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ஆதயாகமம்
ஆச ரியர்

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

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக . மு. 1446 க்கும் 1405 க்கும். இைடயல்எழுதப்பட்டது.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் சீனாய் மைல பகுதயல் பாைளயம் இறங்க இருந்த

நாட்களில் எழுதப்பட்டுஇருக்கலாம்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

எக ப்தலிருந்து ெவளி வந்து பாைலவனத்தல் இருந்த இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கு.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
இஸ்ரேவல் ேதசத்தன் குடும்ப வரலாறுகைள வவரித்துள்ளான் எக ப்தன்

அடிைமத்தனத்தல் இஸ்ரேவல் ேதசம் உருவான வதத்ைதயும், கானான் ேதசம்,
வாக்குதத்தம் பண்ணப்பட்ட ேதசம் தான் என்றும், இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு
எக ப்தல் உண்டான உபத்த ரவங்கள் தற்ெசயலாய் ஏற்பட்டது அல்ல, அைவகள்
ேதவனால் முன்ேப த ட்டமிட்டைவகள் என்றும், உலகங்கைளயும் பூமிையயும்
சருஷ்டித்தவர்தான் ஆப ரகாம் ஈசாக்கு யாக்ேகாபன் ேதவன் என்று வவரித்து
எழுதயருக்க றான். யாத்த ராகமம் 1:8, ஆத 17:8, 15:13-16; 50:20, யாத்த ராகமம்
3:15-16. இஸ்ரேவலின் ேதவன் மற்ற ஜனங்களின் ெதய்வங்கைளப்ேபால் அல்ல
அவர்உன்னதமானவர் என்பைதஅறயேவண்டும்என்றுஎழுதனான்.

ைமயக்கருத்து
ஆரம்பங்கள்.

ெபாருளடக்கம்
1. சருஷ்டிப்பு— 1:1-2:25
2. மனிதனின்பாவம்— 3:1-24.
3.ஆதாமின்வம்சவரலாறு— 4:1-6:8.
4. ேநாவாவன்வம்சவரலாறு— 6:9-11:32.
5.ஆப ரகாமின்வரலாறு— 12:1-25:18.
6. ஈசாக்கும்அவனுைடயகுமாரர்களின்வரலாறும்— 25:19-36:43.
7. ேயாேசப்பன்வம்சவரலாறு— 37:1-50:26.

சருஷ்டிப்பன்வரலாறு
1 ஆதய ேல ேதவன் வானத்ைதயும் பூமிையயும் பைடத்தார். 2 பூமியானது.

ஒழுங்கற்றதாகவும்ெவறுைமயாகவும்இருந்தது;ஆழத்தன்ேமல்இருள்இருந்தது;
ேதவ ஆவயானவர் தண்ணீரின்ேமல் அைசவாடிக்*ெகாண்டிருந்தார். 3 ேதவன்
“ெவளிச்சம்உண்டாகட்டும்,”என்றார்,ெவளிச்சம்உண்டானது. 4ெவளிச்சம்நல்லது
என்று ேதவன் கண்டார்; ெவளிச்சத்ைதயும் இருைளயும் ேதவன் ெவவ்ேவறாகப்
ப ரித்தார். 5 ேதவன் ெவளிச்சத்த ற்குப் பகல் என்றும், இருளுக்கு இரவு என்றும்
ெபயரிட்டார்; சாயங்காலமும் வடியற்காலமுமாக முதலாம் நாள் முடிந்தது.†
6 பன்பு ேதவன்; “தண்ணீர்களின் மத்தயல் ஆகாயவ ரிவு உண்டாகட்டும்,”
என்றும், “அது தண்ணீரிலிருந்து தண்ணீைரப் ப ரிக்கட்டும்” என்றும் ெசான்னார்.

* அத்த யாயம் 1:2 1:2உலாவ ெகாண்டிருந்தார் † அத்த யாயம் 1:5 1:5யூதர்கள் முைறப்படி ஒரு நாள்,
மாைலயல்ெதாடங்க மறுநாள்மாைலயல்முடிக றது.
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7 ேதவன் ஆகாயவ ரிைவ உருவாக்க , ஆகாயவ ரிவுக்குக் கீேழ இருக்க ற
தண்ணீருக்கும் ஆகாயவ ரிவுக்கு ேமேல இருக்க ற தண்ணீருக்கும் ப ரிைவ
உண்டாக்கனார்; அது அப்படிேய ஆனது. 8 ேதவன் ஆகாயவ ரிவுக்கு “வானம்
என்றுெபயரிட்டார்; சாயங்காலமும்வடியற்காலமுமாக ,இரண்டாம்நாள்முடிந்தது.
9 பன்பு ேதவன்: “வானத்தன் கீேழ இருக்க ற தண்ணீர் ஓரிடத்தல் ேசர்ந்து,
ெவட்டாந்தைர காணப்படுவதாக,” என்றார்; அது அப்படிேய ஆனது. 10 ேதவன்
ெவட்டாந்தைரக்கு “பூமி” என்றும், ேசர்ந்த தண்ணீருக்கு “சமுத்த ரம்” என்றும்
ெபயரிட்டார்; ேதவன் அது நல்லது என்று கண்டார். 11 அப்ெபாழுது ேதவன்:
“பூமியானதுபுல்ைலயும்,வைதையக்ெகாடுக்கும்தாவரங்கைளயும்,பூமியன்ேமல்
தங்களில்தங்கள்வைதையயுைடயபழங்கைளத்தங்கள்தங்கள்வைகயன்படிேய
ெகாடுக்கும் பழமரங்கைளயும் முைளப்ப க்கட்டும்” என்றார்; அது அப்படிேய
ஆனது. 12 பூமியானது புல்ைலயும், தங்கள் தங்கள் வைகயன்படிேய வைதையக்
ெகாடுக்கும் தாவரங்கைளயும், தங்கள் தங்கள் வைககளின்படிேய தங்களில்
தங்கள்வைதையயுைடயபழங்கைளக்ெகாடுக்கும்மரங்கைளயும்முைளப்ப த்தது;
ேதவன் அது நல்லது என்று கண்டார். 13 சாயங்காலமும் வடியற்காலமுமாக
மூன்றாம் நாள் முடிந்தது. 14 பன்பு ேதவன்: “பகலுக்கும் இரவுக்கும் வத்தயாசம்
உண்டாகும்படிவானம் என்கறஆகாயவ ரிவ ேல சுடர்கள்உண்டாகட்டும்” என்றார்.
ேமலும் அைவகள் அைடயாளங்களுக்காகவும், காலங்கைளயும் நாட்கைளயும்
வருடங்கைளயும் குறக்க றதற்காகவும் இருப்பதாக” என்றார். 15 “அைவகள்
பூமியன்ேமல் ப ரகாச ப்பதற்காக வானம் என்கற ஆகாயவ ரிவ ேல சுடர்களாக
இருக்கட்டும்” என்றார்; அது அப்படிேய ஆனது. 16 ேதவன், பகைல ஆளப் ெபரிய
சுடரும், இரைவ ஆளச் ச றய சுடரும் ஆகய இரண்டு மகத்தான சுடர்கைளயும்,
நட்சத்த ரங்கைளயும் உண்டாக்கனார். 17அைவகள் பூமியன்ேமல் ப ரகாச க்கவும்,
18 பகைலயும் இரைவயும் ஆளவும், ெவளிச்சத்த ற்கும் இருளுக்கும் வத்தயாசம்
உண்டாக்கவும், ேதவன் அைவகைள வானம் என்கறஆகாயவ ரிவ ேல ைவத்தார்;
ேதவன் அது நல்லது என்று கண்டார். 19 சாயங்காலமும் வடியற்காலமுமாக
நான்காம் நாள் முடிந்தது. 20 பன்பு ேதவன்: “நீந்தும் உய ரினங்கைளயும்,
பூமியன்ேமல் வானம் என்கற ஆகாயவ ரிவ ேல பறக்கும் பறைவகைளயும்,
தண்ணீரானது த ரளாக ப றப்ப க்கட்டும்” என்றார். 21 ேதவன், மகா ெபரிய
கடலில்வாழும்உய ரினங்கைளயும், தண்ணீரில் தங்கள் தங்கள்வைகயன்படிேய
த ரளாகப் ப றப்ப க்கப்பட்ட அைனத்துவத நீரில்வாழும் உய ரினங்கைளயும்,
ச றகுள்ள வைகவைகயான அைனத்துவதப் பறைவகைளயும் உருவாக்கனார்;
ேதவன் அது நல்லது என்று கண்டார். 22 ேதவன் அைவகைள ஆசீர்வத த்து,
“நீங்கள்பலுக ப்ெபருக , சமுத்த ரத்ைதந ரப்புங்கள்என்றும்,பறைவகள்பூமிய ேல
ெபருகட்டும்” என்றும் ெசான்னார். 23 சாயங்காலமும் வடியற்காலமுமாக ஐந்தாம்
நாள்முடிந்தது. 24பன்புேதவன்: “பூமியானதுவைகவைகயானஉய ரினங்களாகய
நாட்டுமிருகங்கைளயும், ஊரும் ப ராணிகைளயும், காட்டுமிருகங்கைளயும்,
வைகவைகயாகப் ப றப்ப க்கட்டும்” என்றார்; அது அப்படிேய ஆனது. 25 ேதவன்
பூமியலுள்ள வைகவைகயான காட்டுமிருகங்கைளயும், வைகவைகயான
நாட்டுமிருகங்கைளயும், பூமியல் ஊரும் ப ராணிகள் எல்லாவற்ைறயும்
உண்டாக்கனார்; ேதவன் அது நல்லது என்று கண்டார். 26 பன்பு ேதவன்: “நமது
சாயலாகவும் நமது ேதாற்றத்தன்படிேயயும் மனிதைன உண்டாக்குேவாமாக;
அவர்கள் சமுத்த ரத்தன் உய ரினங்கைளயும், ஆகாயத்துப் பறைவகைளயும்,
மிருகஜீவன்கைளயும், பூமியைனத்ைதயும், பூமியன்ேமல் ஊரும் அைனத்துப்
ப ராணிகைளயும்ஆண்டுெகாள்ளட்டும்” என்றார்.
27ேதவன்தம்முைடய சாயலாக மனிதைனஉருவாக்கனார்,

அவைனத்ேதவசாயலாகேவஉருவாக்கனார்;
ஆணும்ெபண்ணுமாகஅவர்கைளஉருவாக்கனார்.

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

அத்த யாயம் 2
ஓய்வுநாள்

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

ஆதாமும்ஏவாளும்
4 ேதவனாகய ெயேகாவா பூமிையயும் வானத்ைதயும் உண்டாக்கன நாளிேல,

வானமும் பூமியும் உண்டாக்கப்பட்ட வரலாறு இைவகேள. 5 நலத்தனுைடய
அைனத்துவதச் ெசடிகளும் பூமியன்ேமல் இன்னும் உண்டாகவல்ைல,
நலத்தனுைடய அைனத்துவதத் தாவரங்களும் இன்னும் முைளக்கவல்ைல;
ஏெனன்றால் ேதவனாகய ெயேகாவா பூமியன்ேமல் இன்னும் மைழையப்
ெபய்யச்ெசய்யவல்ைல; நலத்ைதப் பண்படுத்த மனிதனும் இல்ைல.
6 அப்ெபாழுது பூமியலிருந்து நீரூற்று *எழும்ப , பூமிையெயல்லாம் நைனத்தது.
7 ேதவனாகய ெயேகாவா மனிதைன பூமியன் மண்ணினாேல உருவாக்க ,
உய ரைடயச்ெசய்யும் சுவாசத்ைத அவனுைடய மூக்கன் துவாரத்த ேல ஊதனார்,
மனிதன்உயருள்ளஆத்துமாவானான். 8ேதவனாகய ெயேகாவா க ழக்ேக ஏேதன்
என்னும் ஒரு ேதாட்டத்ைத உண்டாக்க , தாம் உருவாக்கன மனிதைன அத ேல
ைவத்தார். 9 ேதவனாகய ெயேகாவா, பார்ைவக்கு அழகும் சாப்படுவதற்கு ஏற்ற
அைனத்துவதமரங்கைளயும், ேதாட்டத்தன்நடுவ ேலவாழ்வளிக்கும்மரத்ைதயும்,
நன்ைம தீைம அறயத்தக்க ஆற்றைலக் ெகாடுக்கும் மரத்ைதயும் பூமியலிருந்து
முைளக்கச்ெசய்தார். 10 ேதாட்டத்த ற்குத் தண்ணீர் பாய ஏேதனிலிருந்து ஒரு நத
ஓடி, அங்ேகயருந்து ப ரிந்து நான்கு ெபரிய ஆறுகளானது. 11முதலாம் ஆற்றுக்கு
ைபேசான் என்று ெபயர், அது ஆவலா ேதசம் முழுவைதயும் சுற்ற ஓடும்; அந்த
இடத்த ேல ெபான் உண்டு. 12அந்த ேதசத்தன் ெபான் நல்லது; அந்த இடத்த ேல
நறுமணப்ப சனும், வைலேயறய முத்துகளும்† உண்டு. 13 ஆற்றுக்கு கீேகான்
என்றுெபயர்,அதுஎத்த ேயாப்ப யா ேதசம்முழுவைதயும்சுற்ற ஓடும்.

ேதவன்ெகாடுத்ததண்டைன
14மூன்றாம் ஆற்றுக்கு இெதக்ேகல் என்று ெபயர், அது அசீரியாவுக்குக் க ழக்ேக

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

* அத்த யாயம் 2:6 2:6மூடுபனி † அத்த யாயம் 2:12 2:12 ேகாேமதக கல்லும்உண்டு
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ெபயரிடுவான் என்று பார்க்கும்படி அைவகைள அவனிடத்தல் ெகாண்டுவந்தார்;
அந்தந்த உய ரினத்த ற்கு ஆதாம் என்ெனன்ன ெபயரிட்டாேனா அதுேவ அதற்குப்
ெபயரானது. 20 அப்படிேய ஆதாம்‡ அைனத்துவத நாட்டுமிருகங்களுக்கும்,
ஆகாயத்துப் பறைவகளுக்கும், அைனத்துவதக் காட்டுமிருகங்களுக்கும்
ெபயரிட்டான்; ஆதாமுக்ேகா ஏற்ற துைண இன்னும் காணப்படவல்ைல.
21 அப்ெபாழுது ேதவனாகய ெயேகாவா ஆதாமுக்கு ஆழ்ந்த உறக்கத்ைத
வரச்ெசய்தார், அவன் ஆழ்ந்து உறங்கனான்; அவர் அவனுைடய வலா
எலும்புகளில்ஒன்ைறஎடுத்து,அந்தஇடத்ைதச் சைதயனால்அைடத்தார்.

22 ேதவனாகய ெயேகாவா தாம் மனிதனிலிருந்து எடுத்த வலா எலும்ைப
மனுஷயாக உருவாக்க , அவைள மனிதனிடத்தல் ெகாண்டுவந்தார்.
23 அப்ெபாழுது ஆதாம்: “இவள் என் எலும்பல் எலும்பும், என் மாம்சத்தல்
மாம்சமுமாக இருக்க றாள்; இவள் மனிதனிலிருந்து எடுக்கப்பட்டதால் மனுஷ
எனப்படுவாள்” என்றான். 24 இதன் காரணமாக மனிதன் தன் தகப்பைனயும்
தன் தாையயும் வ ட்டு, தன் மைனவேயாடு இைணந்தருப்பான்; அவர்கள் ஒேர
மாம்சமாக இருப்பார்கள். 25ஆதாமும் அவனுைடய மைனவயும் ந ர்வாணிகளாக
இருந்தும்,ெவட்கப்படாதருந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 3
பாவத்தன்ஆரம்பம்

1 ேதவனாகய ெயேகாவா பைடத்த அைனத்து காட்டு உய ரினங்கைளவ ட
பாம்பானது தந்த ரமுள்ளதாக இருந்தது. அது ெபண்ைண ேநாக்க : “நீங்கள்
ேதாட்டத்தலுள்ள அைனத்து மரங்களின் பழங்கைளயும் சாப்ப டக்கூடாது
என்று ேதவன் ெசான்னாரா” என்றது. 2 ெபண், பாம்ைப ேநாக்க : “நாங்கள்
ேதாட்டத்தலுள்ளமரங்களின் பழங்கைளச் சாப்ப டலாம்; 3ஆனாலும், ேதாட்டத்தன்
நடுவல் இருக்கற மரத்தன் பழத்ைதக்குற த்து, ேதவன்: நீங்கள் சாகாமலிருக்க
அைத சாப்ப டவும் அைதத் ெதாடவும் ேவண்டாம் என்று ெசான்னார்” என்றாள்.
4அப்ெபாழுது பாம்பு, ெபண்ைணேநாக்க : “நீங்கள் சாகேவ சாவதல்ைல; 5நீங்கள்
இைத சாப்படும் நாளிேலஉங்கள்கண்கள்தறக்கப்படும் என்றும், நீங்கள்நன்ைம
தீைமஅற ந்துேதவர்கைளப்ேபாலஇருப்பீர்கள்என்றும்ேதவன்அறவார்” என்றது.
6 அப்ெபாழுது அந்தப் ெபண், அந்த மரத்தன் பழம் சாப்படுவதற்கு நல்லதும்,
பார்ைவக்குஇன்பமும், புத்தையத்ெதளிவ க்க றதற்குஆைசப்படத்தக்க பழமுமாக
இருக்க றதுஎன்றுகண்டு,அந்தப்பழத்ைதப்பற த்து,சாப்ப ட்டு,தன்கணவனுக்கும்
ெகாடுத்தாள்; அவனும் சாப்ப ட்டான். 7 அப்ெபாழுது அவர்கள் இருவருைடய
கண்களும்தறக்கப்பட்டது;அவர்கள்தாங்கள்ந ர்வாணிகள்என்றுஅறந்து,அத்த
இைலகைளத் ேசர்த்து, தங்களுைடய இடுப்புகைள மைறத்துக்ெகாண்டார்கள்.
8 பகலில் குளிர்ச்ச யான ேவைளய ேல ேதாட்டத்தல் உலாவுகற ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய சத்தத்ைத அவர்கள் ேகட்டார்கள். அப்ெபாழுது ஆதாமும்
அவனுைடய மைனவயும் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக வலக ,
ேதாட்டத்தன் மரங்களுக்குள்ேள ஒளிந்துெகாண்டார்கள். 9 அப்ெபாழுது
ேதவனாகய ெயேகாவா ஆதாைமக் கூப்ப ட்டு: “நீ எங்ேக இருக்க றாய்”
என்றார். 10 அதற்கு அவன்: “நான் ேதவரீருைடய சத்தத்ைதத் ேதாட்டத்த ேல
ேகட்டு, நான் ந ர்வாணியாக இருப்பதால் பயந்து, ஒளிந்துெகாண்ேடன்”
என்றான். 11 அப்ெபாழுது அவர்: “நீ ந ர்வாணி என்று உனக்குச் ெசான்னது
யார்? சாப்ப டேவண்டாம் என்று நான் உனக்குச் ெசான்ன மரத்தன் பழத்ைத
சாப்ப ட்டாேயா” என்றார். 12 அதற்கு ஆதாம்: “என்னுடன் இருப்பதற்காக
ேதவரீர் தந்த ெபண்ேண, அந்த மரத்தன் பழத்ைத எனக்குக் ெகாடுத்தாள்,
நான் சாப்ப ட்ேடன்” என்றான். 13 அப்ெபாழுது ேதவனாகய ெயேகாவா
ெபண்ைண ேநாக்க : “நீ ஏன் இப்படிச் ெசய்தாய் என்றார். அந்தப் ெபண்:
“பாம்பு என்ைன ஏமாற்றயது, நான் சாப்ப ட்ேடன்” என்றாள். 14 அப்ெபாழுது
ேதவனாகய ெயேகாவா பாம்ைப ேநாக்க : “நீ இைதச் ெசய்ததால் அைனத்து
நாட்டுமிருகங்களிலும் அைனத்து காட்டுமிருகங்களிலும் சப க்கப்பட்டிருப்பாய்,
நீ உன் வயற்றனால் நகர்ந்து, உய ேராடிருக்கும் நாெளல்லாம் மண்ைணத்
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தன்பாய்; 15 உனக்கும் ெபண்ணுக்கும், உன் சந்தத க்கும் அவளுைடய
சந்தத க்கும் பைக உண்டாக்குேவன்; அவர் உன் தைலைய நசுக்குவார், நீ
அவர் குத காைல நசுக்குவாய்” என்றார். 16 அவர் ெபண்ைண ேநாக்க : “நீ
கர்ப்பவதயாக இருக்கும்ேபாது உன் ேவதைனைய மிகவும் அத கப்படுத்துேவன்;
ேவதைனேயாடு பள்ைள ெபறுவாய்; உன் ஆைச உன்னுைடய கணவைனப்
பற்றயருக்கும், அவன் உன்ைனஆண்டுெகாள்ளுவான்” என்றார். 17 பன்பு அவர்
ஆதாைம ேநாக்க : “நீ உன்னுைடய மைனவயன் வார்த்ைதக்கு முக்கயத்துவம்
ெகாடுத்து, சாப்ப டேவண்டாம் என்று நான் உனக்குச் ெசான்ன மரத்தன்
பழத்ைத சாப்ப ட்டதால், பூமி உன்னால் சப க்கப்பட்டிருக்கும்; நீ உய ேராடிருக்கும்
நாட்கெளல்லாம் வருத்தத்ேதாடு அதன் பலைனச் சாப்படுவாய். 18 அது உனக்கு
முட்ெசடிகைள முைளப்ப க்கும்; நலத்தன் பய ர்வைககைளச் சாப்படுவாய். 19 நீ
மண்ணிலிருந்து எடுக்கப்பட்டதால், நீ மண்ணுக்குத் தரும்பும்வைரக்கும் உன்
முகத்தன்வயர்ைவையச்ச ந்த ஆகாரம் சாப்படுவாய்; நீமண்ணாகஇருக்கறாய்,
மண்ணுக்குத் தரும்புவாய்” என்றார். 20ஆதாம் தன் மைனவக்கு ஏவாள்* என்று
ெபயரிட்டான்; ஏெனன்றால், அவள் உயருள்ள அைனவருக்கும் தாயானவள்.
21 ேதவனாகய ெயேகாவா ஆதாமுக்கும் அவனுைடய மைனவக்கும் ேதால்
உைடகைளஉண்டாக்க அவர்களுக்குஉடுத்தனார்.

ஆதாமும்ஏவாளும்ஏேதன்ேதாட்டத்ைதவ ட்டுதுரத்தபட்டார்கள்.
22 பன்பு ேதவனாகய ெயேகாவா: “இேதா, மனிதன் நன்ைம தீைம

அறயத்தக்கவனாக நம்மில் ஒருவைரப்ேபால் ஆனான்; இப்ெபாழுதும்
அவன் தன் ைகைய நீட்டி வாழ்வளிக்கும் மரத்தன் பழத்ைதயும் பற த்து
சாப்ப ட்டு, என்ைறக்கும் உய ேராடு இல்லாதபடிச் ெசய்யேவண்டும்” என்று,
23 அவன் எடுக்கப்பட்ட மண்ைணப் பண்படுத்த ேதவனாகய ெயேகாவா
அவைன ஏேதன் ேதாட்டத்தலிருந்து அனுப்பவ ட்டார். 24 அவர் மனிதைனத்
துரத்தவ ட்டு,வாழ்வளிக்கும் மரத்த ற்குப் ேபாகும்வழிையக் காவல்ெசய்ய ஏேதன்
ேதாட்டத்த ற்குக் க ழக்ேக ேகருபீன்கைளயும், வீச க்ெகாண்டிருக்க ற சுடெராளிப்
பட்டயத்ைதயும்ைவத்தார்.

அத்த யாயம் 4
காயீனும்ஆேபலும்

1 ஆதாம் தன் மைனவயாகய ஏவாளுடன் இைணந்தான்; அவள்
கர்ப்பவதயாக , காயீைனப் ெபற்று, “ெயேகாவாவுைடய உதவயால் ஒரு
மகைனப் ெபற்ேறன்” என்றாள். 2 பன்பு அவனுைடய சேகாதரனாகய ஆேபைலப்
ெபற்ெறடுத்தாள்; ஆேபல் ஆடுகைள ேமய்க்க றவனானான், காயீன் நலத்ைதப்
பய ரிடுக றவனானான். 3 ச லநாட்கள் ெசன்றபன்பு, காயீன் நலத்தன்
பழங்கைளக் ெயேகாவாவுக்குக் காணிக்ைகயாகக் ெகாண்டுவந்தான். 4ஆேபலும்
தன் மந்ைதயன் தைலயீற்றுகளிலும் அைவகளின் ெகாழுைமயானைவகளிலும்
சலவற்ைறக் ெகாண்டுவந்தான். ஆேபைலயும் அவனுைடய காணிக்ைகையயும்
ெயேகாவா ஏற்றுக்ெகாண்டார். 5 காயீைனயும் அவனுைடய காணிக்ைகையயும்
அவர் ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. அப்ெபாழுது காயீனுக்கு மிகவும் எரிச்சல்
உண்டாக , அவனுைடய முகத்ேதாற்றம் ேவறுபட்டது. 6 அப்ெபாழுது ெயேகாவா
காயீைன ேநாக்க : “உனக்கு ஏன் எரிச்சல் உண்டானது? உன் முகத்ேதாற்றம்
ஏன் ேவறுபட்டது? 7 நீ நன்ைமெசய்தால் ேமன்ைம இல்ைலேயா? நீ நன்ைம
ெசய்யாமலிருந்தால் பாவம்வாசற்படியல் படுத்தருக்கும்; அதுஉன்ைனஆளுைக
ெசய்யவரும்பும்,ஆனால்நீஅைதஆளுைகெசய்யேவண்டும்” என்றார். 8 *காயீன்
தன்னுைடய சேகாதரனாகய ஆேபேலாடு ேபசனான்; அவர்கள் வயல்ெவளியல்
இருக்கும்ேபாது, காயீன் தன்னுைடய சேகாதரனாகய ஆேபலுக்கு வ ேராதமாக
எழும்ப , அவைனக் ெகாைலெசய்தான். 9 ெயேகாவா காயீைன ேநாக்க : “உன்
சேகாதரனாகய ஆேபல் எங்ேக” என்றார்; அதற்கு அவன்: எனக்குத் ெதரியாது;
என் சேகாதரனுக்கு நான் காவலாளியா” என்றான். 10 அதற்கு அவர்: “என்ன
ெசய்தாய்? உன் சேகாதரனுைடய இரத்தத்தன் சத்தம் பூமியலிருந்து என்ைன

* அத்த யாயம் 3:20 3:20உய ர் * அத்த யாயம் 4:8 4:8ெபாய்யாக ேபச வயல்ெவளிக்குகூட்டிெசன்றான்
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ேநாக்க க்கூப்படுகறது. 11இப்ெபாழுதுஉன் சேகாதரனுைடயஇரத்தம் உன்னால்
பூமியல் ச ந்தப்பட்டதால் இந்த பூமியல் நீ சப க்கப்பட்டிருப்பாய். 12 நீ நலத்தல்
பய ரிடும்ேபாது, அது தன்னுைடய பலைன இனி உனக்குக் ெகாடுக்காது; நீ
பூமியல் நைலயல்லாமல் அைலகறவனாக இருப்பாய்” என்றார். 13அப்ெபாழுது
காயீன் ெயேகாவாைவ ேநாக்க : “எனக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட தண்டைனைய
என்னால் தாங்க க்ெகாள்ளமுடியாது. 14 இன்று என்ைன இந்த ேதசத்தலிருந்து
துரத்தவடுகறீர்; நான் உமது சமுகத்த ற்கு வலக மைறந்து, பூமியல்
நைலயல்லாமல் அைலகறவனாக இருப்ேபன்; என்ைனக் கண்டுபடிக்க றவன்
எவனும் என்ைனக் ெகான்றுேபாடுவாேன” என்றான். 15 அப்ெபாழுது
ெயேகாவா அவைன ேநாக்க : “காயீைனக் ெகால்லுகற எவன் ேமலும் ஏழு பழி
சுமரும்” என்று ெசால்லி; காயீைனக் கண்டுபடிக்க றவன் எவனும் அவைனக்
ெகான்றுேபாடாமலிருக்க ெயேகாவா அவன்ேமல் ஒரு அைடயாளத்ைதப்
ேபாட்டார். 16 அப்படிேய காயீன் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தையவ ட்டுப்
புறப்பட்டு, ஏேதனுக்குக் க ழக்ேக ேநாத்† என்னும் ேதசத்தல் குடியருந்தான்.
17 காயீன் தன்னுைடய மைனவயுடன் இைணந்தான்; அவள் கர்ப்பவதயாக ,
ஏேனாக்ைகப் ெபற்ெறடுத்தாள்; அப்ெபாழுது அவன் ஒரு பட்டணத்ைதக் கட்டி,
அந்தப் பட்டணத்தற்குத் தன் மகனாகய ஏேனாக்குைடய ெபயைர ைவத்தான்.
18 ஏேனாக்குக்கு ஈராத் ப றந்தான்; ஈராத் ெமகுயேவைலப் ெபற்ெறடுத்தான்;
ெமகுயேவல் ெமத்தூசேவைலப் ெபற்ெறடுத்தான்; ெமத்தூசேவல் லாேமக்ைகப்
ெபற்ெறடுத்தான். 19 லாேமக்கு இரண்டு ெபண்கைளத் தருமணம் ெசய்தான்;
ஒருத்த க்கு ஆதாள் என்று ெபயர், மற்ெறாருவளுக்குச் சல்லாள் என்று
ெபயர். 20 ஆதாள் யாபாைலப் ெபற்ெறடுத்தாள்; அவன் கூடாரங்களில்
குடியருக்க றவர்களுக்கும், மந்ைத ேமய்க்க றவர்களுக்கும் தகப்பனானான்.
21 அவனுைடய சேகாதரனுைடய ெபயர் யூபால்; அவன் கன்னரக்காரர்கள்,
நாதசுரக்காரர்கள் அைனவருக்கும் தகப்பனானான். 22 ச ல்லாளும், தூபால்
காயீைனப் ெபற்ெறடுத்தாள்; அவன் பத்தைள, இரும்பு முதலியவற்றன்
ெதாழிலாளர்கள் அைனவருக்கும் ஆசாரியனானான்; தூபால் காயீனுைடய
சேகாதரி நாமாள். 23லாேமக்குதன்மைனவகைளப்பார்த்து:
“ஆதாேள, ச ல்லாேள, நான்ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்;

லாேமக்கன்மைனவகேள,
நான்ெசால்வைதமிகவும்கவனமாகக் ேகளுங்கள்;

எனக்குக்காயமுண்டாக்கயஒருமனிதைனக்ெகான்ேறன்;
எனக்குத்தழும்புண்டாக்கயஒருவாலிபைனக்ெகாைலெசய்ேதன்;

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

ேசத்து.
25பன்னும்ஆதாம்தன்மைனவயுடன்இைணந்தான்;அவள்ஒருமகைனப்ெபற்று:
“காயீன்ெகாைலெசய்தஆேபலுக்கு பதலாக, ேதவன்எனக்கு ேவெறாரு மகைனக்
ெகாடுத்தார்” என்று ெசால்லி, அவனுக்கு ேசத் என்று ெபயரிட்டாள். 26 ேசத்துக்கும்
ஒரு மகன் பறந்தான்; அவனுக்கு ஏேனாஸ் என்று ெபயரிட்டான்; அப்ெபாழுது
மக்கள்ெயேகாவாவுைடயநாமத்ைதவழிபடஆரம்ப த்தார்கள்.

அத்த யாயம் 5
ஆதாமின்வம்சவரலாறு
1 நாளா 1:1-4

1 ஆதாமின் வம்சவரலாறு: ேதவன் மனிதைன உருவாக்கன நாளிேல
அவைன ேதவசாயலாக உண்டாக்கனார். 2 அவர்கைள ஆணும் ெபண்ணுமாக
உருவாக்கனார், அவர்கைள ஆசீர்வத த்து, அவர்கைள உருவாக்கன நாளிேல
அவர்களுக்கு மனிதர்கள் என்று ெபயரிட்டார். 3 ஆதாம் 130 வயதானேபாது, தன்
சாயலாகத் தன் உருவத்ைதப்ேபால ஒரு மகைனப் ெபற்ெறடுத்து, அவனுக்கு
ேசத் என்று ெபயரிட்டான். 4 ஆதாம் ேசத்ைதப் ெபற்றபன், 800 வருடங்கள்

† அத்த யாயம் 4:16 4:16 நாேடாடிபூமி
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உய ேராடிருந்து, மகன்கைளயும் மகள்கைளயும் ெபற்ெறடுத்தான். 5 ஆதாம்
உய ேராடிருந்த நாட்கெளல்லாம் 930வருடங்கள்;அவன்இறந்தான்.

6 ேசத் 105 வயதானேபாது, ஏேனாைசப் ெபற்ெறடுத்தான். 7 ேசத் ஏேனாைசப்
ெபற்றபன், 807 வருடங்கள் உய ேராடிருந்து, மகன்கைளயும் மகள்கைளயும்
ெபற்ெறடுத்தான். 8 ேசத்துைடய நாட்கெளல்லாம் 912 வருடங்கள்; அவன்
இறந்தான். 9 ஏேனாஸ் 90 வயதானேபாது, ேகனாைனப் ெபற்ெறடுத்தான்.
10 ஏேனாஸ் ேகனாைனப் ெபற்றபன்பு, 815 வருடங்கள் உய ேராடிருந்து,
மகன்கைளயும்மகள்கைளயும்ெபற்ெறடுத்தான். 11ஏேனாசுைடய நாட்கெளல்லாம்
905 வருடங்கள், அவன் இறந்தான். 12 ேகனான் 70 வயதானேபாது,
மகலாெலேயைலப்* ெபற்ெறடுத்தான். 13 ேகனான் மகலாெலேயைலப்
ெபற்றபன், 840 வருடங்கள் உய ேராடிருந்து, மகன்கைளயும் மகள்கைளயும்
ெபற்ெறடுத்தான். 14 ேகனானுைடய நாட்கெளல்லாம் 910 வருடங்கள்; அவன்
இறந்தான். 15 மகலாெலேயல் 65 வயதானேபாது, யாேரைதப் ெபற்ெறடுத்தான்.
16 மகலாெலேயல் யாேரைதப் ெபற்றபன், 830 வருடங்கள் உய ேராடிருந்து,
மகன்கைளயும், மகள்கைளயும் ெபற்ெறடுத்தான். 17 மகலாெலேயலுைடய
நாட்கெளல்லாம் 895 வருடங்கள்; அவன் இறந்தான். 18 யாேரத் 162
வயதானேபாது, ஏேனாக்ைகப் ெபற்ெறடுத்தான். 19 யாேரத் ஏேனாக்ைகப்
ெபற்றபன், 800 வருடங்கள் உய ேராடிருந்து, மகன்கைளயும் மகள்கைளயும்
ெபற்ெறடுத்தான். 20 யாேரதுைடய நாட்கெளல்லாம் 962 வருடங்கள்; அவன்
இறந்தான். 21 ஏேனாக்கு 65 வயதானேபாது, ெமத்தூசலாைவப் ெபற்ெறடுத்தான்.
22 ஏேனாக்கு ெமத்தூசலாைவப் ெபற்றபன், 300 வருடங்கள் ேதவேனாடு ெநருங்க
உறவாடிக்ெகாண்டிருந்து, மகன்கைளயும், மகள்கைளயும் ெபற்ெறடுத்தான்.
23 ஏேனாக்குைடய நாட்கெளல்லாம் 365 வருடங்கள். 24 ஏேனாக்கு ேதவேனாடு
ெநருங்க உறவாடிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, காணப்படாமற்ேபானான்;
ேதவன் அவைன எடுத்துக்ெகாண்டார். 25 ெமத்தூசலா 187 வயதானேபாது,
லாேமக்ைகப் ெபற்ெறடுத்தான். 26 ெமத்தூசலா லாேமக்ைகப் ெபற்றபன், 782
வருடங்கள் உய ேராடிருந்து, மகன்கைளயும் மகள்கைளயும் ெபற்ெறடுத்தான்.
27 ெமத்தூசலாவுைடய நாட்கெளல்லாம் 969 வருடங்கள்; அவன் இறந்தான்.
28 லாேமக்கு 182 வயதானேபாது, ஒரு மகைனப் ெபற்ெறடுத்து, 29 “ெயேகாவா
சப த்த பூமிய ேல நமக்கு உண்டான ேவைலயலும், நம்முைடய ைககளின்
ப ரயாசத்தலும், இவன் நம்ைமத் ேதற்றுவான்” என்று ெசால்லி, அவனுக்கு
ேநாவா என்று ெபயரிட்டான். 30 லாேமக்கு ேநாவாைவப் ெபற்றபன், 595
வருடங்கள் உய ேராடிருந்து, மகன்கைளயும், மகள்கைளயும் ெபற்ெறடுத்தான்.
31லாேமக்குைடயநாட்கெளல்லாம் 777வருடங்கள்;அவன்இறந்தான்.

32 ேநாவா 500 வயதானேபாது ேசம், காம், யாப்ேபத் என்பவர்கைளப்
ெபற்ெறடுத்தான்.

அத்த யாயம் 6
பூமியல்இராட்சதர்கள்

1 மனிதர்கள் பூமியன்ேமல் ெபருகத்துவங்க , அவர்களுக்கு மகள்கள்
பறந்தேபாது: 2 ேதவனுைடய மகன்கள் மனிதர்களுைடய மகள்கைள
மிகுந்த அழகுள்ளவர்கெளன்று கண்டு, அவர்களுக்குள்ேள தங்களுக்குப்
ெபண்கைளத் ெதரிந்துெகாண்டார்கள். 3 அப்ெபாழுது ெயேகாவா: “என்
ஆவ *என்ைறக்கும் மனிதேனாடு இருப்பதல்ைல; அவன் மாம்சம்தாேன,
அவன் உயேராடு இருக்கப்ேபாக ற நாட்கள் 120 வருடங்கள்” என்றார்.
4 அந்நாட்களில் இராட்சதர்கள் பூமிய ேல இருந்தார்கள்; பன்பு ேதவனுைடய
மகன்கள் மனிதர்களுைடய மகள்கேளாடு இைணகறதனால், இவர்கள்
அவர்களுக்குப் பள்ைளகைளப் ெபற்றேபாது, இவர்களும் முற்காலத்தல்
ப ரச த்த ெபற்ற மனிதர்களாகய பலவான்களானார்கள். 5 மனிதனுைடய
அக்க ரமம் பூமிய ேல ெபருகனது என்றும், அவனுைடய இருதயத்தன்
நைனவுகளின் ேதாற்றெமல்லாம் ந த்தமும் ெபால்லாதேத என்றும், ெயேகாவா
கண்டு, 6 தாம் பூமிய ேல மனிதைன உண்டாக்கனதற்காகக் ெயேகாவா

* அத்த யாயம் 5:12 5:12 ேதவனுக்குஸ்ேதாத்த ரம் * அத்த யாயம் 6:3 6:3ஜீவைனெகாடுக்கும்ஆவ
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மனேவதைன அைடந்தார்; அது அவர் இருதயத்த ற்கு வருத்தமாக இருந்தது.
7 அப்ெபாழுது ெயேகாவா: “நான் உருவாக்கய மனிதைன பூமியன்ேமல்
ைவக்காமல், மனிதன் முதற்ெகாண்டு, மிருகங்கள், ஊரும் ப ராணிகள்,
ஆகாயத்துப் பறைவகள்வைர உண்டாயருக்க றைவகைள அழித்துப்ேபாடுேவன்;
நான்அவர்கைளஉண்டாக்கனதுஎனக்குமனேவதைனயாகஇருக்க றது”என்றார்.
8ேநாவாவுக்ேகா,ெயேகாவாவுைடயகண்களில் கருைபகைடத்தது.

ேநாவாவன்வம்சவரலாறு
9 ேநாவாவன் வம்சவரலாறு: ேநாவா தன் காலத்தல் இருந்தவர்களுக்குள்ேள

நீத மானும் உத்தமனுமாயருந்தான்; ேநாவா ேதவேனாடு ெநருங்க
உறவாடிக்ெகாண்டிருந்தான். 10 ேநாவா ேசம், காம், யாப்ேபத் என்னும் மூன்று
மகன்கைளப்ெபற்ெறடுத்தான். 11பூமியானதுேதவனுக்குமுன்பாகச் சீர்ெகட்டதாக
இருந்தது;பூமிெகாடுைமயனால்நைறந்தருந்தது. 12ேதவன்பூமிையப்பார்த்தார்;
இேதா அது சீர்ெகட்டதாக இருந்தது; மனிதர்கள் அைனவரும் பூமியன்ேமல்
தங்களுைடயவழிகைளக்ெகடுத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.

ேநாவாவன்கப்பல்
13 அப்ெபாழுது ேதவன் ேநாவாைவ ேநாக்க : ““மனிதர்களான எல்ேலாருைடய

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

அத்த யாயம் 7
ெபருெவள்ளம்

1 ெயேகாவா ேநாவாைவ ேநாக்க : “நீயும் உன் குடும்பத்தனர் அைனவரும்
கப்பலுக்குள் ெசல்லுங்கள்; இந்தச் சந்ததயல் உன்ைன எனக்கு முன்பாக
நீத மானாகக் கண்ேடன். 2 பூமியன்மீெதங்கும் வத்ைத உய ேராடு
காக்கும்ெபாருட்டு, நீ சுத்தமான அைனத்து மிருகங்களிலும், ஆணும்
ெபண்ணுமாக ஏழு ஏழு ேஜாடியும், சுத்தமில்லாத மிருகங்களில் ஆணும்
ெபண்ணுமாக ஒவ்ெவாரு ேஜாடியும், 3 ஆகாயத்துப் பறைவகளிலும், ஆணும்
ெபண்ணுமாக ஏழு ஏழு ேஜாடியும் உன்னிடத்தல் ேசர்த்துக்ெகாள். 4 இன்னும்
ஏழுநாட்கள் ெசன்றபன்பு, 40 நாட்கள் இரவும் பகலும் பூமியன்ேமல் மைழையப்
ெபய்யச்ெசய்து, நான்உண்டாக்கனஉய ரினங்கள்அைனத்ைதயும்பூமியன்ேமல்
இல்லாமல் அழித்துப்ேபாடுேவன்” என்றார். 5 ேநாவா தனக்குக் ெயேகாவா
கட்டைளய ட்டபடிெயல்லாம்ெசய்தான்.



ஆதயாகமம்அத்தயாயம் 7:6 9 ஆதயாகமம்அத்தயாயம் 8:8

6 ெவள்ளப்ெபருக்கு பூமியன்ேமல் உண்டானேபாது, ேநாவா 600
வயதுள்ளவனாயருந்தான். 7 ெவள்ளப்ெபருக்க ற்குத் தப்பும்படி ேநாவாவும்
அவேனாடு அவனுைடய மகன்களும், அவனுைடய மைனவயும், அவனுைடய
மகன்களின் மைனவகளும் கப்பலுக்குள் ெசன்றார்கள். 8 ேதவன் ேநாவாவுக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிேய, சுத்தமான மிருகங்களிலும், சுத்தமில்லாத மிருகங்களிலும்,
பூமியன்ேமல் ஊரும் ப ராணிகள் எல்லாவற்றலும், 9 ஆணும் ெபண்ணும்
ேஜாடிேஜாடியாக ேநாவாவ டத்த ற்கு வந்து, கப்பலுக்குள் ெசன்றன. 10ஏழுநாட்கள்
ெசன்றபன்பு பூமியன்ேமல் ெவள்ளப்ெபருக்கு உண்டானது. 11 ேநாவாவுக்கு 600
வயதாகும் வருடம் இரண்டாம் மாதம் பத ேனழாம் ேததயாகய அந்த நாளிேல,
மகா ஆழத்தன் ஊற்றுக்கண்கெளல்லாம் பளந்தன; வானத்தன் மதகுகளும்
தறந்தன. 12 நாற்பது நாட்கள் இரவும் பகலும் பூமியன்ேமல் ெபருமைழ
ெபய்தது. 13 அன்ைறயத்தனேம ேநாவாவும், ேநாவாவன் மகன்களாகய
ேசமும் காமும் யாப்ேபத்தும், அவர்களுடேனகூட ேநாவாவன் மைனவயும்,
அவனுைடய மகன்களின் மூன்று மைனவகளும், கப்பலுக்குள் ெசன்றார்கள்.
14 அவர்கேளாடு வைகவைகயான அைனத்துவதக் காட்டுமிருகங்களும்,
வைகவைகயான அைனத்துவத நாட்டுமிருகங்களும், பூமியன்ேமல் ஊருகற
வைகவைகயான அைனத்துவத ஊரும் ப ராணிகளும், வைகவைகயான
அைனத்துவதப் பறைவகளும், பலவதமான ச றகுகளுள்ள அைனத்துவதப்
பறைவகளும் ெசன்றன. 15 இப்படிேய ஜீவசுவாசமுள்ள உய ரினங்கெளல்லாம்
ேஜாடிேஜாடியாக ேநாவாவ டத்த ற்கு வந்து கப்பலுக்குள் ெசன்றன. 16 ேதவன்
அவனுக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய, ஆணும் ெபண்ணுமாக அைனத்துவத
உய ரினங்களும் உள்ேள ெசன்றன; அப்ெபாழுது ெயேகாவா அவைன உள்ேள
வ ட்டுக் கதைவ அைடத்தார். 17 ெவள்ளப்ெபருக்கு 40 நாட்கள் பூமியன்ேமல்
இருந்தேபாது தண்ணீர் ெபருக கப்பைல ேமேல எழும்பச் ெசய்தது; அது
பூமிக்குேமல் மிதந்தது. 18 தண்ணீர் ெபருெவள்ளமாக பூமியன்ேமல் மிகவும்
ெபருகயது; கப்பலானது தண்ணீரின்ேமல் மிதந்துெகாண்டிருந்தது. 19 தண்ணீர்
பூமியன்ேமல் மிகவும் அத கமாகப் ெபருகயதால், வானத்தன்கீழ் எங்குமுள்ள
உயர்ந்த மைலகெளல்லாம் மூடப்பட்டன. 20 மூடப்பட்ட மைலகளுக்கு ேமலாகப்
22 அடி உயரத்த ற்குத் தண்ணீர் ெபருகயது. 21 அப்ெபாழுது உய ரினங்களாகய
பறைவகளும், நாட்டுமிருகங்களும், காட்டுமிருகங்களும், பூமியன்ேமல் ஊரும்
ப ராணிகள் அைனத்தும், எல்லா மனிதர்களும், பூமியன்ேமல் வாழ்க றைவகள்
அைனத்தும் இறந்தன. 22 நலப்பரப்பு எல்லாவற்றலும் இருந்த உயருள்ள
அைனத்தும்இறந்துேபாயன. 23மனிதர்கள்முதல்மிருகங்கள்,ஊரும்ப ராணிகள்,
ஆகாயத்துப் பறைவகள்வைர, பூமியன்மீது இருந்த உயருள்ள அைனத்தும்
அழிக்கப்பட்டு, அைவகள் பூமியல் இல்லாமல் ஒழிந்தன; ேநாவாவும் அவேனாடு
கப்பலிலிருந்த உய ர்களும் மாத்த ரம் காக்கப்பட்டன. 24 தண்ணீர் பூமிைய 150
நாட்கள்மூடிக்ெகாண்டிருந்தது.

அத்த யாயம் 8
ெபருெவள்ளத்தன்முடிவு

1 ேதவன் ேநாவாைவயும், அவனுடன் கப்பலிலிருந்த அைனத்து
காட்டுமிருகங்கைளயும், அைனத்து நாட்டுமிருகங்கைளயும் நைனவுகூர்ந்து,
பூமியன்ேமல் காற்ைற வீசச்ெசய்தார். அப்ெபாழுது தண்ணீர் குைறயத்
ெதாடங்கயது. 2 ஆழத்தன் ஊற்றுக்கண்களும், வானத்தன் மதகுகளும்
அைடபட்டன; வானத்து மைழயும் நன்றுேபானது. 3 தண்ணீர் பூமியலிருந்து
நாளுக்குநாள் வற்ற க்ெகாண்ேட வந்தது; 150 நாட்களுக்குப்பன்பு தண்ணீர்
குைறந்தது. 4 ஏழாம் மாதம் பத ேனழாம் ேததய ேல கப்பல் அரராத்
என்னும் மைலகளின்ேமல் தங்கனது. 5 பத்தாம் மாதம்வைரக்கும் தண்ணீர்
குைறந்துெகாண்ேட வந்தது; பத்தாம் மாதம் முதல் ேததய ேல மைலச்ச கரங்கள்
காணப்பட்டன. 6 40 நாட்களுக்குப் ப றகு, ேநாவா தான் கப்பலில் ெசய்தருந்த
ஜன்னைலத் தறந்து, 7 ஒரு காகத்ைத ெவளிேய வ ட்டான்; அது புறப்பட்டு
பூமியன்ேமல் இருந்த தண்ணீர் வற்ற ப்ேபாகும்வைரக்கும் ேபாக றதும்
வருகறதுமாக இருந்தது. 8 பன்பு பூமியன்ேமல் தண்ணீர் குைறந்து
ேபாய ற்ேறா என்று ெதரிந்துெகாள்ளும்படி, ஒரு புறாைவ ெவளிேய வ ட்டான்.



ஆதயாகமம்அத்தயாயம் 8:9 10 ஆதயாகமம்அத்தயாயம் 9:9

9 பூமியன்ேமெலங்கும் தண்ணீர் இருந்ததனால், அந்தப் புறா தன் உள்ளங்கால்
ைவத்துஇைளப்பாறஇடம் கைடக்காததால், தரும்ப க் கப்பலிேலஅவனிடத்த ற்கு
வந்தது; அவன் தன் ைகைய நீட்டி அைதப்ப டித்துத் தன்னிடமாகக் கப்பலுக்குள்
ேசர்த்துக்ெகாண்டான். 10 பன்னும் ஏழு நாட்களுக்குப் ப றகு, மறுபடியும்
புறாைவக் கப்பலிலிருந்து ெவளிேய வ ட்டான். 11 அந்தப் புறா சாயங்காலத்தல்
அவனிடத்த ற்கு வந்து ேசர்ந்தது; இேதா, அது ெகாத்த க்ெகாண்டுவந்த ஒரு
ஒலிவமரத்தன் இைல அதன் வாயல் இருந்தது; அதனால் ேநாவா பூமியன்ேமல்
தண்ணீர் குைறந்துேபாய ற்று என்று ெதரிந்து ெகாண்டான். 12 பன்னும் ஏழு
நாட்களுக்குப் ப றகு, அவன் புறாைவ ெவளிேய வ ட்டான்; அது அவனிடத்த ற்குத்
தரும்ப வரவல்ைல. 13அவனுக்கு 601 வயதாகும் வருடத்தல், முதல் மாதம் முதல்
ேததய ேல பூமியன்ேமல் இருந்த தண்ணீர் வற்ற ப்ேபாய ற்று; ேநாவா கப்பலின்
ேமல் அடுக்ைக எடுத்துப்பார்த்தான்; பூமியன்ேமல் தண்ணீர் இல்லாதருந்தது.
14இரண்டாம்மாதம்இருபத்ேதழாம் ேததய ேலபூமி காய்ந்தருந்தது.

ேநாவா ெயேகாவாைவவழிபடுதல்
15 அப்ெபாழுது ேதவன் ேநாவாைவ ேநாக்க : 16 “நீயும், உன்ேனாடுகூட

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

அத்த யாயம் 9
ேநாவாேவாடு ேதவனுைடயஉடன்படிக்ைக

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

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

ேநாவாவன்மகன்கள்
18 கப்பலிலிருந்து புறப்பட்ட ேநாவாவன் மகன்கள் ேசம், காம், யாப்ேபத்

என்பவர்கேள. காம் கானானுக்குத்தகப்பன். 19இம்மூவரும் ேநாவாவன்மகன்கள்;
இவர்களாேலபூமிெயங்கும்மக்கள்ெபருகனார்கள்.

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

28 ெவள்ளப்ெபருக்க ற்குப் ப றகு ேநாவா 350 வருடங்கள் உய ேராடிருந்தான்.
29ேநாவாவன்நாட்கெளல்லாம் 950வருடங்கள்;அவன்இறந்தான்.

அத்த யாயம் 10
ேதசங்களின்அட்டவைண
1 நாளா 1:5

1ேநாவாவன்மகன்களாகய ேசம், காம், யாப்ேபத் என்பவர்களின்வம்சவரலாறு:
ெவள்ளப்ெபருக்குக்குப் பன்புஅவர்களுக்குமகன்கள்பறந்தார்கள்.

யாப்ேபத்தன்வம்சம்
2 யாப்ேபத்தன் மகன்கள் ேகாமர், மாேகாகு, மாதாய், யாவான், தூபால்,

ேமேசக்கு, தீராஸ் என்பவர்கள். 3 ேகாமரின் மகன்கள் அஸ்கனாஸ், ரீப்பாத்து,
ெதாகர்மா என்பவர்கள். 4 யாவானின் மகன்கள் எலீசா, தர்ஷீஸ், க த்தீம்,
ெதாதானீம் என்பவர்கள். 5 இவர்களால் மத்தய தைரக்கடல் தீவுகள்
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அவனவன் ெமாழியனடிப்பைடயலும், அவரவர்கள் ேகாத்த ரத்தன்படிேயயும்,
சந்ததயன்படிேயயும்ெவவ்ேவறுேதசங்களாகப் ப ரிக்கப்பட்டன.

காமின்வம்சம்
6காமுைடயமகன்கள்கூஷ்,மிஸ்ராயீம்,பூத்,கானான்என்பவர்கள். 7கூஷ ைடய

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

15கானான் தன்மூத்தமகனாகய சீேதாைனயும், ஏத்ைதயும், 16எபூசயர்கைளயும்,
எேமாரியர்கைளயும்,க ர்காச யர்கைளயும், 17ஈவயர்கைளயும்,அர்கீரியர்கைளயும்,
சீனியர்கைளயும், 18 அர்வாதயர்கைளயும், ெசமாரியர்கைளயும்,
ஆமாத்தயர்கைளயும் ெபற்ெறடுத்தான்; பன்பு கானானியர்களின் வம்சத்தார்கள்
எங்கும் பரவனார்கள். 19 கானானியர்களின் எல்ைல சீேதான்முதல் ேகரார்
வழியாகக்காசாவைரக்கும்,அங்கருந்துேசாேதாம்,ெகாேமாரா,அத்மா,ெசேபாயீம்
வழியாக லாசாவைரக்கும் இருந்தது. 20இவர்கேள தங்களுைடய ேதசங்களிலும்,
மக்களிலுமுள்ள தங்களுைடய வம்சங்களின்படிேயயும், ெமாழிகளின்படிேயயும்
காமுைடய சந்ததயனர்.

ேசமின்வம்சம்
21 ேசமுக்கும் பள்ைளகள் பறந்தார்கள்; அவன் ஏேபருைடய சந்ததயனர்

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

அத்த யாயம் 11
பாேபல் ேகாபுரம்

1 பூமிெயங்கும் ஒேர ெமாழியும், ஒேர வ தமான ேபச்சும் இருந்தது.
2 மக்கள் க ழக்ேகயருந்து பயணம்ெசய்யும்ேபாது, ச ெநயார்* ேதசத்தல்
சமபூமிையக்கண்டு, அங்ேக குடியருந்தார்கள். 3 அப்ெபாழுது அவர்கள்: “நாம்
ெசங்கல் அறுத்து, அைத நன்றாகச் சுடுேவாம் வாருங்கள்” என்று ஒருவேராடு

* அத்த யாயம் 10:10 10:10 பாப ேலான் * அத்த யாயம் 11:2 11:2 பாப ேலான்
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ஒருவர் ேபச க்ெகாண்டார்கள்; கல்லுக்குப் பதலாக ெசங்கலும், சாந்துக்குப்
பதலாக நலக்கீலும் அவர்களுக்கு இருந்தது. 4 பன்னும் அவர்கள்: “நாம்
பூமிெயங்கும் ச தற ப்ேபாகாதபடி, நமக்கு ஒரு நகரத்ைதயும், வானத்ைதத்
ெதாடுமளவு ஒரு ேகாபுரத்ைதயும் கட்டி, நமக்குப் ெபயர் உண்டாகச் ெசய்ேவாம்
வாருங்கள்” என்று ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 5 மனிதர்கள் கட்டுக ற
நகரத்ைதயும் ேகாபுரத்ைதயும் பார்க்க றதற்குக் ெயேகாவா இறங்கனார்.
6 அப்ெபாழுது ெயேகாவா: “இேதா, மக்கள் ஒேர கூட்டமாக இருக்க றார்கள்;
அவர்கள் அைனவருக்கும் ஒேர ெமாழியும் இருக்க றது; அவர்கள் இைதச்
ெசய்யத்ெதாடங்கனார்கள்; இப்ெபாழுதும் தாங்கள் ெசய்ய நைனத்தது
ஒன்றும் தைடபடாது என்று இருக்கறார்கள். 7 நாம் இறங்க ப்ேபாய், ஒருவர்
ேபசுவைத மற்ெறாருவர் புரிந்துெகாள்ளாதபடி, அங்ேக அவர்கள் ெமாழிையத்
தாறுமாறாக்குேவாம்” என்றார். 8 அப்படிேய ெயேகாவா அவர்கைள அந்த
இடத்தலிருந்து பூமிெயங்கும் ச தற ப்ேபாகச் ெசய்தார்; அப்ெபாழுது நகரம்
கட்டுவைத வ ட்டுவ ட்டார்கள். 9 பூமிெயங்கும் ேபசப்பட்ட ெமாழிையக் ெயேகாவா
அந்த இடத்தல் தாறுமாறாக்கயதால், அதன் ெபயர் பாேபல்† எனப்பட்டது;
ெயேகாவா அவர்கைள அந்த இடத்தலிருந்து பூமிெயங்கும் ச தற ப்ேபாகச்
ெசய்தார்.

ேசமுைடயவம்சவரலாறு
10 ேசமுைடய வம்சவரலாறு: ெவள்ளப்ெபருக்கு ஏற்பட்டு 2 வருடங்களுக்குப்

ப றகு, ேசம் 100 வயதானேபாது, அர்பக்சாத்ைதப் ெபற்ெறடுத்தான். 11 ேசம்
அர்பக்சாத்ைதப் ெபற்றபன் 500 வருடங்கள் உய ேராடிருந்து மகன்கைளயும்
மகள்கைளயும் ெபற்ெறடுத்தான். 12 அர்பக்சாத் 35 வயதானேபாது சாலாைவப்
ெபற்ெறடுத்தான். 13 சாலாைவப் ெபற்றபன் அர்பக்சாத் 403 வருடங்கள்
உய ேராடிருந்து மகன்கைளயும் மகள்கைளயும் ெபற்ெறடுத்தான். 14 சாலா 30
வயதானேபாது ஏேபைரப் ெபற்ெறடுத்தான். 15 ஏேபைரப் ெபற்றபன் சாலா 403
வருடங்கள் உய ேராடிருந்து மகன்கைளயும் மகள்கைளயும் ெபற்ெறடுத்தான்.
16 ஏேபர் 34 வயதானேபாது ேபேலைகப் ெபற்ெறடுத்தான். 17 ேபேலைகப்
ெபற்றபன் ஏேபர் 430 வருடங்கள் உய ேராடிருந்து மகன்கைளயும் மகள்கைளயும்
ெபற்ெறடுத்தான். 18 ேபேலகு 30 வயதானேபாது ெரகூைவப் ெபற்ெறடுத்தான்.
19ெரகூைவப் ெபற்றபன் ேபேலகு 209 வருடங்கள் உய ேராடிருந்து மகன்கைளயும்
மகள்கைளயும் ெபற்ெறடுத்தான். 20 ெரகூ 32 வயதானேபாது ெசரூைகப்
ெபற்ெறடுத்தான். 21ெசரூைகப் ெபற்றபன் ெரகூ 207 வருடங்கள் உய ேராடிருந்து
மகன்கைளயும் மகள்கைளயும் ெபற்ெறடுத்தான். 22 ெசரூகு முப்பது 30
நாேகாைரப் ெபற்ெறடுத்தான். 23 நாேகாைரப் ெபற்றபன் ெசரூகு 200 வருடங்கள்
உய ேராடிருந்து மகன்கைளயும் மகள்கைளயும் ெபற்ெறடுத்தான். 24 நாேகார் 29
வயதானேபாது ேதராைகப் ெபற்ெறடுத்தான். 25 ேதராைகப் ெபற்றபன் நாேகார்
119 வருடங்கள் உய ேராடிருந்து மகன்கைளயும் மகள்கைளயும் ெபற்ெறடுத்தான்.
26 70வயதானேபாதுஆப ராம், நாேகார்,ஆரான்என்பவர்கைளப்ெபற்ெறடுத்தான்.

ேதராகுைடயவம்சவரலாறு
27 ேதராகுைடய வம்சவரலாறு: ேதராகு ஆப ராம், நாேகார், ஆரான்

என்பவர்கைளப்ெபற்ெறடுத்தான்;ஆரான்ேலாத்ைதப்ெபற்ெறடுத்தான். 28ஆரான்
தன் பறந்த இடமாகய ஊர் என்கற கல்ேதயர் ேதசத்துப் பட்டணத்த ேல தன்
தகப்பனாகய ேதராகு இறப்பதற்குமுன்ேன இறந்தான். 29ஆப ராமும் நாேகாரும்
தருமணம் ெசய்தார்கள்; ஆப ராமுைடய மைனவக்கு சாராய் என்று ெபயர்;
நாேகாருைடய மைனவக்கு மில்க்காள் என்று ெபயர்; இவள் ஆரானுைடய
மகள்; அந்த ஆரான் மில்க்காளுக்கும் இஸ்காளுக்கும் தகப்பன். 30 சாராய்க்குக்
குழந்ைதயல்ைல; மலடியாகஇருந்தாள். 31ேதராகு தன்மகனாகயஆப ராைமயும்,
ஆரானுைடயமகனும்,தன்னுைடயேபரனுமாயருந்தேலாத்ைதயும்,ஆப ராமுைடய
மைனவயாகய தன்னுைடய மருமகள் சாராையயும் அைழத்துக்ெகாண்டு,
அவர்களுடன் ஊர் என்கற கல்ேதயர்களுைடய பட்டணத்ைதவ ட்டு, கானான்
ேதசத்த ற்குப் ேபாகப் புறப்பட்டான்; அவர்கள் ஆரான்வைரக்கும் வந்தேபாது,
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அங்ேக தங்கவ ட்டார்கள். 32 ேதராகுைடய ஆயுசு நாட்கள் 205 வருடங்கள்; ேதராகு
ஆரானிேலஇறந்தான்.

அத்த யாயம் 12
ஆப ராமின்அைழப்பு

1 ெயேகாவா ஆப ராைம ேநாக்க : “நீ உன் பறந்த ேதசத்ைதயும், உன்
இனத்ைதயும்,* உன் தகப்பனுைடய வீட்ைடயும்வ ட்டுப் புறப்பட்டு, நான் உனக்குக்
காண்பக்கும் ேதசத்த ற்குப் ேபா. 2 நான் உன்ைனப் ெபரிய இனமாக்க ,
உன்ைனஆசீர்வத த்து, உன் ெபயைரப் ெபருைமப்படுத்துேவன்; நீ ஆசீர்வாதமாக
இருப்பாய். 3 உன்ைன ஆசீர்வத க்க றவர்கைள ஆசீர்வத ப்ேபன், உன்ைனச்
சப க்க றவைனச் சப ப்ேபன்; பூமியலுள்ள வம்சங்கெளல்லாம் உன்மூலம்
ஆசீர்வத க்கப்படும்” என்றார். 4 ெயேகாவா ஆப ராமுக்குச் ெசான்னபடிேய
அவன் புறப்பட்டுப்ேபானான்; ேலாத்தும் அவேனாடுகூடப் ேபானான். ஆப ராம்
ஆராைனவட்டுப் புறப்பட்டேபாது, 75 வயதுள்ளவனாக இருந்தான். 5ஆப ராம் தன்
மைனவயாகய சாராையயும், தன் சேகாதரனுைடய மகனாகய ேலாத்ைதயும்,
தாங்கள் சம்பாத த்தருந்த தங்கள் ெசாத்துக்கள் எல்லாவற்ைறயும், ஆரானிேல
வாங்கயருந்த மக்கைளயும் கூட்டிக்ெகாண்டு, அவர்கள் கானான் ேதசத்த ற்குப்
புறப்பட்டுப்ேபாய், கானான் ேதசத்ைதச் ெசன்றைடந்தார்கள். 6 ஆப ராம் அந்த
ேதசத்தல் சுற்ற த்த ரிந்து சீேகம் என்னும் இடத்த ற்கு அருகலுள்ள ேமாேர
என்னும் சமபூமிவைரக்கும் வந்தான்; அந்தக் காலத்த ேல கானானியர்கள் அந்த
ேதசத்தல் இருந்தார்கள். 7 ெயேகாவா ஆப ராமுக்குக் காட்ச யளித்து: “உன்
சந்தத க்கு†இந்தேதசத்ைதக்ெகாடுப்ேபன்”என்றார். அப்ெபாழுதுஅவன்தனக்குக்
காட்ச யளித்த ெயேகாவாவுக்கு அங்ேக ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டினான். 8 பன்பு
அவன்அந்தஇடத்ைதவ ட்டு ெபத்ேதலுக்குக் க ழக்ேகஇருக்கும் மைலக்குப் ேபாய்,
ெபத்ேதல் தனக்கு ேமற்காகவும் ஆயீ கழக்காகவும் இருக்கக் கூடாரம்ேபாட்டு,
அங்ேக ெயேகாவாவுக்கு ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டி, ெயேகாவாவுைடய நாமத்ைதத்
ெதாழுதுெகாண்டான். 9 அதற்குப் ப றகு ஆப ராம் புறப்பட்டு, ெதற்ேக பயணம்
ெசய்தான்.

எக ப்தல்ஆப ராமும் சாராளும்
10 அந்த ேதசத்த ேல பஞ்சம் உண்டானது; ேதசத்த ேல பஞ்சம் கடுைமயாக

இருந்ததால், ஆப ராம் எக ப்து ேதசத்த ேல தங்குவதற்காக அந்த இடத்த ற்குப்
ேபானான். 11 அவன் எக ப்த ற்கு அருகல் வந்தேபாது, தன் மைனவ
சாராையப் பார்த்து: “நீ பார்ப்பதற்கு அழகுள்ள ெபண் என்று எனக்குத்
ெதரியும். 12 எக ப்தயர்கள் உன்ைனப் பார்க்கும்ேபாது, நீ என்னுைடய
மைனவ என்று ெசால்லி, என்ைனக் ெகான்றுேபாட்டு, உன்ைன உயேராடு
ைவப்பார்கள். 13 ஆைகயால், உன்னால் எனக்கு நன்ைம உண்டாவதற்கும்,
உன்னாேல என் உய ர் பைழப்பதற்கும், நீ உன்ைன என்னுைடய சேகாதரி என்று
ெசால்” என்றான். 14 ஆப ராம் எக ப்த ற்கு வந்தேபாது, எக ப்தயர்கள் அந்தப்
ெபண்ைண மிகுந்த அழகுள்ளவெளன்று கண்டார்கள். 15 பார்ேவானுைடய
ப ரபுக்களும் அவைளக்கண்டு, பார்ேவானுக்கு முன்பாக அவைளப்
புகழ்ந்தார்கள். அப்ெபாழுது அந்தப் ெபண் பார்ேவானுைடய அரண்மைனக்குக்
ெகாண்டுேபாகப்பட்டாள். 16 அவளால் அவன் ஆப ராமுக்குத் தயவு ெசய்தான்;
அவனுக்கு ஆடுமாடுகளும், ஆண் கழுைதகளும், ெபண் கழுைதகளும்,
ேவைலக்காரர்களும், ேவைலக்காரிகளும், ஒட்டகங்களும் கைடத்தன.
17 ஆப ராமுைடய மைனவயாகய சாராய க்காகக் ெயேகாவா ேதவன்
பார்ேவாைனயும்,அவனுைடயவீட்டார்கைளயும்ெகாடியவாைதகளால்வாத த்தார்.
18 அப்ெபாழுது பார்ேவான் ஆப ராைம அைழத்து: “நீ எனக்கு ஏன் இப்படிச்
ெசய்தாய்? இவள் உன்னுைடய மைனவ என்று நீ எனக்குத் ெதரிவ க்காமல்
ேபானெதன்ன? 19இவைளஉன்னுைடயசேகாதரி என்றுநீஏன்ெசால்லேவண்டும்?
இவைள நான் எனக்கு மைனவயாக்க க் ெகாண்டிருப்ேபேன; இேதா உன்னுைடய
மைனவ ; இவைள அைழத்துக்ெகாண்டுேபா” என்று ெசான்னான். 20 பார்ேவான்

* அத்த யாயம் 12:1 12:1உன்னுைடயெசாந்தஊைரயும்,ெசாந்தகுடும்பத்ைதயும்ெசாந்தஉறவனர்கைளயும்
† அத்த யாயம் 12:7 12:7 ப ரதஷ்ைடபண்ணினான்
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அவைனக் குறத்துத் தன்னுைடய மனிதர்களுக்குக் கட்டைள ெகாடுத்தான்;
அவர்கள் அவைனயும், அவனுைடய மைனவையயும் அவனுக்கு உண்டான
எல்லாவற்ைறயும்அனுப்பவ ட்டார்கள்.

அத்த யாயம் 13
ஆப ராமும் ேலாத்தும்ப ரிந்துெசல்லுதல்

1 ஆப ராமும், அவனுைடய மைனவயும், அவனுக்கு உண்டான அைனத்தும்,
அவனுடேன ேலாத்தும், எக ப்ைத வ ட்டு ெதன்தைசக்கு வந்தார்கள். 2 ஆப ராம்
மிருகஜீவன்களும் ெவள்ளியும் ெபான்னுமான ெசாத்துக்கைளயுைடய
ெசல்வந்தனாக இருந்தான். 3அவன் தன்னுைடய பயணங்களில் ெதற்ேகயருந்து
ெபத்ேதல்வைரக்கும், ெபத்ேதலுக்கும் ஆயீக்கும் நடுவாகத் தான் முன்பு
கூடாரம்ேபாட்டதும், 4 தான் முதன்முதலில் ஒரு பலிபீடத்ைத உண்டாக்கனதுமான
இடம்வைரக்கும் ேபானான்; அங்ேக ஆப ராம் ெயேகாவாவுைடய நாமத்ைதத்
ெதாழுதுெகாண்டான். 5 ஆப ராமுடன் வந்த ேலாத்துக்கும் ஆடுமாடுகளும்
ஜனங்களும் இருந்தார்கள்*. 6 அவர்கள் ஒன்றாகக் குடியருக்க அந்த இடம்
அவர்களுக்குப் ேபாதுமனதாக இல்ைல; அவர்களுைடய ெசாத்துக்கள் அதகமாக
இருந்ததால், அவர்கள் ஒன்றாகக் குடியருக்க வசத இல்லாமற்ேபானது.
7 ஆப ராமுைடய ேமய்ப்பர்களுக்கும் ேலாத்துைடய ேமய்ப்பர்களுக்கும்
வாக்குவாதம் உண்டானது. அந்தக் காலத்தல் கானானியரும் ெபரிச யரும்
அந்த ேதசத்தல் குடியருந்தார்கள். 8 ஆப ராம் ேலாத்ைத ேநாக்க : “எனக்கும்
உனக்கும், என் ேமய்ப்பருக்கும் உன் ேமய்ப்பருக்கும் வாக்குவாதம் ேவண்டாம்;
நாம் சேகாதரர்கள். 9இந்த ேதசெமல்லாம்உனக்குமுன்பாகஇருக்க றதுஅல்லவா?
நீ என்ைனவட்டுப் ப ரிந்துேபாகலாம்; நீ இடதுபுறம் ேபானால், நான் வலதுபுறம்
ேபாக ேறன்; நீ வலதுபுறம் ேபானால், நான் இடதுபுறம் ேபாக ேறன்” என்றான்.
10அப்ெபாழுதுேலாத்துசுற்றலும்பார்த்து: ேயார்தான்நத க்குஅருகலுள்ளசமபூமி
முழுவதும் நீர்வளம்உள்ளதாகஇருப்பைதக்கண்டான். ெயேகாவா ேசாேதாைமயும்
ெகாேமாராைவயும் அழிக்கும்முன்ேன, ேசாவாருக்குப் ேபாகும் வழிவைரக்கும்
அது ெயேகாவாவுைடய ேதாட்டத்ைதப்ேபாலவும் எக ப்து ேதசத்ைதப்ேபாலவும்
இருந்தது. 11 அப்ெபாழுது ேலாத்து ேயார்தானுக்கு அருகலுள்ள சமபூமி
முழுவைதயும் ேதர்ந்ெதடுத்து, க ழக்ேக புறப்பட்டுப்ேபானான். இப்படி அவர்கள்
ஒருவைர ஒருவர் வ ட்டுப் ப ரிந்தார்கள். 12 ஆப ராம் கானான் ேதசத்தல்
குடியருந்தான்; ேலாத்து அந்த ேயார்தானுக்கு அருகலிருக்கும் சமபூமியலுள்ள
பட்டணங்களில் குடியருந்து, ேசாேதாமுக்குச் ெசல்லும் வழியல் கூடாரம்
ேபாட்டான். 13ேசாேதாமின் மக்கள்ெபால்லாதவர்களும்ெயேகாவாவுக்குமுன்பாக
மகா பாவ களுமாகஇருந்தார்கள்.

ஆப ராம் எப ேரானுக்குேபானான்
14 ேலாத்து ஆப ராைமவ ட்டுப் ப ரிந்த பன்பு, ெயேகாவா ஆப ராைம ேநாக்க :

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

அத்த யாயம் 14
ஆப ராம் ேலாத்துைவக்காப்பாற்றுதல்

1 ச ெநயாரின் ராஜாவாகய அம்ராப்ேபலும், ஏலாசாரின் ராஜாவாகய
அரிேயாகும், ஏலாமின் ராஜாவாகய ெகதர்லா ேகாேமரும், ேகாய மின்

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

ெமல்க ேசேதக்குஆப ராைமஆசீர்வத த்தல்
17 அவன் ெகதர்லாேகாேமைரயும், அவேனாடிருந்த ராஜாக்கைளயும்

ேதாற்கடித்துத் தரும்பவருகறேபாது, ேசாேதாமின் ராஜா புறப்பட்டு,
ராஜாவன் பள்ளத்தாக்கு என்னும் சாேவ பள்ளத்தாக்குவைர அவனுக்கு
எத ர்ெகாண்டுேபானான். 18 அன்றயும், உன்னதமான ேதவனுைடய
ஆசாரியனாயருந்த சாேலமின்* ராஜாவாகய ெமல்க ேசேதக்கு அப்பமும்
த ராட்ைசரசமும் ெகாண்டுவந்து, 19 அவைன ஆசீர்வத த்து: “வானத்ைதயும்
பூமிையயும்உைடயவராக யஉன்னதமான ேதவனுைடயஆசீர்வாதம்ஆப ராமுக்கு
உண்டாவதாக. 20 உன் எத ரிகைள உன் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்த உன்னதமான
ேதவனுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம்” என்று ெசான்னான். இவனுக்கு ஆப ராம்
எல்லாவற்றலும் தசமபாகம் ெகாடுத்தான். 21 ேசாேதாமின் ராஜா ஆப ராைம
ேநாக்க : “மக்கைள எனக்குத் தாரும், ெபாருட்கைள நீர் எடுத்துக்ெகாள்ளும்”
என்றான். 22 அதற்கு ஆப ராம் ேசாேதாமின் ராஜாைவப் பார்த்து; “ஆப ராைம
ெசல்வந்தனாக்க ேனன் என்று நீர் ெசால்லாமலிருக்க நான் ஒரு நூைலயாகலும்

* அத்த யாயம் 14:18 14:18 எருசேலம்
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காலணியன் வாைரயாகலும், உமக்கு உண்டானைவகளில் ஒன்ைறயாகலும்
எடுத்துக்ெகாள்ளமாட்ேடன் என்று, 23 வானத்ைதயும் பூமிையயும் உைடயவராக ய
உன்னதமான ேதவனாகயெயேகாவாவுக்கு ேநராக என்ைகையஉயர்த்துக ேறன்.
24 வாலிபர்கள் சாப்ப ட்டதுேபாக, என்னுடன் வந்த ஆேநர், எஸ்ேகால், மம்ேர
என்னும் மனிதர்களுைடய பங்குமாத்த ரேம வரேவண்டும்; இவர்கள் தங்களுைடய
பங்குகைளஎடுத்துக்ெகாள்ளட்டும்” என்றான்.

அத்த யாயம் 15
ஆப ராேமாடு ேதவன்உடன்படிக்ைகெசய்தல்

1இந்தக் காரியங்கள் நடந்தபன்பு, ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத ஆப ராமுக்குத்
தரிசனத்த ேல உண்டாக , அவர்: “ஆப ராேம, நீ பயப்படாேத; நான் உனக்குக்
ேகடகமும், உனக்கு மகா ெபரிய பலனுமாக இருக்க ேறன்” என்றார். 2 அதற்கு
ஆப ராம்: “ெயேகாவா ஆண்டவேர, அடிேயனுக்கு என்ன தருவீர்? நான்
குழந்ைதயல்லாமல் இருக்க ேறேன; தமஸ்கு ஊைரச் ேசர்ந்த இந்த எலிேயசர்
என் வீட்ைடப் பராமரிக்க றவனாக இருக்க றாேன” என்றான். 3 பன்னும் ஆப ராம்:
“ேதவரீர் எனக்கு வாரிசு அருளவல்ைல; இேதா என் வீட்டிேல ப றந்த பள்ைள
எனக்கு வாரிசாக இருக்க றான்” என்றான். 4 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத அவனுக்கு உண்டாக : “இவன் உனக்கு வாரிசு அல்ல, உனக்குப்
ப றப்பவேன உனக்கு வாரிசு ஆவான்” என்று ெசால்லி, 5 அவர் அவைன
ெவளிேய அைழத்து: “நீ வானத்ைத அண்ணாந்துபார், நட்சத்த ரங்கைள
உன்னாேல எண்ணமுடியுமானால், அைவகைள எண்ணு என்று ெசால்லி;
பன்பு அவைன ேநாக்க : “உன் சந்தத இந்தவதமாக இருக்கும்” என்றார்.
6 அவன் ெயேகாவாைவ வசுவாச த்தான், அைத அவர் அவனுக்கு நீதயாகக்
கருதனார்.* 7 பன்னும் அவர் அவைன ேநாக்க : “இந்த ேதசத்ைத உனக்குச்
ெசாந்தமாகக் ெகாடுப்பதற்காக, உன்ைன ஊர் என்கற கல்ேதயர்களுைடய
பட்டணத்தலிருந்து அைழத்துவந்த ெயேகாவா நாேன” என்றார். 8 அதற்கு
அவன்: “ெயேகாவாஆண்டவேர, நான்அைதச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ேவன் என்று
எதனால் அற ேவன் என்றான். 9அதற்கு அவர்: “மூன்றுவயது இளங்கன்ைறயும்,
மூன்றுவயது ெவள்ளாட்ைடயும், மூன்றுவயது ஆட்டுக்கடாைவயும், ஒரு
காட்டுப்புறாைவயும், ஒரு புறாக்குஞ்ைசயும், என்னிடத்தல் ெகாண்டுவா”
என்றார். 10 அவன் அைவகள் எல்லாவற்ைறயும் அவரிடத்தல் ெகாண்டுவந்து,
அைவகைள நடுவாகத் துண்டித்து, இருபகுத கைளயும் ஒன்றுக்ெகான்று எத ராக
ைவத்தான்; பறைவகைள அவன் துண்டிக்கவல்ைல. 11 பறைவகள் அந்த
உடல்களின்ேமல் இறங்கன; அைவகைள ஆப ராம் துரத்தனான். 12 சூரியன்
மைறயும்ேபாது, ஆப ராமுக்கு ஆழ்ந்த தூக்கம் வந்தது; பயமுண்டாக்கும் காரிருள்
அவைன மூடிக்ெகாண்டது. 13 அப்ெபாழுது அவர் ஆப ராைம ேநாக்க : உன்
சந்ததயனர் தங்களுைடயதல்லாத அந்நய ேதசத்த ேல பரேதச களாக இருந்து,
அந்த ேதசத்தார்களுக்கு அடிைமகளாக இருப்பார்கள் என்றும், அவர்களால் 400
வருடங்கள் உபத்த ரவப்படுவார்கள் என்றும், நீ ந ச்சயமாக அறயேவண்டும்.
14 இவர்கள் அடிைமயாக இருக்கும் ேதசத்ைத நான் நயாயந்தீர்ப்ேபன்; பன்பு
மிகுந்த ெபாருட்களுடேன புறப்பட்டு வருவார்கள். 15 நீ சமாதானத்ேதாடு உன்
முன்ேனார்களிடத்தல் ேசருவாய்; நல்ல முத ர்வயத ேல அடக்கம்ெசய்யப்படுவாய்.
16 நான்காம் தைல முைறய ேல அவர்கள் இந்த இடத்த ற்குத் தரும்ப வருவார்கள்;
ஏெனன்றால் எேமாரியர்களுைடய அக்க ரமம் இன்னும் நைறவாகவல்ைல”
என்றார். 17 சூரியன் மைறந்து காரிருள் உண்டானபன்பு, இேதா, புைகக ற
சூைளயும், அந்தத் துண்டுகளின் நடுேவ கடந்துேபாக ற அக்கனிஜூவாைலயும்
ேதான்றன. 18 அந்த நாளிேல ெயேகாவா ஆப ராேமாடு உடன்படிக்ைகெசய்து,
“எக ப்தன் நததுவங்க ஐப்ப ராத்து நத என்னும் ெபரிய நதவைர உள்ளதும்,
19 ேகனியரும், ெகனிச யரும், கத்ேமானியரும், 20 ஏத்தயரும், ெபரிச யரும்,
ெரப்பாயீமியரும், 21 எேமாரியரும், கானானியரும், க ர்காச யரும், எபூசயரும்
என்பவர்கள் இருக்கறதுமான இந்த ேதசத்ைத உன்னுைடய சந்தத க்குக்
ெகாடுத்ேதன்” என்றார்.

* அத்த யாயம் 15:6 15:6 கலாத்தயர் 3:6
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அத்த யாயம் 16
ஆகாரும்இஸ்மேவலும்

1 ஆப ராமுைடய மைனவயாகய சாராய்க்குக் குழந்ைதயல்லாமல்
இருந்தது. எக ப்து ேதசத்ைதச் ேசர்ந்த ஆகார் என்னும் ெபயர்ெகாண்ட
ஒரு அடிைமப்ெபண் அவளுக்கு இருந்தாள். 2 சாராய் ஆப ராைம
ேநாக்க : “நான் குழந்ைதெபறாமலிருக்கக் ெயேகாவா என் கர்ப்பத்ைத
அைடத்தருக்க றார்; என் அடிைமப்ெபண்ேணாடு ேசரும், ஒருேவைள அவளால்
என்னுைடய குடும்பம் கட்டப்படும்” என்றாள். சாராயன் வார்த்ைதயன்படி
ஆப ராம் ெசய்தான். 3 ஆப ராம் கானான்ேதசத்தல் பத்து வருடங்கள்
குடியருந்தபன்பு, ஆப ராமின் மைனவயாகய சாராய் எக ப்து ேதசத்தாளான
தன் அடிைமப்ெபண்ணாகய ஆகாைர அைழத்து, அவைளத் தன் கணவனாகய
ஆப ராமுக்கு மறுமைனயாட்டியாகக் ெகாடுத்தாள். 4 அவன் ஆகாருடன்
இைணந்தேபாது, அவள் கர்ப்பந்தரித்தாள்; அவள், தான் கர்ப்பவதயானைதக்
கண்டேபாது, தன் எஜமானிைய அற்பமாக நைனத்தாள். 5 அப்ெபாழுது
சாராய் ஆப ராைம ேநாக்க : “எனக்கு ேநரிட்ட அநயாயம் உம்ேமல் சுமரும்;
என்னுைடய அடிைமப்ெபண்ைண உம்முைடய மடிய ேல ெகாடுத்ேதன்; அவள்
தான் கர்ப்பவதயானைதக் கண்டு என்ைனஅற்பமாக நைனக்கறாள்; ெயேகாவா
எனக்கும் உமக்கும் நடுநைலயாக நயாயந்தீர்ப்பாராக” என்றாள். 6 அதற்கு
ஆப ராம் சாராைய ேநாக்க : “இேதா, உன் அடிைமப்ெபண் உன் அதகாரத்த ற்குள்
இருக்கறாள்; உன் பார்ைவக்கு நலமாகத் ேதான்றுகறபடி அவளுக்குச் ெசய்
என்றான். அப்ெபாழுது சாராய் அவைளக் கடினமாக நடத்தயதால் அவள்
அவைளவட்டு ஓடிப்ேபானாள். 7 ெயேகாவாவுைடய தூதனானவர் அவைள
வனாந்த ரத்த ேல சூருக்குப்ேபாக ற வழியருேக இருக்க ற நீரூற்று அருகல்
கண்டு: 8 “சாராயன் அடிைமப்ெபண்ணாகயஆகாேர, எங்ேகயருந்து வருகறாய்?
எங்ேக ேபாக றாய்? என்று ேகட்டார்; அவள்: “நான் என் எஜமானியாக ய
சாராையவ ட்டு ஓடிப்ேபாக ேறன் என்றாள். 9 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய
தூதனானவர்: “நீ உன் எஜமானிய டத்த ற்குத் தரும்ப ப்ேபாய், அவளுைடய
அதகாரத்த ற்குள் அடங்கயரு” என்றார். 10 பன்னும் ெயேகாவாவுைடய
தூதனானவர்அவைளேநாக்க : “உன்சந்ததையமிகவும்ெபருகச்ெசய்ேவன்;அது
ெபருக , எண்ணிமுடியாததாக இருக்கும்” என்றார். 11 பன்னும் ெயேகாவாவுைடய
தூதனானவர் அவைள ேநாக்க : “நீ கர்ப்பவதயாக இருக்க றாய், ஒரு மகைனப்
ெபற்ெறடுப்பாய்; ெயேகாவா உன் அங்கலாய்ப்ைபக் ேகட்டதால், அவனுக்கு
இஸ்மேவல்* என்று ெபயரிடுவாயாக. 12 அவன் ெகாடூரமான மனிதனாக
இருப்பான்; அவனுைடய ைக எல்ேலாருக்கும் வ ேராதமாகவும், எல்ேலாருைடய
ைகயும் வ ேராதமாகவும் இருக்கும்; தன் சேகாதரர்கள் எல்ேலாருக்கும் எத ராகக்†

குடியருப்பான்” என்றார். 13 அப்ெபாழுது அவள்: “என்ைனக் காண்பவைர‡§
நானும் இந்த இடத்தல் கண்ேடன் அல்லவா என்று ெசால்லி, தன்னுடன்
ேபசன ெயேகாவாவுக்கு நீர் என்ைனக்காண்கற ேதவன்” என்று ெபயரிட்டாள்.
14 ஆைகயால், அந்தக் கணற்றன் ெபயர் லகாய்ேராயீ* எனப்பட்டது; அது
காேதசுக்கும் ேபேரத்துக்கும் நடுேவ இருக்கறது. 15 ஆகார் ஆப ராமுக்கு ஒரு
மகைனப் ெபற்ெறடுத்தாள்; ஆப ராம் ஆகார் ெபற்ற தன் மகனுக்கு இஸ்மேவல்
ெபயரிட்டான். 16ஆகார்ஆப ராமுக்குஇஸ்மேவைலப்ெபற்ெறடுத்தேபாது,ஆப ராம்
86வயதாயருந்தான்.

அத்த யாயம் 17
வருத்தேசதனமாகயஉடன்படிக்ைக

1ஆப ராம் 99 வயதானேபாது, ெயேகாவா ஆப ராமுக்குக் காட்ச யளித்து: “நான்
சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவன்; நீ எனக்கு முன்பாக நடந்துெகாண்டு உத்தமனாக
இரு. 2 நான் உனக்கும் எனக்கும் நடுவாக என் உடன்படிக்ைகைய ஏற்படுத்த ,

* அத்த யாயம் 16:11 16:11 ேதவன் ெஜபத்ைத ேகட்க றார் † அத்த யாயம் 16:12 16:12 க ழக்கல்
‡ அத்த யாயம் 16:13 16:13 என்ைன காண்கற ேதவன் § அத்த யாயம் 16:13 16:13 எல்ேராஹ
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உன்ைன மிகவும் த ரளாகப் ெபருகச்ெசய்ேவன்” என்றார். 3 அப்ெபாழுது
ஆப ராம் முகங்குப்புற வழுந்து வணங்கனான். ேதவன் அவனுடன் ேபச :
4 “நான் உன்னுடன் ெசய்க ற என் உடன்படிக்ைக என்னெவன்றால், நீ த ரளான
ேதசங்களுக்குத் தகப்பனாவாய். 5 இனி உன் ெபயர் ஆப ராம்* எனப்படாமல்,
நான் உன்ைனத் த ரளான ேதசங்களுக்குத் தகப்பனாக ஏற்படுத்தயதால், உன்
ெபயர் ஆப ரகாம் எனப்படும். 6 உன்ைன மிகவும் அத கமாகப் பலுகச்ெசய்து,
உன்னிேல ேதசங்கைள உண்டாக்குேவன்; உன்னிடத்தலிருந்து ராஜாக்கள்
ேதான்றுவார்கள். 7 உனக்கும் உனக்குப் பன்வரும் உன் சந்தத க்கும் நான்
ேதவனாயருப்பதற்காக எனக்கும் உனக்கும், உனக்குப்பன் தைல முைற தைல
முைறயாக வரும் உன் சந்தத க்கும் நடுேவ, என் உடன்படிக்ைகைய ந த்தய
உடன்படிக்ைகயாக நைலப்படுத்துேவன். 8 நீ பரேதச யாகத் தங்கவருகற
கானான் ேதசம் முழுவைதயும், உனக்கும் உனக்குப் பன்வரும் உன் சந்தத க்கும்
என்ெறன்ைறக்கும் ெசாந்தமாகக் ெகாடுத்து, நான் அவர்களுக்குத் ேதவனாக
இருப்ேபன்” என்றார். 9 பன்னும் ேதவன் ஆப ரகாைம ேநாக்க : “இப்ெபாழுது
நீயும், உனக்குப்பன் தைல முைற தைல முைறயாக வரும் உன் சந்ததயும்,
என் உடன்படிக்ைகையக் ைகக்ெகாள்ளுங்கள். 10 எனக்கும் உங்களுக்கும்,
உனக்குப் பன்வரும் உன் சந்தத க்கும் நடுேவ உண்டாக றதும், நீங்கள்
ைகக்ெகாள்ள ேவண்டியதுமான என்னுைடய உடன்படிக்ைக† என்னெவன்றால்,
உங்களுக்குள் பறக்கும் அைனத்து ஆண்பள்ைளகளும் வருத்தேசதனம்
ெசய்யப்படேவண்டும்; 11 உங்கள் நுனித்ேதாலின் மாம்சத்ைத வருத்தேசதனம்
ெசய்யேவண்டும்; அது எனக்கும் உங்களுக்குமுள்ள உடன்படிக்ைகக்கு
அைடயாளமாக இருக்கும். 12 உங்களில் தைல முைற தைல முைறயாகப்
ப றக்கும் ஆண்பள்ைளகெளல்லாம் எட்டாம் நாளிேல வருத்தேசதனம்
ெசய்யப்படேவண்டும்; வீட்டிேல ப றந்த பள்ைளயும் உன் சந்ததயல்லாத
அந்நயனிடத்தல் பணத்தற்கு வாங்கப்பட்ட எந்தப் பள்ைளயும், அப்படிேய
வருத்தேசதனம் ெசய்யப்படேவண்டும். 13 உன் வீட்டிேல ப றந்த பள்ைளயும்,
உன் பணத்தற்கு வாங்கப்பட்டவனும், வருத்தேசதனம் ெசய்யப்படேவண்டியது
அவசயம்; இப்படி என்னுைடய உடன்படிக்ைக உங்கள் சரீரத்த ேல ந த்தய
உடன்படிக்ைகயாக இருக்கேவண்டும். 14நுனித்ேதாலின் மாம்சம் வருத்தேசதனம்
ெசய்யப்படாதருக்க ற நுனித்ேதாலுள்ள ஆண்பள்ைளயாக இருந்தால், அந்த
ஆத்துமா என்னுைடயஉடன்படிக்ைகையமீறனதால், தன்மக்களுடன்இல்லாதபடி
நீக்கப்பட்டுப்ேபாவான்‡” என்றார்.

15 பன்னும் ேதவன் ஆப ரகாைம ேநாக்க : “உன் மைனவ சாராைய இனி
சாராய் என்று அைழக்காேத; சாராள்§ என்பது அவளுக்குப் ெபயராக இருக்கும்.
16 நான் அவைள ஆசீர்வத த்து, அவளாேல உனக்கு ஒரு மகைனயும் தருேவன்;
அவள் ேதசங்களுக்குத் தாயாகவும், அவளாேல ேதசங்களின் ராஜாக்கள்
உண்டாகவும், அவைள ஆசீர்வத ப்ேபன் என்றார். 17 அப்ெபாழுது ஆப ரகாம்
முகங்குப்புற வழுந்து ச ரித்து: “100 வயதானவனுக்குக் குழந்ைத ப றக்குேமா?
90 வயதான சாராள் குழந்ைத ெபறுவாேளா? என்று தன் இருதயத்த ேல
ெசால்லிக்ெகாண்டு, 18 “இஸ்மேவல் உமக்கு முன்பாகப் பைழப்பானாக! என்று
ஆப ரகாம் ேதவனிடத்தல் வண்ணப்பம்ெசய்தான். 19அப்ெபாழுது ேதவன்: “உன்
மைனவயாகய சாராள் ந ச்சயமாக உனக்கு ஒரு மகைனப் ெபறுவாள், அவனுக்கு
ஈசாக்கு என்று ெபயரிடுவாயாக; என்னுைடய உடன்படிக்ைகைய அவனுக்கும்
அவனுக்குப் பன்வரும் அவனுைடய சந்தத க்கும் ந த்தய உடன்படிக்ைகயாக
நைலப்படுத்துேவன். 20 இஸ்மேவலுக்காகவும் நீ ெசய்த வண்ணப்பத்ைதக்
ேகட்ேடன்; நான் அவைன ஆசீர்வத த்து, அவைன மிகவும் அத கமாகப் பலுகவும்
ெபருகவும் ெசய்ேவன்; அவன் பன்னிரண்டு ேகாத்த ரத் தைலவர்கைளப்
ெபறுவான்; அவைனப் ெபரிய ேதசமாக்குேவன். 21 வருகற வருடத்தல்
குறத்தகாலத்த ேலசாராள்உனக்குப்ெபறப்ேபாக றஈசாக்ேகாடுநான்என்னுைடய
உடன்படிக்ைகைய ஏற்படுத்துேவன்” என்றார். 22 ேதவன் ஆப ரகாேமாடு
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ேபசமுடிந்தபன்பு, அவர் அவைனவட்டுப் ேபானார். 23 அப்ெபாழுது ஆப ரகாம்
தன் மகனாகய இஸ்மேவைலயும், தன் வீட்டில் ப றந்த அைனவைரயும், தான்
பணத்தற்கு வாங்கய அைனவருமாகய தன் வீட்டிலுள்ள ஆண்பள்ைளகள்
எல்ேலாைரயும் ேசர்த்து, ேதவன் தனக்குச் ெசான்னபடி, அவர்கள் நுனித்ேதாலின்
மாம்சத்ைத அந்த நாளிேலேய வருத்தேசதனம் ெசய்தான். 24 ஆப ரகாமுைடய
நுனித்ேதாலின் மாம்சம் வருத்தேசதனம் ெசய்யப்படும்ேபாது, அவன் 99
வயதாக இருந்தான். 25 அவனுைடய மகனாகய இஸ்மேவலின் நுனித்ேதாலின்
மாம்சம் வருத்தேசதனம் ெசய்யப்படும்ேபாது, அவன் 13 வயதாக இருந்தான்.
26 ஒேர நாளில் ஆப ரகாமும் அவனுைடய மகன் இஸ்மேவலும் வருத்தேசதனம்
ெசய்யப்பட்டார்கள். 27 வீட்டிேல ப றந்தவர்களும் அந்நயரிடத்த ேல பணத்தற்கு
வாங்கப்பட்டவர்களுமாகயஅவனுைடயவீட்டுமனிதர்கள்அைனவரும்அவேனாடு
வருத்தேசதனம்ெசய்யப்பட்டார்கள்.

அத்த யாயம் 18
மூன்றுவருந்தனர்கள்

1 பன்பு ெயேகாவா மம்ேரயன் சமபூமிய ேல அவனுக்குக் காட்ச யளித்தார்.
அவன் பகலின் ெவயல் ேநரத்தல் கூடாரவாசலிேல உட்கார்ந்தருந்து, 2 தன்
கண்கைள ஏெறடுத்துப் பார்க்கும்ேபாது, இேதா, மூன்று மனிதர்கள் அவனுக்கு
எத ேர நன்றார்கள்; அவர்கைளப் பார்த்தவுடேன, அவன் கூடாரவாசலிலிருந்து
அவர்களுக்கு எத ர்ெகாண்டு ஓடித் தைரவைரக்கும் குனிந்து: 3 “ஆண்டவேர,
உம்முைடயகண்களில்எனக்குக்கருைபகைடத்தால்,நீர்உமதுஅடிேயைனவட்டுப்
ேபாகேவண்டாம். 4 ெகாஞ்சம் தண்ணீர் ெகாண்டுவருக ேறன், உங்கள்
கால்கைளக் கழுவ , மரத்தடியல் ஓய்ெவடுத்துக்ெகாண்டிருங்கள். 5 நீங்கள்
உங்கள் இருதயங்கைளத் த டப்படுத்தக் ெகாஞ்சம் அப்பம் ெகாண்டுவருக ேறன்;
ப றகு நீங்கள் உங்கள் வழிய ேல ேபாகலாம்; இதற்காகேவ அடிேயனுைடய
இடம்வைரக்கும் வந்தீர்கள்” என்றான். அதற்கு அவர்கள்: “நீ ெசான்னபடி ெசய்”
என்றார்கள். 6அப்ெபாழுதுஆப ரகாம் வைரவாகக்கூடாரத்தல் சாராளிடத்த ற்குப்
ேபாய்: “நீ சீக்க ரமாக மூன்றுபடி* ெமல்லிய மாவு எடுத்துப் பைசந்து, அப்பம்
சுடு” என்றான். 7 ஆப ரகாம் மாட்டுமந்ைதக்கு ஓடி, ஒரு நல்ல இளங்கன்ைறப்
ப டித்து, ேவைலக்காரனுைடய ைகயல் ெகாடுத்தான்; அவன் அைதச் சீக்க ரத்தல்
சைமத்தான். 8ஆப ரகாம்ெவண்ெணையயும்பாைலயும்சைமக்கப்பட்டகன்ைறயும்
எடுத்து வந்து, அவர்களுக்கு முன்பாக ைவத்து, அவர்கள் அருேக மரத்தடியல்
நன்றுெகாண்டிருந்தான்; அவர்கள் சாப்ப ட்டார்கள். 9 அவர்கள் அவைன
ேநாக்க : “உன் மைனவ சாராள் எங்ேக” என்றார்கள். அேதா கூடாரத்தல்
இருக்க றாள் என்றான். 10 அப்ெபாழுது அவர்†: “ஒரு கர்ப்பகாலத்த ட்டத்தல்
ந ச்சயமாகஉன்னிடத்த ற்குத்தரும்பவருேவன்;அப்ெபாழுதுஉன்மைனவயாகய
சாராளுக்கு ஒரு மகன் இருப்பான்” என்றார். சாராள் அவருக்குப் பன்புறமாகக்
கூடாரவாசலில்இைதக்ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தாள். 11ஆப ரகாமும்சாராளும்வயது
முத ர்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள்; ெபண்களுக்குரிய மாதவழிபாடு சாராளுக்கு
நன்றுேபானது. 12ஆைகயால், சாராள்தன்உள்ளத்த ேல ச ரித்து: “நான்கழவயும்,
என்னுைடய கணவன் முத ர்ந்த வயதுள்ளவருமாக இருக்கும்ேபாது, எனக்கு
இன்பம் உண்டாயருக்குேமா” என்றாள். 13 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ஆப ரகாைம
ேநாக்க : “சாராள், நான் கழவயாக இருக்கும்ேபாது குழந்ைதெபற்ெறடுப்பது
சாத்தயேமா என்று ெசால்வெதன்ன? 14 ெயேகாவாவால் ஆகாத காரியம்
உண்ேடா? கர்ப்பகாலத்த ட்டத்தல் உன்னிடத்த ற்குத் தரும்ப வருேவன்;
அப்ெபாழுது சாராளுக்கு ஒரு மகன் இருப்பான்” என்றார். 15 சாராள் பயந்து, நான்
ச ரிக்கவல்ைல” என்றுமறுத்தாள். அதற்குஅவர்: “இல்ைல, நீ ச ரித்தாய்” என்றார்.

ஆப ரகாம் ேசாேதாமுக்காகவண்ணப்பம்ெசய்தல்
16 பன்பு அந்த மனிதர்கள் எழுந்து அந்த இடத்ைதவ ட்டு, ேசாேதாைம ேநாக்க ப்

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

அத்த யாயம் 19
ேசாேதாம்ெகாேமாராஅழிக்கப்படுதல்

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

ேசாேதாம்ெகாேமாராஅழிக்கப்பட்டது
23 ேலாத்து ேசாவாருக்குள் வரும்ேபாது பூமியன்ேமல் சூரியன் உதத்தது.

24 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேசாேதாமின் ேமலும் ெகாேமாராவன்ேமலும்,
ெயேகாவாவாேல வானத்தலிருந்து கந்தகத்ைதயும் அக்கனிையயும்
ெபாழியச்ெசய்து, 25 அந்தப் பட்டணங்கைளயும், அந்தச் சமபூமியைனத்ைதயும்,
அந்தப் பட்டணங்களின் அைனத்து மக்கைளயும், பூமியன் பயைரயும்
அழித்துப்ேபாட்டார். 26அவனுைடய மைனவேயா தரும்ப ப்பார்த்து, உப்புத்தூண்
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ஆனாள். 27வடியற்காலத்தல் ஆப ரகாம் எழுந்து தான் ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக
நன்றஇடத்த ற்குப் ேபாய், 28ேசாேதாம் ெகாேமாரா பட்டணங்களின் தைசையயும்,
சமபூமியாக ய ேதசம் முழுவைதயும் ேநாக்க ப் பார்த்தான்; அந்தப் பூமியன்
புைக, சூைளயன் புைகையப்ேபால எழும்பனது. 29 ேதவன் அந்தச் சமபூமியன்
பட்டணங்கைள அழிக்கும்ேபாது, ேதவன் ஆப ரகாைம நைனத்து, ேலாத்து
குடியருந்த பட்டணங்கைளத் தாம் கவழ்த்துப்ேபாடும்ேபாது, ேலாத்ைத அந்த
அழிவலிருந்துதப்ப ச்ெசல்லும்படிஅனுப்பவ ட்டார்.

ேலாத்துவும்அவனுைடயமகள்களும்
30 பன்பு ேலாத்து ேசாவாரிேல குடியருக்கப் பயந்து, ேசாவாைர வ ட்டுப்ேபாய்,

அவனும் அவேனாடுகூட அவனுைடய இரண்டு மகள்களும் மைலய ேல
தங்கனார்கள்;அங்ேகஅவனும்அவனுைடயஇரண்டுமகள்களும்ஒருகுைகய ேல
குடியருந்தார்கள். 31அப்ெபாழுதுமூத்தவள்இைளயவைளப் பார்த்து: “நம்முைடய
தகப்பன் முத ர்வயதானார், பூமிெயங்கும் நடக்க ற முைறைமயன்படிேய நம்ேமாடு
இைணய பூமிய ேல ஒரு மனிதனும் இல்ைல. 32 நம்முைடய தகப்பனால் சந்தத
உண்டாக, அவருக்கு மதுைவக் குடிக்கக்ெகாடுத்து, அவேராடு உறவுெகாள்ேவாம்
வா” என்றாள். 33 அப்படிேய அன்று இரவ ேல, தங்கள் தகப்பனுக்கு மதுைவக்
குடிக்கக் ெகாடுத்தார்கள். மூத்தவள் ேபாய், தன் தகப்பேனாடு உறவுெகாண்டாள்:
அவள் உறவுெகாண்டைதயும் எழுந்தருந்தைதயும் அவன் உணராதருந்தான்.
34 மறுநாளிேல மூத்தவள் இைளயவைளப் பார்த்து: “ேநற்று ராத்த ரி நான்
தகப்பேனாடு உறவுெகாண்ேடன்; இன்றுஇரவும் மதுைவக் குடிக்கக்ெகாடுப்ேபாம்,
நம்முைடயதகப்பனால் சந்தத உண்டாகும்படி நீயும் ேபாய்அவேராடுஉறவுெகாள்”
என்றாள். 35 அப்படிேய அன்று இரவலும் தங்கள் தகப்பனுக்கு மதுைவக்
குடிக்கக் ெகாடுத்தார்கள். அப்ெபாழுது இைளயவள் எழுந்துேபாய், அவேனாடு
உறவுெகாண்டாள்; அவள் உறவுெகாண்டைதயும் எழுந்தருந்தைதயும் அவன்
உணராதருந்தான். 36 இந்த வதமாக ேலாத்தன் மகள்கள் இருவரும் தங்கள்
தகப்பனாேல கர்ப்பவதயானார்கள். 37 மூத்தவள் ஒரு மகைனப்ெபற்று,
அவனுக்கு ேமாவாப் என்று ெபயரிட்டாள்; அவன் இந்த நாள்வைரக்கும் இருக்க ற
ேமாவாப யருக்குத் தகப்பன். 38இைளயவளும் ஒரு மகைனப்ெபற்று, அவனுக்குப்
ெபன்னம்மிஎன்றுெபயரிட்டாள்;அவன்இந்தநாள்வைரக்கும்இருக்க றஅம்ேமான்
வம்சத்தாருக்குத்தகப்பன்.

அத்த யாயம் 20
ஆப ரகாமும்அபெமேலக்கும்

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

அத்த யாயம் 21
ஈசாக்கன்பறப்பு

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

ஆகாரும்இஸ்மேவலும்ெவளிேயற்றப்படுதல்
8 குழந்ைத வளர்ந்து, பால் மறந்தது; ஈசாக்கு பால் மறந்த நாளிேல ஆப ரகாம்

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

ெபயர்ெசபாவல்ஒப்பந்தம்
22 அந்தகாலத்தல் அபெமேலக்கும் அவனுைடய பைடத்தைலவனாகய

ப ேகாலும் ஆப ரகாைம ேநாக்க : “நீ ெசய்க ற காரியங்கள் எல்லாவற்றலும்
ேதவன் உன்னுடேன இருக்கறார். 23 ஆைகயால், நீ எனக்காவது, என்
மகனுக்காவது, ேபரனுக்காவது வஞ்சைன ெசய்யாமல், நான் உனக்குச் ெசய்த
தயவன்படிேய, நீ எனக்கும், நீ தங்கயருக்க ற இந்தத் ேதசத்த ற்கும், தயவு
ெசய்ேவன் என்று இங்ேக ேதவன் ேபரில் எனக்கு ஆைணயட்டுக்ெகாடு”
என்றான். 24அதற்கு ஆப ரகாம்: “நான் ஆைணயட்டுக்ெகாடுக்க ேறன்” என்றான்.
25 ஆனாலும், அபெமேலக்குைடய ேவைலக்காரர்கள் ைகப்பற்ற க்ெகாண்ட
கணற்றற்காக ஆப ரகாம் அபெமேலக்ைகக் கடிந்துெகாண்டான். 26 அதற்கு
அபெமேலக்கு: “இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்தவன்யார் என்று எனக்குத் ெதரியாது,
நீயும் எனக்குத் ெதரிவ க்கவல்ைல; இன்று நான் அைதக் ேகட்டைதத்தவ ர,
இதற்குமுன் அைத நான் ேகள்வப்படேவ இல்ைல” என்றான். 27 அப்ெபாழுது
ஆப ரகாம் ஆடுமாடுகைளக் ெகாண்டுவந்து அபெமேலக்குக்குக் ெகாடுத்தான்;
அவர்கள் இருவரும் உடன்படிக்ைக ெசய்துெகாண்டார்கள். 28 ஆப ரகாம்
ஏழு ெபண்ணாட்டுக்குட்டிகைளத் தனிேய நறுத்தனான். 29 அப்ெபாழுது
அபெமேலக்கு ஆப ரகாைம ேநாக்க : “நீ தனிேய நறுத்தன இந்த ஏழு
ெபண்ணாட்டுக்குட்டிகள் எதற்கு?” என்று ேகட்டான். 30 அதற்கு அவன்:
“நான் இந்தக் கணறு ேதாண்டியைதக்குற த்து, நீர் சாட்ச யாக இந்த ஏழு
ெபண்ணாட்டுக்குட்டிகைள என் ைகயல் ெபற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும்” என்றான்.
31 அவர்கள் இருவரும் அந்த இடத்தல் ஆைணயட்டுக்ெகாண்டதால், அந்த இடம்
ெபெயர்ெசபா* எனப்பட்டது. 32 அவர்கள் ெபெயர்ெசபாவ ேல உடன்படிக்ைக
ெசய்துெகாண்டபன்பு அபெமேலக்கும், அவனுைடய பைடத்தைலவனாகய
ப ேகாலும் எழுந்து ெபலிஸ்தருைடய ேதசத்த ற்குத் தரும்ப ப்ேபானார்கள்.
33 ஆப ரகாம் ெபெயர்ெசபாவ ேல ஒரு ேதாப்ைப உண்டாக்க , சதாகாலமுமுள்ள
ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய நாமத்ைத அந்த இடத்தல் ெதாழுதுெகாண்டான்.
34ஆப ரகாம்ெபலிஸ்தருைடய ேதசத்தல்அேநகநாட்கள்தங்கயருந்தான்.

அத்த யாயம் 22
ஆப ரகாம் ேசாத க்கப்படுதல்

1 இந்தக் காரியங்கள் நடந்தபன்பு, ேதவன் ஆப ரகாைமச் ேசாத த்தார்;
எப்படிெயன்றால், அவர் அவைன ேநாக்க : “ஆப ரகாேம” என்றார்; அவன்:
“இேதா அடிேயன்” என்றான். 2 அப்ெபாழுது அவர்: “உன் மகனும், உனது
ஒேரமகனும், உனக்குப் ப ரியமான மகனுமாகய ஈசாக்ைக நீ இப்ெபாழுது
அைழத்துக்ெகாண்டு, ேமாரியா ேதசத்த ற்குப் ேபாய், அங்ேக நான் உனக்குச்
ெசால்லும் மைலகள் ஒன்றன்ேமல் அவைனத் தகனபலியாகப் பலியடு” என்றார்.

* அத்த யாயம் 21:31 21:31உடன்படிக்ைகயன்கணறு
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3 ஆப ரகாம் அத காைலயல் எழுந்து, தன் கழுைதயன்ேமல் ேசணங்கட்டி, தன்
ேவைலக்காரர்களில்இரண்டுேபைரயும் தன்மகன் ஈசாக்ைகயும்கூட்டிக்ெகாண்டு,
தகனபலிக்கு வறகுகைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டு, ேதவன் தனக்குக் குறத்தருந்த
இடத்த ற்குப் புறப்பட்டுப்ேபானான். 4மூன்றாம் நாளில் ஆப ரகாம் தன் கண்கைள
ஏெறடுத்துப்பார்த்து, தூரத்த ேல அந்த இடத்ைதக் கண்டான். 5 அப்ெபாழுது
ஆப ரகாம் தன் ேவைலக்காரர்கைள ேநாக்க : “நீங்கள் கழுைதயுடன் இங்ேக
காத்தருங்கள், நானும் சறுவனும் அந்த இடத்த ற்குப் ேபாய், ெதாழுதுெகாண்டு,
உங்களிடத்த ற்குத் தரும்ப வருேவாம்” என்றான். 6 ஆப ரகாம் தகனபலிக்கு
வறகுகைள எடுத்து, தன் மகனாகய ஈசாக்கன்ேமல் ைவத்து, தன் ைகய ேல
ெநருப்ைபயும் கத்தையயும் எடுத்துக்ெகாண்டான்; அவர்கள் இருவரும்
ேசர்ந்துேபானார்கள். 7 அப்ெபாழுது ஈசாக்கு தன் தகப்பனாகய ஆப ரகாைம
ேநாக்க : “என் தகப்பேன” என்றான்; அதற்கு அவன்: “என் மகேன, இேதா,
இருக்க ேறன்” என்றான்; அப்ெபாழுது அவன்: “இேதா, ெநருப்பும் வறகும்
இருக்கறது, தகனபலிக்கு ஆட்டுக்குட்டி எங்ேக என்றான்”. 8 அதற்கு ஆப ரகாம்:
“என் மகேன, ேதவன் தகனபலிக்கான ஆட்டுக்குட்டிைய அவேர ெகாடுப்பார்”
என்றான்;அப்புறம்இருவரும்ேசர்ந்துேபாய், 9ேதவன்அவனுக்குச்ெசால்லியருந்த
இடத்த ற்கு வந்தார்கள்; அங்ேக ஆப ரகாம் ஒரு பலிபீடத்ைத உண்டாக்க ,
வறகுகைள அடுக்க , தன் மகனாகய ஈசாக்ைகக் கட்டி, அந்தப் பலிபீடத்தல்
அடுக்கயவறகுகளின்ேமல்அவைனப்படுக்கைவத்தான். 10பன்புஆப ரகாம் தன்
மகைனெவட்டுவதற்காக தன்ைகைய நீட்டிக் கத்தைய எடுத்தான். 11அப்ெபாழுது
ெயேகாவாவுைடய தூதனானவர் வானத்தலிருந்து, “ஆப ரகாேம, ஆப ரகாேம
என்று கூப்ப ட்டார்; அவன்: இேதா, அடிேயன் என்றான். 12 அப்ெபாழுது அவர்:
“சறுவன்ேமல் உன் ைகையப் ேபாடாேத, அவனுக்கு ஒன்றும் ெசய்யாேத; நீ
அவைன உன் மகன் என்றும், உனது ஒேர மகன் என்றும் பார்க்காமல் எனக்காக
ஒப்புக்ெகாடுத்ததால் நீ ேதவனுக்குப் பயப்படுக றவன் என்று இப்ெபாழுது
ெதரிந்துெகாண்ேடன்” என்றார். 13 ஆப ரகாம் தன் கண்கைள ஏெறடுத்துப்
பார்க்கும்ேபாது, இேதா, தனக்குப் பன்புறமாகப் புதரிேல தன் ெகாம்புகள்
ச க்க க்ெகாண்டிருந்த ஒரு ஆட்டுக்கடாைவக் கண்டான்; அப்ெபாழுது ஆப ரகாம்
ேபாய், கடாைவப் ப டித்து, அைதத் தன் மகனுக்குப் பதலாகத் தகனபலிய ட்டான்.
14 ஆப ரகாம் அந்த இடத்த ற்கு “ேயேகாவாயீேர* என்று ெபயரிட்டான்;
அதனால் ெயேகாவாவுைடய மைலயல் பார்த்துக்ெகாள்ளப்படும்” என்று இந்த
நாள்வைரக்கும் ெசால்லப்பட்டு வருகறது. 15 ெயேகாவாவுைடய தூதனானவர்
இரண்டாவது முைற வானத்தலிருந்து ஆப ரகாைமக் கூப்ப ட்டு: 16 “நீ உன் மகன்
என்றும், உனது ஒேரமகன் என்றும் பார்க்காமல் அவைனஒப்புக்ெகாடுத்து இந்தக்
காரியத்ைதச் ெசய்ததால்; 17 நான் உன்ைன ஆசீர்வத க்கேவ ஆசீர்வத த்து,
உன் சந்ததைய வானத்தலுள்ள நட்சத்த ரங்கைளப்ேபாலவும், கடற்கைர
மணைலப்ேபாலவும் ெபருகேவ ெபருகச்ெசய்ேவன் என்றும், உன் சந்ததயார்
தங்கள் எத ரிகளின் வாசல்கைளச் ெசாந்தமாக்க க் ெகாள்ளுவார்கள்
என்றும், 18 நீ என்னுைடய ெசால்லுக்குக் கீழ்ப்படிந்ததால், உன் சந்தத க்குள்
பூமியலுள்ள அைனத்து ேதசங்களும் ஆசீர்வத க்கப்படும் என்றும் என்ேபரில்
ஆைணயட்ேடன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்றார். 19 ஆப ரகாம் தன்
ேவைலக்காரர்களிடத்த ற்குத் தரும்பவந்தான்; அவர்கள் எழுந்து புறப்பட்டு,
ஒன்றுேசர்ந்து ெபெயர்ெசபாவுக்குப் ேபானார்கள்; ஆப ரகாம் ெபெயர்ெசபாவ ேல
குடியருந்தான்.

நாேகாரின்மகன்கள்
20 இந்தக் காரியங்கள் நடந்தபன்பு, ஒருவன் ஆப ரகாமிடத்தல் வந்து:

“மில்க்காளும் உன் சேகாதரனாகய நாேகாருக்கு குழந்ைதகைளப்
ெபற்ெறடுத்தாள்; 21 அவர்கள் யாெரன்றால், முதற்ப றந்தவனான ஊத்ஸ்,
அவனுைடய தம்பயாகய பூஸ், ஆராமுக்குத் தகப்பனாகய ேகமுேவல்,
22 ேகேசத், ஆேசா, பல்தாஸ், இத்லாப், ெபத்துேவல் என்பவர்கள்; ெபத்துேவல்
ெரெபக்காைளப் ெபற்ெறடுத்தான்” என்று அறவத்தான். 23 அந்த எட்டுப்ேபைர
மில்க்காள் ஆப ரகாமுைடய சேகாதரனாகய நாேகாருக்குப் ெபற்ெறடுத்தாள்.

* அத்த யாயம் 22:14 22:14ெயேகாவாவால்ெகாடுக்கப்படும்
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24ேரயுமாள்என்றுெபயர்ெகாண்டஅவனுைடயமறுமைனயாட்டியும்,ேதபா,காகாம்,
தாகாஸ்,மாகா என்பவர்கைளப்ெபற்ெறடுத்தாள்.

அத்த யாயம் 23
சாராளின்மரணம்

1 சாராள் 127 வருடங்கள் உய ேராடிருந்தாள்; சாராளுைடய வயது
இவ்வளவுதான். 2 கானான் ேதசத்தலுள்ள எப ேரான் என்னும் கீரியாத்
அர்பாவ ேல சாராள் இறந்தாள்; அப்ெபாழுது ஆப ரகாம், சாராளுக்காகப்
புலம்ப அழுதான். 3 பன்பு ஆப ரகாம், இறந்த உடல் இருந்த இடத்தலிருந்து
எழுந்துேபாய், ஏத்தன் வம்சத்தாருடன் ேபச : 4 “நான் உங்களிடத்தல் அந்நயனும்
பரேதச யுமாக இருக்க ேறன்; என்னிடத்தலிருக்கற இந்த இறந்த உடைல
நான் அடக்கம்ெசய்வதற்கு, உங்களிடத்தல் எனக்குச் ெசாந்தமாக ஒரு
கல்லைறநலத்ைதத் தரேவண்டும்” என்றான். 5 அதற்கு ஏத்தன் வம்சத்தார்
ஆப ரகாமுக்குமறுெமாழியாக: 6 “எங்கள்ஆண்டவேன,நாங்கள்ெசால்லுகறைதக்
ேகளும்; எங்களுக்குள்ேள நீர் மகா ப ரபு; எங்களுைடய கல்லைறகளில்
முக்கயமானதல்உடைலஅடக்கம் ெசய்யும்; நீர் உடைலஅடக்கம்ெசய்ய எங்களில்
ஒருவனும் தன் கல்லைறைய உமக்குத் தைடெசய்வதல்ைல” என்றார்கள்.
7 அப்ெபாழுது ஆப ரகாம் எழுந்தருந்து, ஏத்தன் வம்சத்தாராக ய அந்தத்
ேதசத்தாருக்கு வணக்கம் ெசால்லி, 8 அவர்கேளாடு ேபச : “என்னிடத்தலிருக்கற
உடைலஅடக்கம்ெசய்யஉங்களுக்குச் சம்மதமானால், நீங்கள்என்வார்த்ைதையக்
ேகட்டு, ேசாகாருைடய மகனாகய எப்ெபேரான், 9 தன் நலத்தன் கைடசய ேல
இருக்க ற மக்ேபலா எனப்பட்ட குைகைய எனக்குச் ெசாந்தமான கல்லைற
நலமாகத் தரேவண்டும் என்று, அவரிடத்தல் எனக்காக ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள்;
அதற்குரியவைலக்குஅவர்அைதத்தரட்டும்” என்றான்.

10 எப்ெபேரான் ஏத்தன் வம்சத்தார் மத்தயல் உட்கார்ந்தருந்தான்; அப்ெபாழுது
ஏத்தயனான எப்ெபேரான் தன் ஊர் வாசலுக்குள் ப ரேவச க்க ற ஏத்தன்
வம்சத்தார் அைனவரும் ேகட்க ஆப ரகாமுக்கு மறுெமாழியாக: 11 “அப்படியல்ல,
என் ஆண்டவேன, என் வார்த்ைதையக் ேகளும்; அந்த நலத்ைத உமக்குக்
ெகாடுக்க ேறன், அதலிருக்கும் குைகையயும் உமக்குக் ெகாடுக்க ேறன்,
என் இனத்தாரின் முன்னிைலயல் அைத உமக்குக் ெகாடுக்க ேறன்,
உம்மிடத்தலிருக்கற உடைல அடக்கம் ெசய்யும்” என்றான். 12 அப்ெபாழுது
ஆப ரகாம் அந்தத் ேதசத்தாருக்கு வணக்கம் ெசால்லி, 13 ேதசத்து மக்கள்
ேகட்க, எப்ெபேராைன ேநாக்க : “ெகாடுப்பதற்கு உமக்கு மனதருந்தால் என்
வார்த்ைதையக் ேகளும்; நலத்தன் வைலையத் தருக ேறன்; என் ைகயல்
அைத வாங்க க்ெகாள்ளும்; அப்ெபாழுது என்னிடத்தலிருக்கற உடைல
அந்த இடத்தல் அடக்கம் ெசய்ேவன்” என்றான். 14 அதற்கு எப்ெபேரான்
ஆப ரகாமுக்கு மறுெமாழியாக: 15 “என் ஆண்டவேன, நான் ெசால்லுகறைதக்
ேகளும்; அந்த நலத்தன் வைல நானூறு ேசக்கல் நைற ெவள்ளி;* எனக்கும்
உமக்கும் அது சாதாரண காரியம்; நீர் உம்மிடத்தலிருக்கற உடைல அடக்கம்
ெசய்யும்” என்றான். 16 அப்ெபாழுது ஆப ரகாம் எப்ெபேரானின் ெசால்ைலக்
ேகட்டு, ஏத்தன் வம்சத்தாரின் முன்னிைலயல் எப்ெபேரான் ெசான்னபடிேய,
வயாபாரிகளிடத்தல்ெசல்லும்படியான 400ேசக்கல்நைறெவள்ளிையஅவனுக்கு
நறுத்துக்ெகாடுத்தான். 17 இந்த வதமாக மம்ேரக்கு எத ேர மக்ேபலாவலுள்ள
எப்ெபேரானுைடய நலமாகய அந்த இடமும், அதலுள்ள குைகயும், நலத்தலுள்ள
அைனத்து மரங்களும், 18 அவனுைடய ஊர்வாசலுக்குள் ப ரேவச க்கும் ஏத்தன்
வம்சத்தனர் அைனவரின் முன்னிைலயலும் ஆப ரகாமுக்குச் ெசாந்தமாக
உறுத ப்படுத்தப்பட்டது. 19 அதற்குப்பன்பு ஆப ரகாம் தன் மைனவயாகய
சாராைளக் கானான் ேதசத்தல் எப்ேரான் ஊர் பூமியான மம்ேரக்கு எத ேர
இருக்க ற மக்ேபலா என்னும் நலத்தன் குைகய ேல அடக்கம்ெசய்தான். 20இப்படி
ஏத்தன் வம்சத்தாரிடமிருந்து வாங்கப்பட்ட அந்த நலமும், அதலுள்ள குைகயும்,
ஆப ரகாமுக்குச்ெசாந்த கல்லைறநலமாகஉறுத ப்படுத்தப்பட்டது.

* அத்த யாயம் 23:15 23:15 7,568.00ரூபாய்கள்
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அத்த யாயம் 24
ஈசாக்கும்ெரெபக்காளும்

1 ஆப ரகாம் வயது முத ர்ந்தவனானான். ெயேகாவா ஆப ரகாைம
அைனத்துக் காரியங்களிலும் ஆசீர்வத த்து வந்தார். 2 அப்ெபாழுது
ஆப ரகாம் தன் வீட்டிலுள்ளவர்களில் வயதல் மூத்தவனும், தனக்கு உண்டான
எல்லாவற்றற்கும் அத காரியுமாக ய தன் ேவைலக்காரைன ேநாக்க : 3 “நான்
குடியருக்க ற கானானியர்களுைடய ெபண்களில் நீ என் மகனுக்குப்
ெபண்ைணத் ேதர்ந்ெதடுக்காமல்; 4 நீ என்னுைடய ேதசத்த ற்கும் என்னுைடய
இனத்தாரிடத்த ற்கும் ேபாய், என் மகனாகய ஈசாக்குக்குப் ெபண்ைணத்
ேதர்ந்ெதடுப்ேபன் என்று, வானத்தற்குத் ேதவனும் பூமிக்குத் ேதவனுமாகய
ெயேகாவாைவ முன்னிட்டு எனக்கு ஆைணயட்டுக்ெகாடுக்க, நீ உன் ைகைய
என் ெதாைடயன்கீழ் ைவ*” என்றான். 5 அதற்கு அந்த ேவைலக்காரன்:
“அந்த இடத்துப் ெபண் என்னுடன் இந்தத் ேதசத்த ற்கு வர வருப்பமில்லாமல்
இருந்தால், நீர் வ ட்டுவந்த ேதசத்த ற்கு உம்முைடய மகைன மறுபடியும்
அைழத்துப்ேபாகேவண்டுேமா”? என்று ேகட்டான். 6 அதற்கு ஆப ரகாம்: “நீ என்
மகைனமறுபடியும்அங்ேகஅைழத்துக்ெகாண்டுேபாகாமலிருக்க எச்சரிக்ைகயாக
இரு. 7 என்ைன என்னுைடய தகப்பனுைடய வீட்டிலும் என் இனத்தார் †இருக்கற
ேதசத்தலுமிருந்து அைழத்துவந்தவரும், உன் சந்தத க்கு இந்த ேதசத்ைதத்
தருேவன் என்று எனக்குச் ெசால்லி ஆைணயட்டவருமான வானத்த ற்குத்
ேதவனாகய ெயேகாவா, நீ அங்ேகயருந்து என் மகனுக்கு ஒரு ெபண்ைண
அைழத்துவர, தம்முைடய தூதைன உனக்கு முன்பாக அனுப்புவார். 8 ெபண்
உன்னுடன்வரவருப்பமில்லாமல்இருந்தால்,அப்ெபாழுதுநீஇந்தஎன்ஆைணக்கு
உட்படாதருப்பாய்; அங்ேக மாத்த ரம் என் மகைனமறுபடியும்அைழத்துக்ெகாண்டு
ேபாகேவண்டாம்” என்றான். 9 அப்ெபாழுது அந்த ேவைலக்காரன் தன்
ைகையத் தன் எஜமானாகய ஆப ரகாமுைடய ெதாைடயன்கீழ் ைவத்து, இந்தக்
காரியத்ைதக்குற த்து அவனுக்கு ஆைணயட்டுக்ெகாடுத்தான். 10 பன்பு அந்த
ேவைலக்காரன் தன் எஜமானுைடய ஒட்டகங்களில் பத்து ஒட்டகங்கைளத்
தன்ேனாடு ெகாண்டுேபானான்; தன் எஜமானுைடய அைனத்துவைகயான
வைலயுயர்ந்த ெபாருட்களும் அவனுைடய ைகயல் இருந்தன; அவன் எழுந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், ஆரம்நாரஹ ‡ நாேகாருைடய ஊருக்கு வந்து, 11 ஊருக்குப்
ெவளிேய ஒரு கணற்றனருகல், தண்ணீர் இைறக்க ெபண்கள் வருகற
சாயங்கால ேநரத்தல், ஒட்டகங்கைள மடக்க , தனக்குள்ேள ெசால்லிக்ெகாண்டது
என்னெவன்றால்: 12 “என் எஜமானாகய ஆப ரகாமுக்கு ேதவனாயருக்க ற
ெயேகாவாேவ, இன்ைறக்கு நீர் எனக்குக் காரியம் நைறேவறச்ெசய்து, என்
எஜமானாகய ஆப ரகாமுக்குத் தயவு ெசய்தருளும். 13 இேதா, நான் இந்தக்
கணற்றனருகல் நற்க ேறன், இந்த ஊர்ப் ெபண்கள் தண்ணீர் இைறக்க
வருவார்கேள. 14 நான் குடிக்க உன் குடத்ைதச் சாய்க்கேவண்டும் என்று நான்
ெசால்லும்ேபாது: குடி என்றும், உன் ஒட்டகங்களும் குடிக்கக் ெகாடுப்ேபன்
என்றும் ெசால்லும் ெபண்ணானவேள, நீர் உம்முைடய ஊழியக்காரனாகய
ஈசாக்குக்கு நயமித்தவளாக இருக்கவும், என் எஜமானுக்கு தயவுெசய்தீர் என்று
நான் அதன்மூலம் ெதரிந்துெகாள்ளவும் உதவெசய்யும்” என்றான். 15 அவன்
இப்படிச் ெசால்லி முடிப்பதற்கு முன்ேப, இேதா, ஆப ரகாமுைடய சேகாதரனாகய
நாேகாரின் மைனவ மில்க்காளுைடய மகனாகய ெபத்துேவலுக்குப் ப றந்த
ெரெபக்காள் குடத்ைதத் ேதாள்ேமல் ைவத்துக்ெகாண்டு வந்தாள். 16 அந்தப்
ெபண் மிகுந்த அழகுள்ளவளும், கன்னிைகயுமாக இருந்தாள்; அவள் கணற்றல்
இறங்க , தன் குடத்ைத ந ரப்ப க்ெகாண்டு ஏறவந்தாள். 17 அப்ெபாழுது
அந்த ேவைலக்காரன், அவளுக்கு ேநராக ஓடி: “உன் குடத்தலிருக்கற
தண்ணீரில் ெகாஞ்சம் குடிக்கத் தரேவண்டும்” என்றான். 18 அதற்கு அவள்:
“குடியும் என் ஆண்டவேன” என்று சீக்க ரமாகக் குடத்ைதத் தன் ைகயலிருந்து
இறக்க , அவனுக்குக் குடிக்கக் ெகாடுத்தாள். 19 ெகாடுத்தபன், “உம்முைடய
ஒட்டகங்களும் குடித்து முடியும்வைரக்கும் அைவகளுக்கும் தண்ணீர் இைறத்துக்
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ெகாடுப்ேபன்” என்றுெசால்லி; 20 சீக்க ரமாகத் தன் குடத்துத் தண்ணீைரத்
ெதாட்டிய ேலஊற்றவ ட்டு, இன்னும் ெகாண்டுவர கணற்றுக்கு ஓடி, அவனுைடய
ஒட்டகங்களுக்ெகல்லாம் குடிக்கஊற்றனாள். 21அந்த மனிதன்அவைளக்குறத்து
ஆச்சரியப்பட்டு, ெயேகாவா தன் பயணத்ைத வாய்க்கச்ெசய்தாேரா இல்ைலேயா
என்று ெதரிந்துெகாள்ள மவுனமாயருந்தான். 22ஒட்டகங்கள் குடித்து முடிந்தபன்,
அந்த மனிதன் அைரச்ேசக்கல் எைடயுள்ள தங்கக் கம்மைலயும், அவளுைடய
ைககளுக்குப் பத்துச் ேசக்கல் எைடயுள்ள இரண்டு தங்க வைளயல்கைளயும்
ெகாடுத்து, 23 “நீ யாருைடய மகள் என்று எனக்குச் ெசால்லேவண்டும்; நாங்கள்
உன் தகப்பன் வீட்டில் இரவல் தங்க இடம் உண்டா” என்றான். 24 அதற்கு அவள்:
“நான் நாேகாருக்கு மில்க்காள் ெபற்ற மகனாகய ெபத்துேவலின் மகள்” என்று
ெசான்னதுமல்லாமல், 25 “எங்களிடத்தல் ைவக்ேகாலும் தீவனமும் ேபாத ய அளவு
இருக்கறது; இரவல் தங்க இடமும் உண்டு” என்றாள். 26 அப்ெபாழுது அந்த
மனிதன் தைலகுனிந்து, ெயேகாவாைவ பணிந்துெகாண்டு, 27 “என் எஜமானாகய
ஆப ரகாமின் ேதவனாயருக்க ற ெயேகாவாவுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம்; அவர்
தம்முைடய கருைபையயும், தம்முைடய உண்ைமையயும் என் எஜமாைன வட்டு
நீக்கவல்ைல; நான் பயணம் ெசய்துவரும்ேபாது, ெயேகாவா என் எஜமானுைடய
சேகாதரர்களுைடய வீட்டிற்கு என்ைன அைழத்துக்ெகாண்டு வந்தார்” என்றான்.
28அந்தப்ெபண்ஓடி,இந்தக் காரியங்கைளத்தன்தாயன்வீட்டிலுள்ளவர்களுக்குத்
ெதரிவ த்தாள். 29ெரெபக்காளுக்குஒருசேகாதரன்இருந்தான்;அவனுக்குலாபான்
என்றுெபயர்;அந்தலாபான்ெவளிேயகணற்றனருகல்இருந்தஅந்தமனிதனிடம்
ஓடினான். 30அவன்தன்சேகாதரிஅணிந்தருந்தஅந்தக்கம்மைலயும்,அவளுைடய
ைககளில் ேபாட்டிருந்த வைளயல்கைளயும் பார்த்து, இைவகைளெயல்லாம்
அந்த மனிதன் என்ேனாடு ேபசனாெனன்று தன் சேகாதரி ெரெபக்காள்
ெசான்ன வார்த்ைதகைளக் ேகட்டவுடேன, அந்த மனிதனிடத்த ற்கு வந்தான்;
அவன் கணற்றனருேக ஒட்டகங்களுக்கு அருகல் நன்றுெகாண்டிருந்தான்.
31 அப்ெபாழுது அவன்: “ெயேகாவாவனால் ஆசீர்வத க்கப்பட்டவேர, உள்ேள
வாரும்; நீர் ெவளிேய ந ற்பது என்ன? உமக்கு வீடும், ஒட்டகங்களுக்கு இடமும்
ஆயத்தம் ெசய்தருக்க ேறன்” என்றான். 32அப்ெபாழுது அந்த மனிதன், வீட்டிற்குப்
ேபானான். லாபான் ஒட்டகங்களின் கட்டவழ்த்து, ஒட்டகங்களுக்கு ைவக்ேகாலும்
தீவனமும் ேபாட்டு, அவனும், அவேனாடு வந்தவர்களும் தங்கள் கால்கைளக்
கழுவக்ெகாள்ளத் தண்ணீர் ெகாடுத்தான். 33 பன்பு, அவனுக்கு முன்பாக
உணவு ைவக்கப்பட்டது. அப்ெபாழுது அவன்: “நான் வந்த காரியத்ைதச்
ெசால்லுவதற்கு முன்பாகச் சாப்ப டமாட்ேடன்” என்றான். அதற்கு அவன்,
“ெசால்லும்” என்றான். 34 அப்ெபாழுது அவன்: “நான் ஆப ரகாமுைடய
ேவைலக்காரன். 35 ெயேகாவா என் எஜமாைன மிகவும் ஆசீர்வத த்தருக்க றார்,
அவர் ெசல்வந்தனாக இருக்க றார்; ெயேகாவா அவருக்கு ஆடுமாடுகைளயும்,
ெவள்ளிையயும், ெபான்ைனயும், ேவைலக்காரைரயும், ேவைலக்காரிகைளயும்,
ஒட்டகங்கைளயும், கழுைதகைளயும் ெகாடுத்தருக்க றார். 36 என் எஜமானுைடய
மைனவயாகய சாராள் முத ர்வயதானேபாது, என் எஜமானுக்கு ஒரு மகைனப்
ெபற்ெறடுத்தாள்; அவர் தமக்கு உண்டான அைனத்ைதயும் அவனுக்குக்
ெகாடுத்தருக்க றார். 37 என் எஜமான் என்ைன ேநாக்க : நான் குடியருக்க ற
கானான் ேதசத்தாருைடய ெபண்களில் நீ என் மகனுக்குப் ெபண்ைணத்
ேதர்ந்ெதடுக்காமல், 38 நீ என் தகப்பன் வீட்டிற்கும், என் இனத்தாரிடத்த ற்கும்
ேபாய், என் மகனுக்குப் ெபண்ைணத் ேதர்ந்ெதடுக்கேவண்டும் என்று
ஆைணயட்டுக்ெகாடுக்கச் ெசான்னார். 39 அப்ெபாழுது நான் என் எஜமாைன
ேநாக்க : ஒருேவைள அந்தப் ெபண் என்னுடன் வராமல்ேபானாேலா என்று
ேகட்டதற்கு, 40 அவர்: நான் ஆராத க்கும் ெயேகாவா உன்ேனாடு தம்முைடய
தூதைனஅனுப்ப ,உன்பயணத்ைதவாய்க்கச்ெசய்வார்;என்இனத்தாரிடத்தலும்,
என் தகப்பன் வீட்டிலும் நீ என் மகனுக்குப் ெபண்ைணத் ேதர்ந்ெதடுப்பாய்.
41 நீ என் இனத்தாரிடத்த ற்குப்ேபானால், என் ஆைணக்கு உட்படாதருப்பாய்;
அவர்கள் உன்ேனாடு ெபண்ைண அனுப்பாமல்ேபானாலும், நீ என் ஆைணக்கு
உட்படாதருப்பாய் என்றார். 42 அப்படிேய நான் இன்று கணற்றனருகல் வந்து:
என் எஜமானாகய ஆப ரகாமின் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, என் பயணத்ைத
நீர் இப்ெபாழுது வாய்க்கச்ெசய்வீரானால், 43 இேதா, நான் கணற்றனருகல்
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ந ற்க ேறன், தண்ணீர் இைறக்க வரப்ேபாக ற கன்னிைகைய நான் ேநாக்க :
உன் குடத்தலிருக்கற தண்ணீரில் ெகாஞ்சம் எனக்குக் குடிக்கத்தரேவண்டும்
என்று ேகட்கும்ேபாது: 44 “நீ குடி என்றும், உன் ஒட்டகங்களுக்கும் தண்ணீர்
ெகாடுப்ேபன் என்றும் ெசால்லும் ெபண்ேண ெயேகாவா என் எஜமானுைடய
மகனுக்கு நயமித்த ெபண்ணாகேவண்டும்” என்ேறன். 45 நான் இைத என்
இருதயத்தல் ெசால்லி முடிப்பதற்குமுன்ேன, இேதா, ெரெபக்காள் தன் குடத்ைதத்
ேதாள்ேமல் ைவத்துக்ெகாண்டு புறப்பட்டுவந்து, கணற்றல் இறங்க ப்ேபாய்த்
தண்ணீர்எடுத்தாள். அப்ெபாழுதுநான்: எனக்குக்குடிக்கத்தரேவண்டும்என்ேறன்.
46அவள் சீக்க ரமாகத் தன் ேதாள்ேமலிருந்தகுடத்ைதஇறக்க , குடியும், உம்முைடய
ஒட்டகங்களுக்கும் ெகாடுப்ேபன் என்றாள். நான் குடித்ேதன்; ஒட்டகங்களுக்கும்
ெகாடுத்தாள். 47 அப்ெபாழுது: நீ யாருைடய மகள் என்று அவைளக் ேகட்ேடன்;
அதற்கு அவள்: நான் மில்க்காள் நாேகாருக்குப் ெபற்ற மகனாகய ெபத்துேவலின்
மகள் என்றாள்; அப்ெபாழுது அவளுக்குக் கம்மல்கைளயும், அவளுைடய
ைககளிேல வைளயல்கைளயும் ேபாட்டு; 48 தைலகுனிந்து, ெயேகாவாைவப்
பணிந்துெகாண்டு, நான் என் எஜமானனின் சேகாதரனுைடய மகைளஅவருைடய
மகனுக்கு மைனவயாக்க க்ெகாள்ள என்ைன சரியானவழியல் நடத்தவந்த என்
எஜமானாகயஆப ரகாமின் ேதவனாயருக்க ற ெயேகாவைவஸ்ேதாத்த ரித்ேதன்.
49 இப்ெபாழுதும் நீங்களும் என் எஜமானுக்குத் தையயும் உண்ைமயும்
உைடயவர்களாக நடக்க மனதுள்ளவர்களானால், எனக்குச் ெசால்லுங்கள்;
இல்ைலெயன்றால் அைதயும் எனக்குச் ெசால்லுங்கள், அப்ெபாழுது நான்
வலதுபுறத்ைதயாகலும் இடதுபுறத்ைதயாகலும் ேநாக்க ப்ேபாேவன் என்றான்.
50 அப்ெபாழுது லாபானும் ெபத்துேவலும் மறுெமாழியாக: “இந்தக் காரியம்
ெயேகாவாவால் வந்தது, உமக்கு நாங்கள் நன்ைமேயா அல்லது தீைமேயா
ஒன்றும் ெசால்லக்கூடாது. 51 இேதா, ெரெபக்காள் உமக்கு முன்பாக
இருக்க றாள்; ெயேகாவா ெசான்னபடிேய அவள் உமது எஜமானுைடய
மகனுக்கு மைனவயாக்க க்ெகாள்ள, அவைள அைழத்துக்ெகாண்டுெசல்லும்”
என்றார்கள். 52 ஆப ரகாமின் ேவைலக்காரன் அவர்கள் வார்த்ைதகைளக்
ேகட்டேபாது, தைரவைரக்கும் குனிந்து, ெயேகாவாைவப் பணிந்துெகாண்டான்.
53 பன்பு அந்த ேவைலக்காரன் ெவள்ளிப் ெபாருட்கைளயும், தங்கத்தனால்
ெசய்யப்பட்ட ெபாருட்கைளயும், ஆைடகைளயும் எடுத்து, ெரெபக்காளுக்குக்
ெகாடுத்ததுமல்லாமல், அவளுைடய சேகாதரனுக்கும் தாய்க்கும் சல
வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைளயும் ெகாடுத்தான். 54பன்புஅவனும்அவேனாடிருந்த
மனிதர்களும் சாப்ப ட்டுக் குடித்து, இரவல் தங்கனார்கள்; காைலய ேல
எழுந்தருந்து, அவன்: “என் எஜமானிடத்த ற்கு என்ைன அனுப்பவடுங்கள்”
என்றான். 55அப்ெபாழுது அவளுைடய சேகாதரனும், தாயும், “பத்து நாட்களாவது
ெபண் எங்கேளாடு இருக்கட்டும், அதற்குப்பன்பு ேபாகலாம்” என்றார்கள்.
56 அதற்கு அவன்: “ெயேகாவா என் பயணத்ைத வாய்க்கச்ெசய்தருக்க, நீங்கள்
என்ைனத் தடுக்காதருங்கள்; நான் என் எஜமானிடத்த ற்குப்ேபாக என்ைன
அனுப்பவ டேவண்டும்” என்றான். 57 அப்ெபாழுது அவர்கள்: “ெபண்ைண
அைழத்து, அவளது வருப்பத்ைதக் ேகட்ேபாம்” என்று ெசால்லி, 58 ெரெபக்காைள
அைழத்து: “நீ இந்த மனிதேனாடுகூடப் ேபாக றாயா” என்று ேகட்டார்கள்.
அவள்: “ேபாக ேறன்” என்றாள். 59 அப்படிேய அவர்கள் தங்கள் சேகாதரியாக ய
ெரெபக்காைளயும், அவளுைடய ேவைலக்காரிகைளயும், ஆப ரகாமின்
ேவைலக்காரைனயும்,அவனுைடயமனிதர்கைளயும்வழியனுப்ப ,
60 ெரெபக்காைள வாழ்த்த : “எங்கள் சேகாதரிேய, நீ ேகாடாேகாடியாகப்

ெபருகுவாயாக;
உன் சந்ததயார் தங்கள் பைகஞருைடய வாசல்கைளச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வார்களாக” என்றுஆசீர்வத த்தார்கள்.

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

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

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

இஸ்மேவலின்மகன்கள்
12 சாராளுைடய அடிைமப்ெபண்ணாகய எக ப்து ேதசத்தாளான ஆகார்

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

யாக்ேகாபும் ஏசாவும்
19 ஆப ரகாமின் மகனாகய ஈசாக்குைடய வம்சவரலாறு; ஆப ரகாம்

ஈசாக்ைகப் ெபற்ெறடுத்தான். 20 ஈசாக்கு ெரெபக்காைள தருமணம்
ெசய்க றேபாது 40 வயதாயருந்தான்; இவள் பதான் அராம் என்னும் சீரியா
ேதசத்தானாகய ெபத்துேவலுக்கு மகளும், சீரியா ேதசத்தானாகய லாபானுக்குச்
சேகாதரியுமானவள். 21 மலடியாயருந்த தன் மைனவக்காக ஈசாக்கு
ெயேகாவாைவ ேநாக்க ேவண்டுதல் ெசய்தான்; ெயேகாவா அவனுைடய

* அத்த யாயம் 25:18 25:18 பைகைமேயாடு
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ேவண்டுதைலக் ேகட்டருளினார்; அவனுைடய மைனவ ெரெபக்காள்
கர்ப்பந்தரித்தாள். 22 அவளது கர்ப்பத்தல் பள்ைளகள் ஒன்ேறாெடான்று
ேமாத க்ெகாண்டிருந்தன; அப்ெபாழுது அவள்: “இப்படியருந்தால் எனக்கு
எப்படியாகுேமா” என்று ெசால்லி, ெயேகாவாவ டத்தல் வ சாரிக்கப் ேபானாள்.
23அதற்குக்ெயேகாவா:
“இரண்டுஇனத்தார்கள்
உன்கர்ப்பத்தல்உண்டாயருக்க றது;
இரண்டுவதஇனங்கள்உன்வயற்றலிருந்துப ரியும்,
அவர்களில்ஒருஇனத்தார் மற்றஇனத்தாைரவ ட பலத்தருப்பார்கள்,
மூத்தவன்இைளயவனுக்குப்பணிந்தருப்பான்” என்றார்.

24 ப ரசவேநரம் பூரணமானேபாது, அவளது கர்ப்பத்தல் இரட்ைடக் குழந்ைதகள்
இருந்தன. 25 மூத்தவன் சவந்த ந றமுள்ளவனாகவும் உடல்முழுவதும்
ேராமத்தாலான அங்கையப் ேபார்த்தவன் ேபாலவும் ப றந்தான்; அவனுக்கு
ஏசா† என்று ெபயரிட்டார்கள். 26 பன்பு, அவனுைடய சேகாதரன் தன் ைகயனாேல
ஏசாவன்குதகாைலப் ப டித்துக்ெகாண்டு பறந்தான்; அவனுக்குயாக்ேகாபு என்று
ெபயரிட்டார்கள்;இவர்கைளஅவள்ெபற்றேபாது ஈசாக்கு 60வயதாயருந்தான்.

ஏசா தன்பறப்புரிைமையவற்றுப்ேபாட்டான்
27 இந்தக் குழந்ைதகள் ெபரியவர்களானேபாது, ஏசா ேவட்ைடயல்

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

அத்த யாயம் 26
ஈசாக்கும்அபெமேலக்கும்

1 ஆப ரகாமின் நாட்களில் உண்டான பஞ்சத்ைத அல்லாமல், ேமலும்
ஒரு பஞ்சம் ேதசத்தல் உண்டானது; அப்ெபாழுது ஈசாக்கு ெபலிஸ்தருக்கு
ராஜாவாகய அபெமேலக்க டம் ேகராருக்குப் ேபானான். 2ெயேகாவா அவனுக்குக்
காட்ச யளித்து: “நீ எக ப்த ற்குப் ேபாகாமல், நான் உனக்குச் ெசால்லும்
ேதசத்தல் குடியரு. 3 இந்தத் ேதசத்தல் குடியரு; நான் உன்ேனாடுகூட
இருந்து, உன்ைன ஆசீர்வத ப்ேபன்; நான் உனக்கும் உன் சந்தத க்கும் இந்தத்
ேதசங்கள் அைனத்ைதயும் தந்து, உன் தகப்பனாகய ஆப ரகாமுக்கு நான்
ெகாடுத்த வாக்குறுதைய நைறேவற்றுேவன். 4 ஆப ரகாம் என் ெசால்லுக்குக்
கீழ்ப்படிந்து, என் வதகைளயும், என் கற்பைனகைளயும், என் நயமங்கைளயும்,
என் ப ரமாணங்கைளயும் ைகக்ெகாண்டதால், 5 நான் உன் சந்ததைய வானத்தன்
நட்சத்த ரங்கைளப்ேபாலப் ெபருகச்ெசய்து, உன் சந்தத க்கு இந்தத் ேதசங்கள்
அைனத்ைதயும் தருேவன்;உன்சந்தத க்குள்பூமியலுள்ளஅைனத்து ேதசங்களும்
ஆசீர்வத க்கப்படும் என்றார். 6 ஈசாக்கு ேகராரிேல குடியருந்தான். 7 அந்த
இடத்து மனிதர்கள் அவனுைடய மைனவையக் குறத்து வ சாரித்தேபாது: “இவள்
என் சேகாதரி என்றான். ெரெபக்காள் பார்ப்பதற்கு அழகுள்ளவளானதால்,
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அந்த இடத்து மனிதர்கள் அவள்நமித்தம் தன்ைனக் ெகான்றுேபாடுவார்கள்
என்று எண்ணி, அவைளத் தன் மைனவ என்று ெசால்லுவதற்குப் பயந்தான்.
8அவன் அங்ேக அேநகநாட்கள் குடியருக்கும்ேபாது, ெபலிஸ்தருக்கு ராஜாவாகய
அபெமேலக்கு ஜன்னல் வழியாகப் பார்க்கும்ேபாது, ஈசாக்கு தன் மைனவயாகய
ெரெபக்காேளாடுவைளயாடிக்ெகாண்டிருக்க றைதப் பார்த்தான். 9அபெமேலக்கு
ஈசாக்ைக அைழத்து: “அவள் உன் மைனவயாயருக்க றாேள! பன்பு
ஏன் அவைள உனது சேகாதரி என்று ெசான்னாய்” என்றான். அதற்கு
ஈசாக்கு: “அவள் நமித்தம் நான் சாகாதபடி இப்படிச் ெசான்ேனன்” என்றான்.
10 அதற்கு அபெமேலக்கு: “எங்களிடத்தல் ஏன் இப்படிச் ெசய்தாய்? மக்களில்
யாராவது உன் மைனவேயாடு உறவுெகாள்ளவும், எங்கள்ேமல் பழி சுமரவும்
நீ இடமுண்டாக்கனாேய” என்றான். 11 பன்பு, அபெமேலக்கு: “இந்த
மனிதைனயாகலும் இவன் மைனவையயாகலும் ெதாடுக றவன் ந ச்சயமாகக்
ெகாைலெசய்யப்படுவான்” என்று எல்லா மக்களுக்கும் அறவத்தான். 12 ஈசாக்கு
அந்தத் ேதசத்தல் வைதவைதத்தான்; ெயேகாவா அவைன ஆசீர்வத த்ததால்
அந்த வருடத்தல் 100 மடங்கு பலைன அைடந்தான்; 13 அவன் ெசல்வந்தனாக ,
வரவர வருத்தயைடந்து, மகா ெபரியவனானான். 14 அவனுக்கு ஆட்டு
மந்ைதயும், மாட்டு மந்ைதயும், அேநக ேவைலக்காரரும் இருந்ததால் ெபலிஸ்தர்
அவன்ேமல் ெபாறாைமெகாண்டு, 15 அவனுைடய தகப்பனாகய ஆப ரகாமின்
நாட்களில் அவனுைடய ேவைலக்காரர்கள் ெவட்டின கணறுகைளெயல்லாம்
மண்ணினால் மூடிப்ேபாட்டார்கள். 16 அபெமேலக்கு ஈசாக்ைக ேநாக்க :
“நீ எங்கைள வ ட்டுப் ேபாய்வடு; எங்கைளவ ட மிகவும் பலத்தவனானாய்”
என்றான். 17 அப்ெபாழுது ஈசாக்கு அந்த இடத்ைத வ ட்டுப் புறப்பட்டு, ேகராரின்
பள்ளத்தாக்க ேல கூடாரம் ேபாட்டு, அங்ேக குடியருந்து, 18 தன் தகப்பனாகய
ஆப ரகாமின்நாட்களில்ெவட்டப்பட்டைவகளும்,ஆப ரகாம்இறந்தபன்ெபலிஸ்தர்
மூடிப்ேபாட்டைவகளுமான கணறுகைள மறுபடியும் ேதாண்டி, தன் தகப்பன்
அைவகளுக்கு ைவத்தருந்த ெபயர்களின்படிேய அைவகளுக்குப் ெபயரிட்டான்.
19 ஈசாக்குைடய ேவைலக்காரர்கள் பள்ளத்தாக்க ேல கணறுெவட்டி, தண்ணீைரக்
கண்டார்கள். 20 ேகராரூர் ேமய்ப்பர்கள் “இந்தத் தண்ணீர் தங்களுைடயது
என்று ெசால்லி”, ஈசாக்குைடய ேமய்ப்பர்களுடேன வாக்குவாதம் ெசய்தார்கள்;
அவர்கள் தன்ேனாடு வாக்குவாதம் ெசய்ததால், அந்தக் கணற்றுக்கு ஏேசக்கு*
என்று ெபயரிட்டான். 21 ேவெறாரு கணற்ைற ெவட்டினார்கள்; அைதக்குறத்தும்
வாக்குவாதம் ெசய்தார்கள்; ஆைகயால் அதற்கு ச த்னா என்று ெபயரிட்டான்.
22 பன்பு அந்த இடத்ைதவ ட்டுப் ேபாய், ேவெறாரு கணற்ைற ெவட்டினான்;
அைதக்குறத்துஅவர்கள்வாக்குவாதம்ெசய்யவல்ைல;அப்ெபாழுதுஅவன்: “நாம்
ேதசத்தல் ெபருகுவதற்காக, இப்ெபாழுதுெயேகாவா நமக்குஇடமுண்டாக்கனார்”
என்று ெசால்லி, அதற்கு ெரெகாேபாத் என்று ெபயரிட்டான். 23 அங்ேகயருந்து
ெபெயர்ெசபாவுக்குப் ேபானான். 24 அன்று இரவ ேல ெயேகாவா அவனுக்குக்
காட்ச யளித்து: “நான் உன் தகப்பனாகய ஆப ரகாமுைடய ேதவன், பயப்படாேத,
நான் உன்ேனாடுகூட இருந்து, என் ஊழியக்காரனாகய ஆப ரகாமின் ெபாருட்டு
உன்ைன ஆசீர்வத த்து, உன் சந்ததையப் ெபருகச் ெசய்ேவன்” என்றார்.
25 அங்ேக அவன் ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டி, ெயேகாவாவுைடய நாமத்ைதத்
ெதாழுதுெகாண்டு, அங்ேக தன் கூடாரத்ைதப் ேபாட்டான். அந்த இடத்தல்
ஈசாக்கன் ேவைலக்காரர்கள் ஒரு கணற்ைற ெவட்டினார்கள். 26அபெமேலக்கும்
அவனுைடய நண்பனாகய அகுசாத்தும், பைடத்தைலவனாகய ப ேகாலும்,
ேகராரிலிருந்து அவனிடத்த ற்கு வந்தார்கள். 27அப்ெபாழுது ஈசாக்கு அவர்கைள
ேநாக்க : “ஏன் என்னிடத்தல் வந்தீர்கள்? நீங்கள் என்ைனப் பைகத்து, என்ைன
உங்களிடத்தல்இருக்கவ டாமல்துரத்தவ ட்டீர்கேள”என்றான். 28அதற்குஅவர்கள்:
“ந ச்சயமாக ெயேகாவா உம்ேமாடுகூட இருக்க றார் என்று கண்ேடாம்; ஆைகயால்
எங்களுக்கும் உமக்கும் ஒரு ஒப்பந்தம் உண்டாகேவண்டும் என்று நாங்கள்
தீர்மானம் ெசய்ேதாம். 29 நாங்கள் உம்ைமத் ெதாடாமல், நன்ைமையேய உமக்குச்
ெசய்து, உம்ைமச் சமாதானத்ேதாடு அனுப்பவ ட்டதுேபால, நீரும் எங்களுக்குத்
தீங்குெசய்யாமலிருக்க உம்ேமாடு ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாள்ள வந்ேதாம்; நீர்
ெயேகாவாவனால்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவராேம”என்றார்கள். 30அவன்அவர்களுக்கு
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வருந்துெசய்தான், அவர்கள் சாப்ப ட்டுக் குடித்தார்கள். 31 அதகாைலயல்
எழுந்து ஒருவருக்ெகாருவர் ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாண்டார்கள். பன்பு ஈசாக்கு
அவர்கைள அனுப்பவ ட்டான்; அவர்கள் அவனிடத்தலிருந்து சமாதானத்ேதாடு
ேபாய்வ ட்டார்கள். 32 அந்நாளில்தாேன ஈசாக்கன் ேவைலக்காரர்கள் வந்து,
தாங்கள் கணறு ெவட்டின ெசய்தைய அவனுக்குத் ெதரிவ த்து, “தண்ணீர்
கண்ேடாம்” என்றார்கள். 33அதற்கு ேசபா† என்று ெபயரிட்டான்; ஆைகயால் அந்த
ஊரின்ெபயர்இந்த நாள்வைரக்கும்ெபெயர்ெசபா எனப்படுக றது.

ஏசாவன்மைனவகள்
34 ஏசா 40 வயதானேபாது, ஏத்தயர்களான ெபேயரியனுைடய மகளாகய

யூதீத்ைதயும், ஏேலானுைடய மகளாகய பஸ்மாத்ைதயும் தருமணம்ெசய்தான்.
35அவர்கள்ஈசாக்குக்கும்ெரெபக்காளுக்கும்மனஉைளச்சைலக்ெகாடுத்தார்கள்.

அத்த யாயம் 27
ஈசாக்க டமிருந்துயாக்ேகாபுஆசீர்வாதத்ைதப்ெபறுதல்

1ஈசாக்குமுத ர்வயதானதால்அவனுைடயகண்கள்பார்ைவயழந்தேபாது,அவன்
தன்மூத்த மகனாகய ஏசாைவ அைழத்து, “என் மகேன” என்றான்; அவன், “இேதா
இருக்க ேறன்”என்றான். 2அப்ெபாழுதுஅவன்: “நான்முத ர்வயதாேனன்,எப்ேபாது
இறப்ேபெனன்று எனக்குத் ெதரியாது. 3 ஆைகயால், நீ உன் ஆயுதங்களாகய
உன் அம்புகைள ைவக்கும் ைபையயும் உன் வல்ைலயும் எடுத்துக்ெகாண்டு
காட்டுக்குப்ேபாய், எனக்காக ேவட்ைடயாடி, 4 அைத எனக்குப் ப ரியமாயருக்க ற
ருசயுள்ள உணவுகளாகச் சைமத்து, நான் சாப்ப டவும், நான் இறப்பதற்குமுன்ேன
என் ஆத்துமா உன்ைன ஆசீர்வத க்கவும், என்னிடத்தல் ெகாண்டுவா”
என்றான். 5 ஈசாக்கு தன் மகனாகய ஏசாேவாடு ேபசும்ேபாது, ெரெபக்காள்
ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தாள். ஏசாேவட்ைடயாடிக்ெகாண்டுவரகாட்டுக்குப்ேபானான்.
6அப்ெபாழுது ெரெபக்காள் தன் மகனாகய யாக்ேகாைப ேநாக்க : “உன் தகப்பன்
உன் சேகாதரனாகய ஏசாைவ அைழத்து: 7 நான் சாப்ப ட்டு, எனக்கு மரணம்
வருமுன்ேன, ெயேகாவா முன்னிைலயல் உன்ைன ஆசீர்வத க்க, நீ எனக்காக
ேவட்ைடயாடி, அைத எனக்கு ருசயுள்ள உணவுகளாகச் சைமத்துக்ெகாண்டுவா”
என்று ெசால்வைதக்ேகட்ேடன். 8ஆைகயால், என் மகேன, என் ெசால்ைலக் ேகட்டு,
நான் உனக்குச் ெசால்க றபடி ெசய். 9 நீ ஆட்டுமந்ைதக்குப் ேபாய், இரண்டு நல்ல
ெவள்ளாட்டுக்குட்டிகைளக் ெகாண்டுவா; நான் அைவகைள உன் தகப்பனுக்குப்
ப ரியமானபடி ருசயுள்ள உணவுகளாகச் சைமப்ேபன். 10 உன் தகப்பன் தாம்
இறப்பதற்குமுன்ேன உன்ைன ஆசீர்வத ப்பதற்கு, அவர் சாப்படுவதற்கு நீ
அைத அவரிடத்தல் ெகாண்டுேபாகேவண்டும் என்றாள். 11 அதற்கு யாக்ேகாபு
தன் தாயாகய ெரெபக்காைள ேநாக்க : “என் சேகாதரனாகய ஏசா அத க
ேராமமுள்ளவன், நான் ேராமமில்லாதவன். 12ஒருேவைள என் தகப்பன் என்ைனத்
தடவ ப்பார்ப்பார்; அப்ெபாழுது நான் அவருக்கு ஏமாற்றுகறவனாகக் காணப்பட்டு,
என்ேமல் ஆசீர்வாதத்ைத அல்ல, சாபத்ைதேய வரவைழத்துக்ெகாள்ேவன்”
என்றான். 13 அதற்கு அவனுைடய தாய்: “என் மகேன, உன்ேமல் வரும் சாபம்
என்ேமல் வரட்டும்; என் ெசால்ைல மாத்த ரம் ேகட்டு, நீ ேபாய், அைவகைள
என்னிடத்தல் ெகாண்டுவா” என்றாள். 14அவன் ேபாய் அைவகைளப் ப டித்து, தன்
தாயனிடத்தல் ெகாண்டுவந்தான்; அவனுைடய தாய் அவனுைடய தகப்பனுக்குப்
ப ரியமான ருசயுள்ள உணவுகைளச் சைமத்தாள். 15 பன்பு ெரெபக்காள், வீட்டிேல
தன்னிடத்தல் இருந்த தன் மூத்த மகனாகய ஏசாவன் நல்ல ஆைடகைள எடுத்து,
தன் இைளய மகனாகய யாக்ேகாபுக்கு உடுத்த , 16 ெவள்ளாட்டுக்குட்டிகளின்
ேதாைல அவனுைடய ைககளிேலயும் ேராமமில்லாத அவனுைடய கழுத்த ேலயும்
ேபாட்டு; 17 தான் சைமத்த ருசயுள்ள உணவுகைளயும் அப்பங்கைளயும் தன்
மகனாகய யாக்ேகாபன் ைகயல் ெகாடுத்தாள். 18 அவன் தன் தகப்பனிடத்தல்
வந்து, “என் தகப்பேன” என்றான்; அதற்கு அவன்: “இேதா இருக்க ேறன்; நீ யார்,
என் மகேன” என்றான். 19 அப்ெபாழுது யாக்ேகாபு தன் தகப்பைன ேநாக்க :
“நான் உமது மூத்த மகனாகய ஏசா; நீர் எனக்குச் ெசான்னபடிேய ெசய்ேதன்;
உம்முைடய ஆத்துமா என்ைன ஆசீர்வத க்க, நீர் எழுந்து உட்கார்ந்து, நான்
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ேவட்ைடயாடிக் ெகாண்டுவந்தைதச் சாப்படும்” என்றான். 20 அப்ெபாழுது
ஈசாக்கு தன் மகைன ேநாக்க : “என் மகேன, இது உனக்கு இத்தைன சீக்க ரமாக
எப்படி கைடத்தது என்றான். அவன்: உம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
எனக்குக் கைடக்கச்ெசய்தார்” என்றான். 21 அப்ெபாழுது ஈசாக்கு யாக்ேகாைப
ேநாக்க : “என் மகேன, நீ என் மகனாகய ஏசாதாேனா அல்லேவா என்று நான்
உன்ைனத் தடவ ப்பார்க்க அருகல் வா” என்றான். 22யாக்ேகாபு தன் தகப்பனாகய
ஈசாக்கனருகல்ேபானான்;அவன்இவைனத்தடவ ப்பார்த்து: “சத்தம்யாக்ேகாபன்
சத்தம், ைககேளா ஏசாவன் ைககள்” என்று ெசால்லி, 23 அவனுைடய ைககள்
அவனுைடய சேகாதரனாகய ஏசாவன் ைககைளப்ேபால ேராமமுள்ளைவகளாக
இருந்ததால், யாெரன்று ெதரியாமல், அவைனஆசீர்வத த்து, 24 “நீ என் மகனாகய
ஏசாதாேனா” என்றான்; அவன்: “நான்தான்” என்றான். 25 அப்ெபாழுது அவன்:
“என் மகேன, நீ ேவட்ைடயாடிக் ெகாண்டுவந்தைத நான் சாப்ப ட்டு, என் ஆத்துமா
உன்ைன ஆசீர்வத ப்பதற்கு அைத என்னருகல் ெகாண்டுவா” என்றான்; அவன்
அைத அருகல் ெகாண்டுேபானான்; அப்ெபாழுது அவன் சாப்ப ட்டான்; ப றகு,
த ராட்ைசரசத்ைத அவனுக்குக் ெகாண்டுவந்து ெகாடுத்தான், அவன் குடித்தான்.
26அப்ெபாழுதுஅவனுைடய தகப்பனாகய ஈசாக்குஅவைனேநாக்க : “என்மகேன,
நீ அருகல் வந்து என்ைன முத்தம்ெசய்” என்றான். 27 அவன் அருகல் ேபாய்,
அவைன முத்தம்ெசய்தான்; அப்ெபாழுது அவனுைடய ஆைடகளின் வாசைனைய
முகர்ந்து:
“இேதா, என்மகனுைடயவாசைன
ெயேகாவாஆசீர்வத த்தவயல்ெவளியன்வாசைனையப்ேபால்இருக்க றது.
28ேதவன்உனக்குவானத்துப்பனிையயும்
பூமியன்ெகாழுைமையயும்ெகாடுத்து,
மிகுந்த தானியத்ைதயும்த ராட்ைசரசத்ைதயும்தந்தருளுவாராக.
29மக்கள்உன்ைனச்ேசவ த்து
ேதசங்கள்உன்ைனவணங்குவார்களாக;
உன்சேகாதரர்களுக்குஎஜமானாயருப்பாய்;
உன்தாயன்மகன்கள்உன்ைனவணங்குவார்கள்;
உன்ைனச்சப க்க றவர்கள்சப க்கப்பட்டவர்களும்,
உன்ைன ஆசீர்வத க்க றவர்கள் ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்களுமாக இருப்பார்கள்”

என்றுெசால்லிஅவைனஆசீர்வத த்தான்.
30ஈசாக்குயாக்ேகாைபஆசீர்வத த்துமுடிந்தேபாது,யாக்ேகாபு தன்தகப்பனாகய

ஈசாக்ைகவ ட்டுப் புறப்பட்டவுடேன, அவனுைடய சேகாதரனாகய ஏசா ேவட்ைடயாடி
வந்து ேசர்ந்தான். 31 அவனும் ருசயுள்ள உணவுகைளச் சைமத்து, தன்
தகப்பனிடம் ெகாண்டுவந்து, தகப்பைன ேநாக்க : “உம்முைடய ஆத்துமா
என்ைன ஆசீர்வத க்க, என் தகப்பனார் எழுந்தருந்து, உம்முைடய மகனாகய
நான் ேவட்ைடயாடிக் ெகாண்டுவந்தைதச் சாப்படும்” என்றான். 32 அப்ெபாழுது
அவனுைடய தகப்பனாகய ஈசாக்கு: “நீ யார்” என்றான்; அதற்கு அவன்: “நான்
உமது மூத்த மகனாகய ஏசா” என்றான். 33 அப்ெபாழுது ஈசாக்கு மிகவும்
அத ர்ச்ச யைடந்து நடுங்க : “ேவட்ைடயாடி எனக்குக் ெகாண்டுவந்தாேன,
அவன் யார்? நீ வருவதற்குமுன்ேன அைவகைளெயல்லாம் நான் சாப்ப ட்டு
அவைன ஆசீர்வத த்ேதேன, அவேன ஆசீர்வத க்கப்பட்டவனாகவும் இருப்பான்”
என்றான். 34 ஏசா தன் தகப்பனுைடய வார்த்ைதகைளக் ேகட்டவுடேன, மிகவும்
மனமுைடந்து அதக சத்தமிட்டு அலற , தன் தகப்பைன ேநாக்க : “என் தகப்பேன,
என்ைனயும் ஆசீர்வதயும்” என்றான். 35 அதற்கு அவன்: “உன் சேகாதரன்
தந்த ரமாக வந்து, உன்னுைடயஆசீர்வாதத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டான்” என்றான்.
36 அப்ெபாழுது அவன்: “அவனுைடய ெபயர் யாக்ேகாபு *என்பது சரியல்லவா?
இேதாடு இரண்டுமுைற என்ைன ஏமாற்றனான்; என் பறப்புரிைமைய
எடுத்துக்ெகாண்டான்; இேதா, இப்ெபாழுது என் ஆசீர்வாதத்ைதயும்
வாங்க க்ெகாண்டான்” என்று ெசால்லி, “நீர் எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்ைதயாவது
ைவத்தருக்கவல்ைலயா” என்றான். 37 ஈசாக்கு ஏசாவுக்கு மறுெமாழியாக:
“இேதா, நான் அவைன உனக்கு எஜமானாக ைவத்ேதன்; அவனுைடய

* அத்த யாயம் 27:36 27:36 காைலவாருகறவன்/ ஏமாத்துக்காரன்
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சேகாதரர்கள் எல்ேலாைரயும்அவனுக்கு ேவைலக்காரராகக் ெகாடுத்து,அவைனத்
தானியத்தனாலும் த ராட்ைசரசத்தனாலும் ஆதரித்ேதன்; இப்ெபாழுதும் என்
மகேன, நான்உனக்கு என்னெசய்ேவன் என்றான். 38ஏசா தன் தகப்பைன ேநாக்க :
“என் தகப்பேன, இந்த ஒேர ஆசீர்வாதம் மாத்த ரமா உம்மிடத்தல் உண்டு? என்
தகப்பேன, என்ைனயும் ஆசீர்வதயும் என்று ெசால்லி”, ஏசா சத்தமிட்டு அழுதான்.
39 அப்ெபாழுது அவனுைடய தகப்பனாகய ஈசாக்கு அவனுக்கு மறுெமாழியாக:
“உன் குடியருப்பு பூமியன் சாரத்ேதாடும் உயர வானத்தலிருந்து இறங்கும்
பனிேயாடும் இருக்கும். 40 உன் ஆயுதத்தால் நீ பைழத்து, உன் சேகாதரனுக்குப்
பணிவைட ெசய்வாய்; நீ ேமற்ெகாள்ளும்காலம்வரும்ேபாேதா,உன்ேமலிருக்கற
அவனுைடயஆளுைகையஉைடத்துப்ேபாடுவாய்” என்றான்.

யாக்ேகாபுலாபானிடத்த ற்குஓடிப்ேபாகுதல்
41 யாக்ேகாைபத் தன் தகப்பன் ஆசீர்வத த்ததால் ஏசா யாக்ேகாைபப் பைகத்து:

“என் தகப்பனுக்காகத் துக்க க்கும் நாட்கள் சீக்க ரமாக வரும், அப்ெபாழுது
என் சேகாதரனாகய யாக்ேகாைபக் ெகான்றுேபாடுேவன்” என்று ஏசா தன்
இருதயத்த ேலெசால்லிக்ெகாண்டான். 42மூத்தமகனாகயஏசாவன்வார்த்ைதகள்
ெரெபக்காளுக்கு அறவக்கப்பட்டது; அப்ெபாழுது அவள் தன் இைளய மகனாகய
யாக்ேகாைப அைழத்து: “உன் சேகாதரனாகய ஏசா உன்ைனக் ெகான்றுேபாட
நைனத்து, தன்ைனத் ேதற்ற க்ெகாள்ளுகறான். 43ஆைகயால், என் மகேன, நான்
ெசால்வைதக் ேகட்டு, எழுந்து புறப்பட்டு, ஆரானில் இருக்க ற என் சேகாதரனாகய
லாபானிடத்த ற்கு ஓடிப்ேபாய், 44 உன் சேகாதரன் உன்ேமல் ெகாண்ட ேகாபம்
தணியும்வைர சலநாட்கள் அவனிடத்தல் இரு. 45 உன் சேகாதரன் உன்ேமல்
ெகாண்ட ேகாபம் தணிந்து, நீ அவனுக்குச் ெசய்தைத அவன் மறந்தபன்பு, நான்
ஆள்அனுப்ப , அந்த இடத்தலிருந்து உன்ைனவரவைழப்ேபன்; நான் ஒேர நாளில்
உங்கள்இருவைரயும்ஏன்இழந்துேபாகேவண்டும்” என்றாள்.

46 பன்பு, ெரெபக்காள் ஈசாக்ைக ேநாக்க : “ஏத்தன் ெபண்களால் என் வாழ்க்ைக
எனக்கு ெவறுப்பாயருக்க றது; இந்தத் ேதசத்துப் ெபண்களாகய ஏத்தன்
ெபண்களில்யாக்ேகாபுஒருெபண்ைணத்தருமணம்ெசய்தால்என்உய ர்இருந்து
என்னபயன்” என்றாள்.

அத்த யாயம் 28
1 ஈசாக்கு யாக்ேகாைப அைழத்து, அவைன ஆசீர்வத த்து, “நீ

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

11 ஒரு இடத்த ேல வந்து, சூரியன் மைறந்ததனால், அங்ேக இரவல் தங்க ,
அங்ேகயருந்த கற்களில் ஒன்ைற எடுத்துத் தன் தைலயன்கீழ் ைவத்து, அங்ேக
படுத்துத் தூங்கனான். 12அங்ேக அவன் ஒரு கனவுகண்டான்; இேதா, ஒரு ஏணி
பூமிய ேல ைவக்கப்பட்டிருந்தது, அதன் நுனி வானத்ைத எட்டியருந்தது, அத ேல
ேதவதூதர்கள் ஏறுகறவர்களும் இறங்குகறவர்களுமாக இருந்தார்கள். 13அதற்கு
ேமலாகக்* ெயேகாவா நன்று: “நான் உன் தகப்பனாகய ஆப ரகாமின் ேதவனும்
ஈசாக்கன் ேதவனுமாகய ெயேகாவா; நீ படுத்தருக்க ற பூமிைய உனக்கும்
உன் சந்தத க்கும் தருேவன். 14 உன் சந்தத பூமியன் தூைளப்ேபாலிருக்கும்; நீ
ேமற்ேகயும், க ழக்ேகயும், வடக்ேகயும், ெதற்ேகயும் பரவுவாய்; உனக்குள்ளும்
உன் சந்தத க்குள்ளும் பூமியன் வம்சங்கெளல்லாம் ஆசீர்வத க்கப்படும். 15 நான்
உன்ேனாடு இருந்து, நீ ேபாக ற இடத்த ெலல்லாம் உன்ைனக் காத்து, இந்தத்
ேதசத்த ற்கு உன்ைனத் தரும்ப வரச்ெசய்ேவன்; நான் உனக்குச் ெசான்னைதச்
ெசய்யும்வைர உன்ைனக் ைகவடுவதல்ைல” என்றார். 16 யாக்ேகாபு தூக்கம்
கைலந்து வழித்தேபாது: “உண்ைமயாகேவ ெயேகாவா இந்த இடத்தல்
இருக்கறார்; இைத நான் அறயாமலிருந்ேதன்” என்றான். 17 அவன் பயந்து,
இந்த இடம் எவ்வளவு பயங்கரமாயருக்க றது! இது ேதவனுைடய வீேடயல்லாமல்
ேவறல்ல,இதுவானத்தன்வாசல்” என்றான்.

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

அத்த யாயம் 29
யாக்ேகாபு பதான்ஆராமிற்குவந்துேசருதல்

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

யாக்ேகாபு ேலயாைளயும் ராேகைலயும்தருமணம்ெசய்தல்
14 அப்ெபாழுது லாபான்: “நீ என் எலும்பும் என் மாம்சமுமானவன்” என்றான்.

ஒரு மாதம்வைரக்கும் யாக்ேகாபு அவனிடத்தல் தங்கனான். 15 பன்பு
லாபான் யாக்ேகாைப ேநாக்க : “நீ என் மருமகனாயருப்பதால், சும்மா
எனக்கு ேவைலெசய்யலாமா? சம்பளம் எவ்வளவு ேகட்க றாய்”, ெசால்
என்றான். 16 லாபானுக்கு இரண்டு மகள்கள் இருந்தார்கள்; மூத்தவள்
ெபயர் ேலயாள், இைளயவள் ெபயர் ராேகல். 17 ேலயாளுைடய கண்கள்
*கூச்சப்பார்ைவயாயருந்தது; ராேகேலாரூபவதயும்பார்ப்பதற்குஅழகுள்ளவளாக
இருந்தாள். 18யாக்ேகாபு ராேகல்மீதுப ரியப்பட்டு: “உம்முைடயஇைளயமகளாகய
ராேகலுக்காக உம்மிடத்தல் ஏழு வருடங்கள் ேவைல ெசய்க ேறன்” என்றான்.
19 அதற்கு லாபான்: “நான் அவைள ேவெறாருவனுக்குக் ெகாடுக்க றைதவ ட,
அவைள உனக்குக் ெகாடுக்க றது உத்தமம், என்னிடத்தல் தங்கயரு” என்றான்.
20 அந்தப்படிேய யாக்ேகாபு ராேகலுக்காக ஏழு வருடங்கள் ேவைல ெசய்தான்;
அவள் ேமலிருந்த ப ரியத்தனாேல அந்த வருடங்கள் அவனுக்குக் ெகாஞ்ச
நாளாகத் ேதான்றனது. 21 பன்பு யாக்ேகாபு லாபாைன ேநாக்க : “என் நாட்கள்
நைறேவறவ ட்டதால், என் மைனவய டத்தல் நான் ேசரும்படி அவைள எனக்குத்
தரேவண்டும்” என்றான். 22 அப்ெபாழுது லாபான் அந்த இடத்து மனிதர்கள்
எல்ேலாைரயும் கூடிவரச்ெசய்து வருந்துெசய்தான். 23 அன்று இரவ ேல அவன்
தன் மகளாகய ேலயாைள அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அவனிடத்தல் வ ட்டான்;
அவைள அவன் ேசர்ந்தான். 24 லாபான் தன் ேவைலக்காரியாக ய சல்பாைளத்
தன் மகளாகய ேலயாளுக்கு ேவைலக்காரியாகக் ெகாடுத்தான். 25 காைலய ேல,
இேதா, அவள் ேலயாள் என்றுயாக்ேகாபு கண்டு, லாபாைன ேநாக்க : “ஏன் எனக்கு
இப்படிச் ெசய்தீர்? ராேகலுக்காக அல்லவா உம்மிடத்தல் ேவைலெசய்ேதன்; பன்பு
ஏன் என்ைன ஏமாற்றனீர்” என்றான். 26 அதற்கு லாபான்: “மூத்தவள் இருக்க
இைளயவைளக் ெகாடுப்பது இந்த இடத்தன் வழக்கம் இல்ைல. 27 இவளுைடய
ஏழு நாட்கைள நைறேவற்று; அவைளயும் உனக்குத் தருேவன்; அவளுக்காகவும்
நீ இன்னும் ஏழு வருடங்கள் என்னிடத்த ேல ேவைலெசய்” என்றான். 28அப்படிேய
யாக்ேகாபு, இவளுைடய ஏழு நாட்கைள நைறேவற்றனான். அப்ெபாழுது தன்
மகளாகய ராேகைலயும் அவனுக்கு மைனவயாகக் ெகாடுத்தான். 29 ேமலும்
லாபான் தன் ேவைலக்காரியாக ய பல்காைளத் தன் மகளாகய ராேகலுக்கு
ேவைலக்காரியாகக் ெகாடுத்தான். 30 யாக்ேகாபு ராேகைலயும் ேசர்ந்தான்;
ேலயாைளவ ட ராேகைல அவன் அதகமாக ேநச த்து, பன்னும் ஏழு வருடங்கள்
அவனிடத்தல் ேவைலெசய்தான்.

யாக்ேகாபன்பள்ைளகள்
31 ேலயாள் அற்பமாக எண்ணப்பட்டாள் என்று ெயேகாவா கண்டு, அவள்

கர்ப்பந்தரிக்கும்படி ெசய்தார்; ராேகேலா மலடியாயருந்தாள். 32 ேலயாள்
கர்ப்பவதயாக ஒரு மகைனப் ெபற்று: “ெயேகாவா என் சறுைமையப்
பார்த்தருளினார்; இப்ெபாழுது என் கணவன்என்ைன ேநச ப்பார்” என்றுெசால்லி,
அவனுக்கு ரூபன் என்று ெபயரிட்டாள். 33 மறுபடியும் அவள் கர்ப்பவதயாக ஒரு
மகைனப் ெபற்று: “நான் அற்பமாக எண்ணப்பட்டைதக் ெயேகாவா ேகட்டருளி,
இவைனயும் எனக்குத் தந்தார்” என்று ெசால்லி, அவனுக்கு ச மிேயான் என்று
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ெபயரிட்டாள். 34 பன்னும் அவள் கர்ப்பவதயாக ஒரு மகைனப் ெபற்று: “என்
கணவனுக்கு மூன்று மகன்கைளப் ெபற்றதால் அவர் இப்ெபாழுது என்ேனாடு
ேசர்ந்தருப்பார்” என்று ெசால்லி, அவனுக்கு ேலவ என்று ெபயரிட்டாள்.
35 மறுபடியும் அவள் கர்ப்பவதயாக ஒரு மகைனப் ெபற்று: “இப்ெபாழுது
ெயேகாவாைவத்துத ப்ேபன்”என்றுெசால்லி,அவனுக்குயூதாஎன்றுெபயரிட்டாள்;
பன்புஅவளுக்குப்பள்ைளப்ேபறுநன்றுேபானது.

அத்த யாயம் 30
1 ராேகல் தான் யாக்ேகாபுக்குப் பள்ைளகைளப் ெபறாதைதக்கண்டு, தன்

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

என்று ெபயரிட்டாள். 21 பன்பு அவள் ஒரு மகைளயும் ெபற்று, அவளுக்குத் தீனாள்
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என்றுெபயரிட்டாள். 22ேதவன் ராேகைல நைனத்தருளினார்; அவளுக்குத் ேதவன்
ெசவெகாடுத்து, அவள் கர்ப்பமைடயச் ெசய்தார். 23 அவள் கர்ப்பவதயாக ஒரு
மகைனப் ெபற்று: “ேதவன் என் ந ந்ைதைய நீக்கவ ட்டார் என்றும், 24இன்னும்ஒரு
மகைனக் ெயேகாவா எனக்குத் தருவார்” என்றும் ெசால்லி, அவனுக்கு ேயாேசப்பு
என்றுெபயரிட்டாள்.

யாக்ேகாபன்மந்ைதெபருகுதல்

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

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

லாபான்யாக்ேகாைபப் பன்ெதாடருதல்
22 யாக்ேகாபு ஓடிப்ேபானது மூன்றாம் நாளிேல லாபானுக்கு ெதரிவ க்கப்பட்டது.

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

லாபான்யாக்ேகாபுஉடன்படிக்ைகெசய்துெகாள்ளுதல்
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43 அப்ெபாழுது லாபான் யாக்ேகாபுக்குப் மறுெமாழியாக: “இந்த மகள்கள் என்
மகள்கள், இந்தப் பள்ைளகள் என் பள்ைளகள், இந்த மந்ைத என் மந்ைத; நீ
காண்கற அைனத்தும் என்னுைடயைவகள்; என் மகள்களாகய இவர்கைளயும்,
இவர்கள் ெபற்ற பள்ைளகைளயும் இன்று நான் என்ன ெசய்யமுடியும்?
44 இப்ெபாழுதும் எனக்கும் உனக்கும் சாட்ச யாயருப்பதற்காக, நீயும் நானும்
உடன்படிக்ைக ெசய்துெகாள்ளலாம்” என்றான். 45 அப்ெபாழுது யாக்ேகாபு ஒரு
கல்ைல எடுத்து, அைதத் தூணாக நறுத்தனான். 46 பன்னும் யாக்ேகாபு தன்
சேகாதரர்கைளப்பார்த்து, “கற்கைளக்குவயலாகச்ேசருங்கள்”என்றான்;அவர்கள்
கற்கைள எடுத்துக்ெகாண்டுவந்து, ஒரு குவயலாக்க , அந்தக் குவயலின்ேமல்
உணவருந்தனார்கள். 47 லாபான் அதற்கு ெஜகர்சகதூதா* என்று ெபயரிட்டான்;
யாக்ேகாபு அதற்குக் கலெயத் என்று ெபயரிட்டான். 48 “இந்தக் குவயல் இன்று
எனக்கும் உனக்கும் சாட்ச என்று லாபான் ெசான்னதால், அதன் ெபயர் கலெயத்
எனப்பட்டது. 49அல்லாமலும் அவன்: “நாம் ஒருவைர ஒருவர் வ ட்டுப்ப ரிந்தபன்,
நீ என் மகள்கைளத் துன்பப்படுத்த , அவர்கைளயல்லாமல் ேவறு ெபண்கைளத்
தருமணம்ெசய்தால், ெயேகாவா எனக்கும் உனக்கும் நடுவல் நன்று
கண்காணிப்பாராக; 50 நம்முடேன ஒருவரும் இல்ைல; பார், ேதவேன எனக்கும்
உனக்கும் சாட்ச ” என்று ெசான்னதால், அது மிஸ்பா† என்னும் ெபயர்ெபற்றது.
51 ேமலும் லாபான் யாக்ேகாைப ேநாக்க : “இேதா, இந்தக் குவயைலயும்
எனக்கும் உனக்கும் நடுவல் நான் நறுத்தன தூைணயும் பார். 52 தீங்குெசய்ய
நான் இந்தக் குவயைலக் கடந்து உன்னிடத்த ற்கு வராமலிருக்கவும், நீ இந்தக்
குவயைலயும் இந்தத் தூைணயும் கடந்து என்னிடத்த ற்கு வராமலிருக்கவும்
இந்தக் குவயலும் சாட்ச , இந்தத் தூணும் சாட்ச . 53 ஆப ரகாமின் ேதவனும்
நாேகாரின் ேதவனும் அவர்கள் ப தாக்களின் ேதவனுமாயருக்க றவர் நமக்கு
நடுவல் நன்று நயாயந்தீர்ப்பாராக” என்றான். அப்ெபாழுது யாக்ேகாபு தன்
தகப்பனாகய ஈசாக்கன் பயபக்த க்குரியவர்ேமல் ஆைணயட்டான். 54 பன்பு,
யாக்ேகாபு மைலயன்ேமல் பலிய ட்டு, ஆகாரம் சாப்ப டத் தன் சேகாதரர்கைள
அைழத்தான்; அப்படிேய அவர்கள் சாப்ப ட்டு மைலய ேல இரவல் தங்கனார்கள்.
55லாபான் அதகாைலயல் எழுந்தருந்து, தன் மகன்கைளயும் தன் மகள்கைளயும்
முத்தம் ெசய்து, அவர்கைள ஆசீர்வத த்தான். பன்பு லாபான் புறப்பட்டு, தன்
இடத்த ற்குத்தரும்ப ப்ேபானான்.

அத்த யாயம் 32
யாக்ேகாபு ஏசாைவச் சந்த க்கஆயத்தமாகுதல்

1 யாக்ேகாபு பயணம் ெசய்யும்ேபாது, ேதவதூதர்கள் அவைன சந்த த்தார்கள்.
2யாக்ேகாபு அவர்கைளக் கண்டேபாது: “இது ேதவனுைடய பைட” என்று ெசால்லி,
அந்தஇடத்த ற்குமகனாயீம்* என்றுெபயரிட்டான்.

3 பன்பு, யாக்ேகாபு ஏேதாமின் எல்ைலயாகய ேசயீர் ேதசத்தலிருக்கற தன்
சேகாதரனாகய ஏசாவனிடம் ேபாவதற்காக ஆட்கைள வரவைழத்து: 4 “நீங்கள்
என் ஆண்டவனாகய ஏசாவனிடம் ேபாய், நான் இதுவைர லாபானிடத்தல்
தங்கயருந்ேதன் என்றும், 5 எனக்கு எருதுகளும், கழுைதகளும், ஆடுகளும்,
ேவைலக்காரரும், ேவைலக்காரிகளும் உண்ெடன்றும், உம்முைடய கண்களில்
எனக்குத்தயவுகைடக்கத்தக்கதாகஆண்டவனாகயஉமக்குஇைதஅறவக்கும்படி
ஆட்கைள அனுப்ப ேனன் என்றும் உம்முைடய தாசனாகய யாக்ேகாபு
ெசால்லச்ெசான்னான்” என்று ெசால்லுவதற்குக் கட்டைளெகாடுத்துத் தனக்கு
முன்பாக அவர்கைள அனுப்பனான். 6 அந்த ஆட்கள் யாக்ேகாபனிடத்த ற்குத்
தரும்பவந்து: “நாங்கள் உம்முைடய சேகாதரனாகய ஏசாவனிடத்த ற்குப்
ேபாய்வந்ேதாம்; அவரும் நானூறு ேபேராடு உம்ைம எத ர்ெகாள்ள வருகறார்
என்றார்கள். 7 அப்ெபாழுது யாக்ேகாபு மிகவும் பயந்து, கலக்கமைடந்து,
தன்னிடத்தலிருந்த மக்கைளயும் ஆடுமாடுகைளயும் ஒட்டகங்கைளயும் இரண்டு
பகுதயாகப் ப ரித்து: 8 ஏசா ஒரு பகுதையத் தாக்க அைத அழித்தாலும்,
மற்றப் பகுத தப்ப த்துக்ெகாள்ள முடியும் என்றான். 9 பன்பு யாக்ேகாபு: “என்

* அத்த யாயம் 31:47 31:47 சாட்ச யன் குவயல் † அத்த யாயம் 31:50 31:50 காவல் ேகாபுரம்
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தகப்பனாகய ஆப ரகாமின் ேதவனும், என் தகப்பனாகய ஈசாக்கன் ேதவனுமாக
இருக்க றவேர: உன் ேதசத்த ற்கும் உன் இனத்தாரிடத்த ற்கும் தரும்ப ப்ேபா,
உனக்கு நன்ைம ெசய்ேவன் என்று என்னுடன் ெசால்லியருக்க ற ெயேகாவாேவ,
10 அடிேயனுக்கு ேதவரீர் காண்பத்த எல்லா தயவுக்கும் எல்லா உண்ைமக்கும்
நான் எவ்வளேவனும் தகுதயுள்ளவன் அல்ல, நான் ேகாலும் ைகயுமாக இந்த
ேயார்தாைனக் கடந்துேபாேனன்; இப்ெபாழுது இவ்வ ரண்டு பரிவாரங்கைளயும்
உைடயவனாேனன். 11 என் சேகாதரனாகய ஏசாவன் ைகக்கு என்ைனத்
தப்புவயும், அவன் வந்து என்ைனயும் பள்ைளகைளயும் தாய்மார்கைளயும்
தாக்குவான் என்று அவனுக்கு நான் பயந்தருக்க ேறன். 12 ேதவரீேரா: நான்
உனக்கு ெமய்யாகேவ நன்ைமெசய்து, உன் சந்ததைய எண்ணிமுடியாத
கடற்கைர மணைலப்ேபால மிகவும் ெபருகச் ெசய்ேவன் என்று ெசான்னீேர”
என்றான். 13 அன்று இரவு அவன் அங்ேக தங்க , தன்னிடம் உள்ளைவகளில்
தன் சேகாதரனாகய ஏசாவுக்கு ெவகுமதயாக, 14 இருநூறு ெவள்ளாடுகைளயும்,
இருபது ெவள்ளாட்டுக் கடாக்கைளயும், இருநூறு ெசம்மறயாடுகைளயும்,
இருபது ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், 15 பால் ெகாடுக்க ற முப்பது ஒட்டகங்கைளயும்,
அைவகளின் குட்டிகைளயும், நாற்பது பசுக்கைளயும், பத்துக் காைளகைளயும்,
இருபது ெபண் கழுைதகைளயும், பத்துக் கழுைதக்குட்டிகைளயும் ப ரித்ெதடுத்து,
16 ேவைலக்காரர்களிடம் ஒவ்ெவாரு மந்ைதையத் தனித்தனியாக ஒப்பைடத்து,
நீங்கள்ஒவ்ெவாருமந்ைதக்கும்முன்னும்பன்னுமாகஇடம்வ ட்டுஎனக்குமுன்னாக
ஓட்டிக்ெகாண்டுெசல்லுங்கள்” என்று தன் ேவைலக்காரர்களுக்குச் ெசால்லி,
17முதலில் ேபாக றவைன ேநாக்க : “என் சேகாதரனாகய ஏசா உனக்கு எத ர்ப்பட்டு:
நீ யாருைடயவன்? எங்ேக ேபாக றாய்? உனக்குமுன் ேபாக ற மந்ைத யாருைடயது?
என்று உன்ைனக் ேகட்டால், 18 நீ: இது உமது அடியானாகய யாக்ேகாபுைடயது;
இது என்ஆண்டவனாகய ஏசாவுக்கு அனுப்பப்படுக ற ெவகுமத ; இேதா, அவனும்
எங்களுக்குப் பன்ேனவருகறான்என்றுெசால்” என்றான். 19இரண்டாம்மூன்றாம்
ேவைலக்காரைனயும், மந்ைதகளின் பன்னாேல ேபாக றஅைனவைரயும் ேநாக்க :
நீங்களும் ஏசாைவக் காணும்ேபாது, இந்தவதமாகேவ அவனிடம் ெசால்லி,
20 “இேதா, உமது அடியானாகய யாக்ேகாபு எங்களுக்குப் பன்ேன வருகறான்
என்றும் ெசால்லுங்கள் என்று கட்டைளய ட்டான்; முன்ேன ெவகுமதைய அனுப்ப ,
அவைனச் சாந்தப்படுத்தவ ட்டு, பன்பு அவனுைடய முகத்ைதப் பார்ப்ேபன்,
அப்ெபாழுதுஒருேவைளஎன்மீதுதயவாயருப்பான்” என்றான்.

யாக்ேகாபு ேதவேனாடு ேபாராடுதல்
21அந்தப்படிேய ெவகுமத கள்அவனுக்குமுன்ேபானது; அவேனாஅன்றுஇரவல்

முகாமிேலதங்க , 22இரவல்எழுந்தருந்து,தன்னுைடயஇரண்டுமைனவகைளயும்,
இரண்டு மறுமைனயாட்டிகைளயும், பத ெனாரு மகன்கைளயும் கூட்டிக்ெகாண்டு,
யாப்ேபாக்கு என்ற ஆற்ைற அதன் ஆழமில்லாத பகுதயல் கடந்தான்.
23 அவர்கைளயும், தனக்கு உண்டான அைனத்ைதயும் ஆற்ைறக்கடக்க ெசய்து,
அக்கைரப்படுத்தனான். 24 யாக்ேகாபு தன்ைனத் தனிைமப்படுத்த க்ெகாண்டான்;
அப்ெபாழுது ஒரு மனிதன் ெபாழுது வடியும்வைர அவனுடன் ேபாராடி, 25அவைன
ேமற்ெகாள்ள முடியாதைதக்கண்டு, அவனுைடய ெதாைடச்சந்ைதத் ெதாட்டார்;
அதனால் அவருடன் ேபாராடும்ேபாது யாக்ேகாபன் ெதாைடச்சந்து சுளுக்கற்று.
26 அவர்: “என்ைனப் ேபாகவடு, ெபாழுது வடிக றது என்றார். அதற்கு
அவன்: “நீர் என்ைன ஆசீர்வத த்தாெலாழிய உம்ைமப் ேபாகவ டமாட்ேடன்”
என்றான். 27 அவர்: “உன் ெபயர் என்ன” என்று ேகட்டார்; “யாக்ேகாபு” என்றான்.
28 அப்ெபாழுது அவர்: “உன் ெபயர் இனி யாக்ேகாபு எனப்படாமல் இஸ்ரேவல்†

எனப்படும்; ேதவேனாடும் மனிதர்கேளாடும் ேபாராடி ேமற்ெகாண்டாேய” என்றார்.
29 அப்ெபாழுது யாக்ேகாபு: “உம்முைடய நாமத்ைத எனக்கு ெதரிவ க்கேவண்டும்
என்று ேகட்டான்; அதற்கு அவர்: “நீ என் நாமத்ைதக் ேகட்பெதன்ன” என்று
ெசால்லி, அங்ேக அவைன ஆசீர்வத த்தார். 30 அப்ெபாழுது யாக்ேகாபு: “நான்
ேதவைன முகமுகமாகக் கண்ேடன், உய ர் தப்ப ப் பைழத்ேதன்” என்று ெசால்லி,
அந்த இடத்த ற்குப் ெபனிேயல்‡ என்று ெபயரிட்டான். 31 அவன் ெபனிேயைலக்
கடந்துேபாகும்ேபாது,சூரியன்உதயமானது;அவனுைடயெதாைடசுளுக்கயதாேல
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ெநாண்டி ெநாண்டி நடந்தான். 32அவர் யாக்ேகாபுைடய ெதாைடச்சந்து நரம்ைபத்
ெதாட்டதால்,இஸ்ரேவல்வம்சத்தார்இந்தநாள்வைரக்கும்ெதாைடச்சந்துநரம்ைபச்
சாப்படுக றதல்ைல.

அத்த யாயம் 33
யாக்ேகாபு ஏசாைவச் சந்த த்தல்

1 யாக்ேகாபு தன் கண்கைள ஏெறடுத்து, இேதா, ஏசாவும் அவேனாடுகூட
நானூறு மனிதர்களும் வருகறைதக் கண்டு, பள்ைளகைள ேலயாளிடத்தலும்
ராேகலிடத்தலும் இரண்டு மறுமைனயாட்டிகளிடத்தலும் தனிக்குழுக்களாகப்
ப ரித்துைவத்து, 2 மறுமைனயாட்டிகைளயும் அவர்களுைடய பள்ைளகைளயும்
முதலிலும், ேலயாைளயும் அவளுைடய பள்ைளகைளயும் மத்தயலும்,
ராேகைலயும் ேயாேசப்ைபயும் கைடசயலும் நறுத்த : 3 தான் அவர்களுக்கு
முன்பாக நடந்து ேபாய், ஏழுமுைற தைரவைரக்கும் குனிந்து வணங்க , தன்
சேகாதரன் அருகல் ேபானான். 4 அப்ெபாழுது ஏசா எத ர்ெகாண்டு ஓடிவந்து,
அவைனத் தழுவ , அவனுைடய கழுத்ைதக் கட்டிக்ெகாண்டு முத்தம்ெசய்தான்;
இருவரும் அழுதார்கள். 5 அவன் தன் கண்கைள ஏெறடுத்து, ெபண்கைளயும்
பள்ைளகைளயும் கண்டு: “உன்ேனாடிருக்க ற இவர்கள் யார்?” என்றான்.
அதற்கு அவன்: “ேதவன் உமது அடியானுக்கு அருளின பள்ைளகள்” என்றான்.
6அப்ெபாழுது மறுமைனயாட்டிகளும்அவர்களுைடய பள்ைளகளும் ேசர்ந்துவந்து
வணங்கனார்கள். 7 ேலயாளும் அவளுைடய பள்ைளகளும் ேசர்ந்துவந்து
வணங்கனார்கள்; பன்பு ேயாேசப்பும் ராேகலும் ேசர்ந்துவந்து வணங்கனார்கள்.
8 அப்ெபாழுது ஏசா: “எனக்கு எத ர்ெகாண்டுவந்த அந்த மந்ைதெயல்லாம்
எதற்கு என்றான். அதற்கு யாக்ேகாபு: “என் ஆண்டவனுைடய கண்களில்
எனக்கு தயவு கைடப்பதற்காக” என்றான். 9 அதற்கு ஏசா: “என் சேகாதரேன,
எனக்குப் ேபாதுமானது இருக்கறது; உன்னுைடயைத நீேய ைவத்துக்ெகாள்”
என்றான். 10அதற்கு யாக்ேகாபு: “அப்படி அல்ல, உம்முைடய கண்களில் எனக்குத்
தயவு கைடத்தேதயானால், என் ெவகுமதைய ஏற்றுக்ெகாள்ளும்; நீர் என்ேமல்
ப ரியமானீர், நான் உம்முைடய முகத்ைதக் கண்டது ேதவனுைடய முகத்ைதக்
கண்டதுேபால இருக்க றது. 11 ேதவன் எனக்கு அநுக்க ரகம் ெசய்தருக்க றார்;
ேவண்டியெதல்லாம் எனக்கு உண்டு; ஆைகயால் உமக்குக் ெகாண்டுவரப்பட்ட
என் காணிக்ைகைய ஏற்றுக்ெகாள்ளும்” என்று ெசால்லி, அவைன வருந்த க்
ேகட்டுக்ெகாண்டான்; அப்ெபாழுது அவன் அைத ஏற்றுக்ெகாண்டான். 12 பன்பு
ஏசா: “நாம் புறப்பட்டுப்ேபாேவாம் வா, நான் உனக்கு முன்ேன நடப்ேபன்”
என்றான். 13 அதற்கு யாக்ேகாபு: “பள்ைளகள் இளவயதுள்ளவர்கள் என்றும்,
பால்ெகாடுக்கும் ஆடுமாடுகள் என்னிடத்தல் இருக்க றது என்றும் என்
ஆண்டவனுக்குத் ெதரியும்; அைவகைள ஒரு நாளாவது ேவகமாக ஓட்டினால்,
மந்ைதெயல்லாம் இறந்துேபாகும். 14என்ஆண்டவனாகய நீர் உமதுஅடியானுக்கு
முன்ேன ேபாம்; நான் ேசயீருக்கு என் ஆண்டவனிடத்த ற்கு வரும்வைரக்கும்,
எனக்குமுன் நடக்க ற மந்ைதகளின் நைடக்கும் பள்ைளகளின் நைடக்கும்
ஏற்றபடி, ெமதுவாக அைவகைள நடத்த க்ெகாண்டு வருக ேறன்” என்றான்.
15 அப்ெபாழுது ஏசா: “என்னிடத்தலிருக்கற மனிதர்களில் சலைர நான்
உன்னிடத்தல் நறுத்தவ ட்டுப் ேபாகட்டுமா என்றான். அதற்கு அவன்: “அது
எதற்கு, என் ஆண்டவனுைடய கண்களில் எனக்கு தயவுகைடத்தால் மாத்த ரம்
ேபாதும்” என்றான். 16 அன்ைறத்தனம் ஏசா தரும்ப த் தான் வந்த வழிேய
ேசயீருக்குப்ேபானான். 17 யாக்ேகாபு சுக்ேகாத்த ற்குப் பயணம்ெசய்து, தனக்கு
ஒரு வீடு கட்டி, தன் மிருகஜீவன்களுக்குக் கூடாரங்கைளப் ேபாட்டான்; அதனால்
அந்தஇடத்த ற்குசுக்ேகாத்* என்றுெபயரிட்டான்.

யாக்ேகாபு சீேகமுக்குவந்தான்
18யாக்ேகாபுபதான்அராமிலிருந்துவந்தபன்கானான்ேதசத்தலிருக்கறசாேலம்

என்னும் சீேகமுைடய பட்டணத்தற்கு அருேக ெசன்று கூடாரம்ேபாட்டான். 19 தான்
கூடாரம்ேபாட்ட நலத்ைதச் சீேகமின் தகப்பனாகய ஏேமாரின் மகன்களிடம்

* அத்த யாயம் 33:17 33:17முகாம்கள்
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100 ெவள்ளிக்காசுக்கு வாங்க , 20 அங்ேக ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டி, அதற்கு
ஏல்எல்ேலாேகஇஸ்ரேவல்† என்றுெபயரிட்டான்.

அத்த யாயம் 34
தீனாளும்சீேகமும்

1 ேலயாள் யாக்ேகாபுக்குப் ெபற்ற மகளாகய தீனாள், ேதசத்துப் ெபண்கைளப்
பார்க்கப் புறப்பட்டாள். 2 அவைள ஏவயனான ஏேமாரின் மகனும் அந்த
ேதசத்தன்இளவரசனுமாகய சீேகம் என்பவன்கண்டு, அவைளக்ெகாண்டுேபாய்,
அவேளாடு உறவுெகாண்டு, அவைளத் தீட்டுப்படுத்தனான். 3 அவனுைடய
மனம், யாக்ேகாபன் மகளாகய தீனாள்ேமல் பற்றுதலாயருந்தது; அவன்
அந்தப் ெபண்ைண ேநச த்து, அவளுைடய மனதற்கு இன்பமாகப் ேபசனான்.
4 சீேகம் தன் தகப்பனாகய ஏேமாைர ேநாக்க : “இந்தப் ெபண்ைண எனக்குத்
தருமணம் ெசய்துைவக்கேவண்டும்” என்று ெசான்னான். 5 தன் மகளாகய
தீனாைள அவன் தீட்டுப்படுத்தனைத யாக்ேகாபு ேகள்வப்பட்டேபாது,
அவனுைடய மகன்கள் அவனுைடய மந்ைதயனிடத்தல் வயல்ெவளிய ேல
இருந்தார்கள்; அவர்கள் வரும்வைரக்கும் யாக்ேகாபு ேபசாமலிருந்தான்.
6 அந்தேநரத்தல் சீேகமின் தகப்பனாகய ஏேமார் புறப்பட்டு, யாக்ேகாேபாடு
ேபசும்படி அவனிடத்த ற்குவந்தான். 7யாக்ேகாபன் மகன்கள்இந்தச் ெசய்தையக்
ேகட்டவுடேன, வயல்ெவளியலிருந்து வந்தார்கள். அவன் யாக்ேகாபன்
மகேளாடு உறவுெகாண்டு, ெசய்யத்தகாத புத்த ெகட்ட காரியத்ைத இஸ்ரேவலில்
ெசய்ததனாேல,அந்தமனிதர்கள்மனம்ெகாத த்துமிகவும்ேகாபங்ெகாண்டார்கள்.
8ஏேமார்அவர்கேளாடுேபச : “என்மகனாகயசீேகமின்மனதுஉங்கள்மகளின்ேமல்
பற்றுதலாயருக்க றது; அவைளஅவனுக்கு மைனவயாகக் ெகாடுங்கள். 9நீங்கள்
எங்கேளாடு சம்பந்தங்கலந்து, உங்கள் மகள்கைள எங்களுக்குக் ெகாடுத்து,
எங்கள் மகள்கைள உங்களுக்குக் ெகாண்டு, 10 எங்கேளாடு குடியருங்கள்;
ேதசம் உங்களுக்கு முன்பாக இருக்க றது; இதல் குடியருந்து, வயாபாரம்ெசய்து,
ெபாருள் சம்பாத த்து, அைதக்ைகயாண்டுெகாண்டிருங்கள்” என்றான். 11சீேகமும்,
அவளுைடய தகப்பைனயும், சேகாதரர்கைளயும் ேநாக்க : “உங்களுைடய
கண்களில் எனக்கு தயவு கைடக்கேவண்டும்; நீங்கள் என்னிடத்தல் எைதக்
ேகட்டாலும் தருக ேறன்; 12 ெபண்ணுக்குக் ெகாடுக்கேவண்டியைவகைளயும்
ெவகுமத கைளயும் நீங்கள் எவ்வளவு ேகட்டாலும், உங்கள் ெசாற்படி தருக ேறன்;
அந்தப் ெபண்ைண மாத்த ரம் எனக்கு மைனவயாகக் ெகாடுக்கேவண்டும்”
என்றான். 13அப்ெபாழுதுயாக்ேகாபன்மகன்கள்தங்கள்சேகாதரியாக யதீனாைள
சீேகம் என்பவன் தீட்டுப்படுத்தனதால், அவனுக்கும் அவனுைடய தகப்பனாகய
ஏேமாருக்கும்தந்த ரமானமறுெமாழியாக: 14 “வருத்தேசதனமில்லாத மனிதனுக்கு
நாங்கள் எங்களுைடய சேகாதரிையக் ெகாடுக்கமுடியாது; அது எங்களுக்கு
அவமானமாயருக்கும். 15 நீங்களும், உங்களுக்குள்ளிருக்கும் ஆண்மக்கள்
அைனவரும் வருத்தேசதனம் ெசய்யப்பட்டு எங்கைளப்ேபால் ஆவீர்களானால்,
நாங்கள் சம்மத த்து, 16 உங்களுக்கு எங்கள் மகள்கைளக் ெகாடுத்து, உங்கள்
மகள்கைள எங்களுக்குக் ெகாண்டு, உங்கேளாடு குடியருந்து, ஒேர ஜனமாக
இருப்ேபாம். 17வருத்தேசதனம்ெசய்துெகாள்வதற்கு சம்மத க்கவல்ைலஎன்றால்,
நாங்கள் எங்களுைடய மகைள அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாய்வடுேவாம்” என்று
ெசான்னார்கள். 18 அவர்களுைடய வார்த்ைதகள் ஏேமாருக்கும் ஏேமாரின்
மகனாகயசீேகமுக்கும்நன்றாகத் ேதான்றயது. 19அந்தவாலிபன்யாக்ேகாபுைடய
மகளின்ேமல் ப ரியம் ைவத்தருந்ததால், அந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்ய அவன்
தாமதம்ெசய்யவல்ைல. அவன் தன் தகப்பன் வீட்டார் அைனவருக்குள்ளும்
ேமன்ைமயுள்ளவனாக இருந்தான். 20 ஏேமாரும் அவனுைடய மகன் சீேகமும்
தங்கள் பட்டணத்து வாசலில் வந்து, தங்கள் பட்டணத்து மனிதர்களுடன் ேபச :
21 “இந்த மனிதர் நம்முடன் சமாதானமாயருக்க றார்கள்; ஆகேவ, அவர்கள்
இந்தத் ேதசத்தல் குடியருந்து, இத ேல வயாபாரம் ெசய்யட்டும்; அவர்களும்
குடியருக்க றதற்கு ேதசம் வ சாலமாக இருக்க றது; அவர்களுைடய மகள்கைள
நமக்கு மைனவகளாகக் ெகாண்டு, நம்முைடய மகள்கைள அவர்களுக்குக்

† அத்த யாயம் 33:20 33:20 ேதவன்இஸ்ரேவலின்ேதவன்
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ெகாடுப்ேபாம். 22அந்த மனிதர் வருத்தேசதனம் ெசய்யப்பட்டவர்களாயருக்க றது
ேபால, நம்மிலுள்ள ஆண்மக்கள் அைனவரும் வருத்தேசதனம் ெசய்யப்பட்டால்,
அவர்கள் ஏகஜனமாக நம்ேமாடு குடியருக்கச் சம்மத ப்பார்கள். 23அவர்களுைடய
ஆடுமாடுகள், ெசாத்துக்கள், மிருகஜீவன்கள் எல்லாம் நம்ைமச் ேசருமல்லவா?
அவர்களுக்குச்சம்மத ப்ேபாமானால்,அவர்கள்நம்முடேனகுடியருப்பார்கள்”என்று
ெசான்னார்கள். 24 அப்ெபாழுது ஏேமாரின் பட்டணத்து வாசலில் புறப்பட்டுவரும்
அைனவரும் அவனுைடய ெசால்ைலயும், அவனுைடய மகனாகய சீேகமின்
ெசால்ைலயும் ேகட்டு, அவனுைடய பட்டணத்து வாசலில் புறப்பட்டுவரும்
ஆண்மக்கள் அைனவரும் வருத்தேசதனம் ெசய்யப்பட்டார்கள். 25 மூன்றாம்
நாளில் அவர்களுக்கு வலி அதகமானேபாது, யாக்ேகாபன் மகன்களும்
தீனாளின் சேகாதரர்களுமான ச மிேயான் ேலவ என்னும் இவ்வ ரண்டுேபரும்
தன்தன் பட்டயத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டு, துணிகரமாகப் பட்டணத்தன்ேமல்
பாய்ந்து, ஆண்மக்கள் அைனவைரயும் ெகான்றுேபாட்டார்கள். 26 ஏேமாைரயும்,
அவனுைடய மகன் சீேகைமயும் பட்டயத்தால் ெகான்று, சீேகமின் வீட்டிலிருந்த
தீனாைள அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாய்வ ட்டார்கள். 27 ேமலும், யாக்ேகாபன் மற்ற
மகன்கள் ெவட்டப்பட்டவர்களிடத்தல் வந்து, தங்கள் சேகாதரிைய அவர்கள்
தீட்டுப்படுத்தனதற்காகப் பட்டணத்ைதக் ெகாள்ைளய ட்டு, 28 அவர்களுைடய
ஆடுமாடுகைளயும், கழுைதகைளயும், பட்டணத்தலும் வயல்ெவளியலும்
இருந்தைவகள் அைனத்ைதயும், 29 அவர்களுைடய எல்லாத் தட்டுமுட்டுகைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டு, அவர்களுைடய எல்லாக் குழந்ைதகைளயும் ெபண்கைளயும்
சைறப டித்து, வீட்டிலிருந்த எல்லாவற்ைறயும் ெகாள்ைளய ட்டார்கள்.
30அப்ெபாழுதுயாக்ேகாபுச மிேயாைனயும்ேலவையயும்பார்த்து: “இந்தேதசத்தல்
குடியருக்க றகானானியரிடத்தலும்ெபரிச யரிடத்தலும்என்வாசைனையநீங்கள்
ெகடுத்ததனாேல என்ைனக் கலங்கச்ெசய்தீர்கள்; நான் ெகாஞ்ச ஜனமுள்ளவன்;
அவர்கள் எனக்கு வ ேராதமாக ஒன்றுேசர்ந்து, நானும் என் குடும்பமும் அழியும்படி
என்ைன ெவட்டிப்ேபாடுவார்கேள” என்றான். 31 அதற்கு அவர்கள்: “எங்கள்
சேகாதரிையஅவர்கள்ஒருேவசையப்ேபால நடத்தலாேமா” என்றார்கள்.

அத்த யாயம் 35
யாக்ேகாபு ெபத்ேதலுக்குத்தரும்பவருதல்

1 ேதவன் யாக்ேகாைப ேநாக்க : “நீ எழுந்து ெபத்ேதலுக்குப் ேபாய்,
அங்ேக குடியருந்து, நீ உன் சேகாதரனாகய ஏசாவன் முகத்த ற்கு வலக
ஓடிப்ேபாக றேபாது, உனக்குக் காட்ச யளித்த ேதவனுக்குஅங்ேக ஒரு பலிபீடத்ைத
உண்டாக்கு” என்றார். 2 அப்ெபாழுது யாக்ேகாபு தன் வீட்டாைரயும் அவனுடன்
இருந்த மற்ற அைனவைரயும் ேநாக்க : “உங்களிடத்தல் இருக்க ற அந்நய
ெதய்வங்கைள வலக்க ப்ேபாட்டு, உங்கைளச் சுத்தம்ெசய்துெகாண்டு, உங்கள்
ஆைடகைள மாற்றுங்கள்”. 3 நாம் எழுந்து ெபத்ேதலுக்குப் ேபாேவாம் வாருங்கள்;
எனக்கு ஆபத்து ேநரிட்ட நாளில் என் வண்ணப்பத்த ற்கு பதல் ெகாடுத்து,
நான் நடந்த வழிய ேல என்னுடன் இருந்த ேதவனுக்கு அங்ேக ஒரு பலிபீடத்ைத
உண்டாக்குேவன் என்றான். 4 அப்ெபாழுது அவர்கள் தங்கள் ைகயல் இருந்த
எல்லா அந்நய ெதய்வங்கைளயும், தங்கள் காதணிகைளயும் யாக்ேகாப டத்தல்
ெகாடுத்தார்கள்; யாக்ேகாபு அைவகைள சீேகம் ஊர் அருேக இருந்த ஒரு
கர்வாலி மரத்தன்கீேழ புைதத்துப்ேபாட்டான். 5 பன்பு பயணம் புறப்பட்டார்கள்;
அவர்கைளச் சுற்றலும் இருந்த பட்டணத்தார்களுக்கு ேதவனாேல பயங்கரம்
உண்டானதால், அவர்கள் யாக்ேகாபன் மகன்கைளப் பன்ெதாடரவல்ைல.
6 யாக்ேகாபும் அவனுடன் இருந்த எல்லா மக்களும் கானான் ேதசத்தலுள்ள
ெபத்ேதல் என்னும்லூஸுக்குவந்தார்கள். 7அங்ேகஅவன்ஒருபலிபீடத்ைதக்கட்டி,
தன் சேகாதரனுைடய முகத்த ற்குத் தப்ப ஓடிப்ேபானேபாது, அங்ேக தனக்கு
ேதவன் காட்ச யளித்ததால், அந்த இடத்த ற்கு ஏல்ெபத்ேதல்* என்று ெபயரிட்டான்.
8ெரெபக்காளின்தாதயாகயெதெபாராள்இறந்து,ெபத்ேதலுக்குச்சமீபமாயருந்த
ஒரு கர்வாலி மரத்தன்கீழ் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டாள்; அதற்கு அல்ேலான்பாகூத்
என்னும்ெபயர்உண்டானது.

* அத்த யாயம் 35:7 35:7ெபத்ேதலுைடய ேதவன்
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9 யாக்ேகாபு பதான் அராமிலிருந்து வந்தபன்பு ேதவன் அவனுக்கு மறுபடியும்
காட்ச யளித்து, அவைன ஆசீர்வத த்து: 10 “இப்ெபாழுது உன் ெபயர் யாக்ேகாபு,
இனிஉன்ெபயர்யாக்ேகாபுஎனப்படாமல்,இஸ்ரேவல்என்றுஉனக்குப்ெபயராகும்
என்று ெசால்லி, அவனுக்கு இஸ்ரேவல்” என்று ெபயரிட்டார். 11 பன்னும் ேதவன்
அவைன ேநாக்க : “நான் சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவன், நீ பலுக ப் ெபருகுவாயாக;
ஒரு ேதசமும் பற்பல ேதசங்களின் மக்களும் உன்னிலிருந்து உண்டாகும்;
ராஜாக்களும்உன்சந்ததயல் ப றப்பார்கள். 12நான்ஆப ரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும்
ெகாடுத்த ேதசத்ைத உனக்குக் ெகாடுப்ேபன்; உனக்குப்பன் உன் சந்தத க்கும்
இந்த ேதசத்ைதக் ெகாடுப்ேபன்” என்று ெசால்லி, 13 ேதவன் அவேனாடு ேபசன
இடத்தலிருந்து அவைனவட்டு எழுந்தருளிப்ேபானார். 14அப்ெபாழுது யாக்ேகாபு
தன்ேனாடு அவர் ேபசன இடத்த ேல ஒரு கல்தூைண நறுத்த , அதன்ேமல்
பானபலிையஊற்ற ,எண்ைணையயும்ஊற்றனான். 15ேதவன்தன்ேனாடுேபசன
அந்தஇடத்த ற்குயாக்ேகாபு ெபத்ேதல்என்றுெபயரிட்டான்.

ராேகலின்மரணம்
16 பன்பு, ெபத்ேதைல வ ட்டுப் பயணம் புறப்பட்டார்கள். எப்ப ராத்தாவுக்கு

வர இன்னும் ெகாஞ்சம் தூரமிருக்கும்ேபாது, ராேகல் பள்ைளெபற்றாள்;
ப ரசவத்தல் அவளுக்குக் கடும்ேவதைன உண்டானது. 17அப்ேபாது மருத்துவச்ச
அவைளப் பார்த்து: “பயப்படாேத, இந்த முைறயும் மகைனப் ெபறுவாய்”
என்றாள். 18 மரணகாலத்தல் அவளுைடய உய ர் ப ரியும்ேபாது, அவள் அவனுக்கு
ெபெனானி †என்று ெபயரிட்டாள்; அவனுைடய தகப்பேனா, அவனுக்கு ெபன்யமீன்
என்று ெபயரிட்டான். 19 ராேகல் இறந்து, ெபத்லேகம் என்னும் எப்ப ராத்தா
ஊருக்குப் ேபாக ற வழிய ேல அடக்கம் ெசய்யப்பட்டாள். 20 அவளுைடய
கல்லைறயன்ேமல் யாக்ேகாபு ஒரு தூைண நறுத்தனான்; அதுேவ இந்த
நாள்வைரக்கும் இருக்க ற ராேகலுைடய கல்லைறயன் தூண். 21 இஸ்ரேவல்
பயணம்ெசய்து, ஏேதர் என்கற ேகாபுரத்த ற்கு அப்புறத்தல் கூடாரம் ேபாட்டான்.
22 இஸ்ரேவல் அந்தத் ேதசத்தல் தங்க க் குடியருக்கும்ேபாது, ரூபன் ேபாய், தன்
தகப்பனுைடய மறுமைனயாட்டியாகய பல்காேளாடு உறவுெகாண்டான்; அைத
இஸ்ரேவல் ேகள்வப்பட்டான். 23 யாக்ேகாபன் மகன்கள் பன்னிரண்டுேபர்.
யாக்ேகாபன் மூத்தமகனாகய ரூபன், ச மிேயான், ேலவ , யூதா, இசக்கார்,
ெசபுேலான் என்பவர்கள் ேலயாள் ெபற்ற மகன்கள். 24 ேயாேசப்பு, ெபன்யமீன்
என்பவர்கள் ராேகல் ெபற்ற மகன்கள். 25தாண், நப்தலி என்பவர்கள் ராேகலுைடய
பணிவைடக்காரியாக ய பல்காள் ெபற்ற மகன்கள். 26 காத், ஆேசர் என்பவர்கள்
ேலயாளின் பணிவைடக்காரியாக ய சல்பாள் ெபற்ற மகன்கள்; இவர்கேள
யாக்ேகாபுக்குப் பதான்அராமிேல ப றந்தமகன்கள்.

ஈசாக்கன்மரணம்
27 பன்பு, யாக்ேகாபு அர்பாவன் ஊராகய மம்ேரக்கு தன் தகப்பனாகய

ஈசாக்கனிடத்தல் வந்தான்; அது ஆப ரகாமும் ஈசாக்கும் தங்கயருந்த எப ேரான்
என்னும் ஊர். 28 ஈசாக்கு வயது முத ர்ந்தவனும் பூரண ஆயுசுமுள்ளவனாக ,
180 வருடங்கள் உய ேராடிருந்து, 29 உய ர்ப ரிந்து இறந்து, தன் ஜனத்தாேராடு
ேசர்க்கப்பட்டான். அவனுைடய மகன்களாகய ஏசாவும் யாக்ேகாபும் அவைன
அடக்கம்ெசய்தார்கள்.

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

1ஏேதாமியரின் தகப்பனாகய ஏசாவன்வம்சவரலாறு: 2ஏசா கானான் ேதசத்துப்
ெபண்களில் ஏத்தயனான ஏேலானின் மகளாகய ஆதாைளயும், ஏவயனாகய
ச ப ேயானின் மகளும் ஆனாகன் மகளுமாகய அேகாலிபாமாைளயும்,
3 இஸ்மேவலின் மகளும் ெநபாேயாத்தன் சேகாதரியுமாக ய பஸ்மாத்ைதயும்
தருமணம் ெசய்தருந்தான். 4 ஆதாள் ஏசாவுக்கு எலிப்பாைசப் ெபற்ெறடுத்தாள்;
பஸ்மாத்து ெரகுேவைலப் ெபற்ெறடுத்தாள். 5 அேகாலிபாமாள் எயூைஷயும்,
யாலாைமயும், ேகாராைகயும் ெபற்ெறடுத்தாள்; இவர்கேள ஏசாவுக்குக்
கானான் ேதசத்த ேல ப றந்த மகன்கள். 6 ஏசா தன்னுைடய மைனவகைளயும்,
† அத்த யாயம் 35:18 35:18துக்கத்தன்மகன்



ஆதயாகமம்அத்தயாயம் 36:7 49 ஆதயாகமம்அத்தயாயம் 36:34

மகன்கைளயும், மகள்கைளயும், வீட்டிலுள்ள அைனவைரயும், ஆடுமாடுகைளயும்,
மற்ற உய ரினங்கள் அைனத்ைதயும், தான் கானான் ேதசத்த ேல
சம்பாத த்த ெசாத்து முழுவைதயும் ேசர்த்துக்ெகாண்டு, தன் சேகாதரனாகய
யாக்ேகாைபவ ட்டுப் ப ரிந்து ேவறு ேதசத்த ற்குப் ேபானான். 7 அவர்களுைடய
சம்பத்து அதகமாக இருந்ததால் அவர்கள் ஒன்றாக இைணந்து குடியருக்க
முடியாமற்ேபானது; அவர்களுைடய மந்ைதகளின் காரணமாக அவர்கள்
தங்கயருந்த பூமி அவர்கைளத் தாங்க முடியாததாயருந்தது. 8 ஆதலால்
ஏசா ேசயீர்மைலயல் குடிேயறனான்; ஏசாவுக்கு ஏேதாம் என்றும் ெபயர்.
9 ேசயீர்மைலயல் இருக்கற ஏேதாமியர்களுைடய தகப்பனாகய ஏசாவன்
சந்தத களும், 10 ஏசாவன் மகன்களுைடய ெபயர்களாவன: ஏசாவன்
மைனவயாகய ஆதாளுைடய மகனுக்கு எலிப்பாஸ் என்று ெபயர்; ஏசாவன்
மைனவயாகயபஸ்மாத்துைடயமகனுக்குெரகுேவல்என்றுெபயர். 11எலிப்பாசன்
மகன்கள் ேதமான், ஓமார், ெசப்ேபா, கத்தாம், ேகனாஸ் என்பவர்கள். 12 த ம்னாள்
ஏசாவன் மகனாகய எலிப்பாசுக்கு மறுமைனயாட்டியாயருந்து, எலீப்பாசுக்கு
அமேலக்ைகப் ெபற்ெறடுத்தாள்; இவர்கேள ஏசாவன் மைனவயாகய
ஆதாளுைடய மகன்கள். 13 ெரகுேவலுைடய மகன்கள், நகாத், ெசராகு, சம்மா,
மீசா என்பவர்கள்; இவர்கேள ஏசாவன் மைனவயாகய பஸ்மாத்தன் மகன்கள்.
14 ச ப ேயானின் மகளும் ஆனாகன் மகளுமான அேகாலிபாமாள் என்கற
ஏசாவன் மைனவ எயூஷ், யாலாம், ேகாராகு என்னும் மகன்கைளயும் ஏசாவுக்குப்
ெபற்ெறடுத்தாள். 15 ஏசாவன் மகன்களில் ேதான்றய ப ரபுக்களாவன: ஏசாவுக்கு
மூத்த மகனாகய எலிப்பாசுைடய மகன்களில் ேதமான் ப ரபு, ஓமார் ப ரபு,
ெசப்ேபா ப ரபு, ேகனாஸ் ப ரபு, 16 ேகாராகு ப ரபு, கத்தாம் ப ரபு, அமேலக்கு
ப ரபு என்பவர்கள்; இவர்கள் ஏேதாம் ேதசத்தல் எலிப்பாசன் சந்ததயும்
ஆதாளின் மகன்களுமாயருந்த ப ரபுக்கள். 17 ஏசாவன் மகனாகய ெரகுேவலின்
மகன்களில் நகாத் ப ரபு, ெசராகு ப ரபு, சம்மா ப ரபு, மீசா ப ரபு என்பவர்கள்;
இவர்கள் ஏேதாம் ேதசத்தல் ெரகுேவலின் சந்ததயும் ஏசாவன் மைனவயாகய
பஸ்மாத்தன் மகன்களுமாயருந்த ப ரபுக்கள். 18 ஏசாவன் மைனவயாகய
அேகாலிபாமாளின் மகன்கள் எயூஷ் ப ரபு, யாலாம் ப ரபு, ேகாராகு ப ரபு
என்பவர்கள்; இவர்கள் ஆனாகன் மகளும் ஏசாவுைடய மைனவயுமாகய
அேகாலிபாமாளின் சந்ததயாயருந்த ப ரபுக்கள். 19 இவர்கேள ஏேதாம் என்னும்
ஏசாவன்சந்தத ;இவர்கேளஅவர்களிலிருந்த ப ரபுக்கள்.

20 அந்த ேதசத்தன் குடிகளாகய ஓரியனான ேசயீரின் மகன்கள் ேலாத்தான்,
ேசாபால், ச ப ேயான், ஆனாகு, 21 த ேஷான், ஏத்ேசர், தஷான் என்பவர்கள்;
இவர்கேள ஏேதாம் ேதசத்தல் ேசயீரின் மகன்களுமாகய ஓரியர்களுைடய
சந்ததயாயருந்தப ரபுக்கள். 22ேலாத்தானுைடயமகன்கள்ஓரி,ஏமாம்என்பவர்கள்;
ேலாத்தானின் சேகாதரி த ம்னாள் என்பவள். 23 ேசாபாலின் மகன்கள் அல்வான்,
மானகாத், ஏபால், ெசப்ேபா, ஓனாம் என்பவர்கள். 24 ச ப ேயானின் மகன்கள்
அயா, ஆனாகு என்பவர்கள்; வனாந்த ரத்த ேல தன் தகப்பனாகய சீெபேயானின்
கழுைதகைள ேமய்க்கும்ேபாது, சூடான தண்ணிைரக் கண்டுபடித்த ஆனாகு
இவன்தான். 25 ஆனாகன் பள்ைளகள் த ேஷான், அேகாலிபாமாள் என்பவர்கள்;
இந்த அேகாலிபாமாள் ஆனாகன் மகள். 26 த ேஷானுைடய மகன்கள் எம்தான்,
எஸ்பான், இத்தரான், ெகரான் என்பவர்கள். 27 ஏத்ேசருைடய மகன்கள் பல்கான்,
சகவான், அக்கான் என்பவர்கள். 28 தஷானுைடய மகன்கள் ஊத்ஸ், அரான்
என்பவர்கள். 29 ஓரியரின் சந்ததயல் ேதான்றய ப ரபுக்கள் ேலாத்தான் ப ரபு,
ேசாபால் ப ரபு, ச ப ேயான் ப ரபு, ஆனாகு ப ரபு, 30 த ேஷான் ப ரபு, ஏத்ேசர்
ப ரபு, தஷான் ப ரபு என்பவர்கள்; இவர்கேள ேசயீர் ேதசத்த ேல தங்கள் தங்கள்
இடங்களில்இருந்தஓரியர் சந்ததயானப ரபுக்கள்.

ஏேதாமின் ராஜாக்கள்
31 இஸ்ரேவல் வம்சத்தார்ேமல் ராஜாக்கள் அரசாளுகறதற்கு முன்ேன, ஏேதாம்

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

அத்த யாயம் 37
ேயாேசப்பு கண்டகனவுகள்

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

ேயாேசப்பு தன்சேகாதரர்களால்வற்கப்படுதல்
12பன்பு, அவனுைடய சேகாதரர்கள் சீேகமிேல தங்கள் தகப்பனுைடயஆடுகைள

ேமய்க்கப் ேபானார்கள். 13 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் ேயாேசப்ைப ேநாக்க : “உன்
சேகாதரர்கள் சீேகமிேல ஆடுகைள ேமய்க்க றார்கள் அல்லவா? உன்ைன
அவர்களிடத்த ற்கு அனுப்பப் ேபாக ேறன், வா” என்றான். அவன்: “இேதா,
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ேபாக ேறன்” என்றான். 14அப்ெபாழுதுஅவன்: “நீ ேபாய், உன் சேகாதரர்கள் எப்படி
இருக்க றார்கள் என்றும், ஆடுகள் எப்படி இருக்க றது என்றும் பார்த்து, எனக்கு
மறுெசய்த ெகாண்டுவா என்றுஅவனுக்குச் ெசால்லி, எப ேரான் பள்ளத்தாக்க ேல
இருந்து அவைன அனுப்பனான்; அந்தப்படிேய அவன் சீேகமுக்குப் ேபானான்.
15 அப்ெபாழுது ஒரு மனிதன் அவன் ெவளிய ேல அைலந்து த ரிவைதக் கண்டு,
“என்ன ேதடுகறாய்”? என்று அவைனக் ேகட்டான். 16 அதற்கு அவன்: “என்
சேகாதரர்கைளத் ேதடுக ேறன், அவர்கள் எங்ேகஆடு ேமய்க்க றார்கள், ெசால்லும்”
என்றான். 17 அந்த மனிதன்: “அவர்கள் இந்த இடத்தலிருந்து ேபாய்வ ட்டார்கள்,
ேதாத்தானுக்குப் ேபாேவாம் என்று அவர்கள் ெசால்வைதக்ேகட்ேடன்” என்றான்;
அப்ெபாழுது ேயாேசப்பு தன் சேகாதரர்கைளத் ெதாடர்ந்துேபாய், அவர்கைளத்
ேதாத்தானிேல கண்டுபடித்தான். 18அவன்தூரத்தல் வருவைத அவர்கள் கண்டு,
அவன் தங்களுக்கு அருகல் வருவதற்குமுன்ேன, அவைனக் ெகாைலெசய்யும்படி
சத ேயாசைனெசய்து, 19 ஒருவைர ஒருவர் ேநாக்க : “இேதா, கனவுகாண்கறவன்
வருகறான், 20 நாம் அவைனக் ெகான்று, இந்தக் குழிகள் ஒன்ற ேல அவைனப்
ேபாட்டு, ஒரு ெகாடியமிருகம் அவைனக் ெகான்றது என்று ெசால்லுேவாம்
வாருங்கள்; அவனுைடய கனவுகள் எப்படி நைறேவறுெமன்று பார்ப்ேபாம்”
என்றார்கள். 21 ரூபன் அைதக்ேகட்டு, அவைன அவர்களுைடய ைகக்குத்
தப்புவ த்து, அவைனஅவனுைடய தகப்பனிடத்த ற்குத் தரும்பவும் ெகாண்டுேபாக
மனதுள்ளவனாக , 22அவர்கைள ேநாக்க : “அவைனக் ெகால்லேவண்டாம், நீங்கள்
இரத்தம் ச ந்தக்கூடாது; நீங்கள் அவன்ேமல் ைககைள ைவக்காமல், அவைன
வனாந்த ரத்தலுள்ள இந்தக் குழிய ேல ேபாட்டுவடுங்கள்” என்று ெசால்லி,
இந்த வதமாக ரூபன் அவைன அவர்களிடமிருந்து தப்புவத்தான். 23 ேயாேசப்பு
தன் சேகாதரர்களிடத்தல் ேசர்ந்தேபாது ேயாேசப்பு அணிந்துெகாண்டிருந்த
பலவர்ண அங்கைய அவர்கள் கழற்ற , 24 அவைனத் தூக்க , அந்தக் குழிய ேல
ேபாட்டார்கள்; அது தண்ணீரில்லாத ெவறுங்குழியாயருந்தது. 25 பன்பு,
அவர்கள் சாப்படுவதற்காக உட்கார்ந்தார்கள்; அவர்கள் தங்கள் கண்கைள
ஏெறடுக்கும்ேபாது, இேதா, கீேலயாத்தலிருந்து வருகற இஸ்மேவலருைடய
கூட்டத்ைதக் கண்டார்கள்; அவர்கள் எக ப்த ற்குக் ெகாண்டுேபாகும்படி
கந்தவர்க்கங்கைளயும் ப சன்ைதலத்ைதயும் ெவள்ைளப்ேபாளத்ைதயும்
ஒட்டகங்கள்ேமல் ஏற்ற க்ெகாண்டுவந்தார்கள். 26 அப்ெபாழுது யூதா தன்
சேகாதரர்கைள ேநாக்க : “நாம் நம்முைடய சேகாதரைனக் ெகான்று, அவனுைடய
இரத்தத்ைத மைறப்பதனால் லாபம் என்ன? 27 அவைன இந்த இஸ்மேவலருக்கு
வற்றுப்ேபாடுேவாம் வாருங்கள்; நமது ைக அவன்ேமல் படாமலிருப்பதாக;
அவன் நம்முைடய சேகாதரனும் நம்முைடய சரீரமாக இருக்க றாேன” என்றான்.
அவனுைடய சேகாதரர்கள் அவன் ெசால்லுக்கு சம்மத த்தார்கள். 28 அந்த
வயாபாரிகளான மீதயானியர் கடந்துேபாக றேபாது, அவர்கள் ேயாேசப்ைப
அந்தக் குழியலிருந்து தூக்கெயடுத்து, அவைன இஸ்மேவலர் ைகயல்
இருபது ெவள்ளிக்காசுக்கு* வற்றுப்ேபாட்டார்கள். அவர்கள் ேயாேசப்ைப
எக ப்த ற்குக் ெகாண்டுேபானார்கள். 29 பன்பு, ரூபன் அந்தக் குழியனிடத்த ற்குத்
தரும்ப ப்ேபானேபாது, ேயாேசப்பு குழியல் இல்ைலெயன்று கண்டு, தன்
ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டு, 30 தன் சேகாதரரிடத்த ற்குத் தரும்ப வந்து:
“இைளஞன் இல்ைலேய, ஐேயா, நான் எங்ேக ேபாேவன் என்றான். 31 அவர்கள்
ேயாேசப்பன் அங்கைய எடுத்து, ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவ அடித்து, அந்த
அங்கையஇரத்தத்த ேல நைனத்து, 32அைதத் தங்கள் தகப்பனிடத்த ற்குஅனுப்ப :
“இைத நாங்கள் கண்ெடடுத்ேதாம், இது உம்முைடய மகனின் அங்க ேயா,
அல்லேவா, பாரும்” என்று ெசால்லச்ெசான்னார்கள். 33 யாக்ேகாபு அைதக்
கண்டு, “இது என் மகனுைடய அங்கதான், ஒரு ெகாடியமிருகம் அவைனக்
ெகான்றுேபாட்டது, ேயாேசப்பு க ழிக்கப்பட்டுப் ேபானான்” என்று புலம்ப , 34 தன்
ஆைடகைளக் க ழித்து, தன் இடுப்பல் சணல் ஆைடையக் கட்டிக்ெகாண்டு,
அேநகநாட்கள் தன் மகனுக்காகத் துக்க த்துக்ெகாண்டிருந்தான். 35 அவனுைடய
மகன்கள், மகள்கள் எல்ேலாரும் அவனுக்கு ஆறுதல் ெசால்ல வந்து நன்றார்கள்;
ஆனாலும் அவன் ஆறுதலுக்கு இடம்ெகாடாமல், “நான் துக்கத்ேதாடு என்
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மகனிடத்த ற்குபாதாளத்தல்இறங்குேவன்” என்றான். இந்தவதமாகஅவனுைடய
தகப்பன் அவனுக்காக அழுதுெகாண்டிருந்தான். 36 அந்த மீதயானியர்கள்
ேயாேசப்ைப எக ப்த ேல பார்ேவானின் அதகாரியும் ெமய்க்காப்பாளர்களுக்கு
தைலவனுமாகய ேபாத்த பார் என்பவனிடத்தல்வற்றார்கள்.

அத்த யாயம் 38
யூதாவும்தாமாரும்

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

அத்த யாயம் 39
ேயாேசப்பும் ேபாத்த பாரின்மைனவயும்

1 ேயாேசப்பு எக ப்த ற்குக் ெகாண்டு ேபாகப்பட்டான். பார்ேவானுைடய
அதகாரியும் ெமய்க்காப்பாளர்களுக்குத் தைலவனுமாகய ேபாத்த பார்
என்னும் எக ப்து ேதசத்தான் அவைன அந்த இடத்த ற்குக் ெகாண்டுவந்த
இஸ்மேவலரிடத்தல் வைலக்கு வாங்கனான். 2 ெயேகாவா ேயாேசப்ேபாடு
இருந்தார், அவன் காரியச த்தயுள்ளவனானான்; அவன் எக ப்தயனாகய தன்
எஜமானுைடயவீட்டிேலஇருந்தான். 3ெயேகாவா அவேனாடுஇருக்கறார் என்றும்,
அவன் ெசய்க ற அைனத்ைதயும் ெயேகாவா வாய்க்கச்ெசய்க றார் என்றும்,
அவனுைடய எஜமான் கண்டு; 4 ேயாேசப்பனிடத்தல் தயவுைவத்து, அவைனத்
தனக்கு ேவைலக்காரனும் தன் வீட்டிற்கு வ சாரைணக்காரனுமாக்க , தனக்கு
உண்டான அைனத்ைதயும் அவனுைடய ைகயல் ஒப்புவத்தான். 5அவைனத் தன்
வீட்டிற்கும் தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றற்கும் வ சாரைணக்காரனாக்கனது
முதற்ெகாண்டு, ெயேகாவா ேயாேசப்பன்மூலம் அந்த எக ப்தயன் வீட்ைட
ஆசீர்வத த்தார்; வீட்டிலும் ெவளியலும் அவனுக்கு உண்டானைவகள்
எல்லாவற்றலும் ெயேகாவாவுைடய ஆசீர்வாதம் இருந்தது. 6 ஆைகயால், அவன்
தனக்கு உண்டானைதெயல்லாம் ேயாேசப்பன் ைகய ேல ஒப்புக்ெகாடுத்துவ ட்டு,
தான் சாப்படுக ற உணவு தவ ர தன்னிடத்தலிருந்த மற்ெறான்ைறக்குறத்தும்
வ சாரிக்காமல் இருந்தான். ேயாேசப்பு அழகான ரூபமும் ெசௗந்தரிய முகமும்
உள்ளவனாயருந்தான். 7 ச லநாட்கள் ெசன்றபன், அவனுைடய எஜமானின்
மைனவ ேயாேசப்பன்ேமல் ேமாகம்ெகாண்டு, “என்ேனாடுஉறவுெகாள்” என்றாள்.
8 அவேனா தன் எஜமானுைடய மைனவயன் ெசால்லுக்குச் சம்மத க்காமல்,
அவைள ேநாக்க : “இேதா, வீட்டிேல என்னிடத்தல் இருக்க றைவகளில்
ஒன்ைறக்குறத்தும் என் ஆண்டவன் வசாரிக்காமல், தமக்கு உண்டான
எல்லாவற்ைறயும் என்னுைடய ைகயல் ஒப்பைடத்தருக்க றார். 9 இந்த
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வீட்டிேல என்னிலும் ெபரியவன் இல்ைல; நீ அவருைடய மைனவயாக
இருப்பதால் உன்ைனத்தவ ர ேவேறான்ைறயும் அவர் எனக்கு வலக்க
ைவக்கவல்ைல;இப்படியருக்கும்ேபாது, நான்இத்தைனெபரியெபால்லாங்குக்கு
உடன்பட்டு, ேதவனுக்கு வேராதமாகப் பாவம் ெசய்வது எப்படி” என்றான்.
10 அவள் ெதாடர்ந்து ேயாேசப்ேபாடு இப்படிப் ேபச க்ெகாண்டு வந்தும், அவன்
அவளுடேன உறவுெகாள்ளவும் அவளுடேன இருக்கவும் சம்மத க்கவல்ைல.
11 இப்படியருக்கும்ேபாது, ஒருநாள் அவன் தன் ேவைலையச் ெசய்க றதற்கு
வீட்டிற்குள் ேபானான்; வீட்டு மனிதர்களில் ஒருவரும் வீட்டில் இல்ைல.
12 அப்ெபாழுது அவள் அவனுைடய உைடையப் பற்ற ப் ப டித்து, “என்ேனாடு
உறவுெகாள் என்றாள். அவேனா தன் உைடைய அவள் ைகய ேல வ ட்டுவ ட்டு
ெவளிேய ஓடிப்ேபானான். 13அவன்ெவளிேய ஓடிப்ேபானைதஅவள் கண்டேபாது,
14அவள் தன் வீட்டு மனிதைரக் கூப்ப ட்டு: “பாருங்கள், எப ெரய மனிதன் நம்ைம
பரியாசம்ெசய்ய, ேபாத்த பார் அவைன நம்மிடத்தல் ெகாண்டுவந்தார், அவன்
என்ேனாடு உறவுெகாள்வதற்கு என்னிடத்தல் வந்தான்; நான் மிகுந்த சத்தமிட்டுக்
கூப்ப ட்ேடன். 15 நான் சத்தமிட்டுக் கூப்படுகறைத அவன் ேகட்டு, தன் உைடைய
என்னிடத்தல் வ ட்டுவ ட்டு, ெவளிேய ஓடிப்ேபாய்வ ட்டான்” என்று ெசான்னாள்.
16 அவனுைடய எஜமான் வீட்டிற்கு வரும்வைரக்கும் அவனுைடய உைடையத்
தன்னிடத்தல்ைவத்தருந்து, 17அவைன ேநாக்க : “நீர் நம்மிடத்தல் ெகாண்டுவந்த
அந்த எப ெரய ேவைலக்காரன் தவறான எண்ணத்துடன் என்னிடத்தல் வந்தான்.
18அப்ெபாழுதுநான்சத்தமிட்டுக்கூப்ப ட்ேடன்,அவன்தன்உைடையஎன்னிடத்தல்
வ ட்டுவ ட்டு ெவளிேய ஓடிப்ேபானான்” என்றாள். 19 உம்முைடய ேவைலக்காரன்
எனக்கு இப்படிச் ெசய்தான் என்று தன் மைனவ தன்னிடம் ெசான்ன
வார்த்ைதகைள அவனுைடய எஜமான் ேகட்டேபாது, அவன் ேகாபமைடந்தான்.
20 ேயாேசப்பன் எஜமான் அவைனப்ப டித்து, ராஜாவன் கட்டைளயால் காவலில்
ைவக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கும் சைறச்சாைலய ேல அவைன ஒப்புவத்தான்.
அந்தச் சைறச்சாைலயல் அவன் இருந்தான். 21 ெயேகாவாேவா ேயாேசப்ேபாடு
இருந்து, அவன்ேமல் கருைபைவத்து, சைறச்சாைலத் தைலவனுைடய தயவு
அவனுக்குக் கைடக்கச்ெசய்தார். 22 சைறச்சாைலத் தைலவன் சைறச்சாைலயல்
ைவக்கப்பட்ட அைனவைரயும் ேயாேசப்பன் ெபாறுப்ப ேல ஒப்புவத்தான்;
அங்ேக அவர்கள் ெசய்வெதல்லாவற்றற்கும் ேயாேசப்பு ெபாறுப்பாயருந்தான்.
23 ெயேகாவா அவேனாடு இருந்ததனாலும், அவன் எைதச் ெசய்தாேனா அைதக்
ெயேகாவா வாய்க்கச்ெசய்ததாலும், அவன் வசமாயருந்த ஒன்ைறயும் குறத்துச்
சைறச்சாைலத்தைலவன்வசாரிக்கவல்ைல.

அத்த யாயம் 40
ராஜாவன்பானபாத்த ரக்காரனும்அப்பம்சுடுகறவனும்

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

அத்த யாயம் 41
பார்ேவான்கண்டகனவுகள்

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

ேயாேசப்பு எக ப்து ேதசத்த ற்குஅதகாரியாக ந யமிக்கப்படுதல்
38 அப்ெபாழுது பார்ேவான் தன் ஊழியக்காரைர ேநாக்க : “ேதவ ஆவையப்

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

அத்த யாயம் 42
ேயாேசப்பன்சேகாதரர்கள்எக ப்த ற்குச்ெசல்லுதல்

1 எக ப்த ேல தானியம் உண்ெடன்று யாக்ேகாபு அற ந்து, தன் மகன்கைள
ேநாக்க : “நீங்கள் ஒருவர் முகத்ைத ஒருவர் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க றது
என்ன? 2 எக ப்த ேல தானியம் உண்ெடன்று ேகள்வப்படுக ேறன்; நாம் சாகாமல்
உய ேராடிருக்க நீங்கள் அங்ேக ேபாய், நமக்காகத் தானியத்ைத வாங்குங்கள்”
என்றான். 3 ேயாேசப்பன் சேகாதரர்கள் பத்துப்ேபர் தானியம் வாங்க எக ப்த ற்குப்
ேபானார்கள். 4 ேயாேசப்பன் தம்பயாகய ெபன்யமீனுக்கு ஏேதா தீங்கு
வரும் என்று ெசால்லி, யாக்ேகாபு அவைன அவனுைடய சேகாதரர்கேளாடு
அனுப்பவல்ைல. 5 கானான் ேதசத்த ேல பஞ்சம் உண்டாயருந்ததால், தானியம்
வாங்கப்ேபாக றவர்களுடேனகூட இஸ்ரேவலின் மகன்களும் ேபானார்கள்.
6 ேயாேசப்பு அந்த ேதசத்த ற்கு அத பதயாயருந்து, ேதசத்தன் மக்கள்
அைனவருக்கும் தானியத்ைத வற்றான். ேயாேசப்பன் சேகாதரர்கள் வந்து,
முகங்குப்புறத் தைரய ேல வழுந்து அவைன வணங்கனார்கள். 7 ேயாேசப்பு
அவர்கைளப் பார்த்து, தன் சேகாதரர்கள் என்று ெதரிந்துெகாண்டான்; ெதரிந்தும்
ெதரியாதவன்ேபாலக் கடினமாக அவர்கேளாடு ேபச : “நீங்கள் எங்ேகயருந்து
வந்தீர்கள்”என்றுேகட்டான்;அதற்குஅவர்கள்: “கானான்ேதசத்தலிருந்துதானியம்
வாங்கவந்ேதாம்” என்றார்கள். 8 ேயாேசப்பு அவர்கைளத் தன் சேகாதரர்கள் என்று
ெதரிந்தும், அவர்களுக்கு அவைனத் ெதரியவல்ைல. 9 ேயாேசப்பு அவர்கைளக்
குறத்துத் தான் கண்ட கனவுகைள நைனத்து, அவர்கைள ேநாக்க : “நீங்கள்
உளவாளிகள், ேதசம்எங்ேகத றந்துக டக்க றதுஎன்றுபார்க்கவந்தீர்கள்”என்றான்.
10 அதற்கு அவர்கள்: “அப்படியல்ல, ஆண்டவேன, உமது அடியாராக ய நாங்கள்
தானியம்வாங்கவந்ேதாம். 11நாங்கள்எல்ேலாரும்ஒருதகப்பனுைடயபள்ைளகள்;
நாங்கள் ேநர்ைமயானவர்கள்; உமது அடியார் உளவாளிகள் அல்ல” என்றார்கள்.
12அதற்குஅவன்: “அப்படியல்ல, ேதசம் எங்ேக த றந்துக டக்க றதுஎன்றுபார்க்கேவ
வந்தீர்கள்” என்றான். 13 அப்ெபாழுது அவர்கள்: “உமது அடியாராக ய நாங்கள்
பன்னிரண்டு சேகாதரர்கள்; கானான் ேதசத்தல் இருக்கற ஒரு தகப்பனுைடய
பள்ைளகள்; இைளயவன் இப்ெபாழுது எங்கள் தகப்பனிடத்தல் இருக்க றான்;
ஒருவன் காணாமற்ேபானான்” என்றார்கள். 14 ேயாேசப்பு அவர்கைள ேநாக்க :
“உங்கைள உளவாளிகள் என்று நான் ெசான்னது சரி. 15உங்களுைடய இைளய
சேகாதரன் இங்ேக வந்தாெலாழிய நீங்கள் இங்ேகயருந்து புறப்படுவது இல்ைல
என்று பார்ேவானின் ஜீவைனக்ெகாண்டு ஆைணயட்டுச் ெசால்லுக ேறன்.
16 இதனால் நீங்கள் ேசாத க்கப்படுவீர்கள்; உங்கள் சேகாதரைன அைழத்து
வரும்படி உங்களில் ஒருவைனஅனுப்புங்கள்; உங்களிடத்தல் உண்ைம உண்ேடா
இல்ைலேயா என்று உங்கள் வார்த்ைதகள் ேசாத க்கப்படும்வைரக்கும், நீங்கள்
காவலில் இருக்கேவண்டும்; இல்லாவ ட்டால், நீங்கள் உளவாளிகள்தான் என்று
பார்ேவானின் ஜீவைனக்ெகாண்டு ஆைணயட்டுச் ெசால்லுக ேறன் என்று
ெசால்லி, 17 அவர்கள் எல்ேலாைரயும் மூன்றுநாட்கள் காவலிேல ைவத்தான்.
18 மூன்றாம் நாளிேல ேயாேசப்பு அவர்கைள ேநாக்க : “நான் ேதவனுக்குப்
பயப்படுக றவன்; நீங்கள் உய ேராடு இருக்க ஒன்று ெசய்யுங்கள். 19 நீங்கள்
ேநர்ைமயானவர்களானால், சேகாதரர்களாகய உங்களில் ஒருவன் காவலில்
கட்டப்பட்டிருக்கட்டும்; மற்றவர்கள் புறப்பட்டு, பஞ்சத்தனால் வருந்துகற உங்கள்
குடும்பத்த ற்குத் தானியம் ெகாண்டுேபாய்க் ெகாடுத்து, 20 உங்கள் இைளய
சேகாதரைன என்னிடத்த ற்கு அைழத்துக்ெகாண்டு வாருங்கள்; அப்ெபாழுது
உங்கள் வார்த்ைதகள் உண்ைமெயன்று வளங்கும்; நீங்கள் சாவதல்ைல”
என்றான். அவர்கள் அப்படிச்ெசய்க றதற்குச் சம்மத த்து: 21 நம்முைடய
சேகாதரனுக்கு நாம் ெசய்த துேராகம் நம்ேமல் சுமந்தது; அவன் நம்ைமக்
ெகஞ்ச ேவண்டிக்ெகாண்டேபாது, அவனுைடய மனேவதைனைய நாம் கண்டும்,
அவன் ெசால்ைலக் ேகட்காமற்ேபாேனாேம; ஆைகயால் இந்த ஆபத்து நமக்கு
ேநரிட்டது” என்று ஒருவைர ஒருவர் பார்த்துச் ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள்.
22 அப்ெபாழுது ரூபன் அவர்கைளப் பார்த்து: “இைளஞனுக்கு வேராதமாகப்
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பாவம் ெசய்யாதருங்கள் என்று நான் உங்களுக்குச் ெசால்லவல்ைலயா? நீங்கள்
ேகட்காமற்ேபானீர்கள்; இப்ெபாழுது, இேதா, அவனுைடயஇரத்தப்பழி நம்மிடத்தல்
வாங்கப்படுக றது” என்றான். 23 ேயாேசப்பு ெமாழிெபயர்ப்பாளைரக்ெகாண்டு
அவர்களிடத்தல் ேபச யதால், தாங்கள் ெசான்னது அவனுக்குத் ெதரியும் என்று
அறயாதருந்தார்கள். 24 அவன் அவர்கைளவ ட்டு அப்புறம்ேபாய் அழுது, தரும்ப
அவர்களிடத்த ற்கு வந்து, அவர்கேளாடு ேபச , அவர்களில் ச மிேயாைனப் ப டித்து,
அவர்களுைடயகண்களுக்குமுன்பாகக் கட்டிைவத்தான்.

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

அத்த யாயம் 43
ேயாேசப்பன்சேகாதரர்கள்இரண்டாவதுமுைறயாக எக ப்த ற்குச்ெசல்லுதல்

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

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

அத்த யாயம் 44
சாக்க ேலெவள்ளிப் பாத்த ரம்

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

யூதா, ேயாேசப்பனிடத்தல்தாழ்ைமயாக ேவண்டிக்ெகாண்டது
18 அப்ெபாழுது யூதா அவனருகல் வந்து: “ஆ, என் ஆண்டவேன, உமது

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

அத்த யாயம் 45
ேயாேசப்பு தன்ைனெவளிப்படுத்துதல்

1 அப்ெபாழுது ேயாேசப்பு தன் அருேக நன்ற எல்லா ேவைலக்காரர்களுக்கும்
முன்பாகத் தன்ைன அடக்க க்ெகாண்டிருக்கமுடியாமல்: அைனவைரயும்
என்ைனவட்டு ெவளிேய ேபாகச்ெசய்யுங்கள் என்று கட்டைளய ட்டான்.
ேயாேசப்பு தன் சேகாதரர்களுக்குத் தன்ைன ெவளிப்படுத்தும்ேபாது, ஒருவரும்
அவன் அருகல் நற்கவல்ைல. 2 அவன் சத்தமிட்டு அழுதான்; அைத
எக ப்தயர்கள் ேகட்டார்கள், பார்ேவானின் வீட்டாரும் ேகட்டார்கள். 3 ேயாேசப்பு
தன் சேகாதரர்கைளப்பார்த்து: நான் ேயாேசப்பு; என் தகப்பனார் இன்னும்
உய ேராடு இருக்க றாரா என்றான். அவனுைடய சேகாதரர்கள் அவனுக்கு
முன்பாகக் கலக்கமைடந்தருந்ததனாேல, அவனுக்கு பதல் ெசால்லமுடியாமல்
இருந்தார்கள். 4 அப்ெபாழுது ேயாேசப்பு தன் சேகாதரர்கைள ேநாக்க :
என்னருகல் வாருங்கள் என்றான். அவர்கள் அருகல்ேபானார்கள்; அப்ெபாழுது
அவன்: நீங்கள் எக ப்த ற்குப் ேபாக றவர்களிடத்தல் வற்றுப்ேபாட்ட உங்கள்
சேகாதரனாகய ேயாேசப்பு நான்தான். 5 என்ைன இந்த இடத்த ற்கு வருவதற்காக
வற்றுப்ேபாட்டதனால், நீங்கள் வருத்தப்படேவண்டாம்; அது உங்களுக்கு
வசனமாயருக்கவும் ேவண்டாம்; உய ர்கைளப் பாதுகாக்க ேதவன் என்ைன
உங்களுக்கு முன்ேன அனுப்பனார். 6 ேதசத்தல் இப்ெபாழுது இரண்டு
வருடங்களாகப் பஞ்சம் உண்டாயருக்க றது; இன்னும் ஐந்து வருடங்கள்
வைதப்பும் அறுப்பும் இல்லாமல் பஞ்சம் இருக்கும். 7 பூமிய ேல உங்கள்
வம்சம் அழியாமலிருக்க உங்கைள ஆதரிப்பதற்காகவும், ெபரிய ரட்ச ப்பனால்
உங்கைள உய ேராடு காப்பதற்காகவும் ேதவன் என்ைன உங்களுக்கு முன்ேன
அனுப்பனார். 8 ஆதலால் நீங்கள் அல்ல, ேதவேன என்ைன இந்த இடத்த ற்கு
அனுப்ப , என்ைனப் பார்ேவானுக்குத் தகப்பனாகவும், அவருைடய குடும்பம்
அைனத்தற்கும் கர்த்தனாகவும், முழு எக ப்துேதசத்த ற்கும் அத பதயாகவும்
ைவத்தார். 9 நீங்கள் சீக்க ரமாக என் தகப்பனிடத்தல் ேபாய்: ேதவன் என்ைன
எக ப்துேதசம் முழுவதற்கும் அத பதயாக ைவத்தார்; என்னிடத்தல் வாரும்,
தாமத க்க ேவண்டாம். 10 நீரும், உம்முைடய பள்ைளகளும், அவர்களுைடய
பள்ைளகளும், உம்முைடய ஆடுமாடுகேளாடும் உமக்கு உண்டாயருக்க ற
எல்லாவற்ேறாடும் ேகாேசன் நாட்டில் குடியருந்து என் அருகல் இருக்கலாம்.
11 உமக்கும் உம்முைடய குடும்பத்தாருக்கும் உமக்கு இருக்கற எல்லாவற்றற்கும்
வறுைம வராதபடி, அங்ேக உம்ைமப் பராமரிப்ேபன்; இன்னும் ஐந்து வருடங்கள்
பஞ்சம் இருக்கும் என்று, உம்முைடய மகனாகய ேயாேசப்பு ெசால்லச்ெசான்னான்
என்று ெசால்லுங்கள். 12 இேதா, உங்கேளாடு ேபசுக ற வாய் என் வாய்தான்
என்பைத உங்கள் கண்களும் என் தம்பயாகய ெபன்யமீனின் கண்களும்
காண்கறேத. 13 எக ப்த ேல எனக்கு உண்டாயருக்க ற அைனத்து மகைமையயும்,
நீங்கள் கண்ட எல்லாவற்ைறயும் என் தகப்பனுக்கு அறவத்து, அவர் சீக்க ரமாக
இந்த இடத்த ற்கு வரும்படிச் ெசய்யுங்கள் என்று ெசால்லி; 14 தன் தம்பயாகய
ெபன்யமீனின் கழுத்ைதக் கட்டிக்ெகாண்டு அழுதான்; ெபன்யமீனும் அவனுைடய
கழுத்ைதக் கட்டிக்ெகாண்டுஅழுதான். 15பன்பு தன் சேகாதரர்கள்அைனவைரயும்
முத்தம்ெசய்து, அவர்கைளயும் கட்டிக்ெகாண்டு அழுதான். அதற்குப்பன்
அவனுைடயசேகாதரர்கள்அவேனாடுஉைரயாடினார்கள்.
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16 ேயாேசப்பன் சேகாதரர்கள் வந்தார்கள் என்ற ெசய்த பார்ேவான்
அரண்மைனயல் பரவயேபாது, பார்ேவானும் அவனுைடய ஊழியக்காரரும்
சந்ேதாஷம் அைடந்தார்கள். 17 பார்ேவான் ேயாேசப்ைப ேநாக்க : நீ
உன் சேகாதரர்கேளாடு ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: உங்கள்
கழுைதகளின்ேமல் பாரேமற்ற க்ெகாண்டு புறப்பட்டு, கானான்ேதசத்த ற்குப்
ேபாய், 18 உங்கள் தகப்பைனயும் உங்கள் குடும்பத்தாைரயும் கூட்டிக்ெகாண்டு,
என்னிடத்தல் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு எக ப்துேதசத்தன் நன்ைமையத்
தருேவன்; ேதசத்தன் ெகாழுைமையச் சாப்படுவீர்கள். 19 நீங்கள் உங்கள்
குழந்ைதகளுக்காகவும் உங்கள் மைனவகளுக்காகவும் வண்டிகைள
எக ப்துேதசத்தலிருந்து ெகாண்டுேபாய், அவர்கைளயும் உங்கள் தகப்பனுடேன
ஏற்ற க்ெகாண்டு வாருங்கள். 20 உங்கள் வீட்டு உபேயாகப்ெபாருட்கைளக்
குறத்துக் கவைலப்படேவண்டாம்; எக ப்துேதசெமங்குமுள்ள நன்ைம
உங்களுைடயதாயருக்கும் என்று ெசால்லச் ெசால்லி, உனக்கு நான் ெகாடுத்த
கட்டைளயன்படிேய ெசய் என்றான். 21 இஸ்ரேவலின் மகன்கள் அப்படிேய
ெசய்தார்கள், ேயாேசப்பு பார்ேவானுைடய கட்டைளயன்படிேய அவர்களுக்கு
வண்டிகைளக் ெகாடுத்ததுமன்ற , பயணத்தற்கு ஆகாரத்ைதயும், 22 அவர்களில்
ஒவ்ெவாருவனுக்கும் மாற்று உைடகைளயும் ெகாடுத்தான்; ெபன்யமீனுக்ேகா
முந்நூறு ெவள்ளிக்காைசயும்* ஐந்து மாற்று உைடகைளயும் ெகாடுத்தான்.
23 அப்படிேய தன் தகப்பனுக்குப் பத்துக் கழுைதகளின்ேமல் எக ப்தன் ச றப்பான
பதார்த்தங்களும், பத்து கழுைதகளின்ேமல் தன் தகப்பனுக்காக பயணத்தற்குத்
தானியமும் அப்பமும் மற்றத் தன்பண்டங்களும் ஏற்ற அனுப்பனான். 24 ேமலும்,
நீங்கள் ேபாகும் வழிய ேல சண்ைடய ட்டுக்ெகாள்ளாதருங்கள் என்று அவன் தன்
சேகாதரர்களுக்குச் ெசால்லி அனுப்பனான்; அவர்கள் புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்.
25 அவர்கள் எக ப்தலிருந்து ேபாய், கானான்ேதசத்த ேல தங்கள் தகப்பனாகய
யாக்ேகாபனிடத்த ற்கு வந்து: 26 ேயாேசப்பு உய ேராடிருக்க றான், அவன்
எக ப்துேதசத்த ற்ெகல்லாம் அத பதயாக இருக்க றான் என்று அவனுக்குத்
ெதரிவ த்தார்கள். அவனுைடய இருதயம் அத ர்ச்ச அைடந்தது; அவன்அவர்கைள
நம்பவல்ைல. 27 அவர்கள் ேயாேசப்பு தங்களுடேன ெசான்ன வார்த்ைதகள்
எல்லாவற்ைறயும் அவனுக்குச் ெசான்னேபாதும், தன்ைன ஏற்ற க்ெகாண்டு
ேபாகும்படி ேயாேசப்பு அனுப்பன வண்டிகைள அவன் கண்டேபாதும்,
அவர்களுைடய தகப்பனாகய யாக்ேகாபன் ஆவ உய ர்த்தது. 28 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவல்: என் மகனாகய ேயாேசப்பு இன்னும் உய ேராடிருக்க றாேன, இது
ேபாதும்; நான்மரணமைடயுமுன்ேனேபாய்அவைனப்பார்ப்ேபன்என்றான்.

அத்த யாயம் 46
யாக்ேகாபு எக ப்த ற்குச்ெசல்லுதல்

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

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

ேகாேசன்நாட்டிேலகுடியமர்தல்
28 ேகாேசன் நாட்டிேல தன்ைன ேயாேசப்பு சந்த க்க வரும்படி ெசால்ல,

யூதாைவத் தனக்குமுன்னாகஅவனிடத்த ற்குயாக்ேகாபுஅனுப்பனான்; அவர்கள்
ேகாேசனிேல ேசர்ந்தார்கள். 29 ேயாேசப்பு தன் இரதத்ைத ஆயத்தப்படுத்த ,
அதன்ேமல்ஏற ,தன்தகப்பனாகயஇஸ்ரேவைலச்சந்த க்கும்படிேபாய்,அவைனக்
கண்டு, அவனுைடய கழுத்ைதக் கட்டிக்ெகாண்டு, ெவகுேநரம் அவனுைடய
கழுத்ைத வ டாமல் அழுதான். 30அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் ேயாேசப்ைபப் பார்த்து:
“நீ இன்னும் உய ேராடிருக்க றாேய, நான் உன் முகத்ைதக் கண்ேடன், எனக்கு
இப்ேபாது மரணம் வந்தாலும் வரட்டும்” என்றான். 31 பன்பு, ேயாேசப்பு தன்
சேகாதரர்கைளயும் தன் தகப்பனுைடய குடும்பத்தாைரயும் ேநாக்க : “நான்
பார்ேவானிடத்த ற்குப் ேபாய், கானான்ேதசத்தலிருந்து என் சேகாதரர்களும்
என் தகப்பன் குடும்பத்தாரும் என்னிடத்தல் வந்தருக்க றார்கள். 32 அவர்கள்
ேமய்ப்பர்கள், ஆடுமாடுகைள ேமய்க்க றது அவர்களுைடய ெதாழில்; அவர்கள்
தங்களுைடய ஆடுமாடுகைளயும் தங்களுக்கு உண்டான எல்லாவற்ைறயும்
ெகாண்டுவந்தார்கள் என்றுஅவருக்குச் ெசால்லுக ேறன். 33பார்ேவான்உங்கைள
அைழத்து, உங்களுைடய ெதாழில் என்ன என்று ேகட்டால், 34 நீங்கள், ேகாேசன்
நாட்டிேல குடியருக்க, அவைன ேநாக்க : எங்கள் ப தாக்கைளப்ேபால, உமது
அடியாராக ய நாங்களும் எங்கள் சறுவயதுமுதல் இதுவைரக்கும் ேமய்ப்பர்களாக
இருக்க ேறாம் என்று ெசால்லுங்கள்; ேமய்ப்பர்கள் எல்ேலாரும் எக ப்தயருக்கு
அருவருப்பாகஇருக்க றார்கள்” என்றான்.
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அத்த யாயம் 47
யாக்ேகாபன்மகன்கள்ேகாேசனில்குடியமர்த்தப்படுதல்

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

பஞ்சத்தல் ேயாேசப்பன்ந ர்வாகம்
13 பஞ்சம் மிகவும் ெகாடிதாயருந்தது; ேதசெமங்கும் ஆகாரம்

கைடக்காமல்ேபானது; எக ப்துேதசமும் கானான்ேதசமும் பஞ்சத்தனாேல
நலிந்துேபானது. 14 ேயாேசப்பு எக ப்துேதசத்தலும் கானான்ேதசத்தலுமுள்ள
பணத்ைதெயல்லாம் தானியம் வாங்கயவர்களிடத்தலிருந்து ெபற்று, அைதப்
பார்ேவான்அரண்மைனயேலெகாண்டுேபாய்ச் ேசர்த்தான். 15எக ப்துேதசத்தலும்
கானான்ேதசத்தலுமுள்ள பணம் ெசலவழிந்தேபாது, எக ப்தயர்கள் எல்ேலாரும்
ேயாேசப்பனிடத்தல் வந்து: “எங்களுக்கு ஆகாரம் தாரும்; பணம் இல்ைல,
அதனால் நாங்கள் உமக்கு முன்பாகச் சாகேவண்டுேமா” என்றார்கள். 16 அதற்கு
ேயாேசப்பு: “உங்களிடத்தல்பணம்இல்லாமல்ேபானால்,உங்கள்ஆடுமாடுகைளக்
ெகாடுங்கள்; அைவகளுக்குப் பதலாக உங்களுக்குத் தானியம் ெகாடுக்க ேறன்”
என்றான். 17அவர்கள் தங்கள்ஆடுமாடு முதலானைவகைள ேயாேசப்பனிடத்தல்
ெகாண்டுவந்தார்கள்; ேயாேசப்பு குதைரகைளயும் ஆடுகைளயும் மாடுகைளயும்
கழுைதகைளயும் வாங்க க்ெகாண்டு, அந்த வருடம் அவர்களுைடய ஆடுமாடு
முதலானஎல்லாவற்றற்கும்பதலாகஅவர்களுக்குஆகாரம்ெகாடுத்து,அவர்கைள
ஆதரித்தான். 18 அந்த வருடம் முடிந்தபன், அடுத்தவருடத்த ேல அவர்கள்
அவனிடத்தல் வந்து: “பணமும் ெசலவழிந்துேபானது; எங்களுைடய ஆடுமாடு
முதலானைவகளும் எங்கள் ஆண்டவைனச் ேசர்ந்தது; எங்களுைடய சரீரமும்,
நலமுேம அல்லாமல், எங்கள் ஆண்டவனுக்கு முன்பாக மீதயானது ஒன்றும்
இல்ைல; இது எங்கள் ஆண்டவனுக்குத் ெதரியாத காரியம் அல்ல. 19 நாங்களும்



ஆதயாகமம்அத்தயாயம் 47:20 67 ஆதயாகமம்அத்தயாயம் 48:4

எங்களுைடயநலங்களும்உம்முைடயகண்களுக்குமுன்பாகஅழிந்துேபாகலாமா?
நீர் எங்கைளயும் எங்களுைடய நலங்கைளயும் வாங்க க்ெகாண்டு, ஆகாரம்
ெகாடுக்கேவண்டும்; நாங்களும் எங்களுைடய நலங்களும் பார்ேவானுக்கு
உைடைமகளாயருப்ேபாம்; நாங்கள் சாகாமல் உய ேராடிருக்கவும், நலங்கள்
பாழாகப் ேபாகாமலிருக்கவும், எங்களுக்கு வைதத்தானியத்ைதத் தாரும்”
என்றார்கள். 20 அப்படிேய எக ப்தயர்கள் தங்களுக்குப் பஞ்சம் அத கமானதால்
அவரவர் தங்கள் தங்கள் வயல் நலங்கைள வற்றார்கள்; ேயாேசப்பு
எக ப்தன் நலங்கள் எல்லாவற்ைறயும் பார்ேவானுக்காக வாங்கனான்;
இந்த வதமாக அந்த பூமி பார்ேவானுைடயதாய ற்று. 21 ேமலும் அவன்
எக ப்தன் ஒரு எல்ைல முதல் மறு எல்ைலவைரக்குமுள்ள மக்கைள அந்தந்தப்
பட்டணங்களில் குடிமாற ப்ேபாகச்ெசய்தான். 22 ஆசாரியர்களுைடய நலத்ைத
மாத்த ரம் அவன் வாங்கவல்ைல; அது பார்ேவானாேல ஆசாரியர்களுக்கு
மானியமாகக் ெகாடுக்கப்பட்டிருந்ததாலும், பார்ேவான் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்த
மானியத்தனாேல அவர்கள் வாழ்க்ைக நடத்தவந்ததாலும், அவர்கள் தங்கள்
நலத்ைதவற்கவல்ைல. 23பன்னும் ேயாேசப்பு மக்கைள ேநாக்க : “இேதா,இன்று
உங்கைளயும் உங்கள் நலங்கைளயும் பார்ேவானுக்காக வாங்க க்ெகாண்ேடன்;
இேதா, உங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படுக ற வைதத் தானியம், இைத நலத்தல்
வைதயுங்கள். 24 வைளச்சலில் ஐந்தல் ஒரு பங்ைகப் பார்ேவானுக்குக்
ெகாடுக்கேவண்டும்; மற்ற நான்குபங்கும்வயலுக்குவைதயாகவும்உங்களுக்கும்
உங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் உங்கள் குழந்ைதகளுக்கும் ஆகாரமாகவும்
உங்களுைடயதாகவும் இருக்கட்டும்” என்றான். 25 அப்ெபாழுது அவர்கள்:
“நீர் எங்களுைடய உயைரக் காப்பாற்றனீர்; எங்கள் ஆண்டவனுைடய
கண்களில் எங்களுக்குத் தயவு கைடக்கேவண்டும்; நாங்கள் பார்ேவானுக்கு
அடிைமகளாயருக்க ேறாம்” என்றார்கள். 26 ஐந்தல் ஒன்று பார்ேவானுக்குச்
ேசரும்வாரம் என்று ேயாேசப்புவ த த்த கட்டைளயன்படி எக ப்து ேதசத்த ேலஇந்த
நாள்வைரக்கும் நடந்துவருகறது; ஆசாரியரின் நலம் மாத்த ரம் பார்ேவாைனச்
ேசராமலிருந்தது. 27 இஸ்ரேவலர்கள் எக ப்து ேதசத்தலுள்ள ேகாேசன் நாட்டிேல
குடியருந்தார்கள்; அங்ேக நலங்கைள உரிைமபாராட்டி, மிகவும் பலுக ப்
ெபருகனார்கள்.

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

அத்த யாயம் 48
மனாேசயும் எப்ப ராயீமும்

1 அதற்குப்பன்பு, உம்முைடய தகப்பனார் வயாதயாயருக்க றார்” என்று
ேயாேசப்புக்குச் ெசால்லப்பட்டது. அப்ெபாழுது அவன் தன் இரண்டு
மகன்களாகயமனாேசையயும்எப்ப ராயீைமயும்தன்ேனாடுஅைழத்துப்ேபானான்.
2 “இேதா, உம்முைடய மகனாகய ேயாேசப்பு உம்மிடத்தல் வந்தருக்க றார்”
என்று யாக்ேகாபுக்கு ெதரிவ க்கப்பட்டது; அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் தன்ைன
த டப்படுத்த க்ெகாண்டு, கட்டிலின்ேமல் உட்கார்ந்தான். 3 யாக்ேகாபு ேயாேசப்ைப
ேநாக்க : “சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவன் கானான் ேதசத்தலுள்ள லூஸ் என்னும்
இடத்தல் எனக்குக் காட்ச யளித்து, என்ைன ஆசீர்வத த்து: 4 நான் உன்ைனப்
பலுகவும் ெபருகவும் ெசய்து, உன்ைனப் பல ஜனக்கூட்டமாக்க , உனக்குப்
பன்வரும் உன் சந்தத க்கு இந்த ேதசத்ைத என்ெறன்ைறக்கும் ெசாந்தமாகக்



ஆதயாகமம்அத்தயாயம் 48:5 68 ஆதயாகமம்அத்தயாயம் 48:22

ெகாடுப்ேபன் என்று என்ேனாடு ெசான்னார். 5 நான் உன்னிடத்தல் எக ப்த ற்கு
வருவதற்குமுன்ேன உனக்கு எக ப்துேதசத்தல் ப றந்த உன் இரண்டு மகன்களும்
என்னுைடய மகன்கள்; ரூபன் சமிேயான் என்பவர்கைளப்ேபால, எப்ப ராயீமும்
மனாேசயும் என்னுைடயவர்கள். 6 இவர்களுக்குப்பன், நீ ெபறும் பள்ைளகள்
உன்னுைடயவர்கள்; அவர்கள் தங்கள் தங்கள் சேகாதரர்களுைடய ெபயரால்
அைழக்கப்பட்டு அவர்களுக்குரிய ெசாத்தல் பங்குெபறுவார்கள். 7 நான்
பதாைன வட்டு வருைகயல், கானான்ேதசத்தல் எப்ப ராத்தாவுக்குக் ெகாஞ்சம்
தூரம் இருக்கும்ேபாது, வழிய ேல ராேகல் என்னருகல் மரணமைடந்தாள்;
அவைள அங்ேக ெபத்லேகம் என்னும் எப்ப ராத்தா ஊருக்குப் ேபாக ற வழிய ேல
அடக்கம்ெசய்ேதன்” என்றான். 8 இஸ்ரேவல் ேயாேசப்பன் மகன்கைளப் பார்த்து:
“இவர்கள் யார்” என்று ேகட்டான். 9 ேயாேசப்பு தன் தகப்பைன ேநாக்க : “இவர்கள்
இந்த இடத்தல் ேதவன் எனக்கு அருளின மகன்கள்” என்றான். அப்ெபாழுது
அவன்: “நான் அவர்கைள ஆசீர்வத க்க அவர்கைள என் அருகல் ெகாண்டுவா”
என்றான். 10முத ர்வயதனால் இஸ்ரேவலின் கண்கள் மங்கலாயருந்தால், அவன்
நன்றாகப் பார்க்கமுடியாமலிருந்தது. அவர்கைள அவனருகல் ேசரச்ெசய்தான்;
அப்ெபாழுது அவன் அவர்கைள முத்தம்ெசய்து அைணத்துக்ெகாண்டான்.
11 இஸ்ரேவல் ேயாேசப்ைப ேநாக்க : “உன் முகத்ைதக் காண்ேபன் என்று
நான் நைனக்கவல்ைல; ஆனாலும், இேதா, உன் சந்ததையயும் காணும்படி
ேதவன் எனக்கு அருள்ெசய்தார்” என்றான். 12 அப்ெபாழுது அவனுைடய
முழங்கால்கள் நடுேவ இருந்த பள்ைளகைள ேயாேசப்பு பன்னிடச்ெசய்து,
அவனுைடய முகத்த ற்கு முன்பாகத் தைரமட்டும் குனிந்து வணங்கனான்.
13 பன்பு, ேயாேசப்பு அவ்வருவைரயும் ெகாண்டுவந்து, எப்ப ராயீைமத் தன்
வலது ைகயனாேல இஸ்ரேவலின் இடது ைகக்கு ேநராகவும், மனாேசையத்
தன் இடது ைகயனாேல இஸ்ரேவலின் வலது ைகக்கு ேநராகவும் வ ட்டான்.
14அப்ெபாழுதுஇஸ்ரேவல், மனமறய, தன்வலதுைகைய நீட்டி, இைளயவனாகய
எப்ப ராயீமுைடய தைலயன்ேமலும், மனாேச மூத்தவனாயருந்தும், தன் இடது
ைகைய மனாேசயுைடய தைலயன்ேமலும் ைவத்தான். 15 அவன் ேயாேசப்ைப
ஆசீர்வத த்து:
“என்ப தாக்களாகயஆப ரகாமும் ஈசாக்கும்வழிபட்டுவணங்கயேதவனும்,

நான் ப றந்த நாள்முதல் இந்த நாள்வைரக்கும் என்ைன ஆதரித்துவந்த
ேதவனும்,

16எல்லாத்தீைமக்கும்வலக்க என்ைனமீட்டதூதனுமானவர்இந்தப்பள்ைளகைள
ஆசீர்வத ப்பாராக,

என் ெபயரும் என் ப தாக்களாகயஆப ரகாம் ஈசாக்கு என்பவர்களின் ெபயரும்
இவர்களுக்குைவக்கப்படக்கடவது;
பூமியல்இவர்கள்மிகுதயாகப்ெபருகுவார்களாக” என்றான்.

17 தகப்பன் தன் வலதுைகைய எப்ப ராயீமுைடய தைலயன்ேமல் ைவத்தைத
ேயாேசப்பு கண்டு, அது தனக்குப் ப ரியமில்லாததால், எப்ப ராயீமுைடய
தைலயன்ேமல் இருந்த தன் தகப்பனுைடய ைகைய மனாேசயனுைடய
தைலயன்ேமல் ைவப்பதற்காக எடுத்து: 18 “என் தகப்பேன, அப்படியல்ல,
இவன் மூத்தவன், இவனுைடய தைலயன்ேமல் உம்முைடய வலதுைகைய
ைவக்கேவண்டும்” என்றான். 19அவனுைடய தகப்பேனா தடுத்து: “அது எனக்குத்
ெதரியும், என் மகேன, எனக்குத் ெதரியும்; இவனும் ஒரு ஜனக்கூட்டமாவான்,
இவனும் ெபருகுவான்; இவனுைடய தம்ப ேயா இவனிலும் அதகமாகப்
ெபருகுவான்; அவனுைடய சந்ததயார் த ரளான மக்களாவார்கள்” என்றான்.
20 இந்த வதமாக அவன் அன்ைறயதனம் அவர்கைள ஆசீர்வத த்து: “ேதவன்
உன்ைன எப்ப ராயீைமப்ேபாலவும் மனாேசையப்ேபாலவும் ஆக்குவாராக
என்று இஸ்ரேவலர்கள் உன்ைன முன்னிட்டு வாழ்த்துவார்கள்” என்று ெசால்லி,
எப்ப ராயீைம மனாேசக்கு ேமலாக ைவத்தான். 21 பன்பு, இஸ்ரேவல் ேயாேசப்ைப
ேநாக்க : “இேதா, நான் மரணமைடயப்ேபாக ேறன்; ேதவன்உங்கேளாடுஇருப்பார்;
அவர் உங்கள் ப தாக்களின் ேதசத்த ற்கு உங்கைளத் தரும்பவும் ேபாகச் ெசய்வார்
என்றும், 22 உன் சேகாதரர்களுக்குக் ெகாடுத்தைதவ ட, நான் என் பட்டயத்தாலும்,
என் வல்லினாலும், எேமாரியர்கள் ைகயலிருந்து சம்பாத த்த ஒரு நலத்ைத
உனக்குஅதகமானபங்காகக்ெகாடுத்ேதன்” என்றும்ெசான்னான்.
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அத்த யாயம் 49
யாக்ேகாபு தன்மகன்கைளஆசீர்வத த்தல்

1 யாக்ேகாபு தன் மகன்கைள அைழத்து: “நீங்கள் கூடிவாருங்கள், கைடச
நாட்களில்உங்களுக்குச்சம்பவக்கும்காரியங்கைளஅறவப்ேபன். 2யாக்ேகாபன்
மகன்கேள, கூடிவந்து ேகளுங்கள்; உங்கள் தகப்பனாகய இஸ்ரேவலுக்குச்
ெசவெகாடுங்கள்”. 3 “ரூபேன, நீ என் முதற்ப றந்தவன்; நீ என் தறைமயும்,
என் முதற்ெபலனுமானவன்; நீ ேமன்ைமயல் ப ரதானமும் வல்லைமயல்
வ ேசஷமுமானவன். 4 தண்ணீைரப்ேபால தளம்பனவேன, நீ ேமன்ைம
அைடயமாட்டாய்; உன் தகப்பனுைடய படுக்ைகயன்ேமல் ஏறனாய்; நீ அைதத்
தீட்டுப்படுத்தனாய்; என் படுக்ைகயன்ேமல் ஏறனாேன. 5 ச மிேயானும்,
ேலவயும் சேகாதரர்கள்; அவர்களுைடய பட்டயங்கள் ெகாடுைமயன் கருவகள்.
6 என் ஆத்துமாேவ, அவர்களுைடய இரகச ய ஆேலாசைனக்கு உடன்படாேத;
என் ேமன்ைமேய, அவர்கள் கூட்டத்தல் நீ ேசராேத; அவர்கள் தங்கள்
ேகாபத்தனாேல ஒரு மனிதைனக் ெகான்று, தங்கள் அகங்காரத்தனாேல
அரண்கைள அழித்தார்கேள. 7 அவர்களுைடய கடுைமயான ேகாபமும்,
ெகாடுைமயான மூர்க்கமும் சப க்கப்படுவதாக; யாக்ேகாப ேல அவர்கைளப்
ப ரியவும், இஸ்ரேவலிேல அவர்கைளச் ச தறவும் ெசய்ேவன். 8 யூதாேவ,
சேகாதரர்களால் புகழப்படுபவன் நீேய; உன் ைக உன் எத ரிகளுைடய
கழுத்தன்ேமல் இருக்கும்; உன் தகப்பனுைடய மகன்கள் உன்ைனப்
பணிவார்கள். 9 யூதா ெபரிய சங்கம்,* நீ இைரைய வரும்ப ஏற ப்ேபானாய்;
என் மகேன, சங்கம்ேபாலும் க ழச்சங்கம்ேபாலும் மடங்க ப்படுத்தான்; அவைன
எழுப்புக றவன் யார்? 10 சமாதானக் ெயேகாவா வரும்வைரக்கும்† ெசங்ேகால்
யூதாைவவ ட்டு நீங்குவதும் இல்ைல, ஆளுைக அவனுைடய பாதங்கைளவ ட்டு
ஒழிவதும் இல்ைல; மக்கள் அவரிடத்தல் ேசருவார்கள். 11 அவன் தன்
கழுைதக்குட்டிையத் த ராட்ைசச்ெசடியலும், தன் ெபண்கழுைதயன் குட்டிைய
உயர்தர த ராட்ைசச்ெசடியலும்கட்டுவான்; த ராட்ைச ரசத்த ேல தன்ஆைடையயும்,
த ராட்ைசப்பழங்களின் இரத்தத்த ேல தன் அங்கையயும் ெவளுப்பான்.
12 அவனுைடய கண்கள் த ராட்ைசரசத்தனால் சவப்பாகவும், அவனுைடய
பற்கள் பாலினால் ெவண்ைமயாகவும் இருக்கும். 13 ெசபுேலான் கடற்கைர
அருேக குடியருப்பான்; அவன் கப்பல் துைறமுகமாக இருப்பான்; அவனுைடய
எல்ைல சீேதான்வைரக்கும் இருக்கும். 14 இசக்கார் இரண்டு சுைமகளின்‡

நடுேவ படுத்துக்ெகாண்டிருக்க ற பலத்த கழுைத. 15 அவன், இைளப்பாறுதல்
நல்லது என்றும், நாடு வசதயானது என்றும் கண்டு, சுமக்க றதற்குத் தன்
ேதாைளச் சாய்த்து, கூலிேவைல ெசய்க றவனானான். 16 தாண் இஸ்ரேவல்
ேகாத்த ரங்களில் ஒரு ேகாத்த ரமாக , தன் ஜனத்ைத நயாயம் வ சாரிப்பான்.
17 தாண், குதைரயன்ேமல் ஏறயருக்க றவன் மல்லாந்து வழும்படியாக அதன்
குதகாைலக் கடிக்க றதற்கு வழியல் க டக்க ற பாம்ைபப்ேபாலவும், பாைதயல்
இருக்கற வ ரியைனப்ேபாலவும் இருப்பான். 18 ெயேகாவாேவ, உம்மாேல
வடுவக்கப்படக் காத்தருக்க ேறன். 19 காத் என்பவன்ேமல் ராணுவக்கூட்டம்
பாய்ந்துவழும்;அவேனாமுடிவ ேலஅதன்ேமல்பாய்ந்துவழுவான். 20ஆேசருைடய
ஆகாரம்ெகாழுைமயாயருக்கும்; ராஜாக்களுக்குேவண்டியருச கரமானைவகைள
அவன் தருவான். 21 நப்தலி வடுதைலெபற்ற ெபண்மான்; இன்பமான
வசனங்கைள வசனிப்பான். 22 ேயாேசப்பு கனிதரும் ெசடி; அவன் நீரூற்றன்
அருகல் உள்ள கனிதரும் ெசடி; அதன் ெகாடிகள் சுவரின்ேமல் படரும்.
23 வல்வீரர்கள் அவைன மனவருத்தமாக்க , அவன்ேமல் எய்து, அவைனப்
பைகத்தார்கள். 24 ஆனாலும், அவனுைடய வல் உறுதயாக நன்றது;
அவனுைடய புயங்கள் யாக்ேகாபுைடய வல்லவரின் ைககளால் பலமைடந்தன;
இதனால் அவன் ேமய்ப்பனும் இஸ்ரேவலின் கன்மைலயும் ஆனான். 25 உன்
தகப்பனுைடயேதவனாேலஅப்படியாய ற்று,அவர்உனக்குத்துைணயாயருப்பார்;
சர்வவல்லவராேல அப்படியாய ற்று, அவர் உயர வானத்தலிருந்து உண்டாகும்
ஆசீர்வாதங்களினாலும், கீேழ ஆழத்தல் உண்டாகும் ஆசீர்வாதங்களினாலும்,

* அத்த யாயம் 49:9 49:9 ெபண்சங்கம் † அத்த யாயம் 49:10 49:10அவர் ‡ அத்த யாயம் 49:14 49:14
ஆடுமாடுகூட்டங்கள்
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மார்பகங்களுக்கும் கர்ப்பங்களுக்கும் உரிய ஆசீர்வாதங்களினாலும் உன்ைன
ஆசீர்வத ப்பார். 26 உன் தகப்பனுைடய ஆசீர்வாதங்கள் என் ப தாக்களுைடய
ஆசீர்வாதங்களுக்கு ேமற்பட்டதாயருந்து, ந த்தய பர்வதங்களின்முடிவுவைரக்கும்
எட்டுகன்றன; அைவகள் ேயாேசப்புைடய தைலயன் ேமலும், தன் சேகாதரர்களில்
வ ேசஷத்தவனுைடய உச்சந்தைலயன்ேமலும் வருவதாக. 27 ெபன்யமீன்
பீறுகற ஓநாய்; காைலயல் தன் இைரைய அழிப்பான், மாைலயல் தான்
ெகாள்ைளய ட்டைதப் பங்கடுவான்” என்றான். 28 இவர்கள் எல்ேலாரும்
இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு ேகாத்த ரத்தார்; அவர்களுைடய தகப்பன் அவர்கைள
ஆசீர்வத க்கும்ேபாது, அவர்களுக்குச் ெசான்னது இதுதான்; அவனவனுக்குரிய
ஆசீர்வாதம்ெசால்லிஅவனவைனஆசீர்வத த்தான்.

யாக்ேகாபு மரணமைடதல்
29 பன்னும் அவன் அவர்கைள ேநாக்க : “நான் என் ஜனத்தாேராடு

ேசர்க்கப்படப்ேபாக ேறன்; ஏத்தயனான எப்ெபேரானின் நலத்தலுள்ள
குைகய ேல என்ைன என் பதாக்களருகல் அடக்கம் ெசய்யுங்கள்” என்று
கட்டைளய ட்டு; 30 அந்தக் குைக கானான் ேதசத்த ேல மம்ேரக்கு எத ராக
மக்ேபலா எனப்பட்ட நலத்தல் இருக்கறது; அைத நமக்குச் ெசாந்தக் கல்லைறப்
பூமியாக இருக்கும்படி, ஆப ரகாம் ஏத்தயனான எப்ெபேரான் ைகயல்
அதற்குரிய நலத்துடேன வாங்கனார். 31 அங்ேக ஆப ரகாைமயும் அவர்
மைனவயாகய சாராைளயும் அடக்கம்ெசய்தார்கள்; அங்ேக ஈசாக்ைகயும்
அவர் மைனவயாகய ெரெபக்காைளயும் அடக்கம்ெசய்தார்கள்; அங்ேக
ேலயாைளயும் அடக்கம்ெசய்ேதன். 32 அந்த நலமும் அதல் இருக்கற
குைகயும் ஏத்தன் மகன்களிடமிருந்து வாங்கப்பட்டது” என்றான். 33 யாக்ேகாபு
தன் மகன்களுக்குக் கட்டைளய ட்டு முடிந்தபன்பு, அவன் தன் கால்கைளக்
கட்டிலின்ேமல்மடக்க க்ெகாண்டுஉய ர்ேபாய், தன்மக்கேளாடு ேசர்க்கப்பட்டான்.

அத்த யாயம் 50
1 அப்ெபாழுது ேயாேசப்பு தன் தகப்பனுைடய முகத்தன்ேமல் வழுந்து, அழுது,

அவைனமுத்தம்ெசய்தான். 2பன்பு, தன்தகப்பனுைடயஉடைலப் பதப்படுத்தும்படி
ேயாேசப்பு தன் ேவைலக்காரர்களாகய ைவத்தயர்களுக்குக் கட்டைளய ட்டான்;
அப்படிேய ைவத்தயர்கள் இஸ்ரேவைலப் பதப்படுத்தனார்கள். 3 பதப்படுத்த 40
நாட்கள்ஆகும்;அப்படிேயஅந்தநாட்கள்நைறேவறன. எக ப்தயர்கள்அவனுக்காக
70 நாட்கள்துக்கம்அனுசரித்தார்கள்.

4 துக்கம் அனுசரிக்கும் நாட்கள் முடிந்தபன், ேயாேசப்பு பார்ேவானின்
குடும்பத்தாைர ேநாக்க : “உங்கள் கண்களில் எனக்கு தயவுகைடத்ததானால்,
நீங்கள் பார்ேவானுைடய காது ேகட்க அவருக்கு ெதரிவ க்கேவண்டியது
என்னெவன்றால், 5 என் தகப்பனார் என்ைன ேநாக்க : இேதா, நான்
மரணமைடயப்ேபாக ேறன்; கானான் ேதசத்த ேல நான் எனக்காக
ெவட்டிைவத்தருக்க ற கல்லைறய ேல என்ைன அடக்கம் ெசய்யேவண்டும்
என்று என்னிடத்தல் ெசால்லி, உறுதெமாழி வாங்க க்ெகாண்டார்; நான்
அங்ேக ேபாய், என் தகப்பைன அடக்கம்ெசய்து வருவதற்கு அனுமதெகாடுக்க
ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன் என்று ெசால்லுங்கள்” என்றான். 6 அதற்குப்
பார்ேவான்: “உன் தகப்பன் உன்னிடத்தல் உறுதெமாழி வாங்க க்ெகாண்டபடிேய,
நீ ேபாய், அவைர அடக்கம்ெசய்து வா” என்றான். 7 அப்படிேய ேயாேசப்பு தன்
தகப்பைன அடக்கம்ெசய்யப் ேபானான். பார்ேவானுைடய அரண்மைனயலிருந்த
ெபரியவர்களாகய அவனுைடய அைனத்து உயர் அத காரிகளும்
எக ப்துேதசத்தலுள்ள அைனத்து ெபரிேயாரும், 8 ேயாேசப்பன் வீட்டார்
அைனவரும், அவனுைடய சேகாதரர்களும், தகப்பன் வீட்டாரும் அவேனாடுகூடப்
ேபானார்கள். தங்கள் குழந்ைதகைளயும், தங்கள் ஆடுமாடுகைளயும்மாத்த ரம்
ேகாேசன் நாட்டிேல வ ட்டுப் ேபானார்கள். 9 இரதங்களும் குதைரவீரரும்
அவேனாடு ேபானதனால், மக்கள்கூட்டம் மிகவும் அத கமாயருந்தது. 10அவர்கள்
ேயார்தானுக்கு மறுகைரயல் இருக்கற ஆத்தாத்தன் ேபார்க்களத்த ற்கு
வந்தேபாது, அந்த இடத்த ேல ெபரும் புலம்பலாகப் புலம்பனார்கள். அங்ேக தன்
தகப்பனுக்காக ஏழுநாட்கள் துக்கம் அனுசரித்தான். 11 ஆத்தாத்தன் களத்த ேல
துக்கம் அனுசரிக்க றைத அந்த ேதசத்தன் குடிமக்களாகய கானானியர்கள்
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கண்டு: “இது எக ப்தயருக்குப் ெபரிய துக்கம் அனுசரித்தல்” என்றார்கள்.
அதனால் ேயார்தானுக்கு அப்பால் இருக்க ற அந்த இடத்த ற்கு ஆேபல்மிஸ்ராயீம்*
என்னும் ெபயர் உண்டானது. 12 யாக்ேகாபன் மகன்கள், தங்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டிருந்தபடிேய, 13 அவைனக் கானான் ேதசத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாய்,
ஆப ரகாம் மம்ேரக்கு எத ேர இருக்க ற மக்ேபலா என்னும் நலத்த ேல தனக்குச்
ெசாந்தக் கல்லைறப் பூமியாக ஏத்தயனான எப்ெபேரானிடத்தல் வாங்கன
நலத்தலுள்ளகுைகய ேலஅவைனஅடக்கம்ெசய்தார்கள்.

ேயாேசப்பன்மன்னிப்பும்ஆதரவானேபச்சும்
14 ேயாேசப்பு தன் தகப்பைன அடக்கம்ெசய்தபன்பு, அவனும் அவனுைடய

சேகாதரர்களும், அவனுைடய தகப்பைன அடக்கம்ெசய்வதற்கு அவேனாடுகூடப்
ேபானவர்கள்அைனவரும்எக ப்த ற்குத்தரும்பனார்கள். 15தங்களுைடயதகப்பன்
மரணமைடந்தைத ேயாேசப்பன் சேகாதரர்கள் கண்டு: “ஒரு ேவைள ேயாேசப்பு
நம்ைமப் பைகத்து, நாம் அவனுக்குச் ெசய்த எல்லாப் ெபால்லாங்குக்காகவும்
நம்ைம பழிவாங்குவான்” என்று ெசால்லி, ேயாேசப்பனிடத்தல் ஆள் அனுப்ப ,
16 “உம்முைடய சேகாதரர்கள் உமக்குப் ெபால்லாங்கு ெசய்தருந்தாலும், அவர்கள்
ெசய்த துேராகத்ைதயும் பாதகத்ைதயும் நீர் தயவுெசய்து மன்னிக்கேவண்டும்
என்று உம்முைடய தகப்பனார் மரணமைடயுமுன்ேன, உமக்குச் ெசால்லும்படி
கட்டைளய ட்டார். 17 ஆைகயால், உம்முைடய தகப்பனாருைடய ேதவனுக்கு
ஊழியக்காரராக ய நாங்கள் ெசய்த துேராகத்ைத மன்னிக்கேவண்டும்” என்று
அவனுக்குச் ெசால்லச் ெசான்னார்கள். அவர்கள் அைத ேயாேசப்புக்குச்
ெசான்னேபாது, அவன் அழுதான். 18 பன்பு, அவனுைடய சேகாதரர்களும் ேபாய்,
அவனுக்கு முன்பாகத் தாழவழுந்து: “இேதா, நாங்கள் உமக்கு அடிைமகள்”
என்றார்கள். 19 ேயாேசப்பு அவர்கைள ேநாக்க : பயப்படாதருங்கள்; “நான்
ேதவனா; 20நீங்கள் எனக்குத் தீைமெசய்ய நைனத்தீர்கள்; ேதவேனா, இப்ெபாழுது
நடந்துவருகறபடிேய,த ரளானமக்கைளஉய ேராடுகாக்கும்படி,அைதநன்ைமயாக
முடியச்ெசய்தார். 21 ஆதலால், பயப்படாதருங்கள்; நான் உங்கைளயும் உங்கள்
குழந்ைதகைளயும் பராமரிப்ேபன்” என்று, அவர்களுக்கு ஆறுதல் ெசால்லி,
அவர்கேளாடுஆதரவாகப் ேபசனான்.

ேயாேசப்பன்கைடச காலமும்மரணமும்
22 ேயாேசப்பும் அவனுைடய தகப்பன் குடும்பத்தாரும் எக ப்த ேல

குடியருந்தார்கள். ேயாேசப்பு 110 வருடங்கள் உய ேராடிருந்தான். 23 ேயாேசப்பு
எப்ப ராயீமுக்குப் ப றந்த மூன்றாம் தைலமுைறப் பள்ைளகைளயும் கண்டான்;
மனாேசயன் மகனாகய மாகீரின் பள்ைளகளும் ேயாேசப்பன் மடியல்
வளர்க்கப்பட்டார்கள். 24 ேயாேசப்பு தன் சேகாதரர்கைள ேநாக்க : “நான்
மரணமைடயப்ேபாக ேறன்; ஆனாலும் ேதவன் உங்கைள ந ச்சயமாகச் சந்த த்து,
நீங்கள்இந்த ேதசத்ைதவ ட்டு, தாம்ஆப ரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்ேகாபுக்கும்
ஆைணயட்டுக் ெகாடுத்தருக்க ற ேதசத்த ற்குப் ேபாகச்ெசய்வார் என்று
ெசான்னதுமல்லாமல்; 25 ேதவன் உங்கைளச் சந்த க்கும்ேபாது, என் எலும்புகைள
இந்த இடத்தலிருந்து ெகாண்டுேபாவீர்களாக” என்றும் ெசால்லி; ேயாேசப்பு
இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரிடத்தல் உறுதெமாழி வாங்க க்ெகாண்டான். 26 ேயாேசப்பு
110 வயதுள்ளவனாக இறந்தான். அவனுைடய உடைலப் பதப்படுத்த , எக ப்து
ேதசத்தல்அவைனஒருெபட்டிய ேலைவத்துைவத்தார்கள்.

* அத்த யாயம் 50:11 50:11 எக ப்தயர்களின்புலம்பல்
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யாத்த ராகமம்
ஆச ரியர்

இந்த புத்தகமும் இஸ்ரேவலின் தீர்க்கதரிச யான ேமாேசயனால் எழுதப்பட்டது
என்று யூத பாரம்பரியம் ெசால்லுகறது. சந்ேதகப்படாமல் ேமாேச தான் இதன்
ெதய்வீகமாக வழி நடத்தப்பட்ட ஆச ரியர் என்று இரண்டு காரியங்களால்
ஏற்றுக்ெகாள்ளலாம். யாத்த ராகமேம ேமாேச எழுதன காரியங்கைள
குற ப்படுக றது. பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : இந்த வார்த்ைதகைள
நீ எழுது; என்று யாத் 34:27 ல் ெசால்க றது யாத். 24:4 ல் ெசால்க றது ேமாேச
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதகைளெயல்லாம் எழுதைவத்து; ஆைகயால்
இந்த புத்தகத்ைத ேமாேச தான் எழுதனார் என்பது நயாயமாக இருக்க றது.
இரண்டாவதாக, ேமாேச தாேம இந்த புத்தகத்தல் ெசால்லப்பட்ட ந கழ்ச்ச களில்
பங்குப்ெபற்றவன் பார்ேவானுைடயகுடும்பத்தல் வளர்க்கப்பட்டு கல்வ கற்றவன்.
ஆைகயால்எழுதுவதலும்ஞானம்ெபற்றவனாய்இருந்தான்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக . மு. 1,446 க்கும் 1,405 க்கும். இைடயல்எழுதப்பட்டது.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தங்களுைடய அவசுவாசத்தனால் 40 வருடங்கள்

வனாந்த ரத்தல் வீணாக சுற்ற அைலக்கழிக்கப்பட்டார்கள். இந்த நாட்களில்
தான்இந்த புத்தகம்அத கமாக எழுதப்பட்டது.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
எக ப்தலிருந்து மீட்கப்பட்ட ஜனங்களுக்காகேவ இது எழுதப்பட்டது.

எக ப்தலிருந்து ெவளிேய வந்த சீனாய் ஜனங்களுக்காக ேமாேச எழிதனான்.
(யாத் 17:14; 24:4; 34:27-28).

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
இஸ்ரேவலர்கள்எப்படிெயேகாவாவன்ஜனங்களாகமாறனார்கள்என்பைதயும்.

ேதவனுைடய ஜனங்களாக உடன்படிக்ைகயன்படி எப்படி வாழேவண்டும்
என்பைதயும் வவரித்துக் காட்டுக றது இஸ்ரேவல் ஜனங்களுடன் உடன்படிக்ைக
ெசய்த ேதவன் உண்ைமயுள்ளவர், பரிசுத்தமானவர், சகல வல்லைமயுள்ளவர்.
ஆப ரகாமுக்கு ெசய்யப்பட்ட வாக்குத்தத்தைத ஆப ரகாமின் சந்ததயாைர
எக ப்தன் அடிைமத்தனத்தலிருந்து வடுதைல ெசய்தேபாது ேதவனின்
குணங்கைள ேதவனின் ெபயர் மூலமாகவும் அவருைடய வல்லைமயான
ெசயல்கள் மூலமாகவும் ெவளிப்படுத்தபடுவைத காண்க ேறாம். ஒரு தனிக்
குடும்பம் ேதவனால் ெதரிந்துக்ெகாள்ளப்பட்டு, ேதசமாக உருவாகுவைத இந்த
புத்தகம்ெசால்க றது. யாத். 2:24; 6:5; 12:37.

ைமயக்கருத்து
வடுதைல

ெபாருளடக்கம்
1.முன்னுைர— 1:1-2:25
2. எக ப்தன்அடிைமதனத்தலிருந்துஇஸ்ரேவலின்மீட்பு— 3:1-18:27
3. சீனாய்மைலயல்ெகாடுக்கப்பட்டஉடன்படிக்ைக— 19:1-24:18
4. ேதவனுைடயஇராஜரீககூடாரம்— 25:1-31:18
5. கலகத்தனால் ேதவனின்சமூகத்ைதஇழத்தல்— 32:1-34:35
6. ேதவனுைடயஇராஜரீககூடாரம்ஸ்தாப க்கப்பட்டது— 35:1-40:38

இஸ்ரேவலர்கள்எக ப்தல்துன்புறுத்தப்படுதல்
1 எக ப்த ற்குப் ேபான இஸ்ரேவலுைடய மகன்களின் ெபயர்கள்: ரூபன்,

ச மிேயான், ேலவ , யூதா, 2 இசக்கார், ெசபுேலான், ெபன்யமீன், 3 தாண்,
நப்தலி, காத், ஆேசர் என்பைவகேள. 4 இவர்கள் யாக்ேகாபுடன் தங்கள் தங்கள்
குடும்பங்கேளாடு ேபானார்கள். 5 ேயாேசப்ேபா அதற்கு முன்ேப எக ப்த ற்கு
ேபாயருந்தான். யாக்ேகாபன் சந்ததயார்கள் எல்ேலாரும் எழுபது ேபர்.
6 ேயாேசப்பும் அவனுைடய சேகாதரர்கள் அைனவரும், அந்தத் தைலமுைறயனர்
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எல்ேலாரும்மரணமைடந்தார்கள். 7இஸ்ரேவலர்கள்அதகமாக பலுக , ஏராளமாகப்
ெபருக ப் பலத்தருந்தார்கள்; ேதசம்அவர்களால்நைறந்தது.

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

அத்த யாயம் 2
ேமாேசயன்பறப்பு

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

ேமாேச மீதயான்ேதசத்த ற்குத்தப்ப ேயாடுதல்
11 ேமாேச ெபரியவனான காலத்தல், அவன் தன்னுைடய சேகாதரர்களிடம்

ேபாய், அவர்கள் சுைமசுமக்க றைதப் பார்த்து, தன்னுைடய சேகாதரர்களாகய
எப ெரயர்களில் ஒருவைன ஒரு எக ப்தயன் அடிக்க றைதக் கண்டு, 12 அங்கும்
இங்கும்பார்த்து,ஒருவரும்இல்ைலஎன்றுஅறந்து,எக ப்தயைனெவட்டி,அவைன
மணலிேல புைதத்துப்ேபாட்டான். 13அவன் மறுநாளிலும் ெவளிேய ேபானேபாது,
எப ெரய மனிதர்கள் இருவர் சண்ைடய ட்டுக்ெகாண்டிருந்தார்கள். அப்ெபாழுது
அவன் அநயாயம் ெசய்க றவைன ேநாக்க : “நீ உன்னுைடய ேதாழைன
அடிக்க றது ஏன்” என்று ேகட்டான். 14 அதற்கு அவன்: “எங்கள்ேமல் உன்ைன
அதகாரியாகவும் நயாயாத பதயாகவும் ஏற்படுத்தனவன்யார்? நீ எக ப்தயைனக்
ெகான்றுேபாட்டதுேபால, என்ைனயும் ெகான்றுேபாட நைனக்கறாேயா”
என்றான். அப்ெபாழுது ேமாேச காரியம் ந ச்சயமாக ெவளிப்பட்டது என்று
பயந்தான். 15 பார்ேவான் அந்தக் காரியத்ைதக் ேகள்வப்பட்டேபாது, ேமாேசையக்
ெகாைலெசய்ய முயற்ச த்தான். ேமாேச பார்ேவானிடத்தலிருந்து தப்ப ேயாடி,
மீதயான் ேதசத்தல் ேபாய்த் தங்க , ஒரு கணற்றன்அருகல் உட்கார்ந்தருந்தான்.
16மீதயான் ேதசத்துஆசாரியனுக்கு ஏழு மகள்கள்இருந்தார்கள்; அவர்கள் தங்கள்
தகப்பனுைடயஆடுகளுக்குத்தண்ணீர்காட்டும்படிஅங்ேகவந்து,தண்ணீர்எடுத்து,
ெதாட்டிகைள ந ரப்பனார்கள். 17 அப்ெபாழுது ேமய்ப்பர்கள் வந்து, அவர்கைளத்
துரத்தனார்கள்; ேமாேச எழுந்து, அவர்களுக்குத் துைண நன்று, அவர்களுைடய
ஆடுகளுக்குத் தண்ணீர் காட்டினான். 18 அவர்கள் தங்களுைடய தகப்பனாகய
ெரகுேவலிடம் வந்தேபாது, அவன்: “நீங்கள் இன்று இத்தைன சீக்க ரமாக வந்தது
ஏன்” என்று ேகட்டான். 19அதற்கு அவர்கள்: “எக ப்தயன் ஒருவன் ேமய்ப்பர்களின்
ைககளுக்கு எங்கைளத் தப்புவத்து, எங்களுக்குத் தண்ணீர் எடுத்துக் ெகாடுத்து,
ஆடுகளுக்கும் தண்ணீர் காட்டினான்” என்றார்கள். 20 அப்ெபாழுது அவன்
தன்னுைடய மகள்கைளப் பார்த்து, “அவன் எங்ேக? அந்த மனிதைன நீங்கள்
வ ட்டுவந்தது ஏன்? சாப்படும்படி அவைன அைழத்துக்ெகாண்டு வாருங்கள்”
என்றான். 21 ேமாேச அந்த மனிதனிடம் தங்கயருக்கச் சம்மத த்தான். அவன்
ச ப்ேபாராள்என்னும்தன்னுைடயமகைளேமாேசக்குக்ெகாடுத்தான். 22அவள்ஒரு
மகைனப் ெபற்றாள். “நான் அந்நய ேதசத்தல் பரேதச யாக இருக்க ேறன்” என்று
ெசால்லி,அவனுக்குெகர்ேசாம் என்றுெபயரிட்டான்.

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

அத்த யாயம் 3
ேமாேசயும் எரிக றமுட்ெசடியும்

1 ேமாேச மீதயான் ேதசத்தன் ஆசாரியனாக இருந்த தன்னுைடய மாமனாகய
எத்த ேராவன் ஆடுகைள ேமய்த்துவந்தான். அவன் ஆடுகைள வனாந்த ரத்தல்
தூரமாக நடத்த , ேதவனுைடய மைலயாகய* ஓேரப்வைர வந்தான். 2 அங்ேக

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

ேதவனுைடயநாமம்ெவளிப்படுத்தப்பட்டது
13 அப்ெபாழுது ேமாேச ேதவைன ேநாக்க : “நான் இஸ்ரேவலர்களிடம் ேபாய்,

உங்கள் முன்ேனார்களுைடய ேதவன் உங்களிடம் என்ைன அனுப்பனார்
என்று அவர்களுக்குச் ெசால்லும்ேபாது, அவருைடய நாமம் என்ன என்று
அவர்கள் என்னிடத்தல் ேகட்டால், நான் அவர்களுக்கு என்ன ெசால்லுேவன்”
என்றான். 14அதற்கு ேதவன்: “இருக்கறவராக இருக்க ேறன் என்று ேமாேசயுடன்
ெசால்லி, இருக்க ேறன் என்பவர் என்ைன உங்களிடத்த ற்கு அனுப்பனார்
என்று இஸ்ரேவலர்களுடன் ெசால்” என்றார். 15 ேமலும், ேதவன் ேமாேசைய
ேநாக்க : “ஆப ரகாமின் ேதவனும், ஈசாக்கன் ேதவனும், யாக்ேகாபன்
ேதவனுமாக இருக்க ற உங்கள் முன்ேனார்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
என்ைன உங்களிடம் அனுப்பனார் என்று நீ இஸ்ரேவலர்களுக்கு ெசால்;
என்ைறக்கும் இதுேவ என்னுைடய நாமம், தைலமுைற தைலமுைறேதாறும்
இதுேவ என்ெறன்ைறக்கும் என்னுைடய நாமம். 16 நீ ேபாய், இஸ்ரேவலின்
மூப்பர்கைளக்கூட்டி, அவர்களிடத்தல்: ஆப ரகாம், ஈசாக்கு, யாக்ேகாபு
என்பவர்களுைடயேதவனாகஇருக்க றஉங்கள்முன்ேனார்களுைடயேதவனாகய
ெயேகாவா எனக்கு தரிசனமாக , உங்கைள ந ச்சயமாக சந்த த்து, எக ப்தல்
உங்களுக்குச் ெசய்யப்பட்டைதக் கண்ேடன் என்றும், 17 நான் உங்கைள
எக ப்தன் சறுைமயலிருந்து நீக்க , நல்ல வைளச்சல் உள்ள ெசழிப்பான
ேதசமாக ய கானானியர்கள், ஏத்தயர்கள், எேமாரியர்கள், ெபரிச யர்கள்,
ஏவயர்கள், எபூசயர்களுைடய ேதசத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாேவன் என்றும்
ெசான்ேனன் என்று ெசால். 18அவர்கள் உன்னுைடய வார்த்ைதைய ேகட்பார்கள்;
அப்ெபாழுது நீயும் இஸ்ரேவலின் மூப்பர்களும் எக ப்தன் ராஜாவனிடம் ேபாய்:
எப ெரயர்களுைடயேதவனாகயெயேகாவாஎங்கைளச்சந்த த்தார்;இப்ெபாழுதும்
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யாத்த ராகமம்அத்தயாயம் 3:19 76 யாத்த ராகமம்அத்தயாயம் 4:15

நாங்கள் வனாந்த ரத்தல் மூன்று நாட்கள் பயணம்ேபாய், எங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்குப் பலியடும்படி எங்கைளப் ேபாகவ டேவண்டுெமன்று
ெசால்லுங்கள். 19ஆனாலும், எக ப்து ராஜா என்னுைடய ைகயன் வல்லைமையக்
கண்டாெலாழிய, உங்கைளப் ேபாகவ டமாட்டான் என்று நான் அற ேவன்.
20 ஆைகயால், நான் என்னுைடய ைகைய நீட்டி, எக ப்தன் நடுவல் நான்
ெசய்யும் எல்லாவத அற்புதங்களாலும் அைத வாத ப்ேபன்; அதற்குப்பன்பு
அவன் உங்கைளப் ேபாகவடுவான். 21 அப்ெபாழுது இந்த மக்களுக்கு
எக ப்தயர்களின் கண்களில் தயவு கைடக்கச்ெசய்ேவன்; நீங்கள் ேபாகும்ேபாது
ெவறுைமயாகப் ேபாவதல்ைல. 22 ஒவ்ெவாரு ெபண்ணும், தன்தன்
அயலகத்தாளிடத்தலும் தன்தன் வீட்டில் தங்குகறவளிடத்தலும், ெவள்ளிையயும்,
ெபான் நைககைளயும், ஆைடகைளயும் ேகட்டு வாங்குவாள்; அைவகைள
உங்களுைடய மகன்களுக்கும் உங்களுைடய மகள்களுக்கும் அணிவத்து,
எக ப்தயர்கைளக்ெகாள்ைளயடுவீர்கள்” என்றார்.

அத்த யாயம் 4
ேதவன்ேமாேசக்குெகாடுத்தஅைடயாளங்கள்

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

ேமாேச எக ப்த ற்குத்தரும்பனான்.
18ேமாேசதன்னுைடயமாமனாகயஎத்த ேராவ டம்வந்து: “நான்எக ப்தலிருக்கற

என்னுைடய சேகாதரர்களிடத்த ற்குத் தரும்ப ப்ேபாய், அவர்கள் இன்னும்
உய ேராடு இருக்க றார்களா என்று பார்க்கும்படிப் புறப்பட்டுப்ேபாக உத்த ரவு
தரேவண்டும்” என்றான். அப்ெபாழுது எத்த ேரா ேமாேசைய ேநாக்க : “சுகமாகப்
ேபாய்வாரும்” என்றான். 19 பன்னும் ெயேகாவா மீதயானிேல ேமாேசைய
ேநாக்க : “நீ எக ப்த ற்குத் தரும்ப ப் ேபா, உன்னுைடய உயைர எடுக்கத்ேதடின
மனிதர்கள் எல்ேலாரும் இறந்துேபானார்கள்” என்றார். 20 அப்ெபாழுது ேமாேச
தன்னுைடய மைனவையயும் தன்னுைடய பள்ைளகைளயும் கழுைதயன் ேமல்
ஏற்ற க்ெகாண்டு, எக ப்து ேதசத்த ற்குத் தரும்பனான்; ேதவனுைடய ேகாைலயும்
ேமாேச தன்னுைடய ைகய ேல ப டித்துக்ெகாண்டு ேபானான். 21 அப்ெபாழுது
ெயேகாவாேமாேசையேநாக்க : “நீஎக ப்த ேலதரும்ப ப்ேபாய்ச்ேசர்ந்தபன்பு,நான்
உன்னுைடய ைகயல் ெகாடுத்தருக்க ற அற்புதங்கள் யாைவயும் பார்ேவானுக்கு
முன்பாக ெசய்யும்படி எச்சரிக்ைகயாக இரு; ஆனாலும், நான் அவனுைடய
இருதயத்ைதக் கடினப்படுத்துேவன்; அவன் மக்கைளப் ேபாகவ டமாட்டான்.
22 அப்ெபாழுது நீ பார்ேவாேனாடு ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
இஸ்ரேவல் என்னுைடய மகன், என்னுைடய மூத்தமகன். 23 எனக்கு ஆராதைன
ெசய்யும்படி என்னுைடய மகைன அனுப்பவடு என்று கட்டைளயடுக ேறன்;
அவைனவடமாட்ேடன்என்றுெசான்னால்நான்உன்னுைடயமகைன,உன்னுைடய
மூத்தமகைனெகால்லுேவன்என்றுெயேகாவாெசான்னார்என்றுெசால்”என்றார்.
24 வழிய ேல தங்கும் இடத்தல் ெயேகாவா ேமாேசக்கு எத ராக வந்து, அவைனக்
ெகால்லநைனத்தார். 25 அப்ெபாழுது ச ப்ேபாராள் ஒரு கூர்ைமயான கல்ைல
எடுத்து,தன்மகனுைடயநுனித்ேதாைலஅறுத்து,அைதஅவனுைடயகால்களுக்கு*
முன்பாக ேபாட்டு: “நீர் எனக்கு இரத்தசம்பந்தமான கணவன்” என்றாள். 26 பன்பு
அவர்அவைனவட்டுவலகனார். அப்ெபாழுதுஅவள்: “வருத்தேசதனத்தனால்நீர்
எனக்குஇரத்தசம்பந்தமானகணவன்” என்றாள்.

27 ஆேராைன ேநாக்க : “நீ வனாந்த ரத்தல் ேமாேசைய சந்த க்கப்ேபா”
என்றார். அவன் ேபாய், ேதவனுைடய மைலயல் அவைனச் சந்த த்து,
அவைன முத்தமிட்டான். 28 அப்ெபாழுது ேமாேச தன்ைன அனுப்பன
ெயேகாவாவுைடயஎல்லாவார்த்ைதகைளயும்அவர்தனக்குக்கட்டைளய ட்டஎல்லா
அைடயாளங்கைளயும் ஆேரானுக்குத் ெதரிவ த்தான். 29 ேமாேசயும் ஆேரானும்
ேபாய், இஸ்ரேவலர்களுைடய மூப்பர்கள் எல்ேலாைரயும் கூடிவரச் ெசய்தார்கள்.
30 ெயேகாவா ேமாேசக்குச் ெசால்லிய எல்லா வார்த்ைதகைளயும் ஆேரான்
ெசால்லி,மக்களின்கண்களுக்குமுன்பாகஅந்தஅைடயாளங்கைளயும்ெசய்தான்.
31 மக்கள் வசுவாச த்தார்கள்; ெயேகாவா இஸ்ரேவலர்கைளச் சந்த த்தார் என்றும்,
அவர்களுைடய உபத்த ரவங்கைளக் கண்ேணாக்க ப் பார்த்தார் என்றும், அவர்கள்
ேகட்டேபாது, தைலகுனிந்துெதாழுதுெகாண்டார்கள்.

அத்த யாயம் 5
பார்ேவானின்முன்ேனேமாேசயும்ஆேரானும்

1பன்பு,ேமாேசயும்ஆேரானும்பார்ேவானிடம்ேபாய்: “இஸ்ரேவலின்ேதவனாகய
ெயேகாவா வனாந்த ரத்த ேல எனக்குப் பண்டிைக ெகாண்டாடும்படி என்னுைடய
மக்கைளப் ேபாகவ டேவண்டும் என்று ெசால்லுகறார்” என்றார்கள். 2 அதற்குப்
பார்ேவான்: “நான் இஸ்ரேவைலப் ேபாகவ டக் ெயேகாவாவன் வார்த்ைதையக்
ேகட்க றதற்குஅவர்யார்? எனக்குெயேகாவாைவெதரியாது; நான்இஸ்ரேவைலப்
ேபாகவ டமாட்ேடன்” என்றான். 3 அப்ெபாழுது அவர்கள்: “எப ெரயர்களுைடய
ேதவன் எங்கைளச் சந்த த்தார்; நாங்கள் வனாந்த ரத்தல் மூன்றுநாட்கள்

* அத்த யாயம் 4:25 4:25 தன்மகனின்இரத்தத்தனால்அவள்தன்கணவரின்ஜீவைனகாப்பற்றனாள்.
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பயணமாக ேபாய், எங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவற்கு பலியடும்படி
ேபாகவ டேவண்டும்; ேபாகாமலிருந்தால், அவர் ெகாள்ைளேநாையயும்,
பட்டயத்ைதயும் எங்கள்ேமல் வரச்ெசய்வார்” என்றார்கள். 4 எக ப்தன் ராஜா
அவர்கைள ேநாக்க : “ேமாேசயும்ஆேரானுமாகய நீங்கள்மக்கைளத் தங்களுைடய
ேவைலகைளவ ட்டுக் கைலயச்ெசய்க றது என்ன? உங்கள் சுைமகைளச்
சுமக்கப்ேபாங்கள்” என்றான். 5 பன்னும் பார்ேவான்: “இேதா, ேதசத்தல் மக்கள்
மிகுதயாக இருக்க றார்கள்; அவர்கள் சுைம சுமக்க றைதவ ட்டு ஓய்ந்தருக்கும்படி
ெசய்க றீர்கேள” என்றான். 6 அன்றயும், அந்த நாளிேல பார்ேவான் மக்களின்
ேமற்பார்ைவயாளர்கைளயும் அவர்களுைடய தைலவர்கைளயும் ேநாக்க :
7 “ெசங்கல் ேவைலக்கு நீங்கள் முன்ேபால இனி மக்களுக்கு ைவக்ேகால்
ெகாடுக்கேவண்டாம்; அவர்கள் தாங்கேள ேபாய்த் தங்களுக்கு ைவக்ேகால்
ேசர்க்கட்டும். 8 அவர்கள் முன்பு ெசய்துெகாடுத்த கணக்கன்படிேய ெசங்கல்
ெசய்யும்படிெசால்லுங்கள்;அத ேலநீங்கள்ஒன்றும்குைறக்கேவண்டாம்,அவர்கள்
ேசாம்ேபற களாக இருக்க றார்கள்; அதனால் நாங்கள் ேபாய் எங்களுைடய
ேதவனுக்குப் பலியடுேவாம் என்றுகூக்குரலிடுகறார்கள். 9அந்த மனிதர்கள்ேமல்
முன்ைபவ ட அத க ேவைலையச் சுமத்துங்கள், அதல் அவர்கள் கஷ்டப்படட்டும்;
அவர்கள் வீண்வார்த்ைதகைளக் ேகட்கவ டாதீர்கள்” என்று கட்டைளய ட்டான்.
10 அப்ெபாழுது மக்களின் ேமற்பார்ைவயாளர்களும் அவர்கள் தைலவர்களும்
புறப்பட்டுப்ேபாய் மக்கைள ேநாக்க : “உங்களுக்கு ைவக்ேகால் ெகாடுப்பதல்ைல;
11நீங்கேள ேபாய் உங்களுக்கு கைடக்க ற இடங்களில் ைவக்ேகால் ேசகரியுங்கள்;
ஆனாலும் உங்களுைடய ேவைலயல் ஒன்றும் குைறக்கப்படுவதல்ைல என்று
பார்ேவான்ெசால்லுகறார்”என்றார்கள். 12அப்ெபாழுதுைவக்ேகாலுக்குப்பதலாக
அதன் தாளடிகைளச் ேசர்க்கும்படி மக்கள் எக ப்துேதசம் எங்கும் அைலந்து
த ரிந்தார்கள். 13 ேமற்பார்ைவயாளர்கள் அவர்கைள ேநாக்க : ைவக்ேகால்
இருந்த நாளில் ெசய்தபடிேய உங்கள் ேவைலகைள ஒவ்ெவாரு நாளிலும்
ெசய்து முடியுங்கள் என்று ெசால்லி, அவர்கைளத் அவசரப்படுத்தனார்கள்.
14 பார்ேவானுைடய ேமற்பார்ைவயாளர்கள் இஸ்ரேவலர்கள் ேமல்ைவத்த
அவர்களுைடய தைலவர்கைள ேநாக்க : “ெசங்கல் ேவைலயல் நீங்கள் முன்பு
ெசய்ததுேபால ேநற்றும் இன்றும் ஏன் ெசய்யவல்ைல” என்று ேகட்டு, அவர்கைள
அடித்தார்கள். 15 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலர்களின் தைலவர்கள் பார்ேவானிடம்
ேபாய் கூக்குரலிட்டு: “உமது அடியார்களுக்கு நீர் இப்படிச் ெசய்க றது என்ன?
16 உமது அடியார்களுக்கு ைவக்ேகால் ெகாடுக்காமல் இருந்தும், ெசங்கல்
அறுக்கேவண்டும் என்று எங்களுக்குச் ெசால்லுகறார்கள்; உம்முைடய மக்களிடம்
குற்றம்இருக்க,உமதுஅடியார்களாகயநாங்கள்அடிக்கப்படுக ேறாம்”என்றார்கள்.
17 அதற்கு அவன்: “நீங்கள் ேசாம்ேபற களாக இருக்க றீர்கள்; அதனால்தான்
ேபாகேவண்டும், ெயேகாவாவுக்குப் பலிய டேவண்டும் என்கறீர்கள். 18 ேபாய்,
ேவைல ெசய்யுங்கள், உங்களுக்கு ைவக்ேகால் ெகாடுக்கப்படுவதல்ைல;
ஆனாலும் கணக்கன்படிேய நீங்கள் ெசங்கைல அறுத்துக் ெகாடுக்கேவண்டும்”
என்றான். 19நீங்கள் ஒவ்ெவாரு நாளிலும் அறுக்கேவண்டிய ெசங்கலிேல ஒன்றும்
குைறக்கக்கூடாது என்று ெசால்லப்பட்டதால், இஸ்ரேவலர்களின் தைலவர்கள்
தங்களுக்கு இக்கட்டு வந்தது என்று கண்டார்கள். 20 அவர்கள் பார்ேவானுைடய
சமுகத்ைத வ ட்டுப் புறப்படும்ேபாது, வழியல் நன்ற ேமாேசக்கும் ஆேரானுக்கும்
எத ர்ப்பட்டு, 21 அவர்கைள ேநாக்க : “நீங்கள் பார்ேவானின் கண்களுக்கு
முன்பாகவும் அவருைடய ேவைலக்காரர்களின் கண்களுக்கு முன்பாகவும்
எங்களுைடய வாசைனையக் ெகடுத்து, எங்கைளக் ெகால்லும்படி அவர்களுைடய
ைகய ேல பட்டயத்ைதக் ெகாடுத்ததால், ெயேகாவா உங்கைளப் பார்த்து
நயாயம் தீர்க்கக்கடவர்” என்றார்கள். 22 அப்ெபாழுது ேமாேச ெயேகாவாவ டம்
தரும்ப ப்ேபாய்: “ஆண்டவேர, இந்த மக்களுக்குத் தீங்குவரச்ெசய்தெதன்ன? ஏன்
என்ைனஅனுப்பனீர்? 23நான்உமதுநாமத்ைதக்ெகாண்டுேபசும்படிபார்ேவானிடம்
ெசன்றதுமுதல் அவன் இந்த மக்கைள உபத்த ரவப்படுத்துகறான்; நீர் உம்முைடய
மக்கைளவடுதைலயாக்கவல்ைலேய” என்றான்.

அத்த யாயம் 6
ெயேகாவாவன்வடுதைலவாக்குத்தத்தம்
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1அப்ெபாழுதுெயேகாவாேமாேசையேநாக்க : “நான்பார்ேவானுக்குச்ெசய்வைத
இப்ெபாழுது காண்பாய்; என் வலிைமயான ைகையக் கண்டு அவர்கைளப்
ேபாகவ ட்டு,அவர்கைளத்தன்னுைடயேதசத்தலிருந்துதுரத்தவடுவான்”என்றார்.

2 ேமலும், ேதவன் ேமாேசைய ேநாக்க : “நான் ேயேகாவா, 3 சர்வவல்லைமயுள்ள*
ேதவன்என்னும்நாமத்தனால்நான்ஆப ரகாமுக்கும்ஈசாக்குக்கும்யாக்ேகாபுக்கும்
தரிசனமாேனன்; ஆனாலும் ேயேகாவா என்னும் என்னுைடய நாமத்தனால் நான்
அவர்களுக்குஅறயப்படவல்ைல. 4அவர்கள் பரேதச களாகத் தங்கன ேதசமாக ய
கானான்ேதசத்ைத அவர்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று நான் அவர்கேளாடு
என்னுைடய உடன்படிக்ைகையயும் ஏற்படுத்தயருக்க ேறன். 5 எக ப்தயர்கள்
அடிைமயாக ைவத்தருக்க ற இஸ்ரேவலர்களின் ெபருமூச்ைசயும் நான் ேகட்டு,
என்னுைடய உடன்படிக்ைகைய நைனத்ேதன். 6 ஆதலால், இஸ்ரேவலர்கைள
ேநாக்க : நாேன ெயேகாவா, உங்கள்ேமல் எக ப்தயர்கள் சுமத்தன சுைமகைள
நீக்க நான் உங்கைள வடுவத்து, உங்கைள அவர்கள் அடிைமத்தனத்தற்கு,
நீங்கலாக்க , பலத்த ைகயனாலும், மகா தண்டைனகளினாலும் உங்கைள மீட்டு,
7 உங்கைள எனக்கு மக்களாகச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு, உங்களுக்கு ேதவனாக
இருப்ேபன்; உங்கள்ேமல் எக ப்தயர்கள் சுமத்தன சுைமகைள நீக்க உங்கைள
வடுவக்கற உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா நான் என்று அறவீர்கள்.
8 ஆப ரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்ேகாபுக்கும் ெகாடுப்ேபன் என்று நான்
ஆைணயட்ட ேதசத்தல் உங்கைளக் ெகாண்டுேபாய், அைத உங்களுக்குச்
ெசாந்தமாகக் ெகாடுப்ேபன்; நான் ெயேகாவா என்று அவர்களுக்குச் ெசால்
என்றார். 9 இப்படியாக ேமாேச இஸ்ரேவலர்களுக்குச் ெசான்னான்; அவர்கேளா
மனவருத்தத்தாலும் ெகாடுைமயான ேவைலயாலும் ேமாேசயன் வார்த்ைதகைள
ேகட்காமற்ேபானார்கள். 10 பன்பு, ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 11 “நீ எக ப்தன்
ராஜாவாகய பார்ேவானிடம் ேபாய், அவன் தன்னுைடய ேதசத்தலிருந்து
இஸ்ரேவல் மக்கைளப் ேபாகவடும்படி அவனுடன் ேபசு” என்றார். 12 ேமாேச
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தானத்தல் நன்று, “இஸ்ரேவலர்கேள நான் ெசால்வைதக்
ேகட்கவல்ைல; பார்ேவான் எப்படி நான் ெசால்வைதக் ேகட்பான்? நான் த க்கு
வாயுள்ளவன்” என்றான்.

ஆேரான், ேமாேசயன்வம்சவரலாறு
13 ெயேகாவா ேமாேசேயாடும் ஆேராேனாடும் ேபச , இஸ்ரேவலர்கைள

எக ப்து ேதசத்தலிருந்து அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாகும்படி, அவர்கைள
இஸ்ரேவலர்களிடத்த ற்கும் எக ப்தன் ராஜாவாகய பார்ேவானிடத்த ற்கும்
கட்டைளக்ெகாடுத்துஅனுப்பனார்.

14 அவர்களுைடய தகப்பன்மார்களுைடய வீட்டார்களின் தைலவர்கள்
யாெரன்றால், இஸ்ரேவலுக்கு முதலில் பறந்தவனாகய ரூபனுைடய மகன்கள்
ஆேனாக்கு, பல்லூ, எஸ்ேரான், கர்மீ; இவர்கள் ரூபனுைடய வம்சங்களின்
தைலவர்கள். 15 ச மிேயானின் மகன்கள் எமுேவல், யாமின், ஓகாத், யாகீன்,
ேசாகார்,கானானியெபண்ணின்மகனாகயசவுல்;ச மிேயானுைடயவம்சங்களின்
தைலவர்கள்இவர்கேள. 16வம்சப்பட்டியலின்படிப றந்தேலவயன்மகன்களுைடய
ெபயர்கள், ெகர்ேசான், ேகாகாத், ெமராரி என்பைவகள். ேலவ நூற்றுமுப்பத்ேதழு
வருடங்கள் உய ேராடு இருந்தான். 17 அவரவர் வம்சங்களின்படி ப றந்த
ெகர்ேசானின் மகன்கள் லிப்னி, சீேமய என்பவர்கள். 18 ேகாகாத்தன்
மகன்கள் அம்ராம், இத்ேசயார், எப்ேரான், ஊசேயல் என்பவர்கள்; ேகாகாத்
நூற்றுமுப்பத்துமூன்று வருடங்கள் உய ேராடு இருந்தான். 19 ெமராரியன்
மகன்கள் மேகலி, மூச என்பவர்கள்; அவரவர் சந்ததயன்படி ேலவயனுைடய
வம்சங்களின் தைலவர்கள் இவர்கேள. 20 அம்ராம் தன்னுைடய அத்ைதயாகய
ேயாெகேபத்ைதத் தருமணம் ெசய்தான்; அவள் அவனுக்கு ஆேராைனயும்
ேமாேசையயும் ெபற்றாள்; அம்ராம் நூற்றுமுப்பத்ேதழு வருடங்கள் உய ேராடு
இருந்தான். 21 இத்ேசயாரின் மகன்கள் ேகாராகு, ெநப்ேபக், ச க்ரி என்பவர்கள்.
22 ஊசேயலின் மகன்கள் மீசாேயல், எல்சாபான், ச த்ரி என்பவர்கள். 23 ஆேரான்
அம்மினதாபன் மகளும் நகேசானின் சேகாதரியுமாக ய எலிசபாைள தருமணம்
ெசய்தான்; இவள் அவனுக்கு நாதாைபயும், அபயூைவயும், எெலயசைரயும்,

* அத்த யாயம் 6:3 6:3 எல்ஷடாய்
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இத்தாமாைரயும் ெபற்றாள். 24 ேகாராகன் மகன்கள் ஆசீர், எல்க்கானா,
அபயாசாப் என்பவர்கள்; ேகாராக யர்களின் வம்சத்தைலவர்கள் இவர்கேள.
25ஆேரானின் மகனாகய எெலயாசார் பூத்த ேயலுைடய மகள்களில் ஒருத்தையத்
தருமணம் ெசய்தான், அவள் அவனுக்குப் பெனகாைசப் ெபற்றாள்; அவரவர்
வம்சங்களின்படி ேலவயர்களுைடய தகப்பன்மார்களாகய தைலவர்கள்
இவர்கேள. 26 இஸ்ரேவலர்கைள அணியணியாக எக ப்து ேதசத்தலிருந்து
நடத்த க்ெகாண்டு ேபாவதற்குக் ெயேகாவால் கட்டைள” ெபற்ற ஆேரானும்
ேமாேசயும் இவர்கேள. 27 இஸ்ரேவலர்கைள எக ப்தலிருந்து நடத்த க்ெகாண்டு
ேபாவதற்கு, எக ப்தன் ராஜாவாகய பார்ேவாேனாடு ேபசன ேமாேசயும்ஆேரானும்
இவர்கேள.

ேமாேசக்காகஆேரான்ேபசுதல்
28 ெயேகாவா எக ப்துேதசத்தல் ேமாேசேயாடு ேபசன நாளில்;

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

அத்த யாயம் 7
ஆேரானுைடய ேகால் பாம்பாக மாறுதல்

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

ஆேரானுைடய ேகால் பாம்பாக மாறயது.
8 ெயேகாவா ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் ேநாக்க : 9 “உங்கைள ஒரு

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

1வதுவாைத-இரத்தமாகயவாைத
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14 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : “பார்ேவானின் இருதயம்
கடினமானது; மக்கைள வ டமாட்ேடன் என்கறான். 15 காைலயல் நீ பார்ேவானிடம்
ேபா, அவன் நத க்குப் புறப்பட்டு வருவான்; நீ அவனுக்கு எத ராக நத ேயாரத்தல்
நன்று, பாம்பாக மாறன ேகாைல உன்னுைடய ைகய ேல ப டித்துக்ெகாண்டு,
16 அவைன ேநாக்க : வனாந்த ரத்தல் எனக்கு ஆராதைனெசய்ய என்னுைடய
மக்கைள அனுப்பவ டேவண்டும் என்று ெசால்லும்படி எப ெரயர்களுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா என்ைன உம்மிடத்த ற்கு அனுப்பயும், இது வைரக்கும்
நீர் ேகட்காமற்ேபானீர். 17இேதா, என்னுைடயைகயல்இருக்கற ேகாலால் நதயல்
இருக்கறதண்ணீர்ேமல்அடிப்ேபன்;அப்ெபாழுதுஅதுஇரத்தமாக மாற , 18நதயல்
இருக்கற மீன்கள் ெசத்து, நத நாற ப்ேபாகும்; அப்ெபாழுது நதயல் இருக்கற
தண்ணீைர எக ப்தயர்கள் குடிக்கமுடியாமல் அருவருப்பார்கள்; இதனால் நாேன
ெயேகாவா என்பைத அற ந்துெகாள்வாய் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்”
என்று ெசால் என்றார். 19 ேமலும், ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : “நீ ஆேரானிடம்
உன்னுைடய ேகாைல எடுத்துக்ெகாண்டு எக ப்தன் நீர்நைலகளாகய அவர்கள்
வாய்க்கால்கள்ேமலும், நத கள்ேமலும், குளங்கள்ேமலும், தண்ணீர் நற்க ற
எல்லா இடங்கள்ேமலும், அைவகள் இரத்தமாகும்படி, உன்னுைடய ைகைய நீட்டு;
அப்ெபாழுது எக ப்து ேதசம் எங்கும் மரப்பாத்த ரங்களிலும், கற்பாத்த ரங்களிலும்
இரத்தம் உண்டாகும் என்று ெசால்” என்றார். 20 ெயேகாவா கட்டைளய ட்டபடி
ேமாேசயும் ஆேரானும் ெசய்தார்கள்; பார்ேவானுைடய கண்களுக்கு முன்பாகவும்,
அவனுைடய ேவைலக்காரர்களின் கண்களுக்கு முன்பாகவும் ேகாைல ஓங்க ,
நதயலுள்ள தண்ணீைர அடிக்க, நதயலுள்ள தண்ணீெரல்லாம் இரத்தமாக
மாறயது. 21 நதயன் மீன்கள் ெசத்து, நத நாற ப்ேபானது; நதயன் தண்ணீைரக்
குடிக்க எக ப்தயர்களுக்கு முடியாமற்ேபானது; எக ப்து ேதசம் எங்கும் இரத்தமாக
இருந்தது. 22 எக ப்தன் மந்த ரவாத களும் தங்கள் மந்த ரவ த்ைதயனால்
அப்படிச் ெசய்தார்கள்; ெயேகாவா ெசால்லியருந்தபடி பார்ேவானின் இருதயம்
கடினப்பட்டது; அவர்களுைடயவார்த்ைதகைள ேகட்காமற்ேபானான். 23பார்ேவான்
இைதயும் ச ந்த க்காமல், தன்னுைடய வீட்டிற்குத் தரும்ப ப்ேபானான். 24 நதயன்
தண்ணீர் குடிக்க உதவாதபடியால், குடிக்கத்தக்க தண்ணீருக்காக எக ப்தயர்கள்
எல்ேலாரும் நத ேயாரத்தல் ஊற்று ேதாண்டினார்கள். 25 ெயேகாவா நதைய
அடித்துஏழுநாட்கள்ஆனது.

அத்த யாயம் 8
2வது-தவைளகளின்வாைத

1 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : “நீ பார்ேவானிடம் ேபாய்:
“எனக்கு ஆராதைனெசய்ய என்னுைடய மக்கைள அனுப்பவடு. 2 நீ அவர்கைள
அனுப்பவ டமாட்ேடன் என்று ெசான்னால், உன்னுைடய எல்ைல முழுவதும்
தவைளகளால் வாத ப்ேபன். 3 நத தவைளகைளத் த ரளாக ப றப்ப க்கும்;
அைவகள் உன்னுைடய வீட்டிலும் படுக்ைக அைறயலும், படுக்ைகயன்ேமலும்,
ேவைலக்காரர்களுைடய வீடுகளிலும், மக்களிடத்தலும், அடுப்புகளிலும்,
மாவுபைசக ற உன்னுைடய பாத்த ரங்களிலும் வந்து ஏறும். 4 அந்தத்
தவைளகள் உன்ேமலும், உன்னுைடய மக்கள்ேமலும், ேவைலக்காரர்கள்
எல்ேலார்ேமலும் வந்து ஏறும் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்று ெசால்”
என்றார். 5 ேமலும் ெயேகாவா ேமாேசய டம் நீ ஆேராைன ேநாக்க :” நீ
உன்னுைடய ைகயல் இருக்கற ேகாைல நத கள்ேமலும், வாய்க்கால்கள்ேமலும்,
குளங்கள்ேமலும் நீட்டி, எக ப்துேதசத்தன்ேமல் தவைளகைள வரும்படிச் ெசய்
என்று ெசால்” என்றார். 6அப்படிேய ஆேரான் தன்னுைடய ைகைய எக ப்தலுள்ள
தண்ணீர்கள்ேமல் நீட்டினான்; அப்ெபாழுது தவைளகள் வந்து, எக ப்து ேதசத்ைத
மூடிக்ெகாண்டது. 7 மந்த ரவாத களும் தங்களுைடய மந்த ரவ த்ைதயனால்
அப்படிச் ெசய்து, எக ப்து ேதசத்தன்ேமல் தவைளகைள வரச்ெசய்தார்கள்.
8 பார்ேவான் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் அைழத்து: “அந்தத் தவைளகள்
என்ைனயும் என்னுைடய மக்கைளயும்வ ட்டு நீங்கும்படி ெயேகாவாைவ
ேநாக்க ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள்; ெயேகாவாவுக்குப் பலியடும்படி மக்கைளப்
ேபாகவடுேவன்” என்றான். 9 அப்ெபாழுது ேமாேச பார்ேவாைன ேநாக்க :
“தவைளகள் நதய ேல மட்டும் இருக்கும்படி அைவகைள உம்மிடத்தலும்
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உம்முைடய வீட்டிலும் இல்லாமல் ஒழிந்துேபாகும்படிச் ெசய்ய, உமக்காகவும்
உம்முைடய ேவைலக்காரர்களுக்காகவும் உம்முைடய மக்களுக்காகவும் நான்
வண்ணப்பம் ெசய்யேவண்டிய காலத்ைதக் குற க்கும் ேமன்ைம உமக்ேக
இருப்பதாக” என்றான். 10 அதற்கு அவன்: “நாைளக்கு என்றான். அப்ெபாழுது
இவன்: “எங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு ஒப்பானவர் இல்ைல என்பைத நீர்
அறயும்படி உம்முைடய வார்த்ைதயன்படி ஆகட்டும். 11 தவைளகள் உம்ைமயும்,
உம்முைடய வீட்ைடயும், உம்முைடய ேவைலக்காரர்கைளயும், உம்முைடய
மக்கைளயும்வ ட்டு நீங்க , நதய ேல மட்டும் இருக்கும்” என்றான். 12 ேமாேசயும்
ஆேரானும் பார்ேவாைனவட்டுப் புறப்பட்டார்கள். பார்ேவானுக்கு எத ராக
வரச்ெசய்த தவைளகளினால் ேமாேச ெயேகாவாைவ ேநாக்க க் கூப்ப ட்டான்.
13 ெயேகாவா ேமாேசயன் ெசாற்படிச் ெசய்தார்; வீடுகளிலும் முற்றங்களிலும்
வயல்களிலும் இருந்த தவைளகள் ெசத்துப்ேபானது. 14 அைவகைளக்
குவயல் குவயலாகச் ேசர்த்தார்கள்; அதனால் பூமிெயங்கும் நாற்றம்
எடுத்தது. 15 இலகுவுண்டாயற்ெறன்று பார்ேவான் கண்டேபாேதா, தன்னுைடய
இருதயத்ைதக் கடினப்படுத்த , அவர்களுைடய ெசால்ைலக் ேகட்காமற்ேபானான்;
ெயேகாவாெசால்லியருந்தபடிேயஆனது.

3வது-ேபன்களின்வாைத
16 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசய டம் நீ ஆேராைன ேநாக்க : “உன்னுைடய

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

4. வது-வண்டுகளின்வாைத
20 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : “நாைள அதகாைலயல்

நீ எழுந்து ேபாய், பார்ேவான் நத க்குப் புறப்பட்டு வரும்ேபாது, அவனுக்கு
முன்பாக நன்று: எனக்கு ஆராதைன ெசய்யும்படி என்னுைடய மக்கைளப்
ேபாகவடு. 21என்னுைடய மக்கைளப் ேபாகவ டாமல்இருந்தால், நான்உன்ேமலும்,
உன்னுைடய ேவைலக்காரர்கள்ேமலும், மக்கள்ேமலும், வீடுகள்ேமலும் பலவத
வண்டுகைள அனுப்புேவன்; எக ப்தயர்களுைடய வீடுகளும் அவர்கள் இருக்கற
ேதசமும் அந்த வண்டுகளால் நைறயும். 22 பூமியன் நடுவல் நாேன ெயேகாவா
என்பைத நீ அறயும்படி என்னுைடய மக்கள் இருக்கற ேகாேசன் நாட்டில் அந்த
நாட்களிேல வண்டுகள் வராதபடி, அந்த நாட்ைட தனிப்படுத்த , 23 என்னுைடய
மக்களுக்கும் உன்னுைடய மக்களுக்கும் வத்தயாசம் உண்டாகும்படி ெசய்ேவன்;
இந்த அைடயாளம் நாைளக்கு உண்டாகும் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்”
என்று ெசால் என்றார். 24 அப்படிேய ெயேகாவா ெசய்தார்; ெவகு த ரளான
வண்டுவைககள்பார்ேவானுைடயவீட்டிலும்,அவனுைடயேவைலக்காரர்களுைடய
வீடுகளிலும், எக ப்து ேதசம் முழுவதலும் வந்தது; வண்டுகளினாேல ேதசம்
ெகட்டுப்ேபானது. 25 அப்ெபாழுது பார்ேவான் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும்
அைழத்து: “நீங்கள்ேபாய்,உங்கள்ேதவனுக்குஇந்தேதசத்த ேலேயபலியடுங்கள்”
என்றான். 26அதற்கு ேமாேச: “அப்படிச் ெசய்யக்கூடாது; எங்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்கு நாங்கள் எக ப்தயர்களுைடய அருவருப்ைபப் பலியடுகறதாக
இருக்குேம, எக ப்தயர்களுைடய அருவருப்ைப நாங்கள் அவர்களுைடய
கண்களுக்கு முன்பாகப் பலிய ட்டால், எங்கைளக் கல்ெலறவார்கள் அல்லவா?
27 நாங்கள் வனாந்த ரத்தல் மூன்று நாட்கள் பயணமாக ேபாய், எங்களுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா எங்களுக்கு வதக்க றபடிேய அவருக்குப் பலியடுேவாம்”
என்றான். 28 அப்ெபாழுது பார்ேவான்: “நீங்கள் உங்களுைடய ேதவனாகய
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ெயேகாவாவுக்குவனாந்த ரத்தல்பலியடும்படி,நான்உங்கைளப்ேபாகவடுேவன்;
ஆனாலும், நீங்கள் அதக தூரமாகப் ேபாகேவண்டாம்; எனக்காக ேவண்டுதல்
ெசய்யுங்கள்” என்றான். 29அதற்கு ேமாேச: “நான் உம்ைமவ ட்டுப் புறப்பட்டபன்பு,
நாைளக்கு வண்டுகள் பார்ேவாைனயும் அவருைடய ேவைலக்காரர்கைளயும்
அவருைடய மக்கைளயும் வ ட்டு நீங்கும்படி, நான் ெயேகாவாைவ ேநாக்க
ேவண்டுதல் ெசய்ேவன்; ஆனாலும், ெயேகாவாவுக்குப் பலியடுகறதற்கு
மக்கைளப் ேபாகவ டாதபடிப் பார்ேவான் இனி ஏமாற்றாதருப்பாராக” என்றான்.
30 ேமாேச பார்ேவாைனவட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபாய், ெயேகாவா ேநாக்க ேவண்டுதல்
ெசய்தான். 31 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசயன் ெசாற்படி, வண்டுவைககள்
பார்ேவாைனயும் அவனுைடய ேவைலக்காரர்கைளயும், மக்கைளயும்வ ட்டு
நீங்கும்படிச் ெசய்தார்;ஒன்றுகூடமீதயாகஇருக்கவல்ைல. 32பார்ேவாேனா,இந்த
முைறயும் தன்னுைடய இருதயத்ைதக் கடினப்படுத்த , மக்கைளப் ேபாகவ டாமல்
இருந்தான்.

அத்த யாயம் 9
5வது-ஆடுமாடுகளின்மீதானவாைத

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

6வது-ெகாடியெகாப்புளங்களின்வாைத
8 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் ேநாக்க : “உங்கள்

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

7வது-கல்மைழயன்வாைத
13 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : “நீ அத காைலயல் எழுந்து

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

22 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : “எக ப்து ேதசம் எங்கும்
மனிதர்கள்ேமலும் மிருகஜீவன்கள்ேமலும் எக ப்து ேதசத்தலிருக்கற
எல்லாவதமான பய ர் வைககள்ேமலும் கல்மைழ ெபய்ய, உன்னுைடய ைகைய
வானத்த ற்கு ேநராக நீட்டு” என்றார். 23 அப்படிேய ேமாேச தன்னுைடய ேகாைல
வானத்த ற்கு ேநராக நீட்டினான். அப்ெபாழுது ெயேகாவா இடிமுழக்கங்கைளயும்
கல்மைழையயும்அனுப்பனார்;அக்கனிதைரயன்ேமல்ேவகமாகஓடியது;எக ப்து
ேதசத்தன்ேமல் ெயேகாவா கல்மைழையப் ெபய்யச்ெசய்தார்; 24 கல்மைழயும்
கல்மைழேயாடு கலந்தஅக்கனியும் மிகவும் ெகாடியதாகஇருந்தது; எக ப்து ேதசம்
ேதான்றய நாள்முதல் அதல் அப்படி ஒருேபாதும் உண்டானதல்ைல. 25 எக ப்து
ேதசம்எங்கும்மனிதர்கைளயும்மிருகஜீவன்கைளயும்,ெவளிய ேலஇருந்தைவகள்
எைவகேளாஅைவகள்எல்லாவற்ைறயும்அந்தக்கல்மைழஅழித்துப்ேபாட்டது;அது
ெவளியன்பய ர்வைககைளெயல்லாம்அழித்து,ெவளியன்மரங்கைளெயல்லாம்
முறத்துப்ேபாட்டது. 26 இஸ்ரேவலர்கள் இருந்த ேகாேசன் நாட்டில் மட்டும்
கல்மைழ ெபய்யாமல் இருந்தது. 27 அப்ெபாழுது பார்ேவான் ேமாேசையயும்
ஆேராைனயும் அைழத்து: “நான் இந்தமுைற பாவம் ெசய்ேதன்; ெயேகாவா
நீதயுள்ளவர்; நானும் என்னுைடய மக்களும் துன்மார்க்கர்கள். 28 இது ேபாதும்;
இந்தப் ெபரிய இடிமுழக்கங்களும் கல்மைழயும் ஒழியும்படி, ெயேகாவாைவ
ேநாக்க வண்ணப்பம் ெசய்யுங்கள்; நான் உங்கைளப் ேபாகவடுேவன், இனி
உங்களுக்குத் தைடயல்ைல” என்றான். 29 ேமாேச அவைன ேநாக்க : “நான்
பட்டணத்தலிருந்து புறப்பட்டவுடன், என்னுைடய ைககைளக் ெயேகாவாவுக்கு
ேநராகவ ரிப்ேபன்;அப்ெபாழுதுஇடிமுழக்கங்கள்ஓய்ந்துகல்மைழநன்றுேபாகும்;
அதனால் பூமி ெயேகாவாவுைடயது என்பைத நீர் அறவீர். 30 இருந்தாலும்
நீரும் உம்முைடய ேவைலக்காரர்களும் இன்னும் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப்
பயப்படமாட்டீர்கள் என்பைத அற ேவன்” என்றான். 31அப்ெபாழுது வாற்ேகாதுைம
கத ர்வ ட்டும் ெகாள்ளுப்பய ரானது பூ பூத்தருந்தது; அதனால் ெகாள்ளும்
வாற்ேகாதுைமயும்அழிக்கப்பட்டுப்ேபானது. 32 ேகாதுைமயும் கம்பும் கத ர்வ டாமல்
இருந்ததால், அைவகள் அழிக்கப்படவல்ைல. 33 ேமாேச பார்ேவாைனவட்டுப்
பட்டணத்தலிருந்து புறப்பட்டு, தன்னுைடய ைககைளக் ெயேகாவாவுக்கு ேநராக
வ ரித்தான்; அப்ெபாழுது இடிமுழக்கமும் கல்மைழயும் நன்றது; மைழயும் பூமியல்
ெபய்யாமல் இருந்தது. 34 மைழயும் கல்மைழயும் இடிமுழக்கமும் நன்றுேபானைத
பார்ேவான் கண்டேபாது, அவனும் அவனுைடய ேவைலக்காரர்களும் பன்னும்
பாவம்ெசய்து, தங்களுைடய இருதயத்ைதக் கடினப்படுத்தனார்கள். 35ெயேகாவா
ேமாேசையக்ெகாண்டு ெசால்லியருந்தபடிேய, பார்ேவானின் இருதயம்
கடினப்பட்டது;அவன்இஸ்ரேவல்மக்கைளப் ேபாகவ டவல்ைல.
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அத்த யாயம் 10
8வதுவாைத-ெவட்டுகளிகளின்வாைத

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

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

9வதுவாைத-காரிருள்வாைத.
21அப்ெபாழுதுெயேகாவாேமாேசையேநாக்க : “தடவ க்ெகாண்டிருக்கும்படியான

இருள் எக ப்து ேதசத்தன்ேமல் உண்டாகும்படி, உன்னுைடய ைகைய வானத்த ற்கு
ேநராக நீட்டு” என்றார். 22 ேமாேச தன்னுைடய ைகைய வானத்த ற்கு
ேநராக நீட்டினான்; அப்ெபாழுது எக ப்து ேதசம் எங்கும் மூன்றுநாட்கள்வைர
காரிருள் உண்டானது. 23 மூன்றுநாட்கள்வைர ஒருவைரெயாருவர் பார்க்கவும்
இல்ைல, ஒருவரும் தம்முைடய இடத்ைதவ ட்டு எழுந்தருக்கவும் இல்ைல;
இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாருக்கும் அவர்கள் வாழ்ந்த இடத்த ேல ெவளிச்சம்
இருந்தது. 24 அப்ெபாழுது பார்ேவான் ேமாேசைய அைழத்து; “நீங்கள் ேபாய்க்
ெயேகாவாவுக்குஆராதைனெசய்யுங்கள்;உங்களுைடயஆடுகளும்உங்களுைடய
மாடுகளும்மட்டும்நறுத்தப்படேவண்டும்;உங்களுைடயகுழந்ைதகள்உங்களுடன்
ேபாகலாம்” என்றான். 25 அதற்கு ேமாேச: “நாங்கள் எங்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாவற்கு ெசலுத்தும் பலிகைளயும் சர்வாங்க தகனபலிகைளயும் நீர்
எங்களுைடய ைகய ேல ெகாடுக்கேவண்டும். 26 எங்களுைடய மிருகஜீவன்களும்
எங்களுடன் வரேவண்டும்; ஒரு குளம்பும் பன்ைவக்கப்படுவதல்ைல;
எங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவற்கு ஆராதைன ெசய்வதற்கு
அைவகளிலிருந்து எடுக்கேவண்டும்; இன்னைதக்ெகாண்டு ெயேகாவாவுக்கு
ஆராதைன ெசய்ேவாம் என்பது நாங்கள் அங்ேக ேபாய்ச் ேசரும்வைர
எங்களுக்குத்ெதரியாது” என்றான். 27ெயேகாவா பார்ேவானுைடயஇருதயத்ைதக்
கடினப்படுத்தனார்; அவன் அவர்கைளப் ேபாகவ ட மனதல்லாமல் இருந்தான்.
28 பார்ேவான் அவைன ேநாக்க : “என்ைனவட்டு அந்தப்பக்கம் ேபா; நீ இனி
என்னுைடய முகத்ைதப் பார்க்காதபடி எச்சரிக்ைகயாக இரு; நீ இனி என்னுைடய
முகத்ைதப் பார்க்கும் நாளில் சாவாய்” என்றான். 29 அப்ெபாழுது ேமாேச: “நீர்
ெசான்னதுசரி;இனி நான்உம்முைடயமுகத்ைதப் பார்க்கமாட்ேடன்” என்றான்.
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1 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : “இன்னும் ஒரு வாைதையப்
பார்ேவான்ேமலும் எக ப்தன்ேமலும் வரச்ெசய்ேவன்; அதற்குப்பன்பு அவன்
உங்கைள இந்த இடத்தலிருந்து ேபாகவடுவான்; முழுவதுமாக உங்கைளப்
ேபாகவடுவதும் மட்டுமின்ற , உங்கைள இந்த இடத்தலிருந்து துரத்தயும்
வடுவான். 2 இப்ெபாழுது ஒவ்ெவாருவனும் அவனவன் அயலானிடத்தலும்,
ஒவ்ெவாருத்தயும் அவளவள் அயலாளிடத்தலும் ெவள்ளியுைடைமகைளயும்
ெபான்னுைடைமகைளயும் ேகட்கும்படி மக்களுக்குச் ெசால்” என்றார். 3அப்படிேய
ெயேகாவா மக்களுக்கு எக ப்தயர்களின் கண்களில் தயவுகைடக்கும்படிச்
ெசய்தார். ேமாேச என்பவன் எக ப்து ேதசத்தல் பார்ேவானுைடய
ஊழியக்காரர்களின் பார்ைவக்கும் மக்களின் பார்ைவக்கும் மிகவும் ெபரியவனாக
இருந்தான்.

4 அப்ெபாழுது ேமாேச: “ெயேகாவா உைரக்க றதாவது, நடு இரவ ேல நான்
எக ப்த ற்குள்ேள புறப்பட்டுப்ேபாேவன். 5 அப்ெபாழுது சங்காசனத்தன்ேமல்
அமர்ந்தருக்கும் பார்ேவானுைடய தைலப்பள்ைளமுதல் எந்த ரம் அைரக்கும்
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அடிைமப்ெபண்ணுைடய தைலப்பள்ைளவைரக்கும், எக ப்து ேதசத்தலிருக்கற
முதற்ேபறைனத்தும் மிருகஜீவன்களின் தைலயீற்றைனத்தும் சாகும் என்று
ெசான்னதுமன்ற , 6 அதனால் எக ப்து ேதசம் எங்கும் முன்னும் பன்னும்
ஒருேபாதும் உண்டாகாத ெபரிய கூக்குரல் உண்டாகும். 7 ஆனாலும் ெயேகாவா
எக ப்தயர்களுக்கும் இஸ்ரேவலர்களுக்கும் ெசய்க ற வத்தயாசத்ைத நீங்கள்
அறயும்படி, இஸ்ரேவல் மக்கள் அைனவருக்குள்ளும் மனிதர்கள்முதல்
மிருகஜீவன்கள் வைரக்கும் ஒரு நாய் கூட தன்னுைடய நாைவ அைசப்பதல்ைல.
8 அப்ெபாழுது உம்முைடய ேவைலக்காரர்களாகய இவர்கள் எல்ேலாரும்
என்னிடம் வந்து, பணிந்து. நீயும் உன்ைனப் பன்பற்றுகறவர்கள் எல்ேலாரும்
புறப்பட்டுப்ேபாங்கள் என்று ெசால்லுவார்கள்; அதன்பன்பு புறப்படுேவன்” என்று
ெசால்லி, கடுங்ேகாபத்ேதாடு பார்ேவாைனவட்டுப் புறப்பட்டான்.

9 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : “எக ப்து ேதசத்தல் என்னுைடய அற்புதங்கள்
அேநகமாகும்படி, பார்ேவான் உங்களுக்குச் ெசவெகாடுக்கமாட்டான்” என்று
ெசால்லியருந்தார். 10 ேமாேசயும் ஆேரானும் இந்த அற்புதங்கைளெயல்லாம்
பார்ேவானுக்குமுன்பாகச் ெசய்தார்கள். ெயேகாவா பார்ேவானின்இருதயத்ைதக்
கடினப்படுத்தயதால், அவன்இஸ்ரேவல் மக்கைளத் தன்னுைடய ேதசத்தலிருந்து
ேபாகவ டவல்ைல.

அத்த யாயம் 12
முதல்பஸ்கா பண்டிைக

1 ெயேகாவா எக ப்து ேதசத்தல் ேமாேசையயும், ஆேராைனயும் ேநாக்க : 2 “இந்த
மாதம்உங்களுக்குதுவக்கமாதம்; இதுஉங்களுக்குவருடத்தன்முதலாம் மாதமாக
இருப்பதாக. 3 நீங்கள் இஸ்ரேவல் சைபயார்கள் எல்ேலாைரயும் ேநாக்க : இந்த
மாதம் பத்தாம் ேததயல் வீட்டுத்தைலவர்கள், வீட்டுக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டியாக,
ஒவ்ெவாருவரும் ஒவ்ெவாரு ஆட்டுக்குட்டிையத் ெதரிந்துெகாள்ளட்டும்.
4 ஒரு வீட்டில் இருக்கறவர்கள் ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையப் சாப்படுவதற்குப்
ேபாதுமானவர்களாக இல்லாமற்ேபானால், அவனும் அவன் அருகலிருக்கற
அவனுைடய அயல்வீட்டுக்காரனும், தங்களிடத்தலுள்ள நபர்களின்
எண்ணிக்ைகக்குத்தக்கதாக ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையத் ெதரிந்துெகாள்ளேவண்டும்;
அவனவன் சாப்ப டத்தக்கதாக எண்ணிக்ைகபார்த்து, ஆட்டுக்குட்டிையத்
ெதரிந்துெகாள்ளேவண்டும். 5 அந்த ஆட்டுக்குட்டி பழுதற்றதும் ஆணும் ஒரு
வயதுைடயதுமாக இருக்கேவண்டும்; ெசம்மறயாடுகளிேலா ெவள்ளாடுகளிேலா
அைதத் ெதரிந்துெகாள்ளலாம். 6அைத இந்த மாதம் பதனான்காம்ேததவைரயும்
ைவத்தருந்து, இஸ்ரேவல் சைபயன் ஒவ்ெவாரு கூட்டத்தார்களும் மாைலயல்
அைத அடித்து, 7 அதன் இரத்தத்தல் ெகாஞ்சம் எடுத்து, தாங்கள் அைதச்
சாப்படும் வீட்டுவாசல் நைலக்கால்கள் இரண்டிலும் நைலயன் ேமற்சட்டத்தலும்
ெதளித்து, 8 அன்று இரவ ேல அதன் இைறச்சைய ெநருப்பனால் சுட்டு,
புளிப்ப ல்லா அப்பத்ேதாடும் கசப்பான கீைரேயாடும் அைதச் சாப்ப டட்டும்.
9 பச்ைசயாயும் தண்ணீரில் அவக்கப்பட்டதாயும் அல்ல; அதன் தைலையயும்
அதன் ெதாைடகைளயும் அதற்குள்ள எல்லாவற்ைறயும் ஒன்றாக ெநருப்பனால்
சுட்டதாக அைதச் சாப்படுங்கள். 10 அத ேல ஒன்ைறயும் காைலவைர மீதயாக
ைவக்காமல், காைலவைர அத ேல மீதயாக இருப்பைத அக்கனியால்
சுட்ெடரியுங்கள். 11 அைதச் சாப்ப டேவண்டிய முைறயாவது, நீங்கள்
உங்களுைடய இடுப்பல் கச்ைசையக் கட்டிக்ெகாண்டும், உங்களுைடய
கால்களில் காலணிைய அணிந்துெகாண்டும், உங்களுைடய ைகயல் தடிையப்
ப டித்துக்ெகாண்டும் அைத வைரவாக சாப்படுங்கள்; அது ெயேகாவாவுைடய
பஸ்கா.* 12 அந்த இரவ ேல நான் எக ப்து ேதசம் எங்கும் கடந்துேபாய்,
எக ப்து ேதசத்தலுள்ள மனிதர்கள்முதல் மிருகஜீவன்கள்வைர, முதலில்
பறந்தருக்க றைவகைளெயல்லாம் நாசம்ெசய்து, எக ப்து ெதய்வங்களின்ேமல்
நீதையச் ெசலுத்துேவன்†; நாேன ெயேகாவா. 13 நீங்கள் இருக்கும் வீடுகளில்
அந்த இரத்தம் உங்களுக்காக அைடயாளமாக இருக்கும்; அந்த இரத்தத்ைத நான்
கண்டு, உங்கைளக் கடந்துேபாேவன்; நான் எக ப்து ேதசத்ைத அழிக்கும்ேபாது,
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அழிக்கும் வாைத உங்களுக்குள்ேள வராமல் இருக்கும். 14 அந்த நாள்
உங்களுக்குநைனவுகூருதலானநாளாகஇருக்கட்டும்;அைதக்ெயேகாவாவுக்குப்
பண்டிைகயாக அனுசரியுங்கள்; அைதஉங்களுைடய தைலமுைறேதாறும் ந ரந்தர
கட்டைளயாக அனுசரிக்கேவண்டும். 15 புளிப்ப ல்லா அப்பத்ைத ஏழுநாட்கள்வைர
சாப்படுவீர்களாக; முதலாம் நாளிேல புளித்தமாைவ உங்கள் வீடுகளிலிருந்து
நீக்கேவண்டும்; முதலாம்நாள்துவங்க ஏழாம் நாள்வைரயும் புளித்த அப்பம்
சாப்படுக றவன் எவேனா அவன் இஸ்ரேவலர்களிலிருந்து துண்டிக்கப்படுவான்.
16 முதலாம் நாளில் பரிசுத்த சைபகூடுதலும், ஏழாம் நாளிலும் பரிசுத்த
சைபகூடுதலும் இருக்கேவண்டும்; அைவகளில் ஒரு ேவைலயும் ெசய்யக்கூடாது;
அவரவர் சாப்படுவதற்குத் ேதைவயானதுமட்டும் உங்களால் ெசய்யப்படலாம்.
17 புளிப்ப ல்லா அப்பப்பண்டிைகைய அனுசரியுங்கள்; இந்த நாளில்தான் நான்
உங்களுைடய ேசைனகைள எக ப்து ேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்ேதன்;
ஆைகயால், உங்கள் தைலமுைறேதாறும் ந ரந்தரக் கட்டைளயாக இந்த
நாைள அனுசரிக்கேவண்டும். 18 முதலாம் மாதம் பதனான்காம் ேதத
சாயங்காலந்ெதாடங்க மாதத்தன் இருபத்ேதாராம் ேதத சாயங்காலம்வைரக்கும்
புளிப்பல்லா அப்பம் சாப்படுவீர்களாக. 19 ஏழுநாட்கள்வைர உங்களுைடய
வீடுகளில் புளித்தமாவு காணப்படக்கூடாது; எவனாவது புளிப்ப டப்பட்டைதச்
சாப்ப ட்டால், அவன் அந்நயனானாலும் ெசாந்த ேதசப் ப றப்பானாலும், அந்த
ஆத்துமாஇஸ்ரேவல் சைபயல்இல்லாமல்துண்டிக்கப்படுவான். 20புளிப்ப டப்பட்ட
எைதயும் நீங்கள் சாப்ப டேவண்டாம்; நீங்கள் தங்குமிடங்களிெலல்லாம்
புளிப்ப ல்லாஅப்பம் சாப்படுங்கள்என்றுெசால்” என்றார்.

பஸ்கா பண்டிைகெகாண்டாடுதல்
21அப்ெபாழுதுேமாேசஇஸ்ரேவல்மூப்பர்கள்எல்ேலாைரயும்அைழத்து: “நீங்கள்

உங்களுைடய குடும்பங்களுக்குத் தகுந்தபடி உங்களுக்கு ஆட்டுக்குட்டிையத்
ெதரிந்ெதடுத்துக்ெகாண்டு, பஸ்காைவ அடித்து, 22 ஈேசாப்புக் ெகாழுந்துகளின்
ெகாத்ைத எடுத்து கண்ணத்தல் இருக்கும் இரத்தத்தல் ேதாய்த்து, அதல்
இருக்கும் அந்த இரத்தத்ைத வாசல் நைலக்கால்களின் ேமற்சட்டத்தலும்
வாசலின் நைலக்கால்கள் இரண்டிலும் ெதளியுங்கள்; அதகாைலவைரக்கும்
உங்களில் ஒருவரும் வீட்டு வாசைலவ ட்டுப் புறப்படேவண்டாம். 23 ெயேகாவா
எக ப்தயர்கைளநாசம்ெசய்வதற்குக்கடந்துவருவார்; நைலயன்ேமற்சட்டத்தலும்
வாசலின் நைலக்கால்கள் இரண்டிலும் அந்த இரத்தத்ைதக் காணும்ேபாது,
ெயேகாவா அழிக்க றவைன உங்களுைடய வீடுகளில் உங்கைள நாசம்
ெசய்வதற்கு வரவ டாமல், வாசற்படியலிருந்து வலகக் கடந்துேபாவார்.
24 இந்தக் காரியத்ைத உங்களுக்கும் உங்களுைடய பள்ைளகளுக்கும் ந ரந்தர
கட்டைளயாகக் ைகக்ெகாள்ளுங்கள். 25 ெயேகாவா உங்களுக்குத் தாம்
ெசான்னபடி ெகாடுக்கப்ேபாக ற ேதசத்த ேல நீங்கள் ேபாய்ச் ேசரும்ேபாது,
இந்த ஆராதைனையக் ைகக்ெகாள்ளுங்கள். 26 அப்ெபாழுது உங்கள்
பள்ைளகள்: இந்த ஆராதைனயன் கருத்து என்ன என்று உங்கைளக் ேகட்டால்,
27 இது ெயேகாவாவுைடய பஸ்காவாகய பலி; அவர் எக ப்தயர்கைள நாசம்
ெசய்து, நம்முைடய வீடுகைளத் தப்ப க்கச்ெசய்தேபாது, எக ப்தலிருந்த
இஸ்ரேவலர்களுைடய வீடுகைளக் கடந்துேபானார் என்று நீங்கள்
ெசால்லேவண்டும்” என்றான். அப்ெபாழுது மக்கள் தைலவணங்கப்
பணிந்துெகாண்டார்கள். 28 இஸ்ரேவலர்கள் ேபாய் அப்படிேய ெசய்தார்கள்;
ெயேகாவா ேமாேசக்கும்ஆேரானுக்கும்கட்டைளய ட்டபடிேயெசய்தார்கள்.

29 நடுஇரவ ேல சங்காசனத்தன்ேமல் அமர்ந்தருக்கும் பார்ேவானுைடய
தைலப்பள்ைளமுதல் காவல் க டங்கலிருக்கும் சைறப்பட்டவனின்
தைலப்பள்ைளவைரக்கும், எக ப்து ேதசத்தல் இருந்த முதற்ேபறைனத்ைதயும்,
மிருகஜீவன்களின்தைலயீற்றைனத்ைதயும்ெயேகாவாஅழித்தார். 30அப்ெபாழுது
பார்ேவானும்அவனுைடய எல்லாஊழியக்காரர்களும் எக ப்தயர்கள்அைனவரும்
இரவ ேல எழுந்தார்கள்; ெகாடிய கூக்குரல் எக ப்த ேல உண்டானது; சாவு இல்லாத
ஒருவீடும்இல்ைல.

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

37 இஸ்ரேவலர்கள் ராமேசைசவ ட்டுக் கால்நைடயாகப் பயணம்ெசய்து,
சுக்ேகாத்த ற்குப்ேபானார்கள்;அவர்கள்,பள்ைளகள்தவ ரஆறுலட்சம்ஆண்களாக
இருந்தார்கள். 38அவர்களுடன்கூடப்பலஇஸ்ரேவலர்கள்அல்லாதமக்கள்அேநகர்
ேபானதுமட்டுமல்லால், த ரளான ஆடுமாடுகள் முதலான மிருகஜீவன்களும்
ேபானது. 39 எக ப்தலிருந்து அவர்கள் ெகாண்டுவந்த பைசந்தமாைவப்
புளிப்பல்லாத அப்பங்களாகச் சுட்டார்கள்; அவர்கள் எக ப்தல் இருக்கமுடியாதபடி
துரத்தவ டப்பட்டதால், அது புளிக்காமல் இருந்தது; அவர்கள் தங்களுைடய
பயணத்தற்ெகன்று ஒன்றும் ஆயத்தம்ெசய்யவல்ைல. 40 இஸ்ரேவலர்கள்
எக ப்த ேல குடியருந்த காலம் நானூற்றுமுப்பது வருடங்கள். 41 நானூற்றுமுப்பது
வருடங்கள் முடிந்த அன்ைறய நாேள ெயேகாவாவுைடய ேசைனகள் எல்லாம்
எக ப்து ேதசத்தலிருந்து புறப்பட்டது. 42 ெயேகாவா அவர்கைள எக ப்து
ேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்ததால், இது அவருக்ெகன்று முக்கயமாக
அனுசரிக்கத்தக்க இரவானது; இஸ்ரேவல் சந்ததயார் எல்ேலாரும் தங்கள்
தைலமுைறேதாறும் ெயேகாவாவுக்கு முக்கயமாக அனுசரிக்கேவண்டிய இரவு
இதுேவ.

பஸ்காஅனுசரிப்பதற்கானகட்டைளகள்
43 ேமலும், ெயேகாவா ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் ேநாக்க : “பஸ்காவன்

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

அத்த யாயம் 13
முதற்ப றப்புகைளப்ப ரதஷ்ைடெசய்தல்

1 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “இஸ்ரேவலர்களுக்குள் மனிதர்களிலும்
மிருகஜீவன்களிலும் கர்ப்பம்த றந்து ப றக்க ற, முதற்ேபறான அைனத்ைதயும்
எனக்குப்பரிசுத்தப்படுத்து;அதுஎன்னுைடயது” என்றார்.
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3 அப்ெபாழுது ேமாேச மக்கைள ேநாக்க : “நீங்கள் அடிைமத்தன வீடாகய
எக ப்தலிருந்து புறப்பட்ட இந்த நாைள நைனயுங்கள்; ெயேகாவா பலத்த
ைகயனால் உங்கைள இந்த இடத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்தார்; ஆைகயால்,
நீங்கள் புளித்த அப்பம் சாப்ப டேவண்டாம். 4 ஆபீப் மாதத்தன் இந்த
நாளிேல நீங்கள் புறப்பட்டீர்கள். 5 ஆைகயால், ெயேகாவா உனக்குக்
ெகாடுப்ேபன் என்று உன்னுைடய முன்ேனார்களுக்கு ஆைணயட்டதும்,
பாலும் ேதனும் ஓடுகறதுமான ேதசமாக ய கானானியர்கள், ஏத்தயர்கள்,
எேமாரியர்கள், ஏவயர்கள், எபூசயர்கள் என்பவர்களுைடய ேதசத்த ற்கு
உன்ைன வரச்ெசய்யும் காலத்தல், நீ இந்த மாதத்த ேல இந்த ஆராதைனைய
ெசய்வாயாக. 6 புளிப்ப ல்லா அப்பத்ைத ஏழுநாட்கள்வைர சாப்ப டேவண்டும்;
ஏழாம்நாளிேல ெயேகாவாவுக்குப் பண்டிைக அனுசரிக்கப்படேவண்டும்.
7 அந்த ஏழுநாட்களும் புளிப்பல்லா அப்பம் சாப்ப டேவண்டும்; புளிப்புள்ள
அப்பம் உன்னிடத்த ேல காணப்படேவண்டாம்; உன்னுைடய எல்ைலக்குள்
எங்கும் புளித்தமாவும் உன்னிடத்தல் காணப்படேவண்டாம். 8 அந்த நாளில் நீ
உன்னுைடய பள்ைளகைள ேநாக்க : நான் எக ப்தலிருந்து புறப்படும்ேபாது,
ெயேகாவா எனக்குச் ெசய்ததற்காக இப்படி நடப்ப க்கப்படுக றது என்று ெசால்.
9 ெயேகாவாவன் நயாயப்ப ரமாணம் உன்னுைடய வாயலிருக்கும்படி, இது
உன்னுைடய ைகய ேல ஒரு அைடயாளமாகவும் உன்னுைடய கண்களின் நடுேவ
நைனப்பூட்டுதலாகவும் இருப்பதாக; பலத்த ைகயனால் ெயேகாவா உன்ைன
எக ப்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்தார்; 10 ஆைகயால், நீ வருடந்ேதாறும் குறத்த
காலத்தல்இந்த நயாயத்ைதஅனுசரித்துவரவும்.

முதல்மகனின்ப ரமாணம்
11 ேமலும், “ெயேகாவா உனக்கும் உன்னுைடய முன்ேனார்களுக்கும்

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

ேமகத்தூணிலும்,அக்கனித்தூணிலும்
17 பார்ேவான் மக்கைளப் ேபாகவ ட்டபன்பு: மக்கள் யுத்தத்ைதக் கண்டால்

மனமடிந்து, எக ப்த ற்குத் தரும்புவார்கள் என்று ெசால்லி; ெபலிஸ்தர்களின்
ேதசத்தன் வழியாகப் ேபாவது அருகாைமயாக இருந்தாலும், ேதவன் அவர்கைள
அந்த வழியாக நடத்தாமல், 18 ெசங்கடலின் வனாந்த ர வழியாக மக்கைளச்
சுற்ற ப் ேபாகச்ெசய்தார். இஸ்ரேவல் மக்கள் எக ப்து ேதசத்தலிருந்து ேகாத்த ரம்
ேகாத்த ரமாக புறப்பட்டுப்ேபானார்கள். 19 ேமாேச தன்ேனாடு ேயாேசப்பன்
எலும்புகைள எடுத்துக்ெகாண்டு ேபானான். ேதவன் ந ச்சயமாக உங்கைளச்
சந்த ப்பார்; அப்ெபாழுது உங்களுடன் என்னுைடய எலும்புகைள இந்த
இடத்தலிருந்துெகாண்டுேபாங்கள்என்றுேயாேசப்பு ெசால்லி,இஸ்ரேவலர்கைள

* அத்த யாயம் 13:13 13:13 13:13 கழுைதபலிஅங்கீகரிக்கப்படாது
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உறுதயாக ஆைணயடும்படிச் ெசய்தருந்தான். 20 அவர்கள் சுக்ேகாத்தலிருந்து
பயணப்பட்டு, வனாந்த ரத்தன் ஓரமாக ஏத்தாமிேல முகாமிட்டார்கள். 21அவர்கள்
இரவும் பகலும் வழிநடக்கக்கூடும்படி, ெயேகாவா பகலில் அவர்கைள வழிநடத்த
ேமகத்தூணிலும், இரவல் அவர்களுக்கு ெவளிச்சம் காட்ட அக்கனித்தூணிலும்
அவர்களுக்கு முன்பு ெசன்றார். 22 பகலிேல ேமகத்தூணிலும், இரவ ேல
அக்கனித்தூணிலும்மக்களிடத்தலிருந்துவலக ப்ேபாகவல்ைல.

அத்த யாயம் 14
ெசங்கடைலக்கடந்துெசல்லுதல்

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

15 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : “நீ என்னிடம் முைறயடுகறது
என்ன? புறப்பட்டுப் ேபாங்கள் என்று இஸ்ரேவலர்களுக்குச் ெசால்லு. 16 நீ
உன்னுைடய ேகாைல ஓங்க , உன்னுைடய ைகையக் கடலின்ேமல் நீட்டி, கடைலப்
பளந்துவடு; அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் மக்கள் கடலின் நடுவாக வறண்ட
நலத்தல் நடந்துேபாவார்கள். 17 எக ப்தயர்கள் உங்கைளப் பன்ெதாடர்ந்து
வரும்படி நான் அவர்களின் இருதயத்ைதக் கடினப்படுத்த பார்ேவானாலும் அவன்
இரதங்கள் குதைரவீரர்கள் முதலாகய அவனுைடய எல்லா இராணுவத்தாலும்
மகைமப்படுேவன். 18இப்படி நான் பார்ேவானாலும் அவனுைடய இரதங்களாலும்
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அவனுைடய குதைரவீரர்களாலும் மகைமப்படும்ேபாது, நாேன ெயேகாவா
என்பைத எக ப்தயர்கள் அறவார்கள் என்றார். 19அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலர்களின்
ேசைனக்கு முன்னாக நடந்த ேதவதூதனானவர் வலக , அவர்களுக்குப் பன்னாக
நடந்தார்; அவர்களுக்குமுன்பு இருந்த ேமகத்தூணிலும் வலக , அவர்கள் பன்ேன
நன்றது. 20 அது எக ப்தயர்களின் ேசைனயும் இஸ்ரேவலர்களின் ேசைனயும்
இரவுமுழுவதும் ஒன்ேறாெடான்று ேசராதபடி அைவகள் நடுவல் வந்தது;
எக ப்தயர்களுக்கு அது ேமகமும் இருளாகவும் இருந்தது, இஸ்ரேவலர்களுக்ேகா
அது இரைவ ெவளிச்சமாக்க ற்று. 21 ேமாேச தன்னுைடய ைகையக் கடலின்ேமல்
நீட்டினான்; அப்ெபாழுது ெயேகாவா இரவுமுழுவதும் பலத்த க ழக்குக்
காற்றனால் கடல் ஒதுங்கும்படிச் ெசய்து, அைத வறண்டுேபாகச்ெசய்தார்;
தண்ணீர் பளந்து ப ரிந்துேபானது. 22 இஸ்ரேவலர்கள் கடலின் நடுவாக
வறண்ட நலத்தல் நடந்துேபானார்கள்; அவர்களுைடய வலதுபுறத்தலும்
அவர்களுைடய இடதுபுறத்தலும் தண்ணீர் அவர்களுக்கு மதலாக நன்றது.
23அப்ெபாழுது எக ப்தயர்கள் அவர்கைளத் ெதாடர்ந்து, பார்ேவானுைடய எல்லாக்
குதைரகேளாடும் இரதங்கேளாடும் குதைரவீரர்கேளாடும் அவர்கள் பன்னால்
கடலின் நடுேவ நடந்துேபானார்கள். 24 காைல ேநரத்தல் ெயேகாவா அக்கனியும்
ேமகமுமான மண்டலத்தலிருந்து எக ப்தயர்களின் ேசைனையப் பார்த்து,
அவர்களுைடய ேசைனையக் கலங்கடித்து, 25அவர்களுைடய இரதங்களிலிருந்து
சக்கரங்கள்கழன்றுேபாகவும்,அவர்கள்தங்களுைடயஇரதங்கைளவருத்தத்ேதாடு
நடத்தவும் ெசய்தார்; அப்ெபாழுது எக ப்தயர்கள்: “இஸ்ரேவலர்கைளவ ட்டு
ஓடிப்ேபாேவாம், ெயேகாவா அவர்களுக்குத் துைணநன்று எக ப்தயர்களுக்கு
வேராதமாகயுத்தம்ெசய்க றார்” என்றார்கள்.

பார்ேவானுைடயஇராணுவம்அைனத்ைதயும்மூடிக்ெகாண்டது
26 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : “தண்ணீர் எக ப்தயர்கள்ேமலும்

அவர்களுைடய இரதங்களின்ேமலும் அவர்களுைடய குதைரவீரர்களின்ேமலும்
தரும்பும்படி, உன்னுைடய ைகையக் கடலின்ேமல் நீட்டு” என்றார். 27 அப்படிேய
ேமாேச தன்னுைடய ைகையக் கடலின்ேமல் நீட்டினான்; அதகாைலயல்
கடல் பலமாகத் தரும்ப வந்தது; எக ப்தயர்கள் அதற்கு எத ராக ஓடும்ேபாது,
ெயேகாவா அவர்கைளக் கடலின் நடுேவ அமிழ்த்த ப்ேபாட்டார். 28 தண்ணீர்
தரும்பவந்து, இரதங்கைளயும் குதைரவீரர்கைளயும், அவர்கள் பன்னாக கடலில்
நுைழந்தருந்த பார்ேவானுைடய இராணுவம் அைனத்ைதயும் மூடிக்ெகாண்டது;
அவர்களில் ஒருவனாகலும் தப்பவல்ைல. 29 இஸ்ரேவலர்கேளா கடலின்
நடுவாக வறண்ட நலத்தன் வழியாக நடந்துேபானார்கள்; அவர்களுைடய
வலதுபுறத்தலும் அவர்களுைடய இடதுபுறத்தலும் தண்ணீர் அவர்களுக்கு
மதலாக நன்றது. 30இப்படியாகக் ெயேகாவா அந்த நாளிேல இஸ்ரேவலர்கைள
எக ப்தயர்களின் ைகக்குத் தப்புவ த்தார்; கடற்கைரய ேல எக ப்தயர்கள்
ெசத்துக்க டக்க றைதஇஸ்ரேவலர்கள்கண்டார்கள். 31ெயேகாவா எக ப்தயர்களில்
ெசய்த அந்த மகத்தான ெசயல்கைள இஸ்ரேவலர்கள் கண்டார்கள்; அப்ெபாழுது
மக்கள் ெயேகாவாவுக்குப் பயந்து, ெயேகாவாவ டத்தலும் அவருைடய
ஊழியக்காரனாகய ேமாேசயனிடத்தலும்நம்ப க்ைகைவத்தார்கள்.

அத்த யாயம் 15
ேமாேச மற்றும்மிரியாம் பாடினபாடல்

1அப்ெபாழுது ேமாேசயும்இஸ்ரேவல்மக்களும்ெயேகாவாைவப் புகழ்ந்துபாடின
பாட்டு:
ெயேகாவாைவப்பாடுேவன்;
“அவர்மகைமயாகெவற்ற ச றந்தார்;
குதைரையயும்குதைரவீரைனயும்கடலிேலதள்ளினார்.
2ெயேகாவா என்னுைடயெபலனும்
என்னுைடயகீதமுமானவர்;
அவர் எனக்குஇரட்ச ப்புமானவர்;
அவேர என்னுைடயேதவன்,
அவருக்குவாசஸ்தலத்ைத
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ஆயத்தம்ெசய்ேவன்;
அவேர என்தகப்பனுைடய ேதவன்,
அவைரஉயர்த்துேவன்;
3ெயேகாவாேவயுத்தத்தல்வல்லவர்;
என்பதுெயேகாவாஅவருைடயநாமம்.
4பார்ேவானின்இரதங்கைளயும்
அவனுைடயேசைனகைளயும்கடலிேலதள்ளிவ ட்டார்;
அவனுைடயமுதன்ைமயானஅதகாரிகள்
ெசங்கடலில்அமிழ்ந்துேபானார்கள்.
5ஆழம்அவர்கைளமூடிக்ெகாண்டது;
கல்ைலப்ேபாலஆழங்களில்அமிழ்ந்துேபானார்கள்.
6 ெயேகாவாேவ, உம்முைடய வலதுகரம் ெபலத்தனால் மகத்துவம்

ச றந்தருக்க றது;
ெயேகாவாேவ,உம்முைடயவலதுகரம் எத ரிையெநாறுக்கவ ட்டது.
7 உமக்கு வ ேராதமாக எழும்பனவர்கைள உமது ெபரிய மகத்துவத்தனாேல

அழித்துப்ேபாட்டீர்;உம்முைடய ேகாபத்ைதஅனுப்பனீர்,
அதுஅவர்கைளைவக்ேகால்தாளடிையப்ேபால எரித்தது.
8உமதுநாச யன்சுவாசத்தனால்தண்ணீர்குவந்துநன்றது;
ெவள்ளம்குவயலாக ந மிர்ந்துநன்றது;
ஆழமானதண்ணீர்நடுக்கடலிேலஉைறந்துேபானது.
9ெதாடருேவன், ப டிப்ேபன்,ெகாள்ைளயடித்துப் பங்கடுேவன்,
என்னுைடயஆைசஅவர்களிடம் தருப்தயாகும்,
என்னுைடயபட்டயத்ைதஉருவுேவன்,
என்னுைடயைகஅவர்கைளஅழிக்கும்என்றுஎத ரி ெசான்னான்.
10உம்முைடயகாற்ைறவீசச்ெசய்தீர்,
கடல்அவர்கைளமூடிக்ெகாண்டது;
த ரளானதண்ணீர்களில் ஈயம்ேபாலஅமிழ்ந்துேபானார்கள்.
11ெயேகாவாேவ,
ெதய்வங்களில்உமக்குஒப்பானவர்யார்?
பரிசுத்தத்தல்மகத்துவமுள்ளவரும்,துதகளில் பயப்படத்தக்கவரும்,
அற்புதங்கைளச்ெசய்க றவருமாகயஉமக்குஒப்பானவர்யார்?
12நீர்உமதுவலதுகரத்ைதநீட்டினீர்;
பூமிஅவர்கைளவழுங்க ப்ேபாட்டது.
13நீர் மீட்டுக்ெகாண்டஇந்தமக்கைளஉமதுகருைபயனாேலஅைழத்துவந்தீர்;
உம்முைடய பரிசுத்த வாசஸ்தலத்த ற்கு ேநராக அவர்கைள உமது ெபலத்தனால்

வழிநடத்தனீர்.
14மக்கள்அைதக் ேகட்டுத்தத்தளிப்பார்கள்;
ெபலிஸ்தயாவல்குடியருப்பவர்கைளத்த கல்ப டிக்கும்.
15ஏேதாமின் ப ரபுக்கள்கலங்குவார்கள்;
ேமாவாபன்பலசாலிகைளநடுக்கம் ப டிக்கும்;
கானானில்குடியருப்பவர்கள்யாவரும்கைரந்துேபாவார்கள்.
16பயமும்த கலும்அவர்கள்ேமல்வழும்.
ெயேகாவாேவ,உமதுமக்கள்கடந்துேபாகும்வைரயும்,
நீர் மீட்ட மக்கள்கடந்துேபாகும்வைரயும்,
அவர்கள்உம்முைடயகரத்தன்மகத்துவத்தனால்
கல்ைலப்ேபாலஅைசவல்லாமல்இருப்பார்கள்.
17நீர்அவர்கைளக்ெகாண்டுேபாய்,
ெயேகாவாவாகய ேதவரீர் தங்குவதற்கு
நயமித்தஇடமாக யஉம்முைடயசுதந்த ரத்தன்பர்வதத்தலும்,
ஆண்டவராகய ேதவரீருைடயகரங்கள்உண்டாக்கய
பரிசுத்தஸ்தலத்தலும்அவர்கைளநாட்டுவீர்.
18ெயேகாவா சதாகாலங்களாகயஎன்ெறன்ைறக்கும் ராஜரிகம்ெசய்வார்.
19பார்ேவானின்குதைரகள்அவனுைடயஇரதங்கேளாடும்
குதைரவீரர்கேளாடும்கடலில்நுைழந்தது;
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ெயேகாவா கடலின்தண்ணீைரஅவர்கள்ேமல்தரும்பச்ெசய்தார்;
இஸ்ரேவலர்கேளா கடலின்நடுேவ காய்ந்த நலத்த ேல நடந்துேபானார்கள்” என்று

பாடினார்கள்.
மிரியாம் பாடினபாடல்
20 ஆேரானின் சேகாதரியாக ய மிரியாம் என்னும் தீர்க்கதரிச யானவளும்

தன்னுைடய ைகய ேல தம்புைர எடுத்துக்ெகாண்டாள்; எல்லாப் ெபண்களும்
தம்புருக்கேளாடும் நடனத்ேதாடும்அவளுக்குப் பன்ேன புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்.
21மிரியாம்அவர்களுக்குப்பதலாக:

ெயேகாவாைவப்பாடுங்கள்,
அவர்மகைமயாகெவற்ற ச றந்தார்;
குதைரையயும்குதைரவீரைனயும்கடலிேலதள்ளினார்
என்றுபாடினாள்.
மாரா மற்றும்ஏலீமின்தண்ணீர்கள்

22 பன்பு ேமாேச இஸ்ரேவல் மக்கைளச் ெசங்கடலிலிருந்து பயணமாக
நடத்தனான். அவர்கள் சூர் வனாந்த ரத்த ற்குப் புறப்பட்டுப்ேபாய், மூன்று
நாட்கள் வனாந்த ரத்தல் தண்ணீர் கைடக்காமல் நடந்தார்கள். 23 அவர்கள்
மாராவ ற்கு* வந்தேபாது, மாராவன் தண்ணீர் கசப்பாக இருந்ததால் அைதக்
குடிக்கஅவர்களுக்குமுடியாமல்இருந்தது;அதனால்அந்தஇடத்த ற்குமாராஎன்று
ெபயரிடப்பட்டது. 24 அப்ெபாழுது மக்கள் ேமாேசக்கு வ ேராதமாக முறுமுறுத்து:
என்னத்ைதக் குடிப்ேபாம் என்றார்கள். 25 ேமாேச ெயேகாவாைவ ேநாக்க க்
கூப்ப ட்டான்; அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசக்கு ஒரு மரத்ைதக் காண்பத்தார்;
அைத அவன் தண்ணீரில் ேபாட்டவுடன், அது இனிைமயான தண்ணீரானது.
அவர் அங்ேக அவர்களுக்கு ஒரு கட்டைளையயும், ஒரு நீதெநற கைளயும்
கட்டைளய ட்டு, அங்ேக அவர்கைளச் ேசாத த்து: 26 நீ உன்னுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் சத்தத்ைதக் கவனமாகக் ேகட்டு, அவருைடய பார்ைவக்குச்
ெசம்ைமயானைவகைளச் ெசய்து, அவருைடய கட்டைளகளுக்குக் கவனித்து,
அவருைடய கட்டைளகள் யாைவயும் ைகக்ெகாண்டால், நான் எக ப்தயர்களுக்கு
வரச்ெசய்த வயாத களில் ஒன்ைறயும் உனக்கு வரச்ெசய்யாதருப்ேபன்; நாேன
உன்ைனகுணப்படுத்தும்ெயேகாவா” என்றார்.

27 பன்பு அவர்கள் ஏலிமுக்கு வந்தார்கள்; அங்ேக பன்னிரண்டு நீரூற்றுகளும்
எழுபதுேபரீச்சமரங்களும்இருந்தது;அங்ேகதண்ணீர்அருேகமுகாமிட்டார்கள்.

அத்த யாயம் 16
மன்னாவும்முறுமுறுப்பும்

1இஸ்ரேவலர்களாகய சைபயார்கள் எல்ேலாரும் ஏலிைமவ ட்டு பயணம்ெசய்து,
எக ப்து ேதசத்தலிருந்து புறப்பட்ட இரண்டாம் மாதம் பதைனந்தாம்
ேததய ேல, ஏலிமுக்கும் சீனாய்க்கும் நடுேவ இருக்கற சீன் வனாந்த ரத்த ற்கு
வந்துேசர்ந்தார்கள். 2அந்த வனாந்த ரத்த ேல இஸ்ரேவலர்களாகய சைபயார்கள்
எல்ேலாரும் ேமாேசக்கும் ஆேரானுக்கும் வ ேராதமாக முறுமுறுத்து: 3 “நாங்கள்
இைறச்ச ப் பாத்த ரங்களின் அருக ேல உட்கார்ந்து அப்பத்ைதத் தருப்தயாகச்
சாப்ப ட்ட எக ப்து ேதசத்தல், ெயேகாவாவன் ைகயால் ெசத்துப்ேபானால்
பரவாயல்ைல;இந்தக்கூட்டம்முழுவைதயும்பட்டினியனால்ெகால்லும்படிநீங்கள்
எங்கைளப் புறப்படச்ெசய்து, இந்த வனாந்த ரத்த ேல அைழத்துவந்தீர்கேள”
என்று அவர்களிடம் ெசான்னார்கள். 4 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : “நான் உங்களுக்கு வானத்தலிருந்து அப்பம் வரச்ெசய்ேவன்;
மக்கள் ேபாய், ஒவ்ெவாரு நாளுக்கு ேவண்டியைத ஒவ்ெவாரு நாளிலும்
ேசர்த்துக்ெகாள்ளேவண்டும்; அதனால் அவர்கள் என்னுைடய கட்டைளயன்படி
நடப்பார்கேளா நடக்கமாட்டார்கேளா என்று அவர்கைளச் ேசாத ப்ேபன். 5 ஆறாம்
நாளிேலா*, அவர்கள் தனந்ேதாறும் ேசர்க்க றைதவ ட இரண்டுமடங்கு ேசர்த்து,
அைத ஆயத்தம்ெசய்து ைவக்கேவண்டும்” என்றார். 6 அப்ெபாழுது ேமாேசயும்
ஆேரானும் இஸ்ரேவல் மக்கள் எல்ேலாைரயும் ேநாக்க : “ெயேகாவாேவ
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உங்கைள எக ப்து ேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்தவர் என்பைத மாைலயல்
அறவீர்கள்; 7 அதகாைலயல் ெயேகாவாைடய மகைமையயும் காண்பீர்கள்;
ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமான உங்களுைடய முறுமுறுப்புகைள அவர் ேகட்டார்;
நீங்கள் எங்களுக்கு வேராதமாக முறுமுறுப்பதற்கு நாங்கள் எம்மாத்த ரம்”
என்றார்கள். 8பன்னும் ேமாேச: “மாைலயல் நீங்கள் சாப்படுவதற்குக் ெயேகாவா
உங்களுக்கு இைறச்சையயும், அதகாைலயல் நீங்கள் தருப்தயைடவதற்கு
அப்பத்ைதயும்ெகாடுக்கும்ேபாதுஇதுெவளிப்படும்;ெயேகாவாவுக்குவ ேராதமாக
நீங்கள் முறுமுறுத்த உங்களுைடய முறுமுறுப்புகைள அவர் ேகட்டார்; நாங்கள்
எம்மாத்த ரம்? உங்களுைடயமுறுமுறுப்புகள்எங்களுக்குஅல்ல,ெயேகாவாவுக்ேக
வ ேராதமாகஇருக்க றது” என்றான். 9அப்ெபாழுதுேமாேசஆேராைனப்பார்த்து: “நீ
இஸ்ரேவல் மக்களாகய சைபயார்கள் எல்ேலாைரயும் ேநாக்க : ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாக ேசருங்கள், அவர் உங்களுைடய முறுமுறுப்புகைளக் ேகட்டார் என்று
ெசால்” என்றான்.

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

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

அத்த யாயம் 17
கன்மைலயலிருந்துதண்ணீர்

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

அமேலக்கயர்கள் ேதாற்கடிக்கப்படுதல்
8அமேலக்கயர்கள்வந்துெரவ தீமிேலஇஸ்ரேவலர்கேளாடுயுத்தம்ெசய்தார்கள்.

9 அப்ெபாழுது ேமாேச ேயாசுவாைவ ேநாக்க : “நீ நமக்காக மனிதர்கைளத்
ெதரிந்துெகாண்டு, புறப்பட்டு, அமேலக்கயர்கேளாடு யுத்தம்ெசய்; நாைளக்கு

† அத்த யாயம் 16:34 16:34 உடன்படிக்ைகெபட்டியல், ‡ அத்த யாயம் 16:36 16:36 23 லிட்டர்கள்
* அத்த யாயம் 17:7 17:7 ேசாத த்தல் † அத்த யாயம் 17:7 17:7வாக்குவாதம்ெசய்தல் 33:11
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நான் மைலேமல் ேதவனுைடய ேகாைல என்னுைடய ைகயல் ப டித்துக்ெகாண்டு
நற்ேபன்” என்றான். 10 ேயாசுவா தனக்கு ேமாேச ெசான்னபடிேய ெசய்து,
அமேலக்கயர்கேளாடு யுத்தம்ெசய்தான். ேமாேசயும், ஆேரானும், ஊர்
என்பவனும் மைலேமல் ஏறனார்கள். 11 ேமாேச தன்னுைடய ைகைய ேமேல
ப டித்தருக்கும்ேபாது, இஸ்ரேவலர்கள் ெவற்றெபற்றார்கள்; அவன் தன்னுைடய
ைகையகீேழ வடும்ேபாது, அமேலக்கு ெவற்றெபற்றான். 12 ேமாேசயன் ைககள்
ேசார்ந்துேபானது, அப்ெபாழுது அவர்கள் ஒரு கல்ைலக் ெகாண்டுவந்து அவன்
கீேழ ைவத்தார்கள்; அதன்ேமல் உட்கார்ந்தான்; ஆேரானும், ஊரும் ஒருவன்
ஒரு பக்கத்தலும் ஒருவன் மறுபக்கத்தலும் இருந்து, அவனுைடய ைககைளத்
தாங்கனார்கள்; இந்த வதமாக அவனுைடய ைககள் சூரியன் மைறயும்வைரயும்
ஒேர நைலயாகஇருந்தது. 13ேயாசுவாஅமேலக்ைகயும்அவனுைடயமக்கைளயும்
கூர்ைமயான பட்டயத்தாேல ேதாற்கடித்தான். 14 பன்பு ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : “இைத நைனவுகூரும்படி, நீ ஒரு புத்தகத்தல் எழுத , ேயாசுவாவன்
காத ேல ேகட்கும்படி வாச . அமேலக்ைக வானத்தன் கீேழ எங்கும் இல்லாதபடி
நாசம் ெசய்ேவன்” என்றார். 15 ேமாேச ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டி, அதற்கு
ேயேகாவாந ச என்று ெபயரிட்டு, 16 “அமேலக்கன் ைக ெயேகாவாவுைடய
சங்காசனத்த ற்கு வ ேராதமாக இருந்தபடியால், தைலமுைற தைலமுைறேதாறும்
அவனுக்குவேராதமாகெயேகாவாவன்யுத்தம் நடக்கும்” என்றான்.

அத்த யாயம் 18
எத்த ேரா ேமாேசையசந்த த்தல்

1 ேதவன் ேமாேசக்கும் தமது மக்களாகய இஸ்ரேவலர்களுக்கும் ெசய்த
யாைவயும்,ெயேகாவாஇஸ்ரேவலர்கைளஎக ப்தலிருந்துபுறப்படச்ெசய்தைதயும்,
மீதயானில் ஆசாரியனாக இருந்த ேமாேசயன் மாமனாகய எத்த ேரா
ேகள்வப்பட்டேபாது, 2 ேமாேசயன் மாமனாகய எத்த ேரா, ேமாேசயனால்
தரும்ப அனுப்பவ டப்பட்டிருந்த அவனுைடய மைனவயாகய ச ப்ேபாராைளயும்,
3 அவளுைடய இரண்டு மகன்கைளயும் அைழத்துக்ெகாண்டு பயணப்பட்டான்.
“நான் அந்நய ேதசத்த ேல பரேதச யாேனன்” என்று ேமாேச ெசால்லி, ஒரு
மகனுக்குக்ெகர்ேசாம்*என்றுெபயரிட்டிருந்தான். 4 “என்னுைடயப தாவன்ேதவன்
எனக்குத் துைணநன்று பார்ேவானின் பட்டயத்த ற்கு என்ைனத் தப்புவத்தார்”
என்று ெசால்லி, மற்றவனுக்கு எலிேயசர்† என்று ெபயரிட்டிருந்தான். 5 ேமாேசயன்
மாமனாகய எத்த ேரா ேமாேசயன் மகன்கேளாடும் அவனுைடய மைனவேயாடும்,
அவன் முகாமிட்டிருந்த ேதவனுைடய மைலயனிடத்தல் வனாந்த ரத்த ற்கு வந்து:
6 “எத்த ேரா என்னும் உம்முைடய மாமனாகய நானும், உம்முைடய மைனவயும்,
அவளுடன் அவளுைடய இரண்டு மகன்களும் உம்மிடம் வந்தருக்க ேறாம்”
என்று ேமாேசக்குச் ெசால்லி அனுப்பனான். 7 அப்ெபாழுது ேமாேச தன்னுைடய
மாமனுக்கு எத ராகப்ேபாய், அவைன வணங்க , முத்தம்ெசய்தான்; ஒருவைர
ஒருவர் சுகெசய்த வ சாரித்துக்ெகாண்டு,கூடாரத்த ற்குள்நுைழந்தார்கள். 8பன்பு
ேமாேசெயேகாவாஇஸ்ரேவலுக்காகபார்ேவானுக்கும்எக ப்தயர்களுக்கும்ெசய்த
எல்லாவற்ைறயும், வழிய ேல தங்களுக்கு சம்பவத்த எல்லா வருத்தத்ைதயும்,
ெயேகாவா தங்கைள வடுவத்து இரட்ச த்தைதயும் தன்னுைடய மாமனுக்கு
வவரித்துச் ெசான்னான். 9 ெயேகாவா இஸ்ரேவலர்கைள எக ப்தயர்களின்
ைகக்குத் தப்புவ த்து, அவர்களுக்குச் ெசய்த எல்லா நன்ைமகைளயும்குறத்து
எத்த ேரா சந்ேதாஷப்பட்டு: 10 “உங்கைள எக ப்தயர்களின் ைகக்கும்
பார்ேவானின் ைகக்கும் தப்புவத்து, எக ப்தயர்களுைடய ைகயன் கீழ் இருந்த
மக்கைள வடுவத்த ெயேகாவாவுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம். 11 ெயேகாவா எல்லா
ெதய்வங்கைளயும்வ ட ெபரியவர் என்பைத இப்ெபாழுது அறந்தருக்க ேறன்;
அவர்கள் ஆணவமாக ெசய்த காரியத்தல் அவர்கைள ேமற்ெகாண்டார்” என்று
ெசால்லி; 12 ேமாேசயன் மாமனாகய எத்த ேரா சர்வாங்கதகனபலிையயும்
மற்ற பலிகைளயும் ேதவனுக்குக் ெகாண்டுவந்து ெசலுத்தனான். பன்பு
ஆேரானும் இஸ்ரேவல் மூப்பர்கள் அைனவரும் வந்து, ேமாேசயன் மாமனுடேன
ேதவசமுகத்தல் சாப்ப ட்டார்கள்.

* அத்த யாயம் 18:3 18:3 பரேதச † அத்த யாயம் 18:4 18:4 என்ேதவன்எனக்குதுைணயாகஇருக்க றார்
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நயாயத பத கள்நயமிக்கபட்டார்கள் (உபாகமம் 1:1-18)
13 மறுநாள் ேமாேச மக்கைள நயாயம் வ சாரிக்க உட்கார்ந்தான்; மக்கள் காைல

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

அத்த யாயம் 19
சீனாய்மைலஅனுபவங்கள்

1 இஸ்ரேவல் மக்கள் எக ப்து ேதசத்தலிருந்து புறப்பட்ட மூன்றாம் மாதம்
முதலாம் நாளிேல, சீனாய் வனாந்த ரத்த ற்கு வந்துேசர்ந்தார்கள். 2 அவர்கள்
ெரவ தீமிலிருந்து பயணம் புறப்பட்டு, சீனாய் வனாந்த ரத்த ற்கு வந்து,
அந்த வனாந்த ரத்தல் முகாமிட்டார்கள்; இஸ்ரேவலர்கள் அங்ேக மைலக்கு
எத ராக முகாமிட்டார்கள். 3 ேமாேச ேதவனிடம் ஏற ப்ேபானான்; ெயேகாவா
மைலயலிருந்து அவைனக்கூப்ப ட்டு: “நீ யாக்ேகாபு வம்சத்தார்களுக்குச்
ெசால்லவும், இஸ்ரேவல் மக்களுக்குஅறவக்கவும் ேவண்டியது என்னெவன்றால்,
4 நான் எக ப்தயர்களுக்குச் ெசய்தைதயும், நான் உங்கைளக் கழுகுகளுைடய
இறக்ைககளின்ேமல் சுமந்து, உங்கைள என் அருக ேல ேசர்த்துக்ெகாண்டைதயும்,
நீங்கள் கண்டிருக்கறீர்கள். 5இப்ெபாழுது நீங்கள் என்னுைடய வாக்ைக உள்ளபடி
ேகட்டு, என்னுைடய உடன்படிக்ைகையக் ைகக்ெகாள்வீர்களானால், எல்லா
மக்கைளயும்வ ட நீங்கேள எனக்கு ச றந்த மக்களாக இருப்பீர்கள்; பூமிெயல்லாம்
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என்னுைடயது. 6 நீங்கள் எனக்கு ஆசாரிய ராஜ்ஜியமும் பரிசுத்த ேதசமுமாக
இருப்பீர்கள் என்று நீ இஸ்ரேவல் மக்கேளாடு ெசால்லேவண்டிய வார்த்ைதகள்”
என்றார். 7 ேமாேச வந்து மக்களின் மூப்பர்கைள அைழத்து, ெயேகாவா தனக்குக்
கற்ப த்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம் அவர்களுக்கு முன்பாகச் ெசான்னான்.
8அதற்கு மக்கள் எல்ேலாரும் ஒன்றாக, “ெயேகாவா ெசான்னைவகைளெயல்லாம்
ெசய்ேவாம் என்று மறுெமாழி ெசான்னார்கள். மக்கள் ெசான்ன வார்த்ைதகைள
ேமாேச ெயேகாவாவ டம் ெதரிவ த்தான். 9 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : “நான் உன்ேனாடு ேபசும்ேபாது மக்கள் ேகட்டு, உன்ைன என்ைறக்கும்
வசுவாச க்கும்படி, நான் கார்ேமகத்தல் உன்னிடம் வருேவன்” என்றார். மக்கள்
ெசான்ன வார்த்ைதகைள ேமாேச ெயேகாவாவுக்குச் ெசான்னான். 10 பன்னும்
ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : “நீ மக்களிடம் ேபாய், இன்ைறக்கும் நாைளக்கும்
அவர்கைளப் பரிசுத்தப்படுத்து; அவர்கள் தங்கள் ஆைடகைளத் துைவத்து,
11மூன்றாம் நாளுக்கு ஆயத்தப்பட்டிருக்கேவண்டும்; மூன்றாம் நாளில் ெயேகாவா
எல்லா மக்களுக்கும் ெவளிப்பைடயாக சீனாய் மைலயன்ேமல் இறங்குவார்.
12 மைலையச்சுற்றலும் நீ ஒரு எல்ைலையக் குறத்து, மக்கள் மைலயல்
ஏறாதபடியும், அதன் அடிவாரத்ைதத் ெதாடாதபடியும் எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்
என்று அவர்களுக்குச் ெசால்; மைலையத் ெதாடுக றவன் எவனும் ந ச்சயமாகேவ
ெகால்லப்படுவான். 13 ஒரு ைகயும் அைதத் ெதாடலாகாது; ெதாட்டால்,
ந ச்சயமாகக் கல்ெலறயப்பட்டு, அல்லது வல் எய்யப்பட்டுச் சாகேவண்டும்;
மிருகமானாலும் சரி, மனிதனானாலும் சரி, உய ேராடு ைவக்கப்படலாகாது;
எக்காளம் ெநடுந்ெதானியாகத் ெதானிக்கும்ேபாது, அவர்கள் மைலயன்
அடிவாரத்தல் வரேவண்டும்” என்றார். 14 ேமாேச மைலயலிருந்து இறங்க ,
மக்களிடம் வந்து, அவர்கைளப் பரிசுத்தப்படுத்தனான்; அவர்கள் தங்களுைடய
ஆைடகைளத் துைவத்தார்கள். 15அவன் மக்கைள ேநாக்க : “மூன்றாம் நாளுக்கு
ஆயத்தப்பட்டிருங்கள், மைனவய டம் ேசராமல் இருங்கள்” என்றான். 16மூன்றாம்
நாள் அத காைலயல் இடிமுழக்கங்களும் மின்னல்களும், மைலயன்ேமல்
கார்ேமகமும் மகா பலத்த எக்காள சத்தமும் உண்டானது; முகாமிலிருந்த
மக்கள் எல்ேலாரும் நடுங்கனார்கள். 17 அப்ெபாழுது மக்கள் ேதவனுக்கு
எத ராகேபாக, ேமாேச அவர்கைள முகாமிலிருந்து புறப்படச்ெசய்தான்; அவர்கள்
மைலயன் அடிவாரத்தல் நன்றார்கள். 18 ெயேகாவா சீனாய்மைலயன்ேமல்
அக்கனியல் இறங்கயதால், அது முழுவதும் புைகக்காடாக இருந்தது; அந்தப்
புைக சூைளயன் புைகையப்ேபால எழும்பயது; மைல முழுவதும் மிகவும்
அத ர்ந்தது*. 19 எக்காளசத்தம் வரவர மிகவும் பலமாகத் ெதானித்தது; ேமாேச
ேபசனான்; ேதவன்அவனுக்குவாக்கனால்மறுெமாழி ெகாடுத்தார். 20ெயேகாவா
சீனாய்மைலயலுள்ள உச்சயல் இறங்கனேபாது, ெயேகாவா ேமாேசைய
மைலயன் உச்சயல் வரவைழத்தார்; ேமாேச ஏற ப்ேபானான். 21 அப்ெபாழுது
ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : “மக்கள் பார்ப்பதற்கு எல்ைலையக் கடந்து
கர்த்தரிடம் வராதபடியும், அவர்களில் அேநகர் அழிந்துேபாகாதபடியும், நீ
இறங்க ப்ேபாய், அவர்கைள உறுதயாக எச்சரி. 22 ெயேகாவாவன் சமுகத்தல்
வருகற ஆசாரியர்களும், ெயேகாவா தங்கைள அழிக்காதபடி, தங்கைளப்
பரிசுத்தப்படுத்த க்ெகாள்ளேவண்டும்” என்றார். 23 அப்ெபாழுது ேமாேச
ெயேகாவாைவ ேநாக்க : “மைலையச் சுற்றலும் எல்ைலையக் குறத்து, அைதப்
பரிசுத்தப்படுத்துங்கள் என்று ேதவரீர் எங்கைள உறுதயாக எச்சரித்தருக்க றீர்;
ஆைகயால், மக்கள் சீனாய்மைலயன்ேமல் ஏறவரமாட்டார்கள்” என்றான்.
24 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : “நீ இறங்க ப்ேபா; பன்பு நீயும் ஆேரானும் கூடி
ஏறவாருங்கள்; ஆசாரியர்களும், மக்களும், ெயேகாவா தங்கைள அழிக்காதபடி,
எல்ைலையக் கடந்து ெயேகாவாவ டம் வராமல் இருக்கேவண்டும்” என்றார்.
25அப்படிேய ேமாேசஇறங்க மக்களிடம் ேபாய்,அைதஅவர்களுக்குச்ெசான்னான்.

அத்த யாயம் 20
பத்துக்கட்டைளகள்
உபா 5:1-21

* அத்த யாயம் 19:18 19:18 எல்லாஜனங்களும்நடுங்கனார்கள்
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1ேதவன்ேபச ச் ெசால்லியஎல்லாவார்த்ைதகளாவன.
2 “உன்ைன அடிைமத்தன வீடாகய எக ப்துேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்த

உன்னுைடயேதவனாகயெயேகாவா நாேன.
3என்ைனத்தவ ரஉனக்குேவேறெதய்வங்கள்உண்டாயருக்கேவண்டாம்.
4 ேமேல வானத்தலும், கீேழ பூமியலும், பூமியன் கீழ்த் தண்ணீரிலும்

உண்டாயருக்க றைவகளுக்கு ஒப்பான ஒரு சைலையயாவது,
வக்க ரகத்ைதயாவது நீ உனக்குஉண்டாக்கேவண்டாம்; 5நீ அைவகைளவணங்க
வழிபடேவண்டாம்; உன்னுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவாக இருக்க ற நான்
எரிச்சலுள்ள ேதவனாக இருந்து, என்ைனப் பைகக்க றவர்கைளக்குறத்து
தகப்பன்மார்களுைடய அக்க ரமத்ைதப் பள்ைளகளிடம் மூன்றாம் நான்காம்
தைலமுைறவைர தண்டிக்க றவராக இருக்க ேறன். 6 என்னிடம் அன்புகூர்ந்து,
என்னுைடய கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாள்ளுகறவர்களுக்ேகா ஆய ரம்
தைலமுைறவைரஇரக்கம்ெசய்க றவராகஇருக்க ேறன்.

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

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

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

13ெகாைலெசய்யாேத.
14வபசாரம்ெசய்யாேத.
15களவுெசய்யாேத.
16ப றனுக்குவேராதமாகப்ெபாய்ச்சாட்ச ெசால்லாேத.
17 ப றனுைடய வீட்டின்ேமல் ஆைசப்படாமல் இரு; ப றனுைடய மைனவையயும்,

அவனுைடய ேவைலக்காரைனயும், அவனுைடய ேவைலக்காரிையயும்,
அவனுைடய எருைதயும், அவனுைடய கழுைதையயும், பன்னும் பறனுைடய
எதன்ேமலும்ஆைசப்படாமல்இரு” என்றார்.

18 மக்கள் எல்ேலாரும் இடிமுழக்கங்கைளயும் மின்னல்கைளயும் எக்காளச்
சத்தத்ைதயும் மைல புைகக றைதயும் கண்டார்கள்; அைதக் கண்டு, மக்கள்
எல்ேலாரும்நடுநடுங்க ,தூரத்த ேலநன்று, 19ேமாேசையேநாக்க : “நீர்எங்கேளாடு
ேபசும், நாங்கள் ேகட்ேபாம்; ேதவன் எங்கேளாேட ேபசாமல் இருக்கட்டும்,
ேபசனால் நாங்கள் ெசத்துப்ேபாேவாம்” என்றார்கள். 20 ேமாேச மக்கைள
ேநாக்க ; “பயப்படாமல் இருங்கள்; உங்கைளச் ேசாத ப்பதற்காகவும், நீங்கள்
பாவம்ெசய்யாதபடி அவைரக்குற த்த பயம் உங்களுைடய முகத்த ற்கு முன்பாக
இருப்பதற்காகவும், ேதவன் எழுந்தருளினார்” என்றான். 21 மக்கள் தூரத்த ேல
நன்றார்கள்; ேமாேச, ேதவன்இருந்தகார்ேமகத்த ற்குஅருகல்ேசர்ந்தான்.

பலிபீடத்தன்ப ரமாணம்
22 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : “நீ இஸ்ரேவலர்கேளாடு

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

அத்த யாயம் 21
எப ேரயஅடிைமகள்
உபா 15:12-18

1 ேமலும், நீ அவர்களுக்கு அறவக்கேவண்டிய கட்டைளகள்: 2 “எப ெரயர்களில்
ஒரு அடிைமைய வாங்கனால், அவன் ஆறுவருடங்கள் ேவைலெசய்து,
ஏழாம் வருடத்த ேல ஒன்றும் தராமல் வடுதைலப்ெபற்றுப் ேபாகேவண்டும்.
3 தனியாக வந்தருந்தால், தனியாகப்ேபாகேவண்டும்; தருமணம் ெசய்தவனாக
வந்தருந்தால், அவன் மைனவ அவனுடன் ேபாகேவண்டும். 4 அவனுைடய
எஜமான் அவனுக்கு ஒரு ெபண்ைண தருமணம்ெசய்துெகாடுத்தும், அவள்
அவனுக்கு ஆண்பள்ைளகைளேயா ெபண்பள்ைளகைளேயா ெபற்றும்
இருந்தால், அந்தப் ெபண்ணும் அவளுைடய பள்ைளகளும் அவளுைடய
எஜமாைனச் ேசரேவண்டும்; அவன் மட்டும் தனியாகப் ேபாகேவண்டும். 5 அந்த
ேவைலக்காரன்: என்னுைடய எஜமாைனயும் என்னுைடய மைனவையயும்
என்னுைடய பள்ைளகைளயும் ேநச க்க ேறன்; நான் வடுதைல ெபற்றுப்ேபாக
மனதல்ைல என்று மனப்பூர்வமாகச் ெசான்னால், 6 அவனுைடய எஜமான்
அவைன நயாயாத பத களிடம் அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அவைனக் கதவன்
அருகலாவது கதவுநைலயன் அருகலாவது ேசரச்ெசய்து, அங்ேக அவனுைடய
எஜமான் அவனுைடய காைதக் கம்பயனால் குத்தேவண்டும்; பன்பு அவன்
என்ைறக்கும்அவனிடம் ேவைலெசய்துெகாண்டிருக்கேவண்டும்.

7 “ஒருவன் தன்னுைடய மகைள ேவைலக்காரியாக வற்றுப்ேபாட்டால்,
ேவைலக்காரன் வடுதைலெபற்றுப் ேபாவதுேபால அவள் ேபாகக்கூடாது.
8 அவைளத் தனக்கு நயமித்துக்ெகாண்ட எஜமானின் பார்ைவக்கு அவள்
தகாதவளாகப் ேபானால், அவள் மீட்கப்படலாம்; அவன் அவளுக்குத்
துேராகம்ெசய்து, அவைள அந்நயர்கள் ைகயல் வற்க அவனுக்கு அதகாரம்
இல்ைல. 9அவன்தன்னுைடயமகனுக்குஅவைளமைனவயாகநயமித்தருந்தால்,
தன்னுைடய மகள்கைள நடத்துவதுேபால அவைளயும் நடத்தேவண்டும். 10அவன்
ேவெறாரு ெபண்ைணத் தனக்ெகன்று நயமித்தால், இவளுக்குரிய உணவு, உைட,
தருமண உரிைம ஆகய இைவகளில் குைறவுெசய்யாமல் இருக்கேவண்டும்.
11 இம்மூன்றும் அவன் அவளுக்குச் ெசய்யாமற்ேபானால், அவள் பணம் தராமல்
வடுதைலெபற்றுப் ேபாகேவண்டும்.

பலவதமானதண்டைனகள்
12 “ஒரு மனிதைனச் சாகும்படி அடித்தவன், ந ச்சயமாகக் ெகாைலெசய்யப்பட

ேவண்டும். 13ஒருவன்மைறந்தருந்து ெகால்லாமல், ேதவெசயலாகத் தன்னுைடய
ைகக்கு ேநரிட்டவைனக் ெகான்றால், அவன் ஓடிப்ேபாய்ச் ேசரேவண்டிய இடத்ைத
உனக்கு நயமிப்ேபன். 14 ஒருவன் பறனுக்கு வேராதமாக சத ேமாசம்ெசய்து,
அவைனத் துணிகரமாகக் ெகான்றுேபாட்டால், அவைன என்னுைடய
பலிபீடத்தலிருந்தும்ப டித்துக்ெகாண்டுேபாய்க்ெகாைலெசய்யேவண்டும்.

15 “தன்னுைடய தகப்பைனயாவது தன்னுைடய தாையயாவது அடிக்க றவன்
ந ச்சயமாகக்ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும்.

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

17 “தன்னுைடய தகப்பைனேயா தன்னுைடய தாையேயா சப க்க றவன்
ந ச்சயமாகக்ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும்.

18 “மனிதர்கள்சண்ைடய ட்டு,ஒருவன்மற்ெறாருவைனக்கல்லால்எற ந்ததாேலா
ைகயால்அடித்ததனாேலாஅவன்சாகாமல்படுக்ைகயல்க டந்து, 19தரும்பஎழுந்து
ெவளிய ேல தன்னுைடய ஊன்றுேகாைலப் ப டித்துக்ெகாண்டு நடமாடினால்,
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அடித்தவன் தண்டைனக்கு வலகயருப்பான்; ஆனாலும் அவனுக்கு நஷ்டஈடு
ெகாடுத்து,அவைனநன்றாகக்குணமாக்கேவண்டும்.

20 “ஒருவன் தனக்கு அடிைமயானவைனேயா தனக்கு அடிைமயானவைளேயா,
ேகாலால் அடித்ததாேல, அவனுைடய ைகயால் இறந்துேபானால், பழிக்குப்பழி
வாங்கப்படேவண்டும்.

21 ஒரு நாளாவது இரண்டு நாட்களாவது உய ேராடு இருந்தால், அவர்கள்
அவனுக்குஉரியவனாகஇருப்பதால், பழிவாங்கேவண்டியதல்ைல. 22 “மனிதர்கள்
சண்ைடய ட்டு, கர்ப்பவதயான ஒரு ெபண்ைண அடித்ததால், அவளுக்கு ேவறு
ேசதமில்லாமல் கர்ப்பம் கைலந்துேபானால், அடிபட்ட ெபண்ணின் கணவன்
அடித்தவன்ேமல் சுமத்துகறதற்குத்தகுந்தபடியும் நயாயாத பத கள் ெசய்யும்
தீர்ப்பன்படியும் அபராதம் ெகாடுக்கேவண்டும். 23 ேவேற ேசதமுண்டானால்,
ஜீவனுக்கு ஜீவன், 24 கண்ணுக்குக் கண், பல்லுக்குப் பல், ைகக்குக் ைக,
காலுக்குக் கால், 25 சூட்டுக்குச் சூடு, காயத்த ற்குக் காயம், தழும்புக்குத் தழும்பு
ெகாடுக்கேவண்டும்.

26 “ஒருவன் தன்னுைடய அடிைமயன் கண்ைணேயா தன்னுைடய
அடிைமப்ெபண்ணின் கண்ைணேயா அடித்து அைதக் ெகடுத்தால், அவனுைடய
கண்ணுக்குப்பதலாகஅவைனவடுதைலெசய்யேவண்டும். 27அவன்தன்னுைடய
அடிைமயன் பல்ைலேயா தன்னுைடய அடிைமப்ெபண்ணின் பல்ைலேயா
வழும்படி அடித்தால், அவனுைடய பல்லுக்குப் பதலாக அவைன வடுதைல
ெசய்துவ டேவண்டும்.

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

ெகாடுக்கேவண்டும்;மாடுகல்ெலறயப்படேவண்டும்.
33 “ஒருவன் ஒரு குழிையத் த றந்து ைவத்ததாேலா, ஒரு குழிைய ெவட்டி

அைத மூடாமல் ேபானதாேலா, அத ேல ஒரு மாேடா ஒரு கழுைதேயா வழுந்தால்,
34குழிக்கு உரியவன் அதற்கு ஈடாகப் பணத்ைத மிருகத்தனுைடய எஜமானுக்குக்
ெகாடுக்கேவண்டும்;ெசத்தேதாஅவனுைடயதாகேவண்டும்.

35 “ஒருவனுைடய மாடு மற்றவனுைடய மாட்ைட முட்டியதால் அது ெசத்தால்,
உய ேராடு இருக்க ற மாட்ைட அவர்கள் வற்று, அதன் ெதாைகையப் பங்க ட்டு,
ெசத்தைதயும் பங்க ட்டுக்ெகாள்ளேவண்டும். 36 அந்த மாடு முன்ேப முட்டுக ற
மாெடன்றுஅதன்எஜமான்அறந்தும்,அைதக்கட்டிைவக்காமல்இருந்தால்,அவன்
மாட்டுக்குமாட்ைடக்ெகாடுக்கேவண்டும்;ெசத்தேதாஅவனுைடயதாக ேவண்டும்.

அத்த யாயம் 22
ெசாத்ைதப் பாதுகாத்தல்

1 “ஒருவன் ஒரு மாட்ைடேயா ஒரு ஆட்ைடேயா தருடி, அைதக் ெகான்றால்,
அல்லது அைத வற்றால், அவன் அந்த மாட்டுக்கு ஐந்து மாடுகைளயும், அந்த
ஆட்டுக்கு நான்கு ஆடுகைளயும் பதலாகக் ெகாடுக்கேவண்டும். 2 தருடன்
தருடும்ேபாது கண்டுபடிக்கப்பட்டு, அடிக்கப்பட்டுச் ெசத்தால், அவனுைடய
இரத்தப்பழி அடித்தவைனச் ேசராது. 3 சூரியன் அவன்ேமல் உத த்தபன்பு,

* அத்த யாயம் 21:32 21:32 ஏறக்குைறய 342 க ராம் ெவள்ளி † அத்த யாயம் 21:32 21:32 இேயசுவும் 30
ெவள்ளி காசுக்கா காட்டிக்ெகாடுக்கப்பட்டார்
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அவனுைடய இரத்தப்பழி சுமரும்; தருடன் பதல் ெகாடுத்துத் தீர்க்கேவண்டும்;
அவனுைடய ைகயல் ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்தால், தான் ெசய்த தருட்டுக்காக
வற்கப்படுவான். 4அவன் தருடின மாேடா, கழுைதேயா, ஆேடா உயருடன் அவன்
ைகயல்கண்டுபடிக்கப்பட்டால்,இருமடங்காகஅவன்ெகாடுக்கேவண்டும்.

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

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

7 ஒருவன் பறனிடம் பணத்ைதேயா, ெபாருட்கைளேயா பாதுகாப்ப ற்காக
ைவத்தருக்கும்ேபாது, அது அவனுைடய வீட்டிலிருந்து தருட்டுப்ேபானால்,
தருடன் அகப்பட்டால், அவன் அதற்கு இருமடங்காக ெகாடுக்கேவண்டும்.
8 தருடன் அகப்படாவ ட்டால், அந்த வீட்டுக்காரன் தான் பறனுைடய ெபாருைள
அபகரித்தாேனாஇல்ைலேயா என்றுஅறயும்படி நயாயாத பத களிடம்*அவைனக்
ெகாண்டுேபாகேவண்டும். 9 காணாமல்ேபான மாடு, கழுைத, ஆடு, உைட
முதலியைவகளில்ஏதாவதுஒன்ைறேவெறாருவன்தன்னுைடயதுஎன்றுெசால்லி
குற்றம்ெசான்னால், இரண்டு ேபர்களுைடய வழக்கும் நயாயாத பத களிடம்†

வரேவண்டும்; நயாயாத பத கள் எவைனக் குற்றவாளி என்று தீர்க்க றார்கேளா,
அவன்மற்றவனுக்குஇருமடங்குெகாடுக்கேவண்டும்.

10 ஒருவன் தன்னுைடய கழுைதையேயா மாட்ைடேயா ஆட்ைடேயா மற்ற
ஏதாவெதாருமிருகஜீவைனேயாஒருவனிடம்வ ட்டிருக்கும்ேபாது,அதுெசத்தாலும்,
காயப்பட்டாலும்,ஒருவரும்காணாதபடிஓட்டிக்ெகாண்டுேபாகப்பட்டாலும், 11அவன்
தான் பறனுைடய ெபாருைள அபகரிக்கவல்ைலெயன்று ெயேகாவாவன்
நாமத்தல் ஆைணயட்டால் அவர்கள் இருவருக்கும் அதுேவ நயாயம்தீர்க்கட்டும்;
உைடயவன்அைதஅங்கீகரிக்கேவண்டும்;மற்றவன்பதலளிக்கத்ேதைவயல்ைல.
12அது அவனிடமிருந்து தருடப்பட்டுப்ேபானால், அவன் அதனுைடய எஜமானுக்கு
அதற்காக ஈடுெகாடுக்கேவண்டும். 13அது ேவட்ைடயாடப்பட்டுப்ேபானால், அதற்கு
சாட்சைய ஒப்புவக்கேவண்டும். ேவட்ைடயாடப்பட்டதற்காக அவன் ஈடுெகாடுக்கத்
ேதைவயல்ைல.

14ஒருவன்பறனிடம் எைதயாவதுஇரவலாக வாங்கயருந்தால், அதற்குரியவன்
கூட இல்லாதேபாது, அது காயப்பட்டாலும், ெசத்துப்ேபானாலும், அவன் அதற்கு
ஈடுெசய்யேவண்டும். 15 அதற்குரியவன் கூட இருந்தால், அவன் ஈடுெகாடுக்கத்
ேதைவயல்ைல; அது வாடைகக்கு வாங்கப்பட்டிருந்தால், அது அவனுைடய
வாடைகக்குவந்த ேசதம்.

சமுதாயக்கடைமகள்
16தருமணத்தற்கு நயமிக்கப்படாத ஒருகன்னிைகையஒருவன்ேமாசம்ேபாக்க

அவேளாடு உறவுெகாண்டால், அவன் அவளுக்காகப் பரிசம்ெகாடுத்து, அவைளத்
தருமணம்ெசய்யேவண்டும். 17 அவளுைடய தகப்பன் அவைள அவனுக்குக்
ெகாடுக்கமாட்ேடன் என்று ெசான்னால், கன்னிைககளுக்காகக் ெகாடுக்கப்படும்
பரிசமுைறயன்படிஅவன்பணத்ைதநறுத்துக்ெகாடுக்கேவண்டும்.

18சூனியக்காரிையஉய ேராடுைவக்கேவண்டாம்.
19மிருகத்ேதாடுஉறவுைவக்கறஎவனும்ெகால்லப்படேவண்டும்.
20 ெயேகாவா ஒருவைரத்தவ ர ேவறு ெதய்வங்களுக்குப் பலியடுகறவன்

அழிக்கப்படேவண்டும். 21 அந்நயைனச் சறுைமப்படுத்தாமலும் ஒடுக்காமலும்
இருப்பீர்களாக; நீங்களும் எக ப்து ேதசத்தல் அந்நயர்களாக இருந்தீர்கேள.
22 வதைவையயும் த க்கற்ற பள்ைளையயும் ஒடுக்காமல் இருப்பீர்களாக;
23அவர்கைளஅதகமாகஒடுக்கும்ேபாது,அவர்கள்என்ைனேநாக்க முைறய ட்டால்,
அவர்கள்முைறயடுதைலநான்ந ச்சயமாகக் ேகட்டு, 24ேகாபமைடந்து,உங்கைளப்
பட்டயத்தால் ெகாைலெசய்ேவன்; உங்களுைடய மைனவகள் வதைவகளும்,
உங்களுைடயபள்ைளகள்த க்கற்றப் பள்ைளகளுமாவார்கள்.

* அத்த யாயம் 22:8 22:8 ேதவசமுகத்தல் † அத்த யாயம் 22:9 22:9 ேதவசமுகத்தல்
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25உங்களுக்குள்ஏைழயாகஇருக்க றஎன்னுைடயமக்களில்ஒருவனுக்குநீங்கள்
பணம் கடனாகக் ெகாடுத்தருந்தால், வட்டிவாங்குகறவர்கள்ேபால அவனிடம்
வட்டி வாங்கேவண்டாம். 26 ப றனுைடய ஆைடைய பதலாக வாங்கனால்,
ெபாழுதுமைறயும் முன்ேப அைத அவனுக்குத் தரும்பக் ெகாடுத்துவடுவாயாக.
27அவன்ஆைடஅதுதாேன,அதுேவஅவன்தன்னுைடயஉடைலமூடிக்ெகாள்ளுகற
துணி; ேவறு எதனாேல ேபார்த்த ப் படுத்துக்ெகாள்ளுவான்? அவன் என்ைன
ேநாக்க முைறயடும்ேபாது, நான் அவனுைடய வார்த்ைதையக் ேகட்ேபன், நான்
இரக்கமுள்ளவராகஇருக்க ேறன்.

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

அத்த யாயம் 23
நீத மற்றும்இரக்கத்தன்சட்டங்கள்

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

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

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

ஓய்வுநாளின்கட்டைள
10 ஆறுவருடங்கள் நீ உன்னுைடய நலத்தல் பய ரிட்டு, அதன் பலைனச்

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

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

* அத்த யாயம் 23:8 23:8அதகாரிகைள
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14 வருடத்தல் மூன்றுமுைற எனக்குப் பண்டிைக அனுசரி. 15 புளிப்ப ல்லா
அப்பப்பண்டிைகையக் ெகாண்டாடி, நான் உனக்குக் கட்டைளய ட்டபடி ஆபீப்
மாதத்தன் குறத்தகாலத்தல் ஏழுநாட்கள் புளிப்பல்லா அப்பம் சாப்ப டேவண்டும்;
அந்த மாதத்தல் எக ப்தலிருந்து புறப்பட்டாேய, என்னுைடய சந்ந தயல்
ெவறுங்ைகயுடன் வரேவண்டாம். 16 நீ வயலில் வைதத்த உன்னுைடய பய ர்
ேவைலகளின் முதற்பலைனச் ெசலுத்துகற அறுப்புக்கால பண்டிைகையயும்,
வருடமுடிவ ேல நீ வயலில் உன்னுைடய ேவைலகளின் பலைனச் ேசர்த்து
முடிந்தேபாது,ேசர்ப்புக்காலபண்டிைகையயும்அனுசரி. 17வருடத்தல்மூன்றுமுைற
உன்னுைடய ஆண்மக்கள் எல்ேலாரும் ெயேகாவாவாகய ஆண்டவருைடய
சந்ந தயல்வரட்டும்.

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

வழிையஆயத்தம்ெசய்வதற்கானேதவதூதன்
20 வழியல் உன்ைனக் காக்க றதற்கும், நான் ஆயத்தம்ெசய்த இடத்த ற்கு

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

† அத்த யாயம் 23:21 23:21 என்னுைடயமுழுஅதகாரத்ைதஅவருக்குெகாடுத்துஇருக்க ேறன்
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அத்த யாயம் 24
இரத்தஉடன்படிக்ைகஉறுத ப்படுத்தப்படுதல்

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

9 பன்பு ேமாேசயும், ஆேரானும், நாதாபும் அபயூவும், இஸ்ரேவலுைடய
மூப்பர்கள் எழுபதுேபர்களும் மைலக்கு ஏற ப்ேபாய், 10 இஸ்ரேவலின் ேதவைனத்
தரிச த்தார்கள். அவருைடயபாதத்தன்கீழுள்ளஇடமானதுஇைழத்த ேவைலப்பாடு
மிகுந்த நீலக்கல்ைலப்ேபால ெதளிந்த வானத்தன் சுடெராளிக்கு ஒப்பாகவும்
இருந்தது. 11அவர் இஸ்ரேவலர்களுைடய தைலவர்கள்ேமல் தம்முைடய ைகைய
நீட்டவல்ைல;அவர்கள்ேதவைனத்தரிச த்து, பன்பு சாப்ப ட்டுக்குடித்தார்கள்.

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

அத்த யாயம் 25
பரிசுத்தஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்கானகாணிக்ைககள் (யாத்த ராகமம் 39:4-9.)

1ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “இஸ்ரேவலர்கள் எனக்குக் காணிக்ைகையக்
ெகாண்டுவரும்படி அவர்களுக்குச் ெசால்லு; மனப்பூர்வமாக உற்சாகத்துடன்
ெகாடுப்பவன் எவேனா அவனிடம் எனக்குக் காணிக்ைகைய வாங்க க்ெகாள்.
3 நீங்கள் அவர்களிடம் வாங்க ேவண்டிய காணிக்ைககள், ெபான்னும்,
ெவள்ளியும், ெவண்கலமும், 4இளநீலநூலும், இரத்தாம்பரநூலும், சவப்பு நூலும்,
ெமல்லிய பஞ்சு நூலும், ெவள்ளாட்டு முடியும், 5 சவப்பு வண்ணம் தீட்டப்பட்ட
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ஆட்டுக்கடாத்ேதாலும், ெமல்லிய ேதாலும்*, சீத்த ம் மரமும், 6வளக்ெகண்ெணயும்,
அப ேஷகத் ைதலத்த ற்குப் பரிமளத்ைதலமும், தூபத்தற்கு நறுமண வாசைனப்
ெபாருட்களும், 7 ஏேபாத்தலும் மார்ப்பதக்கத்தலும் பத க்கும் ேகாேமதகக்
கற்களும் இரத்தனங்களுேம. 8 அவர்கள் நடுவ ேல நான் தங்கயருக்க, எனக்கு
ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்ைத உண்டாக்குங்கள். 9 நான் உனக்குக் காண்பக்கும்
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் மாத ரியன்படியும், அதனுைடய எல்லாப்ெபாருட்களின்
மாத ரியன்படியும்அைதச்ெசய்யுங்கள்.

உடன்படிக்ைகயன்ெபட்டி
10 “சீத்த ம் மரத்தால் ஒரு ெபட்டிையச் ெசய்யுங்கள்; அதன் நீளம் இரண்டைர

முழமும்†, அதன் அகலம் ஒன்றைர முழமும், அதன் உயரம் ஒன்றைர முழமுமாக
இருக்கட்டும். 11 அைத எங்கும் சுத்தப்ெபான் தகட்டால் மூடு; நீ அதனுைடய
உட்புறத்ைதயும் ெவளிப்புறத்ைதயும் அதனால் மூடி, அதன்ேமல் சுற்றலும்
ெபான்னினால் வளிம்பு உண்டாக்க , 12அதற்கு நான்கு ெபான் வைளயங்கைளச்
ெசய்து, அைவகைள அதன் நான்கு மூைலகளிலும் ேபாட்டு, ஒரு பக்கத்தல்
இரண்டுவைளயங்களும், மறுபக்கத்தல்இரண்டுவைளயங்களும்இருக்கும்படித்
ைதத்து, 13 சீத்த ம் மரத்தால் தண்டுகைளச் ெசய்து, அைவகைளப் ெபான்தகட்டால்
மூடி, 14 அந்தத் தண்டுகளால் ெபட்டிையச் சுமக்கும்படி, அைவகைளப் ெபட்டியன்
பக்கங்களிலிருக்கும் வைளயங்களிேல பாய்ச்சு. 15 அந்தத் தண்டுகள்
ெபட்டியலிருந்து கழற்றப்படாமல், அதன் வைளயங்களிேல இருக்கேவண்டும்.
16 நான் உனக்குக் ெகாடுக்கும் உடன்படிக்ைகயன் கட்டைளகைள அந்தப்
ெபட்டிய ேல ைவக்கேவண்டும். 17 “சுத்தப்ெபான்னினாேல கருபாசனத்ைதச்
ெசய்; அது இரண்டைர முழ நீளமும் ஒன்றைர முழ அகலமுமாக ‡இருக்கட்டும்.
18 ெபான்னினால் இரண்டு ேகருபீன்கைளச் ெசய்; ெபான்ைனத் தகடாக
அடித்து, அைவகைளச் ெசய்து, கருபாசனத்தன் இரண்டு ஓரங்களிலும்
ைவக்கேவண்டும். 19 ஒருபக்கத்து ஓரத்தல் ஒரு ேகருபீைனயும் மறுபக்கத்து
ஓரத்தல்மற்றக் ேகருபீைனயும்ெசய்துைவ;அந்தக் ேகருபீன்கள்கருபாசனத்தன்
இரண்டு ஓரங்களிலும் அதேனாடு இருக்கும்படி ஒேரேவைலயாக, அைவகைளச்
ெசய்யேவண்டும். 20 அந்தக் ேகருபீன்கள் தங்களுைடய இறக்ைககைள உயர
வ ரித்து, தங்களுைடய இறக்ைககளால் கருபாசனத்ைத மூடுகறைவகளும்
ஒன்றுக்ெகான்று எத ர்முகமுள்ளைவகளுமாக இருக்கட்டும்; ேகருபீன்களின்
முகங்கள்கருபாசனத்ைத ேநாக்குக றைவகளாகஇருப்பதாக. 21கருபாசனத்ைதப்
ெபட்டியன்மீது ைவத்து, ெபட்டிக்குள்ேள நான் உனக்குக் ெகாடுக்கும்
உடன்படிக்ைகயன் கட்டைளகைள ைவப்பாயாக. 22 அங்ேக நான் உன்ைனச்
சந்த ப்ேபன்; கருபாசனத்தன்மீதலும் சாட்ச ப்ெபட்டியன்ேமல் ந ற்கும் இரண்டு
ேகருபீன்களின்நடுவலுமிருந்துநான்இஸ்ரேவலர்களுக்காகஉனக்குக்கற்ப க்கப்
ேபாக றைவகைளெயல்லாம்உன்ேனாடுெசால்லுேவன்.

பரிசுத்தஅப்பத்தன்ேமைஜ
23 “சீத்த ம் மரத்தால் ஒரு ேமைஜையயும் ெசய்; அது இரண்டு முழ நீளமும்

ஒரு முழ அகலமும் ஒன்றைர முழ உயரமுமாக §இருக்கட்டும். 24 அைதச்
சுத்தப் ெபான்தகட்டால் மூடி, சுற்றலும் அதற்குப் ெபான்னினால் வளிம்ைப
உண்டாக்க , 25 சுற்றலும் அதற்கு நான்கு வ ரலளவு* உள்ள சட்டத்ைதயும், அதன்
சட்டத்த ற்குச் சுற்றலும் ெபான்னினால் வளிம்ைபயும் உண்டாக்க , 26 அதற்கு
நான்கு ெபான்வைளயங்கைளச் ெசய்து, அைவகைளஅதன் நான்கு கால்களுக்கு
இருக்கும் நான்கு மூைலகளிலும் நீ ைதக்கேவண்டும். 27 அந்த வைளயங்கள்
ேமைஜையச் சுமக்கும் தண்டுகளுக்கு இடங்கள் உண்டாயருக்கும்படி, சட்டத்தன்
அருேக இருக்கேவண்டும். 28 அந்தத் தண்டுகைளச் சீத்த ம் மரத்தனால் ெசய்து,
அைவகைளப் ெபான்தகட்டால் மூடு; அைவகளால் ேமைஜ சுமக்கப்படேவண்டும்.
29 அதற்குரிய தட்டுகைளயும், தூபக்கரண்டிகைளயும், கண்ணங்கைளயும்,
பானபலிக்கான கண்ணங்கைளயும் ெசய்யக்கடவாய்; அைவகைளப்

* அத்த யாயம் 25:5 25:5 ஒரு கடல் ப ராணி ேதால் † அத்த யாயம் 25:10 25:10 45 அங்குலம் நீளம், 27
அங்குலம்அகலம், 27அங்குலம்உயரம் ‡ அத்த யாயம் 25:17 25:17 45அங்குலம்நீளம், 27அங்குலம்அகலம்
§ அத்த யாயம் 25:23 25:23 36அங்குலம் நீளம் 18அங்குலம், அகலம் 27அங்குலம். * அத்த யாயம் 25:25
25:25 3அங்குலம்
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சுத்தப்ெபான்னினால் ெசய். 30 ேமைஜயன்ேமல் எப்ேபாதும் என்னுைடய
சந்ந தயல்சமுகத்தப்பங்கைளைவக்கேவண்டும்.

வளக்குத்தண்டு (யாத்த ராகமம் 37:17-22)
31 “சுத்தப்ெபான்னினால் ஒரு குத்துவளக்ைக உண்டாக்கு; அது ெபான்னினால்

அடிப்பு ேவைலயாகச் ெசய்யப்படேவண்டும்; அதன் தண்டும், கைளகளும்,
ெமாக்குகளும், பழங்களும், பூக்களும் ெபான்னினால் ெசய்யப்படேவண்டும்.
32 ஆறு கைளகள் அதன் பக்கங்களில் வ டேவண்டும்; குத்துவளக்கன் மூன்று
கைளகள் அதன் ஒரு பக்கத்தலும், குத்துவளக்கன் மூன்று கைளகள் அதன்
மறுபக்கத்தலும்வ டேவண்டும். 33ஒவ்ெவாருகைளய ேலவாதுைமக்ெகாட்ைடக்கு
ஒப்பான மூன்று ெமாக்குகளும், ஒரு பழமும், ஒரு பூவும் இருப்பதாக;
குத்துவளக்கலிருந்துபுறப்படும்ஆறுகைளகளிலும்அப்படிேயஇருக்கேவண்டும்.
34வளக்குத்தண்டிேலா, வாதுைமக் ெகாட்ைடக்கு ஒப்பான நான்கு ெமாக்குகளும்,
பழங்களும், பூக்களும் இருப்பதாக. 35 அதலிருந்து புறப்படும் இரண்டு
கைளகளின்கீழ் ஒரு பழமும், ேவறு இரண்டு கைளகளின்கீழ் ஒரு பழமும், மற்ற
இரண்டு கைளகளின்கீழ் ஒரு பழமும் இருக்கட்டும்; வளக்குத்தண்டிலிருந்து
புறப்படும் ஆறு கைளகளுக்கும் அப்படிேய இருக்கேவண்டும். 36 அைவகளின்
பழங்களும் அைவகளின் கைளகளும் ெபான்னினால் உண்டானைவகளாக
இருக்கட்டும்; அைவெயல்லாம் தகடாக அடித்த சுத்தப்ெபான்னால் ெசய்யப்பட்ட
ஒேர ேவைலயாக இருக்கேவண்டும். 37 அதல் ஏழு அகல்கைளச் ெசய்; அதற்கு
ேநர் எத ராக எரியும்படி அைவகள் ஏற்றப்படேவண்டும். 38 அதன் கத்தரிகளும்
சாம்பல் பாத்த ரங்களும் சுத்தப்ெபான்னினால் ெசய்யப்படுவதாக. 39 அைதயும்,
அதற்குரிய பணிப்ெபாருட்கள் யாைவயும் ஒரு தாலந்து† சுத்தப்ெபான்னினால்
ெசய்யேவண்டும். 40 மைலய ேல உனக்குக் காண்பக்கப்பட்ட மாத ரியன்படி
அைவகைளச்ெசய்யஎச்சரிக்ைகயாகஇரு.

அத்த யாயம் 26
பரிசுத்தஆசரிப்புக்கூடாரம் (யாத்த ராகமம் 36:8-38)

1 “ேமலும் த ரித்த ெமல்லிய பஞ்சுநூலினாலும், இளநீலநூலினாலும்,
இரத்தாம்பரநூலினாலும், சவப்பு நூலினாலும் ெநய்யப்பட்ட பத்து
மூடுதைரகளால் ஆசரிப்பு கூடாரத்ைத உண்டாக்கு; அைவகளில் வ ச த்த ர
பன்னல்ேவைலயாகக் ேகருபீன்கைளச் ெசய். 2 ஒவ்ெவாரு மூடுதைரயும்
இருபத்ெதட்டு முழ நீளமும்*, நான்கு முழ அகலமுமாக இருப்பதாக;
மூடுதைரகெளல்லாம் ஒேர அளவாக இருக்கேவண்டும். 3 ஐந்து மூடுதைரகள்
ஒன்ேறாெடான்று இைணக்கப்பட்டிருக்கேவண்டும்; மற்ற ஐந்து மூடுதைரகளும்
ஒன்ேறாெடான்று இைணக்கப்பட்டிருக்கேவண்டும். 4 இைணக்கப்பட்ட ஒரு
மூடுதைரயன் கைடச ஓரத்தல் இளநீலநூலால் காதுகைள உண்டாக்கு;
இைணக்கப்பட்ட மற்ற மூடுதைரகளின் ஓரத்தலும் அப்படிேய ெசய். 5 காதுகள்
ஒன்ேறாெடான்று இைணயும்படி ஒரு மூடுதைரயல் ஐம்பது காதுகைளயும்,
இைணக்கப்பட்ட மற்றமூடுதைரயன்ஓரத்தல்ஐம்பதுகாதுகைளயும்உண்டாக்கு.
6 ஐம்பது ெபான் ெகாக்க கைள ெசய்து, மூடுதைரகைள ஒன்ேறாெடான்று
அந்தக் ெகாக்க களால் இைணக்கப்படேவண்டும். அப்ெபாழுது ஆசரிப்பு
கூடாரம் ஒன்றாகும். 7 “ஆசரிப்பு கூடாரத்தன்ேமல் கூடாரமாகப்ேபாடும்படி ஆட்டு
ேராமத்தால் பத ெனாருமூடுதைரகைளஉண்டாக்கு. 8ஒவ்ெவாருமூடுதைரகளும்
முப்பது முழ நீளமும்†, நான்கு முழ அகலமாக இருக்கேவண்டும்; பத ெனாரு
மூடுதைரகளும் ஒேர அளவாக இருக்கேவண்டும். 9 ஐந்து மூடுதைரகைள
ஒன்றாகவும், ஆறு மூடுதைரகைள ஒன்றாகவும் இைணக்கேவண்டும்; ஆறாம்
மூடுதைரையக் கூடாரத்தன் முகப்ப ற்கு முன்ேன மடித்துப்ேபாடேவண்டும்.
10 இைணக்கப்பட்ட ஒரு மூடுதைரயன் கைடச ஓரத்தல் ஐம்பது காதுகைளயும்,
இைணக்கப்பட்ட மற்றமூடுதைரயன்ஓரத்தல்ஐம்பதுகாதுகைளயும்உண்டாக்க ,
11 ஐம்பது ெவண்கலக் ெகாக்க கைளச் ெசய்து, ெகாக்க கைளக் காதுகளில்
மாட்டி, ஒேர கூடாரமாகும்படி அைத இைணத்துவடேவண்டும். 12 கூடாரத்தன்

† அத்த யாயம் 25:39 25:39 35க ேலா * அத்த யாயம் 26:2 26:2 42அடிநீளம் 6அடிஅகலம் † அத்த யாயம்
26:8 26:8 45அடிநீளம் 6அடிஅகலம்
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மூடுதைரகளில் மீதமான பாதமூடுதைர ஆசரிப்பு கூடாரத்தன் பன்புறத்தல்
ெதாங்கேவண்டும். 13கூடாரத்தனுைடயமூடுதைரகளின் நீளத்தல் மீதயானதல்,
இந்தப்பக்கத்தல்ஒருமுழமும்‡அந்தப்பக்கத்தல்ஒருமுழமும்ஆசரிப்புகூடாரத்ைத
மூடும்படிஅதன் பக்கங்களிேல ெதாங்கேவண்டும். 14சவப்பு வண்ணம்தீட்டப்பட்ட
ஆட்டுக்கடாத் ேதாலால் கூடாரத்த ற்கு ஒரு மூடிையயும், அதன்ேமல் ெமல்லிய
ேதாலால்ஒருமூடிையயும்உண்டாக்கேவண்டும்.

ஆசரிப்புகூடாரம் கட்டுதல்.
15 “ஆசரிப்பு கூடாரத்த ற்கு ந மிர்ந்துந ற்கும் பலைககைளயும் சீத்த ம் மரத்தால்

உண்டாக்கேவண்டும். 16 ஒவ்ெவாரு பலைகயும் பத்து முழ§ நீளமும் ஒன்றைர
முழ அகலமுமாக இருக்கேவண்டும். 17ஒவ்ெவாரு பலைகக்கும் ஒன்ேறாெடான்று
இைணந்தருக்கும் இரண்டு ெபாருந்தும் முைன இருக்கேவண்டும்; ஆசரிப்புக்
கூடாரங்களில் பலைககளுக்ெகல்லாம் இப்படிேய ெசய்யேவண்டும். 18ஆசரிப்புக்
கூடாரத்த ற்காக ெசய்யப்படுக ற பலைககளில் இருபது பலைககள் ெதற்ேக
ெதன்தைசக்கு எத ராக ந ற்கட்டும். 19அந்த இருபது பலைககளின்கீேழ ைவக்கும்
நாற்பது ெவள்ளிப் பாதங்கைள உண்டாக்கேவண்டும்; ஒரு பலைகயன் கீழ்
அதன் இரண்டு ெபாருந்தும் முைனகளுக்கும் இரண்டு பாதங்களும், மற்றப்
பலைகயன் கீழ் அதன் இரண்டு ெபாருந்தும் முைனகளுக்கும் இரண்டு
பாதங்களும் இருக்கேவண்டும். 20 ஆசரிப்பு கூடாரத்தன் மறுபக்கமாகய
வடபுறத்தலும் இருபது பலைககைளயும், 21 அைவகளின் கீழ் நாற்பது
ெவள்ளிப்பாதங்கைளயும் உண்டாக்கேவண்டும்; ஒரு பலைகயன் கீழ் இரண்டு
பாதங்களும், மற்றப் பலைகயன் கீழ் இரண்டு பாதங்களும் இருக்கேவண்டும்.
22 ஆசரிப்பு கூடாரத்தன் ேமற்குப்பக்கத்த ற்கு ஆறு பலைககைளயும், 23 ஆசரிப்பு
கூடாரத்தன் இருபக்கத்தலுமுள்ள மூைலகளுக்கு இரண்டு பலைககைளயும்
உண்டாக்கேவண்டும். 24அைவகள் கீேழ ேசர்க்கப்பட்டிருக்கேவண்டும்; ேமேலயும்
ஒரு வைளயத்தனால் ேசர்க்கப்பட்டிருக்கேவண்டும்; இரண்டு மூைலகளுக்கும்
அப்படிேய இருக்கேவண்டும்; அைவகள் இரண்டு மூைலகளுக்கு ஆகும்.
25 அந்தப்படி எட்டுப் பலைககள் இருக்கேவண்டும்; ஒவ்ெவாரு பலைகயன்
கீழ் இரண்டு இரண்டு பாதங்களாகப் பதனாறு ெவள்ளிப் பாதங்களும்
இருக்கேவண்டும். 26 “சீத்த ம் மரத்தால் ஆசரிப்பு கூடாரத்தன் ஒரு பக்கத்துப்
பலைககளுக்குஐந்து தாழ்ப்பாள்கைளயும், 27ஆசரிப்புகூடாரத்தன் மறுபக்கத்துப்
பலைககளுக்கு ஐந்து தாழ்ப்பாள்கைளயும், ஆசரிப்பு கூடாரத்தன் ேமற்புறமான
பன்பக்கத்துப்பலைககளுக்குஐந்துதாழ்ப்பாள்கைளயும்ெசய். 28நடுத்தாழ்ப்பாள்
ஒரு முைன ெதாடங்க மறுமுைனவைர பலைககளின் ைமயத்தல் ஊடுருவப்
பாய்ச்சப்பட்டிருக்கேவண்டும். 29 பலைககைளப் ெபான்தகட்டால் மூடி,
தாழ்ப்பாள்களின் இடங்களாகய அைவகளின் வைளயங்கைளப் ெபான்னினால்
ெசய்து, தாழ்ப்பாள்கைளப் ெபான் தகட்டால் மூடேவண்டும். 30 இப்படியாக
மைலயன்ேமல் உனக்குக் காண்பக்கப்பட்ட மாத ரியன்படி ஆசரிப்பு கூடாரத்ைத
அைமக்கேவண்டும்.

31 “இளநீலநூலும் இரத்தாம்பரநூலும் சவப்புநூலும் த ரித்த ெமல்லிய
பஞ்சுநூலுமான இவற்றால் ஒரு மூடுதைரையச் ெசய்யேவண்டும்; அத ேல
ேவைலப்பாடு ெசய்யப்பட்ட ேகருபீன்கள் ைவக்கப்படேவண்டும். 32 சீத்த ம்
மரத்தால் ெசய்து, ெபான் தகட்டால் மூடப்பட்ட நான்கு தூண்களிேல அைதத்
ெதாங்கவடு; அந்தத் தூண்கள் நான்கு ெவள்ளிப் பாதங்கள்ேமல் ந ற்கவும்,
அைவகளின் ெகாக்க கள் ெபான்னினால் ெசய்யப்படவும் ேவண்டும்.
33 ெகாக்க களின்கீேழ அந்த மூடுதைரையத் ெதாங்கவ ட்டு, சாட்ச ப்ெபட்டிைய
அங்ேக மூடுதைரக்குள்ளாக ைவக்கேவண்டும்; அந்த மூடுதைர பரிசுத்த
இடத்த ற்கும் மகா பரிசுத்த இடத்த ற்கும் ப ரிைவ உண்டாக்கும். 34 மகா
பரிசுத்த இடத்த ேல சாட்ச ப்ெபட்டியன்ேமல் கருபாசனத்ைத ைவப்பாயாக;
35மூடுதைரக்குெவளிேயேமைஜையயும், ேமைஜக்குஎத ேரஆசரிப்புகூடாரத்தன்
ெதன்பக்கமாகக் குத்துவளக்ைக ைவத்து, ேமைஜைய வடபக்கமாக ைவப்பாயாக.
36 இளநீலநூலும் இரத்தாம்பரநூலும் சவப்புநூலும் த ரித்த ெமல்லிய
பஞ்சுநூலுமாகயஇவற்றால்ச த்த ரத்ைதயல்ேவைலயானஒருெதாங்குதைரயும்
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கூடாரத்தன்வாசலுக்குஉண்டாக்க , 37அந்தத்ெதாங்குதைரக்குச்சீத்த ம்மரத்தால்
ஐந்து தூண்கைளச் ெசய்து, அைவகைளப் ெபான்தகட்டால் மூடி, அைவகளுக்குப்
ெபான் ெகாக்க கைள உண்டாக்க , அைவகளுக்கு ஐந்து ெவண்கலப்பாதங்கைள
வார்க்கேவண்டும்.

அத்த யாயம் 27
தகனபலியன்பலிபீடம் (யாத்த ராகமம். 38:1-7)

1 “ஐந்து முழ நீளமும் ஐந்து முழ அகலமாக* சீத்த ம் மரத்தால் பலிபீடத்ைதயும்
உண்டாக்கேவண்டும்; அது சதுரமும் மூன்று முழ உயரமுமாக இருப்பதாக.
2 அதன் நான்கு மூைலகளிலும் நான்கு ெகாம்புகைள உண்டாக்கேவண்டும்;
அதன் ெகாம்புகள் அதேனாடு ஒன்றாக இருக்கேவண்டும்; அைத ெவண்கலத்
தகட்டால் மூடேவண்டும். 3 அதன் சாம்பைல எடுக்கத்தகுந்த சட்டிகைளயும்
கரண்டிகைளயும் கண்ணங்கைளயும்முள்துறடுகைளயும் ெநருப்புச்சட்டிகைளயும்
உண்டாக்கேவண்டும்; அதன் பணிப்ெபாருட்கைளெயல்லாம் ெவண்கலத்தால்
ெசய்வாயாக. 4வைலப்பன்னல்ேபான்ற ஒரு ெவண்கலச் சல்லைடையச் ெசய்து,
அந்தச் சல்லைடயன் நான்கு மூைலகளிலும் நான்கு ெவண்கல வைளயங்கைள
உண்டாக்க , 5 அந்தச் சல்லைட பலிபீடத்தன் பாதஉயரத்தல் இருக்கும்படி அைத
பலிபீடத்தன் அடியல் சுற்றைடப்புக்குக் கீேழ ைவக்கேவண்டும். 6 பலிபீடத்த ற்குச்
சீத்த ம் மரத்தால் தண்டுகைளச் ெசய்து, அைவகைள ெவண்கலத்தகட்டால்
மூடேவண்டும். 7 பலிபீடத்ைதச் சுமக்கும்படி அந்தத் தண்டுகள் அதன் இரண்டு
பக்கங்களிலும் வைளயங்களிேல மாட்டப்பட்டிருக்கேவண்டும். 8 அைத உள்ேள
மற்றும் ெவளிேயவ ட்டுப் பலைககளினாேல ெசய்யேவண்டும்; மைலயல்
உனக்குக்காண்பக்கப்பட்டபடிஅைதச்ெசய்யேவண்டும்.

ப ராகாரமும்தைரகளும் 38:9-20
9 “ஆசரிப்பு கூடாரத்த ற்கு ப ராகாரத்ைதயும் உண்டாக்கேவண்டும்; ெதற்ேக

ெதன்தைசக்கு எத ரான ப ராகாரத்த ற்குத் த ரித்த ெமல்லிய பஞ்சுநூலால்
ெசய்யப்பட்ட நூறுமுழ நீளமான† ெதாங்கு தைரகள் இருக்கேவண்டும்.
10 அைவகளுக்கு ெவண்கலத்தனால் இருபது தூண்களும், இருபது பாதங்களும்
இருக்கேவண்டும்; தூண்களின் ெகாக்க களும் அைவகளின் வைளயங்களும்
ெவள்ளியால் ெசய்யப்படேவண்டும். 11அப்படிேய வடக்கு பக்கத்தன் நீளத்த ற்கும்
நூறுமுழ நீளமான‡ ெதாங்கு தைரகள் இருக்கேவண்டும்; அைவகளுக்கு
இருபது தூண்களும், அைவகளுக்கு இருபது பாதங்களும் ெவண்கலமாக
இருக்கேவண்டும்; தூண்களின் ெகாக்க களும் வைளயங்களும் ெவள்ளியால்
ெசய்யப்படேவண்டும். 12 ப ராகாரத்தன் ேமற்கு பக்கமான அகலத்த ற்கு ஐம்பது
முழ§ நீளமான ெதாங்கு தைரகள் இருக்கேவண்டும்; அைவகளுக்குப் பத்துத்
தூண்களும், அைவகளுக்குப் பத்துப் பாதங்களும் இருக்கேவண்டும். 13 சூரியன்
உதக்க ற தைசயாகய க ழக்குப்பக்கத்தன் ப ராகாரம் ஐம்பது முழ* அகலமாக
இருக்கேவண்டும். 14 அங்ேக ஒரு பக்கத்த ற்குப் பதைனந்து முழ† நீளமான
ெதாங்கு தைரகளும், அைவகளுக்கு மூன்று தூண்களும், அைவகளுக்கு மூன்று
பாதங்களும் இருக்கேவண்டும். 15 மறுபக்கத்த ற்குப் பதைனந்து முழ நீளமான
ெதாங்கு தைரகளும், அைவகளுக்கு மூன்று தூண்களும், அைவகளுக்கு மூன்று
பாதங்களும் இருக்கேவண்டும். 16 ப ராகாரத்தன் வாசலுக்கு இளநீலநூலாலும்
இரத்தாம்பரநூலாலும் சவப்புநூலாலும் த ரித்த ெமல்லிய பஞ்சுநூலாலும்
ச த்த ரத் ைதயல்ேவைலயாகச் ெசய்யப்பட்ட இருபதுமுழ‡ நீளமான ஒரு ெதாங்கு
தைரயும் அதற்கு நான்கு தூண்களும், அைவகளுக்கு நான்கு பாதங்களும்
இருக்கேவண்டும். 17 சுற்று ப ராகாரத்தன் தூண்கெளல்லாம் ெவள்ளியனால்
வைளயம் கட்டப்பட்டிருக்கேவண்டும்; அைவகளின் ெகாக்க கள்ெவள்ளியனாலும்
அைவகளின் பாதங்கள் ெவண்கலத்தனாலும் ெசய்யப்பட்டிருக்கேவண்டும்.

* அத்த யாயம் 27:1 27:1 7 1/2 அடி நீளம், 7 1/2 அடி அகலம் 41/2 அடி உயரம் † அத்த யாயம் 27:9 27:9

150 அடி நீளம் ‡ அத்த யாயம் 27:11 27:11 150 அடி நீளம் § அத்த யாயம் 27:12 27:12 75 அடி நீளம்
* அத்த யாயம் 27:13 27:13 75அடி நீளம் † அத்த யாயம் 27:14 27:14 22 1/2அடி நீளம் ‡ அத்த யாயம்
27:16 27:16 20அடிநீளம்



யாத்த ராகமம்அத்தயாயம் 27:18 111 யாத்த ராகமம்அத்தயாயம் 28:12

18ப ராகாரத்தன்நீளம்நூறுமுழமும்§,இருபக்கத்துஅகலம்ஐம்பதுஐம்பதுமுழமும்,
உயரம் ஐந்து முழமுமாக இருப்பதாக; அதன் ெதாங்கல்கள் த ரித்த ெமல்லிய
பஞ்சுநூலினால் ெசய்யப்பட்டு, அதன் தூண்களின் பாதங்கள் ெவண்கலமாக
இருக்கேவண்டும். 19 ஆசரிப்பு கூடாரத்தன் எல்லா பணிகளுக்குத் ேதைவயான
எல்லா பணிப்ெபாருட்களும், அதன் எல்லா ஆப்புகளும், ப ராகாரத்தன் எல்லா
ஆப்புகளும்ெவண்கலமாகஇருக்கேவண்டும்.

வளக்குக்குேவண்டியஎண்ெணய்ேலவ . 24:1-4.
20 குத்துவளக்கு எப்ெபாழுதும் எரிந்துெகாண்டிருக்கும்படி இடித்துப்

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

அத்த யாயம் 28
ஆசாரியஉைட.
யாத் 39:1-7

1 “உன்னுைடய சேகாதரனாகய ஆேரான் எனக்கு ஆசாரிய ஊழியம்
ெசய்யும்படி, நீ ஆேராைனயும் அவனுடன் அவனுைடய மகன்களாகய
நாதாப், அபயூ, எெலயாசார், இத்தாமார் என்னும் ஆேரானின் மகன்கைளயும்
இஸ்ரேவலர்களிலிருந்து ப ரித்து, உன்னிடம் ேசர்த்துக்ெகாள். 2 உன்னுைடய
சேகாதரனாகய ஆேரானுக்கு, மகைமயும் அலங்காரமுமாக இருக்கும்படி,
பரிசுத்த ஆைடகைள உண்டாக்கு. 3 ஆேரான் எனக்கு ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்ய
அவைனப் பரிசுத்தப்படுத்தும்படி அவனுக்கு ஆைடகைள உண்டாக்க, நான்
ஞானத்தன் ஆவயால் ந ரப்பன வ ேவகமான இருதயமுள்ள எல்லாேராடும் நீ
ெசால்லு. 4அவர்கள்உண்டாக்கேவண்டியஆைடகள்; மார்ப்பதக்கமும், ஏேபாத்தும்,
அங்கயும், ேவைலப்பாடுடன் ெநய்யப்பட்ட உள்சட்ைடயும், தைலப்பாைகயும்,
இடுப்புக்கச்ைசயுேம. உன்னுைடய சேகாதரனாகய ஆேரான் எனக்கு ஆசாரிய
ஊழியம் ெசய்யும்படி, அவனுக்கும் அவனுைடய மகன்களுக்கும் பரிசுத்த
ஆைடகைள உண்டாக்கேவண்டும். 5 அவர்கள் ெபான்னும் இளநீலநூலும்
இரத்தாம்பரநூலும்சவப்புநூலும்ெமல்லியபஞ்சுநூலும்ேசகரிக்கட்டும்.

ஏேபாத்து
6 “ஏேபாத்ைதப் ெபான்னினாலும் இளநீலநூலாலும் இரத்தாம்பரநூலாலும்

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

§ அத்த யாயம் 27:18 27:18 150அடிநீளம், 75அடிஅகலம், 7/2அடிஉயரம்



யாத்த ராகமம்அத்தயாயம் 28:13 112 யாத்த ராகமம்அத்தயாயம் 28:34

13 “ெபான்னினால் வைளயங்கைளச்ெசய்து, 14 சரியான அளவுக்குப்
பன்னல்ேவைலயான இரண்டு சங்கலிகைளயும், சுத்தப்ெபான்னினால்
உண்டாக்க ,அந்தச் சங்கலிகைளஅந்தவைளயங்களில்பூட்டுவாயாக.

மார்ப்பதக்கம்,யாத்த ராகமம். 39:8-21.
15 “நயாயவத மார்ப்பதக்கத்ைதயும் வ ச த்த ரேவைலயாகச் ெசய்;

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

மற்றஆசாரியஉைடகள், (யாத்த ராகமம் 39:22-31).
31 “ஏேபாத்தன் கீழ் அங்கைய முழுவதும் இளநீலநூலால் உண்டாக்கேவண்டும்.

32 தைல நுைழகற அதன் துவாரம் அதன் நடுவல் இருக்கவும், அதன்
துவாரத்த ற்கு ெநய்யப்பட்ட ேவைலப்பாடுள்ள ஒரு நாடா சுற்றலும்
இருக்கேவண்டும்; அது கழியாதபடி மார்க்கவசத்தன் துவாரத்த ற்கு ஏற்றதாக
இருக்கேவண்டும். 33 அதன் கீழ் ஓரங்களில் இளநீலநூல் இரத்தாம்பரநூல்
சவப்புநூல் ேவைலயால் ெசய்யப்பட்ட மாதுளம்பழங்கைளயும், அைவகளுக்கு
இைடயைடேய சுற்றலும் ெபான்மணிகைளயும் அதன் ஓரங்களில் சுற்றலும்
ெதாங்கும்படி ெசய்துைவக்கேவண்டும். 34 அங்கயன் ஓரங்களில் சுற்றலும்

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

உபேயாகப்படுத்தப்பட்டது
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ஒரு ெபான்மணியும் ஒரு மாதுளம்பழமும், ஒரு ெபான்மணியும் ஒரு
மாதுளம்பழமுமாகத் ெதாங்கட்டும். 35 ஆேரான் ஆராதைன ெசய்யக்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் பரிசுத்த இடத்த ற்குள் நுைழயும்ேபாதும்,
ெவளிேய வரும்ேபாதும், அவன் சாகாதபடி, அதன் சத்தம் ேகட்கப்படும்படி அைத
அணிந்துெகாள்ளேவண்டும்.

36 “சுத்தப்ெபான்னினால் ஒரு தகட்ைடச்ெசய்து, ெயேகாவாவுக்குப் பரிசுத்தம்
என்று அத ேல முத்தைர ெவட்டாக ெவட்டி, 37 அது தைலப்பாைகயல்
இருக்கும்படி அைத இளநீல நாடாவனால் பாைகயன் முகப்ப ேல கட்டுவாயாக.
38 இஸ்ரேவலர்கள் தங்களுைடய பரிசுத்த காணிக்ைககளாகப் பைடக்கும்
பரிசுத்தமானைவகளின் அக்க ரமத்ைத ஆேரான் சுமக்கும்படி, அது ஆேரானுைடய
ெநற்றயன்ேமல் இருப்பதாக; ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் அவர்கள்
அங்கீகரிக்கப்படும்படி, அது எப்ெபாழுதும் அவனுைடய ெநற்றயன்ேமல்
இருக்கேவண்டும். 39 “ெமல்லிய பஞ்சுநூலால் ேவைலப்பாடு மிகுந்த
உள்சட்ைடயும், ெமல்லிய பஞ்சுநூலால் தைலப்பாைகையயும் உண்டாக்க ,
இடுப்புக்கச்ைசைய ேவைலப்பாட்டுடன் ெசய்யேவண்டும். 40 “ஆேரானுைடய
மகன்களுக்கும், மகைமயும் அலங்காரமுமாக இருக்கும்படி, அங்ககைளயும்,
இடுப்புக்கச்ைசகைளயும், தைலப்பட்ைடகைளயும் உண்டாக்கேவண்டும்.
41 உன்னுைடய சேகாதரனாகய ஆேரானும் அவனுடன் அவனுைடய
மகன்களும் எனக்கு ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்யும்படி, நீ அந்த ஆைடகைள
அவர்களுக்கு அணிவத்து, அவர்கைள அப ேஷகம்ெசய்து, அவர்கைளப்
ப ரதஷ்ைடெசய்து, அவர்கைளப் பரிசுத்தப்படுத்தேவண்டும். 42 அவர்களுைடய
ந ர்வாணத்ைத மூடும்படி, இடுப்புத்துவங்க முழங்கால்வைர அணிய சணல்நூல்
உள்ளாைடகைளயும் உண்டாக்கேவண்டும். 43 ஆேரானும் அவனுைடய
மகன்களும் பரிசுத்த இடத்த ேல ஆராதைனெசய்ய ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்குள்
நுைழயும்ேபாதும் பலிபீடத்தன் அருகல் ேசரும்ேபாதும், அக்க ரமம் சுமந்து
அவர்கள் சாகாதபடி, அைவகைள அணிந்தருக்கேவண்டும்; இது அவனுக்கும்
அவனுக்குப்பன்வரும்சந்தத க்கும்ந ரந்தர கட்டைள.

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

1 “அவர்கள்எனக்குஆசாரியஊழியம்ெசய்யஅவர்கைளப்பரிசுத்தப்படுத்தும்படி,
நீ அவர்களுக்குச் ெசய்யேவண்டியது: ஒரு காைளையயும் பழுதற்ற இரண்டு
ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் ெதரிந்துெகாள். 2 புளிப்ப ல்லா அப்பத்ைதயும்,
எண்ெணயேல பைசந்த புளிப்ப ல்லா அத ரசங்கைளயும், எண்ெணய் பூசப்பட்ட
புளிப்ப ல்லா அைடகைளயும் ேகாதுைமயன் ெமல்லியமாவனால் ெசய்து,
3 அைவகைள ஒரு கூைடய ேல ைவத்து, கூைடேயாடு அைவகைளயும்
காைளையயும் இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் ெகாண்டுவந்து, 4 ஆேராைனயும்
அவனுைடய மகன்கைளயும் ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசல் முன்பாக
வரச்ெசய்து, அவர்கைளத் தண்ணீரால் கழுவ , 5 அந்த ஆைடகைள எடுத்து,
ஆேரானுக்கு உள்சட்ைடையயும், ஏேபாத்தன் கீழ் அங்கையயும், ஏேபாத்ைதயும்,
மார்ப்பதக்கத்ைதயும் அணிந்து, ஏேபாத்தன் வச த்த ரமான இடுப்புக்கச்ைசயும்
அவனுக்குக் கட்டி, 6 அவன் தைலய ேல தைலப்பாைகையயும் ைவத்து, பரிசுத்த
க ரீடத்ைதத் தைலப்பாைகயன்ேமல் அணிந்து, 7 அப ேஷக ைதலத்ைத எடுத்து,
அவனுைடய தைலயன்ேமல் ஊற்ற , அவைன அப ேஷகம் ெசய்யேவண்டும்.
8 பன்பு அவனுைடய மகன்கைள வரச்ெசய்து, ஆசாரிய ஊழியம் அவர்களுக்கு
ந ரந்தர கட்டைளயாக இருக்கும்படி, அவர்களுக்கும் அங்ககைள உடுத்து.
9 ஆேரானுக்கும் அவனுைடய மகன்களுக்கும் இடுப்புக்கச்ைசகைளக்
கட்டி,* அவனுைடய மகன்களுக்கு ெதாப்ப கைளயும் அணிந்து, இப்படியாக
ஆேராைனயும் அவனுைடய மகன்கைளயும் ப ரதஷ்ைட ெசய்யேவண்டும்.
10 “காைளைய ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்கு முன்பாகக் ெகாண்டுவரேவண்டும்;
அப்ெபாழுது ஆேரானும் அவனுைடய மகன்களும் தங்களுைடய ைககைளக்
காைளயனுைடய தைலயன்ேமல் ைவக்கேவண்டும். 11 பன்பு நீ அந்தக்

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

ெசய்யப்பட்டபடியால், அைவகைள அவர்கள் சாப்ப டேவண்டும்; அந்நயேனா
அைவகைளசாப்ப டக்கூடாது;அைவகள்பரிசுத்தமானைவகள். 34ப ரதஷ்ைடயன்
இைறச்சயலும் அப்பத்தலும் ஏதாவது அதகாைலவைர மீதயாக இருந்ததால்,
அைத அக்கனியால் சுட்ெடரிக்கேவண்டும்; அது சாப்ப டப்படக்கூடாது, அது
பரிசுத்தமானது. 35 “இந்தபடி நான் உனக்குக் கட்டைளய ட்ட எல்லாவற்ைறயும் நீ
ஆேரானுக்கும் அவனுைடய மகன்களுக்கும் ெசய்யேவண்டும்; ஏழுநாட்கள்வைர
நீ அவர்கைளப் ப ரதஷ்ைடெசய்து, 36 பாவநவ ர்த்த க்காக ஒவ்ெவாரு நாளிலும்
ஒவ்ெவாரு காைளையப் பாவநவாரண பலியாகப் பலிய ட்டு; பலிபீடத்துக்காகப்
பரிகாரம்ெசய்தபன்பு,அந்தப்பலிபீடத்ைதச்சுத்த கரிக்கெசய்யேவண்டும்;அைதப்
பரிசுத்தப்படுத்தும்படி அைத அப ேஷகம்ெசய்யேவண்டும். 37 ஏழுநாட்கள்வைர
பலிபீடத்த ற்காகப் பரிகாரம்ெசய்து, அைதப் பரிசுத்தமாக்கேவண்டும்;
பலிபீடமானது மகா பரிசுத்தமாக இருக்கும்; பலிபீடத்ைதத் ெதாடுக றெதல்லாம்
பரிசுத்தமாகும்.

தனந்ேதாறும்இடும்பலிகள்எண்ணாகமம்: 28:1-8
38 “பலிபீடத்தன்ேமல் நீ பலிய டேவண்டியது என்னெவன்றால்; இைடவ டாமல்

ஒவ்ெவாருநாளிலும் ஒருவயதுைடய இரண்டு ஆட்டுக்குட்டிகைளப்
பலிய டேவண்டும். 39ஒருஆட்டுக்குட்டிையக் காைலயலும், மற்றஆட்டுக்குட்டிைய
மாைலயலும் பலிய டேவண்டும். 40 ஒரு மரக்காலிேல பத்தல் ஒரு பங்கானதும்,‡
இடித்துப் ப ழிந்த காற்படி எண்ெணயேல பைசந்ததுமாகய ெமல்லிய மாைவயும்,
பானபலியாகக் கால்படி த ராட்ைச ரசத்ைதயும், ஒரு ஆட்டுக்குட்டியுடன்
பைடக்கேவண்டும். 41 மற்ற ஆட்டுக்குட்டிைய மாைலய ேல பலிய ட்டு,
காைலய ேல ெசலுத்தனஆகாரபலிக்கும் பானபலிக்கும் ஒேரமாத ரியாக அைதக்
ெயேகாவாவுக்குச் சுகந்த வாசைனயான தகனபலியாகப் பைடக்கேவண்டும்.
42 உன்னுடேன ேபசும்படி நான் உங்கைளச் சந்த க்கும் இடமாயருக்க ற
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தனுைடய வாசலாகய ெயேகாவாவுைடய சந்ந தய ேல,
உங்கள் தைலமுைறேதாறும் ெசலுத்தப்படேவண்டிய ந த்தய சர்வாங்க தகனபலி
இதுேவ. 43 அங்ேக இஸ்ரேவலர்கைளச் சந்த ப்ேபன்; அந்த இடம் என்னுைடய
மகைமயனால்பரிசுத்தமாக்கப்படும். 44ஆசரிப்புக்கூடாரத்ைதயும்பலிபீடத்ைதயும்
நான் பரிசுத்தமாக்குேவன்; எனக்கு ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்யும்படி, ஆேராைனயும்
அவனுைடய மகன்கைளயும் பரிசுத்தப்படுத்த , 45 இஸ்ரேவலர்களின் நடுேவ
நான் தங்க , அவர்களுக்குத் ேதவனாக இருப்ேபன். 46 தங்கள் நடுேவ நான்
தங்கும்படி, தங்கைள எக ப்து ேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்த நான் தங்களுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா என்று அவர்கள் அறவார்கள்; நாேன அவர்களுைடய
ேதவனாகயெயேகாவா.

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

1 “தூபங்காட்டுவதற்கு ஒரு தூபபீடத்ைதயும் சீத்த ம் மரத்தால்
உண்டாக்கேவண்டும். 2 அது ஒரு முழ நீளமும் ஒரு முழ அகலமுமான சதுரமும்,
இரண்டு முழ உயரமுமாக *இருக்கேவண்டும், அதனுைடய ெகாம்புகள் அதேனாடு
ஒன்றாக இருக்கேவண்டும். 3 அதன் ேமல்பக்கத்ைதயும் சுற்றுப்புறத்ைதயும்
அதன் ெகாம்புகைளயும் தகட்டால் மூடி, சுற்றலும் அதற்குப் ெபான்வளிம்ைப
உண்டாக்க , 4 அந்த வளிம்பன்கீேழ அதன் இரண்டு பக்கங்களிலும் அைதச்

† அத்த யாயம் 29:33 29:33பாவமன்னிப்புக்காக; ‡ அத்த யாயம் 29:40 29:40ஒருக ேலாஒலிவஎண்ெணய்

* அத்த யாயம் 30:2 30:2 18அங்குலம்சதுரமும் 36அங்குலம்உயரம்
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சுமக்கும் தண்டுகளின் இடங்களாகய அதன் இரண்டு பக்கத்து இரண்டு
மூைலகளிலும் இரண்டு ெபான் வைளயங்கைள உண்டாக்கேவண்டும். 5 அந்தத்
தண்டுகைளயும் சீத்த ம் மரத்தால் ெசய்து, அைவகைளயும் ெபான்தகட்டால்
மூடேவண்டும். 6 சாட்ச ப்ெபட்டிக்கு முன்பாக இருக்கும் தைரச்சீைலக்கும், நான்
உன்ைனச் சந்த க்கும் இடமாகய சாட்ச சந்ந தயன்ேமலுள்ள கருபாசனத்த ற்கும்
முன்பாக அைத ைவக்கேவண்டும். 7 ஆேரான் காைலேதாறும் அதன்ேமல்
நறுமண தூபம்காட்டேவண்டும்; மாைலயல் வளக்ேகற்றும்ேபாதும் அதன்ேமல்
தூபம்காட்டேவண்டும்; வளக்குகைள வளக்கும்ேபாதும் அதன்ேமல்
தூபம்காட்டேவண்டும். 8 உங்களுைடய தைலமுைறேதாறும் ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் காட்டேவண்டிய ந ரந்தர தூபம் இதுேவ. 9 அதன்ேமல் அந்நய
தூபத்ைதேயா, தகனபலிையேயா, ஆகாரபலிையேயா பைடக்கேவண்டாம்;
அதன்ேமல் பானபலிைய ஊற்றவும் ேவண்டாம். 10 வருடத்தல் ஒருமுைற
ஆேரான்பாவநவாரணபலியன்இரத்தத்தால்அதன்ெகாம்புகளின்ேமல்பரிகாரம்
ெசய்யேவண்டும்; உங்களுைடய தைலமுைறேதாறும் வருடத்தல் ஒருமுைற
அதன்ேமல்பரிகாரம்ெசய்யேவண்டும்;அதுெயேகாவாவுக்குமகாபரிசுத்தமானது
என்றார்.

ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்தருப்பணிக்குக் பாவநவர்த்த க்கானபணம்
11 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 12 “நீ இஸ்ரேவலர்கைள

அவர்கள் எண்ணிக்ைகயன்படி கணக்குப்பார்க்க, அவர்கைள எண்ணும்ேபாது,
அவர்களுக்குள்ேள ஒரு வாைத உண்டாகாதபடி, அவர்களில் ஒவ்ெவாருவனும்
எண்ணப்படும் ேநரத்தல் தன்தன் ஆத்துமாவுக்காகக் ெயேகாவாவுக்கு மீட்கும்
ெபாருைளக் ெகாடுக்கேவண்டும். 13 எண்ணப்படுகறவர்களின் கணக்க ேல
ேசருக ற ஒவ்ெவாருவனும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தன் ேசக்கல் கணக்கன்படி
அைரச்ேசக்கல் ெகாடுக்கேவண்டும்; ஒரு ேசக்கலுக்கு இருபது ேகரா†;
ெயேகாவாவுக்குச்ெசலுத்தப்படுவதுஅைரச்ேசக்கல். 14எண்ணப்படுகறவர்களின்
கணக்க ேல ேசருக ற இருபது வயது முதற்ெகாண்டு அதற்கு ேமற்பட்ட
ஒவ்ெவாருவனும் அைதக் ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்தேவண்டும். 15 உங்கள்
ஆத்துமாக்களுக்காகப் பாவநவ ர்த்த ெசய்யும்படி நீங்கள் ெயேகாவாவுக்குக்
காணிக்ைக ெசலுத்தும்ேபாது, ெசல்வந்தன் அைரச்ேசக்கலுக்கு அதகமாகக்
ெகாடுக்கவும் ேவண்டாம், தரித்த ரன் அதற்குக் குைறவாகக் ெகாடுக்கவும்
ேவண்டாம். 16 அந்த பாவநவ ர்த்த பணத்ைத நீ இஸ்ரேவலர்கள் ைகயல்
வாங்க , அைத ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் தருப்பணிக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும்; அது
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்காகப் பாவநவ ர்த்த
ெசய்வதற்கு,இஸ்ரேவலர்களுக்குஞாபகக்குறயாகஇருக்கும்என்றார்.

கழுவும்ெவண்கலத்துெதாட்டி
17 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 18 “கழுவுவதற்கு ெவண்கலத்தால்

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

அப ேஷகைதலம்
22 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 23 “ேமன்ைமயான

நறுமணப்ெபாருட்களாகய சுத்தமான ெவள்ைளப்ேபாளத்தல் பரிசுத்த இடத்தன்
ேசக்கலின்படி ஐந்நூறு ேசக்கல்‡ எைடையயும், நறுமணப்பட்ைடய ேல அதல்
பாதயாகய இருநூற்று ஐம்பது ேசக்கல் எைடையயும், சுகந்த வசம்பல்

† அத்த யாயம் 30:13 30:13 20 ேகரா ‡ அத்த யாயம் 30:23 30:23 ஏறக்குைறய, 6 க ேலா.
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இருநூற்று ஐம்பது ேசக்கல் எைடையயும், 24 இலவங்கப்பட்ைடயல் ஐந்நூறு
ேசக்கல் எைடையயும், ஒலிவ எண்ெணயல் ஒரு குடம் எண்ெணையயும்
எடுத்து, 25 அதனால், பரிமளத்ைதலக்காரன் ெசய்வதுேபால, கூட்டப்பட்ட
பரிமளத்ைதலமாகய சுத்தமான அப ேஷக ைதலத்ைத உண்டாக்கு; அது பரிசுத்த
அப ேஷக ைதலமாக இருப்பதாக. 26 அதனாேல ஆசரிப்புக்கூடாரத்ைதயும்,
சாட்ச ப்ெபட்டிையயும், 27 ேமைஜையயும், அதன் பணிப்ெபாருட்கள்
எல்லாவற்ைறயும், குத்துவளக்ைகயும், அதன் கருவகைளயும், தூப பீடத்ைதயும்,
28 தகன பலிபீடத்ைதயும் அதன் பணிப்ெபாருட்கள் எல்லாவற்ைறயும்,
ெதாட்டிையயும், அதன் பாதத்ைதயும் அப ேஷகம்ெசய்து, 29 அைவகள்
மகா பரிசுத்தமாக இருக்கும்படி, அைவகைளப் பரிசுத்தப்படுத்தேவண்டும்;
அைவகைளத் ெதாடுக றெதல்லாம் பரிசுத்தமாக இருக்கும். 30 ஆேரானும்
அவனுைடய மகன்களும் எனக்கு ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்யும்படி, நீ
அவர்கைள அப ேஷகம்ெசய்து, அவர்கைளப் பரிசுத்தப்படுத்தேவண்டும்.
31 இஸ்ரேவலர்களுடன் நீ ேபச ச் ெசால்லேவண்டியது: உங்களுைடய
தைலமுைறேதாறும் இது எனக்குரிய பரிசுத்த அப ேஷகத் ைதலமாக
இருக்கேவண்டும். 32 இது மனிதர்களுைடய சரீரத்தன்ேமல் ஊற்றப்படக்கூடாது;
இது ெசய்யப்பட்ட முைறயன்படி அவர்கள் ேவெறாரு ைதலத்ைதச்
ெசய்யவும்கூடாது;இதுபரிசுத்தமானது,இதுஉங்களுக்குப்பரிசுத்தமாகஇருக்கும்.
33இந்த முைறயன்படிேய ைதலங்கூட்டுகறவனும், அதல் எடுத்து அந்நயன்ேமல்
ஊற்றுகறவனும், தன்னுைடய மக்களில் இராதபடி அறுப்புண்டுேபாகேவண்டும்
என்றுெசால்என்றார்.

தூபம்
34 “பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : சுத்த ெவள்ைளப்ேபாளமும்

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

அத்த யாயம் 31
ெபசெலேயலும்அேகாலியாபும். யாத். 35:30-36:1

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

ஓய்வுநாளின்ப ரமாணம்
12 ேமலும், ெயேகாவா ேமாேசய டம்: 13 “நீ இஸ்ரேவலர்கைள ேநாக்க ,

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

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

அத்த யாயம் 32
ெபாற்கன்றுகுட்டிஉபா. 9:6-29

1 ேமாேச மைலயலிருந்து இறங்கவரத் தாமத க்க றைத மக்கள் கண்டேபாது,
அவர்கள் ஆேரானிடம் கூட்டம்கூடி. அவைன ேநாக்க : “எக ப்துேதசத்தலிருந்து
எங்கைளஅைழத்துக்ெகாண்டுவந்தஅந்தேமாேசக்குஎன்னநடந்தேதாஅற ேயாம்;
ஆதலால் நீர் எழுந்து எங்களுக்குமுன்ேனெசல்லும் ெதய்வங்கைள எங்களுக்காக
உண்டாக்கும்” என்றார்கள். 2 அதற்கு ஆேரான்: “உங்களுைடய மைனவகள்,
மகன்கள் மற்றும் மகள்களுைடய காதுகளில் இருக்க ற தங்க ஆபரணங்கைள
கழற்ற , என்னிடம் ெகாண்டுவாருங்கள்” என்றான். 3 மக்கள் எல்ேலாரும்
தங்களுைடய காதுகளில் இருந்த ஆபரணங்கைளக் கழற்ற , ஆேரானிடம்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 4அவர்களுைடயைகயலிருந்துஅவன்அந்தப் தங்கங்கைள
வாங்க , ச ற்பக்கருவையக் கூர்ைமயாக்க , ஒரு கன்றுக்குட்டிைய வார்ப்ப த்தான்.
அப்ெபாழுது அவர்கள்: “இஸ்ரேவலர்கேள, உங்கைள எக ப்துேதசத்தலிருந்து
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்த உங்களுைடய ெதய்வங்கள் இைவகேள” என்றார்கள்.
5 ஆேரான் அைதப் பார்த்து, அதற்கு முன்பாக ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டி,
“நாைளக்குக்ெயேகாவாவுக்குப் பண்டிைக” என்றுகூறனான். 6மறுநாள்அவர்கள்
அதகாைலயல் எழுந்து, சர்வாங்கதகனபலிகைளய ட்டு, சமாதானபலிகைளச்
ெசலுத்தனார்கள்; பன்பு, மக்கள் சாப்ப டவும், குடிக்கவும் உட்கார்ந்து, வைளயாட
எழுந்தார்கள்.

7 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : “நீ இறங்க ப்ேபா;
எக ப்துேதசத்தலிருந்து நீ நடத்த க்ெகாண்டுவந்த உன்னுைடய மக்கள் தங்கைளக்
ெகடுத்துக்ெகாண்டார்கள். 8 அவர்களுக்கு நான் வதத்த வழிைய அவர்கள்
சீக்க ரமாக வ ட்டு வலகனார்கள்; அவர்கள் தங்களுக்கு ஒரு கன்றுக்குட்டிைய
வார்ப்ப த்து, அைதப் பணிந்துெகாண்டு, அதற்குப் பலிய ட்டு: இஸ்ரேவலர்கேள
உங்கைள எக ப்துேதசத்தலிருந்து அைழத்துக்ெகாண்டுவந்த உங்களுைடய
ெதய்வங்கள் இைவகேள என்று ெசான்னார்கள்” என்றார். 9 பன்னும் ெயேகாவா
ேமாேசைய ேநாக்க : “இந்த மக்கைளப் பார்த்ேதன்; இவர்கள் ப டிவாதமுள்ள*

* அத்த யாயம் 32:9 32:9 கலகக்கார மக்கள்
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மக்கள். 10 ஆைகயால் என்னுைடய ேகாபம் இவர்கள்ேமல் வரவும், நான்
இவர்கைள அழித்துப்ேபாடவும் நீ என்ைன வட்டுவடு; உன்ைன ஒரு ெபரிய
ேதசமாக்குேவன்” என்றார். 11 ேமாேச தன்னுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
ேநாக்க : “ெயேகாவாேவ, ேதவரீர் மகா ெபலத்தனாலும் வல்லைமயுள்ள
ைகயனாலும் எக ப்து ேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்த உம்முைடய மக்களுக்கு
வேராதமாக உம்முைடய ேகாபம் பற்றெயரிவது ஏன்? 12மைலகளில் அவர்கைளக்
ெகான்றுேபாடவும், பூமியன்ேமல் இல்லாதபடி அவர்கைள அழிக்கவும்,
அவர்களுக்குத் தீங்குெசய்வதற்காகேவ அவர்கைளப் புறப்படச்ெசய்தார் என்று
எக ப்தயர்கள் ெசால்லுவாேனன்? உம்முைடய கடுங்ேகாபத்ைதவ ட்டுத் தரும்ப ,
உமது மக்களுக்குத் தீங்குெசய்யாதபடி, அவர்கள்ேமல் பரிதாபம்ெகாள்ளும்.
13 உமது ஊழியக்காரர்களாகய ஆப ரகாைமயும், ஈசாக்ைகயும், இஸ்ரேவைலயும்
நைனத்தருளும்: உங்களுைடய சந்ததைய வானத்து நட்சத்த ரங்கைளப்ேபாலப்
ெபருகச்ெசய்து, நான் ெசான்னஇந்த ேதசம்முழுவைதயும்உங்கள் சந்ததயார்கள்
என்ைறக்கும் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும்படி, அவர்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று
உம்ைமக்ெகாண்டு அவர்களுக்கு ஆைணயட்டுச் ெசான்னீேர” என்று ெகஞ்ச ப்
ப ரார்த்தைன ெசய்தான். 14 அப்ெபாழுது ெயேகாவா தமது மக்களுக்குச் ெசய்ய
நைனத்ததீங்ைகச்ெசய்யாதபடி பரிதாபங்ெகாண்டார்.

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

25 மக்கள் தங்களுைடய எத ரிகளுக்குள் அவமானப்படத்தக்கதாக ஆேரான்
அவர்கைள ந ர்வாணமாக்கயருந்தான். அவர்கள் ந ர்வாணமாக இருக்க றைத
ேமாேச கண்டு, 26 முகாமின் வாசலில் நன்று: “ெயேகாவாவன் பக்கம்
இருக்க றவர்கள் யார்? அவர்கள் என்னிடம் ேசரேவண்டும்” என்றான்.
அப்ெபாழுது ேலவயர்கள் எல்ேலாரும் அவனிடம் கூடிவந்தார்கள். 27 அவன்
அவர்கைள ேநாக்க : “உங்களில் ஒவ்ெவாருவனும் தன்னுைடய பட்டயத்ைதத்
தன்னுைடய இடுப்ப ேல கட்டிக்ெகாண்டு, முகாெமங்கும் உள்ளும் ெவளியும்
வாசலுக்கு வாசல் ேபாய், ஒவ்ெவாருவனும் தன் தன் சேகாதரைனயும்,
ஒவ்ெவாருவனும் தன் தன் நண்பர்கைளயும், ஒவ்ெவாருவனும் தன் தன்
அயலாைனயும் ெகான்றுேபாடேவண்டும் என்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவா ெசால்லுகறார்” என்றான். 28 ேலவயர்கள் ேமாேச ெசான்னபடிேய
ெசய்தார்கள்; அந்தநாளில் மக்களில் ஏறக்குைறய 3,000 ேபர் இறந்தார்கள்.
29 “ெயேகாவா இன்ைறக்கு உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் அளிக்கும்படி, இன்ைறக்கு
நீங்கள் அவனவன் தன் தன் மகனுக்கும் சேகாதரனுக்கும் வ ேராதமாக
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இருக்கறதனால், ெயேகாவாவுக்கு உங்கைளப் ப ரதஷ்ைடெசய்யுங்கள்” என்று
ேமாேச ெசால்லியருந்தான். 30 மறுநாளில் ேமாேச மக்கைள ேநாக்க : “நீங்கள்
மகா ெபரிய பாவம் ெசய்தீர்கள்; உங்களுக்காகப் பாவநவ ர்த்த ெசய்யக்கூடுேமா
என்று அறய இப்ெபாழுது நான் ெயேகாவாவனிடத்த ற்கு ஏற ப்ேபாக ேறன்”
என்றான். 31 அப்படிேய ேமாேச ெயேகாவாவ டத்த ற்குத் தரும்ப ப்ேபாய்:
“ஐேயா, இந்த மக்கள் தங்கத்தனால் தங்களுக்குத் ெதய்வங்கைள உண்டாக்க ,
மகா ெபரியபாவம் ெசய்தருக்க றார்கள். 32 ஆகலும், ேதவரீர் அவர்களுைடய
பாவத்ைதமன்னித்தருளுவீரானால்மன்னித்தருளும்;இல்லாவ ட்டால் நீர் எழுதன
உம்முைடயபுத்தகத்தலிருந்துஎன்னுைடயெபயைரக்கறுக்க ப்ேபாடும்”என்றான்.
33 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : “எனக்கு வ ேராதமாகப் பாவம்
ெசய்தவன் எவேனா, அவனுைடய ெபயைர என்னுைடய புத்தகத்தலிருந்து
கறுக்க ப்ேபாடுேவன். 34இப்ெபாழுதுநீேபாய்,நான்உனக்குச்ெசான்னஇடத்த ற்கு
மக்கைள அைழத்துக்ெகாண்டுேபா; என்னுைடய தூதனானவர் உனக்குமுன்பு
ெசல்லுவார்; ஆகலும், நான் வ சாரிக்கும் நாளில் அவர்களுைடய பாவத்ைத
அவர்களிடத்தல் வ சாரிப்ேபன்” என்றார். 35 ஆேரான் ெசய்த கன்றுக்குட்டிைய
மக்கள்ெசய்யைவத்ததால்ெயேகாவாஅவர்கைளவாத த்தார்.

அத்த யாயம் 33
சீனாய்மைலையவ ட்டுபுறப்பட கட்டைள.

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

ஆசரிப்புக்கூடாரம்
7 ேமாேச கூடாரத்ைத ெபயர்த்து, அைத முகாமிற்கு ெவளிேய தூரத்த ேல

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

* அத்த யாயம் 33:3 33:3மனக்கடினமுள்ள
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ேமாேசயன்ெஜபமும்ெயேகாவாவுைடயமகைமயும்
12 ேமாேச ெயேகாவாைவ ேநாக்க : “ேதவரீர் இந்த மக்கைள

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

17 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : “நீ ெசான்ன இந்த
வார்த்ைதயன்படி ெசய்ேவன்; என்னுைடய கண்களில் உனக்குக் கருைப
கைடத்தது; உன்ைனப் ெபயர்ெசால்லி அைழத்து அறந்தருக்க ேறன்” என்றார்.
18 அப்ெபாழுது அவன்: “உம்முைடய மகைமைய எனக்குக் காண்பத்தருளும்”
என்றான். 19 அதற்கு அவர்: “என்னுைடய எல்லா தயைவயும்† நான் உனக்கு
முன்பாகக் கடந்துேபாகச்ெசய்து, ெயேகாவாவுைடய நாமத்ைத உனக்கு
முன்பாகக்கூறுேவன்; எவன்ேமல் கருைபயாக இருக்க வருப்பமாக இருப்ேபேனா,
அவன்ேமல் கருைபயாக இருப்ேபன்; எவன்ேமல் இரக்கமாக இருக்க வருப்பமாக
இருப்ேபேனா, அவன்ேமல் இரக்கமாக இருப்ேபன் என்று ெசால்லி, 20 நீ
என்னுைடய முகத்ைதக் காணமாட்டாய், ஒரு மனிதனும் என்ைனக் கண்டு
உயேராடிருக்கமுடியாது” என்றார். 21 பன்னும் ெயேகாவா: “இேதா, என் அருகல்
ஒரு இடம் உண்டு; நீ அங்ேக கன்மைலயல் நல்லு. 22 என்னுைடய மகைம
கடந்துேபாகும்ேபாது, நான் உன்ைனஅந்தக் கன்மைலயன் ெவடிப்ப ேல ைவத்து,
நான் கடந்துேபாகும்வைர என்னுைடய கரத்தனால் உன்ைனமூடுேவன்; 23 பன்பு,
என்னுைடய கரத்ைத எடுப்ேபன்; அப்ெபாழுது என்னுைடய பன்பக்கத்ைதக்
காண்பாய்; என்னுைடயமுகேமா காணப்படாது” என்றார்.

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

1ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : “முந்தனக் கற்பலைககைள ேபான்ற இரண்டு
கற்பலைககைள இைழத்துக்ெகாள்; நீ உைடத்துப்ேபாட்ட முந்தன பலைககளில்
இருந்தவார்த்ைதகைளஅைவகளில்எழுதுேவன். 2அதகாைலயல்நீஆயத்தமாக ,
சீனாய் மைலயல் ஏற , அங்ேக மைலயன் ேமல் காைலயல் என்னுைடய
சமுகத்தல் வந்து நல். 3 உன்ேனாடு ஒருவனும் அங்ேக வரக்கூடாது; மைலயல்
எங்கும் ஒருவனும் காணப்படவும்கூடாது; இந்த மைலயன் அருகல் ஆடுமாடு
ேமயவும்கூடாது” என்றார். 4 அப்ெபாழுது ேமாேச முந்தன கற்பலைககைளப்
ேபான்றஇரண்டு கற்பலைககைளஇைழத்து, அதகாைலயல் எழுந்து, ெயேகாவா
தனக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய அந்த இரண்டு கற்பலைககைளயும் தன்னுைடய
ைகய ேல எடுத்துக்ெகாண்டு, சீனாய் மைலயல் ஏறனான். 5 ெயேகாவா
ஒரு ேமகத்தல் இறங்க , அங்ேக அவன் அருேக நன்று, ெயேகாவாவுைடய
நாமத்ைதக் கூறனார். 6 ெயேகாவா அவனுக்கு முன்பாக கடந்துேபாக றேபாது,
அவர்: “ெயேகாவா, ெயேகாவா; இரக்கமும், கருைபயும், நீடிய சாந்தமும், மகா
தயவும், சத்தயமுள்ள ேதவன். 7 ஆயரம் தைலமுைறகளுக்கு இரக்கத்ைதக்
காக்க றவர்; அக்க ரமத்ைதயும், மீறுதைலயும், பாவத்ைதயும் மன்னிக்க றவர்;
குற்றவாளிையக் குற்றம் இல்லாதவனாக வ டாமல், தகப்பன்மார்கள் ெசய்த

† அத்த யாயம் 33:19 33:19மகைம
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அக்க ரமத்ைதப் பள்ைளகளிடத்தலும், பள்ைளகளுைடய பள்ைளகளிடத்தலும்
மூன்றாம் நான்காம் தைலமுைறவைர தண்டிக்க றவர்” என்றுகூறனார். 8 ேமாேச
உடேன தைரவைரக்கும் குனிந்து பணிந்துெகாண்டு: 9 “ஆண்டவேர, உம்முைடய
கண்களில் எனக்குக் கருைப கைடத்ததானால், எங்கள் நடுவல் ஆண்டவர்
எழுந்தருளேவண்டும்; இந்த மக்கள் ப டிவாதமுள்ளவர்கள்*; நீேரா, எங்களுைடய
அக்க ரமத்ைதயும் எங்களுைடய பாவத்ைதயும் மன்னித்து, எங்கைள உமக்குச்
சுதந்த ரமாக ஏற்றுக்ெகாள்ளும்” என்றான்.

உடன்பட்டிக்ைகமறுபடியும்ெசய்யப்பட்டது.
யாத் 14:23;உபா 7:1-5; 16:1-17

10அதற்கு அவர்: “இேதா, நான் ஒரு உடன்படிக்ைக ெசய்க ேறன்; பூமிெயங்கும்
எந்த ேதசங்களிடத்தலும் ெசய்யப்படாத அத சயங்கைள உன்னுைடய மக்கள்
எல்ேலாருக்கும் முன்பாகவும் ெசய்ேவன்; உன்ேனாடு இருக்கற மக்கள்
எல்ேலாரும் ெயேகாவாவுைடய ெசயல்கைளக் காண்பார்கள்; உன்ேனாடுஇருந்து,
நான் ெசய்யும் காரியம் பயங்கரமாக இருக்கும். 11 இன்று நான் உனக்குக்
கட்டைளயடுகறைதக் ைகக்ெகாள்; எேமாரியர்கைளயும், கானானியர்கைளயும்,
ஏத்தயர்கைளயும், ெபரிச யர்கைளயும், ஏவயர்கைளயும், எபூசயர்கைளயும்
உனக்கு முன்பாகத் துரத்தவடுக ேறன். 12 நீ ேபாய்ச் ேசருக ற ேதசத்தன்
குடிகேளாடு உடன்படிக்ைக ெசய்யாதபடி எச்சரிக்ைகயாக இரு; ெசய்தால்
அது உன்னுைடய நடுவல் கண்ணியாக இருக்கும். 13 அவர்களுைடய
பலிபீடங்கைளஇடித்து, சைலகைளத் தகர்த்து, ேதாப்புகைள ெவட்டிப்ேபாடுங்கள்.
14 ெயேகாவாவுைடய நாமம் எரிச்சலுள்ளவர் என்பது, அவர் எரிச்சலுள்ள
ேதவன்; ஆைகயால், அந்நய ேதவைன நீ பணிந்துெகாள்ளேவண்டாம்.
15 அந்த ேதசத்தன் குடிகேளாடு உடன்படிக்ைக ெசய்வாயானால், அவர்கள்
தங்களுைடய ெதய்வங்கைளப் பன்பற்ற , வபசாரம் ெசய்வார்கள், தங்களுைடய
ெதய்வங்களுக்குப் பலியடுவார்கள்; ஒருவன் உன்ைன அைழக்கும்ேபாது,
நீ ேபாய், அவனுைடய பலி ெசலுத்தயதல் சாப்படுவாய்; 16 அவர்கள்
மகள்களில் உன்னுைடய மகன்களுக்கு ெபண்கைள எடுப்பாய்; அவர்கள்
மகள்கள் தங்களுைடய ெதய்வங்கைள வபசார மார்க்கமாகப் பன்பற்றுவதும்
இல்லாமல், உன்னுைடய மகன்கைளயும் தங்களுைடய ெதய்வங்கைள வபசார
மார்க்கமாகப் பன்பற்றும்படி ெசய்வார்கள். 17 வார்ப்ப க்கப்பட்ட ெதய்வங்கைள
உங்களுக்கு உண்டாக்கேவண்டாம். 18 புளிப்ப ல்லாத அப்பப்பண்டிைகைய
நீங்கள் ைகக்ெகாண்டு, நான் உங்களுக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய, ஆபீப்
மாதத்தல் குறத்த காலத்தல் ஏழுநாட்கள் புளிப்பல்லாத அப்பம் சாப்படுவீர்கள்;
ஆபீப் மாதத்தல் எக ப்தலிருந்து புறப்பட்டாேய. 19 கர்ப்பம்த றந்து ப றக்க ற
அைனத்தும், உன்னுைடய ஆடுமாடுகளின் முதற்ப றப்பான ஆண்கள் யாவும்
என்னுைடயைவகள். 20 கழுைதயன் முதற்ப றப்ைப ஒரு ஆட்டுக்குட்டியால்
மீட்டுக்ெகாள்வாயாக; அைத மீட்டுக்ெகாள்ளாமல் இருந்தால் அதன் கழுத்ைத
முறத்துப்ேபாடு; உன்னுைடய பள்ைளகளில் முதலில் பறந்தைவகைளெயல்லாம்
மீட்டுக்ெகாள்ளேவண்டும். ெவறுங்ைகேயாடு என்னுைடய சந்ந தயல் ஒருவனும்
வரக்கூடாது. 21 ஆறுநாட்கள் ேவைலெசய்து, ஏழாம் நாளில் ஓய்ந்தரு;
வைதப்புக் காலத்தலும் அறுப்புக் காலத்தலும் ஓய்ந்தரு. 22 ேகாதுைம
அறுப்பன் முதற்பலைனச் ெசலுத்தும் ஏழு வாரங்களின் பண்டிைகையயும்,
வருடமுடிவ ேல ேசர்ப்புக்கால பண்டிைகையயும் அனுசரி. 23 வருடத்தல்
மூன்றுமுைற உங்களுைடய ஆண்மக்கள் எல்ேலாரும் இஸ்ரேவலின் ேதவனாக
இருக்க ற ெயேகாவாகய ஆண்டவரின் சந்ந தயல் வரேவண்டும். 24 நான்
ேதசங்கைள உங்களுக்கு முன்பாகத் துரத்தவ ட்டு, உங்களுைடய எல்ைலகைள
வ ரிவாக்குேவன்; வருடத்தல் மூன்றுமுைற உங்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய சந்ந த க்கு முன்பாக ேதான்றும்ேபாது ஒருவரும் உங்களுைடய
ேதசத்தன்மீதுபைடெயடுக்கஆைசப்படுவதல்ைல. 25எனக்குெசலுத்தும்பலியன்
இரத்தத்ைதப்புளித்தமாவுடன்ெசலுத்தேவண்டாம்; பஸ்காபண்டிைகயன்பலிைய
அதகாைலவைர ைவக்கவும் ேவண்டாம். 26 உங்களுைடய நலத்தல் முதல்
முதல் வைளந்த முதற்பலைன உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவன்

* அத்த யாயம் 34:9 34:9இருதயகடினமுள்ளமக்கள்
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ஆலயத்தற்குக் ெகாண்டுவாருங்கள். ெவள்ளாட்டுக்குட்டிைய அதனுைடய
தாயன் பாலிேல சைமக்கேவண்டாம்” என்றார். 27பன்னும்ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : “இந்த வார்த்ைதகைள நீ எழுது; இந்த வார்த்ைதகளின்படி உன்ேனாடும்
இஸ்ரேவேலாடும் உடன்படிக்ைக ெசய்ேதன்” என்றார். 28 அங்ேக அவன்
அப்பம் சாப்ப டாமலும் தண்ணீர் குடிக்காமலும் இரவும் பகலும் நாற்பதுநாட்கள்
ெயேகாவாேவாடுஇருந்தான்;அவன்பத்துக்கற்பைனகளாகயஉடன்படிக்ைகயன்
வார்த்ைதகைளப்பலைககளில் எழுதனான்.

ப ரகாசமானேமாேசயன்முகம்
29 ேமாேச உடன்படிக்ைகயன் கட்டைளப் பலைககள் இரண்ைடயும் தன்னுைடய

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

அத்த யாயம் 35
ஓய்வுநாளுக்குரியஒழுங்குமுைறகள்

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

ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்பணிப்ெபாருட்கள். யாத். 25:1-9, 39:32-43.
4 பன்னும் ேமாேச இஸ்ரேவலர்களாகய சைபயார்கள் எல்ேலாைரயும்

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

ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்குெகாடுக்கபட்ட காணிக்ைககள்.
20 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலர்களாகய சைபயார்கள் எல்ேலாரும் ேமாேசயன்

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

ெபசெலேயலும்அேகாலியாபும். யாத். 31:1-11
30 பன்பு ேமாேச இஸ்ரேவலர்கைள ேநாக்க : “பாருங்கள், ெயேகாவா

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

அத்த யாயம் 36
ஆசாரிப்புக்கூடார பணிக்கு மக்கள் வருப்பமான காணிக்ைககைள

ெகாண்டுவந்தார்கள்
1 அப்ெபாழுது பரிசுத்த ஸ்தலத்தன் தருப்பணிகைளச் ேசர்ந்த எல்லா

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

ஆசரிப்புக்கூடாரத்ைதஉண்டாக்குதல்
யாத் 26:1-37

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

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

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

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

அத்த யாயம் 37
உடன்படிக்ைகப்ெபட்டிஉண்டாக்கப்படுதல்யாத்த ராகமம் 25:10-22.

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

ேமைஜெசய்யப்பட்டது,யாத்த ராகமம். 25:23-30
10 ேமைஜையயும் சீத்த ம் மரத்தால் ெசய்தான்; அது இரண்டு முழ நீளமும் ஒரு

முழ அகலமும் ஒன்றைர முழ உயரமுமானது. 11 அைதப் சுத்தப் ெபான்தகட்டால்
மூடி, சுற்றலும் அதற்குப் ெபான் வளிம்ைப உண்டாக்க , 12 சுற்றலும் அதற்கு
நான்கு வ ரல் அளவான சட்டத்ைதயும், அதன் சட்டத்த ற்குச் சுற்றலும் ெபான்
வளிம்ைபயும் உண்டாக்க , 13அதற்கு நான்கு ெபான்வைளயங்கைள வார்ப்ப த்து,
அைவகைள அதன் நான்கு கால்களுக்கு இருக்கும் நான்கு மூைலகளிலும்
ைதத்தான். 14 அந்த வைளயங்கள் ேமைஜையச் சுமக்கும் தண்டுகைளப்
பாய்ச்சும் இடங்களாக இருக்கும்படி சட்டத்தன் அருேக இருந்தது. 15 ேமைஜையச்
சுமக்கும் அந்தத் தண்டுகைளச் சீத்த ம் மரத்தால் ெசய்து, அைவகைளப்
ெபான்தகட்டால் மூடி, 16 ேமைஜயன்ேமலிருக்கும் பாத்த ரங்களாகய அதன்
பணிப்ெபாருட்கைளயும், அதன் தட்டுகைளயும், தூபக்கரண்டிகைளயும்,
அதன் பானபலி கரகங்கைளயும், மூடுகறதற்கான அதன் கண்ணங்கைளயும்
சுத்தப்ெபான்னினால்உண்டாக்கனான்.

குத்துவளக்குெசய்யப்பட்டது,யாத். 25:31-40
17 குத்துவளக்ைகயும் சுத்தப்ெபான்னினால் அடிப்பு ேவைலயாக

உண்டாக்கனான்; அதன் தண்டும் கைளகளும் ெமாக்குகளும் பழங்களும்
பூக்களும் ெபான்னினால் ெசய்யப்பட்டிருந்தது. 18குத்துவளக்கன் ஒருபக்கத்தல்
மூன்று கைளகளும் அதன் மறுபக்கத்தல் மூன்று கைளகளுமாக அதன்
பக்கங்களில் ஆறு கைளகள் ெசய்யப்பட்டது. 19 ஒவ்ெவாரு கைளய ேல
வாதுைமக்ெகாட்ைடக்கு ஒப்பான மூன்று ெமாக்குகளும் ஒரு பழமும் ஒரு பூவும்
இருந்தது; குத்துவளக்கல் ெசய்யப்பட்ட ஆறு கைளகளிலும் அப்படிேய இருந்தது.
20 வளக்குத்தண்டில் வாதுைமக்ெகாட்ைடக்கு ஒப்பான நான்கு ெமாக்குகளும்
பழங்களும் பூக்களும் இருந்தது. 21அதல் ெசய்யப்பட்ட இரண்டு கைளகளின்கீழ்
ஒரு பழமும், ேவறு இரண்டு கைளகளின்கீழ் ஒரு பழமும், மற்ற இரண்டு
கைளகளின்கீழ் ஒரு பழமும் இருந்தது; வளக்குத்தண்டில் ெசய்யப்பட்ட ஆறு
கைளகளுக்கும் அப்படிேய இருந்தது. 22 அைவகளின் பழங்களும் அைவகளின்
கைளகளும் சுத்தப்ெபான்னினால் ஒேர அடிப்பு ேவைலயாகச் ெசய்யப்பட்டது.
23அதன்ஏழுஅகல்கைளயும், அதன்கத்தரிகைளயும், சாம்பல் பாத்த ரங்கைளயும்
சுத்தப்ெபான்னினால்ெசய்தான். 24அைதயும்அதன்பணிப்ெபாருட்கள்யாைவயும்
ஒருதாலந்து/ 35 க ேலா. சுத்தப்ெபான்னினால்ெசய்தான்.

தூபபீடம்ெசய்யப்பட்டது. யாத்த ராகமம். 30:1-5
25 தூபபீடத்ைதயும் சீத்த ம் மரத்தனால் உண்டாக்கனான்; அது ஒரு முழ

நீளமும் ஒரு முழ அகலமுமான சதுரமும் இரண்டு முழ உயரமுமாக இருந்தது;
அதன் ெகாம்புகள் அதேனாேட ஒேர ேவைலப்பாடாக இருந்தது. 26 அதன்
ேமற்புறத்ைதயும், அதன் சுற்றுப்புறத்ைதயும், அதன் ெகாம்புகைளயும்,
சுத்தப்ெபான்தகட்டால் மூடி, சுற்றலும் அதற்குப் ெபான் வளிம்ைப உண்டாக்க ,
27 அந்த வளிம்பன்கீழ் அதன் இரண்டு பக்கங்களில் இருக்கும் இரண்டு
மூைலகளிலும் இரண்டு ெபான்வைளயங்கைள ெசய்து, அைதச் சுமக்கும்
தண்டுகைளப் பாய்ச்சும் இடங்களாகத் ைதத்து, 28 சீத்த ம் மரத்தால் அந்தத்
தண்டுகைளச்ெசய்து,அைவகைளப்ெபான்தகட்டால்மூடினான்.

* அத்த யாயம் 37:6 37:6இரக்கத்தன்ஆசனம்
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அப ேஷகத்ைதலமும்வாசைனப்ெபாருட்களும்ெசய்யப்பட்டது. யாத். 30:22-38.
29 பரிசுத்த அப ேஷகத் ைதலத்ைதயும், சுத்தமான வாசைனப்ெபாருட்களின்

நறுமணங்கைளயும்,ைதலக்காரன்ேவைலக்குஒப்பாகஉண்டாக்கனான்.

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

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

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

ஆசரிப்புகூடாரத்தன்ப ராகாரம்உண்டாக்கப்பட்டது. யாத்த ராகமம். 27:9-19.
9 ப ராகாரத்ைதயும் உண்டாக்கனான். ெதற்ேக ெதன்தைசக்கு எத ரான

ப ராகாரத்த ற்கு த ரித்த ெமல்லிய பஞ்சுநூலால் ெநய்த நூறு முழ நீளமான
ெதாங்குதைரகைளச் ெசய்தான். 10அைவகளின்தூண்கள்இருபது; அைவகளின்
ெவண்கலப் பாதங்கள் இருபது; தூண்களின் ெகாக்க களும் அைவகளின்
கம்ப களும்ெவள்ளி. 11வடபக்கத்துத் ெதாங்கு தைரகள்நூறுமுழம்; அைவகளின்
தூண்கள் இருபது; அைவகளின் ெவண்கலப் பாதங்கள் இருபது; தூண்களின்
ெகாக்க களும் கம்ப களும் ெவள்ளி. 12 ேமற்பக்கத்துத் ெதாங்கு தைரகள்
ஐம்பது முழம்; அைவகளின் தூண்கள் பத்து; அைவகளின் பாதங்கள் பத்து;
தூண்களின் ெகாக்க களும் அைவகளின் கம்ப களும் ெவள்ளி. 13 சூரியன்
உதக்க ற தைசயாகய கீழ்ப்பக்கத்துத் ெதாங்கு தைரகள் ஐம்பது முழம்.
14 ஒருபுறத்துத் ெதாங்கு தைரகள் பதைனந்து முழம்; அைவகளின் தூண்கள்
மூன்று; அைவகளின் பாதங்கள் மூன்று. 15 ப ராகாரவாசலின் ஒருபுறத்த ற்குச்
சரியாக மறுபுறத்தலும் ெதாங்கு தைரகள் பதைனந்து முழம்; அைவகளின்
தூண்கள்மூன்று; அைவகளின் பாதங்கள்மூன்று. 16சுற்றுப ராகாரத்துத் ெதாங்கு
தைரகெளல்லாம் ெமல்லிய பஞ்சுநூலால் ெநய்யப்பட்டிருந்தது. 17 தூண்களின்
பாதங்கள் ெவண்கலம்; தூண்களின் ெகாக்க களும், கம்ப களும் ெவள்ளி;
அைவகளின்குமிழ்கைளமூடியதகடும்ெவள்ளி;ப ராகாரத்தன்தூண்கெளல்லாம்
ெவள்ளிக்கம்ப கள் ேபாடப்பட்டைவகளுமாகஇருந்தது. 18ப ராகாரத்தன்வாசலின்
ெதாங்கு தைர இளநீலநூலாலும் இரத்தாம்பரநூலாலும் சவப்புநூலாலும்
த ரித்த ெமல்லிய பஞ்சுநூலாலும் ெசய்யப்பட்ட ச த்த ரத்ைதயல் ேவைலயாக
இருந்தது; அதன் நீளம் இருபது முழம், அதன் அகலமும் உயரமும் ப ராகாரத்தன்
ெதாங்கு தைரகைளப்ேபால ஐந்து முழம். 19 அைவகளின் தூண்கள் நான்கு;
அைவகளின் ெவண்கலப் பாதங்கள் நான்கு; அைவகளின் ெகாக்க கள் ெவள்ளி;
அைவகளின் குமிழ்கைள மூடிய தகடும் அைவகளின் கம்ப களும் ெவள்ளி.
20ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்கும்ப ராகாரத்த ற்கும்சுற்றலும்இருந்தஆப்புகெளல்லாம்
ெவண்கலம்.

ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்ெபாருள்கள்.
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21 ேமாேசயன் கட்டைளப்படி ஆசாரியனான ஆேரானின் மகனாகய
இத்தாமாரின் ைகய ேல ேலவயர்களின் ஊழியத்த ற்ெகன்று எண்ணிக்
ெகாடுக்கப்பட்ட சாட்ச யன் ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் ெபாருள்களின் ெதாைக
இதுேவ. 22 யூதாவன் ேகாத்த ரத்தல் ஊரின் மகனாகய ஊரியன் மகன்
ெபசெலேயல் ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கற்ப த்தைத எல்லாம் ெசய்தான்.
23 அவனுடன் தாண் ேகாத்த ரத்தன் அக சாமாகன் மகனாகய அேகாலியாப்
அலங்காரக் ெகாத்துேவைலக்காரனும், வத்தயாசமான ேவைலகைளச்ெசய்க ற
ெதாழிலாளியும், இளநீலநூலாலும் இரத்தாம்பரநூலாலும் சவப்புநூலாலும்
ெமல்லியபஞ்சுநூலாலும்ச த்த ரத்ைதயல்ேவைலெசய்க றவனுமாகஇருந்தான்.

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

25 சைபயல் எண்ணப்பட்டவர்கள் ெகாடுத்த ெவள்ளி பரிசுத்த ஸ்தலத்தன்
ேசக்கலின்படி நூறு தாலந்தும், ஆயரத்ெதழுநூற்று எழுபத்ைதந்து ேசக்கல்†

நைறயுமாக இருந்தது. 26 எண்ணப்பட்டவர்களின் ெதாைகயல் ேசர்ந்த
இருபது வயதுமுதல் அதற்கு ேமற்பட்ட ஆறுலட்சத்து மூவாய ரத்து ஐந்நூற்று
ஐம்பதுேபர்களில் ஒவ்ெவாரு தைலக்கு பரிசுத்த ஸ்தலத்தன் ேசக்கலின்படி
அைரச்ேசக்கலாகய ெபக்கா என்னும் வழுக்காடு ேசர்ந்தது. 27அந்த ெவள்ளியல்
நூறு தாலந்து ெவள்ளியனால் பரிசுத்த ஸ்தலத்தன் பாதங்களும் தைரயன்
பாதங்களும் வார்க்கப்பட்டது; பாதத்த ற்கு ஒரு தாலந்து வழுக்காடு நூறு
பாதங்களுக்கு நூறு தாலந்து ெசலவானது. 28 அந்த ஆய ரத்ெதழுநூற்று
எழுபத்ைதந்து ேசக்கலால் தூண்களுக்குக் ெகாக்க கைளச்ெசய்து, அைவகளின்
குமிழ்கைளத் தகடுகளால் மூடி, அைவகளுக்குக் கம்ப கைள உண்டாக்கனான்.
29 காணிக்ைகயாகச் ெசலுத்தப்பட்ட ெவண்கலமானது எழுபது தாலந்தும்
இரண்டாய ரத்து நானூறு ேசக்கல் நைறயுமாக இருந்தது. 30 அதனாேல
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசல் மைறவன் பாதங்கைளயும், ெவண்கலப்
பலிபீடத்ைதயும், அதன் ெவண்கலச் சல்லைடையயும், பலிபீடத்தன் எல்லாப்
பணிப்ெபாருட்கைளயும், 31சுற்றுப் ப ராகாரத்தன் பாதங்கைளயும், ப ராகாரவாசல்
மைறவன் பாதங்கைளயும், ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் எல்லா ஆப்புகைளயும்,
சுற்றுப்ப ராகாரத்தன்எல்லாஆப்புகைளயும்ெசய்தான்.

அத்த யாயம் 39
ஆசாரியஉைடகள்ெசய்யப்பட்டதுயாத். 28:1-14.

1 ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கற்ப த்தபடிேய, அவர்கள் இளநீலநூலாலும்
இரத்தாம்பரநூலாலும் சவப்புநூலாலும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தல் ஆராதைன
ெசய்க றதற்கு ேவண்டிய ஆைடகைளயும், ஆேரானுக்குப் பரிசுத்த ஆைடகைளயும்
ெசய்தார்கள்.

ஏேபாத்ெசய்யப்பட்டது
2 ஏேபாத்ைதப் ெபான்னினாலும் இளநீலநூலாலும் இரத்தாம்பரநூலாலும்

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

6 இஸ்ரேவலின் பன்னிெரண்டு மகன்களின் ெபயர்கைள முத்தைர
ெவட்டுேவைலயாகக் ேகாேமதகக் கற்களில் ெவட்டி, அைவகைளப் ெபான்

* அத்த யாயம் 38:24 38:24 ஏறக்குைறய 1,050 க ேலா ெபான். † அத்த யாயம் 38:25 38:25 ேசக்கலின்படி
19.5 க ராம் 1 தாலந்து 35 க ேலா எைட.
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குவைளகளில் பத த்தார்கள். 7ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கற்ப த்தபடிேய, அைவகள்
இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு மகன்கைளக் குறத்து ஞாபகக்குற க் கற்களாக
இருக்கும்படி ஏேபாத்துத் ேதாள்களின்ேமல்அைவகைளைவத்தான்.

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

ெபான்னினாலும் இளநீலநூலாலும் இரத்தாம்பரநூலாலும் சவப்புநூலாலும்
த ரித்த ெமல்லிய பஞ்சுநூலாலும் ெசய்தான். 9அந்த மார்ப்பதக்கத்ைதச் சதுரமும்
இரட்ைடயுமாகச் ெசய்து, ஒருஜாண்நீளமும். ஒருஜாண்அகலமுமாக்க , 10அத ேல
நான்குவரிைசஇரத்தனக்கற்கைளப் பத த்தார்கள்; முதலாம்வரிைச பத்மராகமும்
புஷ்பராகமும் மாணிக்கமும், 11 இரண்டாம் வரிைச மரகதமும் இந்த ரநீலமும்
வச்ச ரமும், 12மூன்றாம்வரிைசெகம்பும்ைவடூரியமும்சுகந்தயும், 13நாலாம்வரிைச
படிகப்பச்ைசயும் ேகாேமதகமும் யஸ்பயுமானது. அைவகள்அந்தந்த இடங்களிேல
ெபான்குவைளகளில் பத க்கப்பட்டிருந்தது. 14 இந்தக் கற்கள் இஸ்ரேவலின்
மகன்களுைடய ெபயர்களின்படிேய பன்னிரண்டும், அவர்களுைடய ெபயர்கள்
உள்ளைவகளுமாக இருந்தது; பன்னிரண்டு ேகாத்த ரங்களில் ஒவ்ெவாரு
ேகாத்த ரத்தன் ெபயர் ஒவ்ெவான்றல் முத்தைரெவட்டாக ெவட்டியருந்தது.
15 மார்ப்பதக்கத்த ற்கு அதன் பக்கங்களிேல பன்னல் ேவைலயான சுத்தப்ெபான்
சங்கலிகைளயும் ெசய்து, 16 இரண்டு ெபான் குவைளகைளயும் இரண்டு
ெபான் வைளயங்கைளயும் ெசய்து, அந்த இரண்டு வைளயங்கைள
மார்ப்பதக்கத்தன் இரண்டு பக்கத்தலும் ைவத்து, 17 ெபான்னினால் ெசய்த
பன்னல் ேவைலயான அந்த இரண்டு சங்கலிகைளயும் மார்ப்பதக்கத்தன்
பக்கங்களில்இருக்க றஇரண்டுவைளயங்களிலும்மாட்டி, 18பன்னல்ேவைலயான
அந்த இரண்டு சங்கலிகளின் இரண்டுநுனிகைளயும் ஏேபாத்தன் ேதாள்புறத்துத்
துண்டுகள்ேமல்முன்புறத்தல்இருக்கறஇரண்டுகுவைளகளிலும் மாட்டினார்கள்.
19 பன்னும் இரண்டு வைளயங்கைளச்ெசய்து, அைவகைள ஏேபாத்தன்
கீழ்ப்பக்கத்த ற்கு எத ரான மார்ப்பதக்கத்தன் மற்ற இரண்டு பக்கங்களிலும்
அதன் ஓரத்தல் ைவத்து, 20 ேவேற இரண்டு ெபான்வைளயங்கைளயும்
ெசய்து, அைவகைள ஏேபாத்தன் முன்புறத்தன் இரண்டு கீழ்ப்பக்கங்களில்
அதன் இைணப்புக்கு எத ராகவும், ஏேபாத்தன் வச த்த ரமான வார்க்கச்ைசக்கு
ேமலாகவும்ைவத்து, 21மார்ப்பதக்கம்ஏேபாத்தன்வத்தயாசமானவார்க்கச்ைசக்கு
ேமலாக இருக்கும்படியும், ஏேபாத்தலிருந்து நீங்க ப்ேபாகாதபடியும், அைத
அதன் வைளயங்களால் ஏேபாத்தன் வைளயங்கேளாடு இளநீல நாடாவனாேல,
ெயேகாவா ேமாேசக்குக்கற்ப த்தப்படிேய, கட்டினார்கள்.

மற்றஆசாரியஉைடகள்ெசய்யப்பட்டது.

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

23 அங்கயன் நடுவல் மார்க்கவசத் துவாரத்த ற்கு ஒப்பாக ஒரு துவாரமும், அது
கழியாதபடி அந்தத் துவாரத்ைதச் சுற்றலும் ஒரு நாடாவும் ைதத்தருந்தது.
24 அங்கயன் கீழ்ஓரங்களில் ெதாங்கும்படியாகத் த ரித்த இளநீலநூலும்
இரத்தாம்பரநூலும் சவப்புநூலுமான ேவைலயாக மாதுளம்பழங்கைளச் ெசய்து,
25 சுத்தப்ெபான்னினால் மணிகைளயும் ெசய்து, அந்த மணிகைள அங்கயன்
ஓரங்களில் சுற்றலும் மாதுளம்பழங்களின் இைடயைடேய ெதாங்கைவத்தார்கள்.
26ெயேகாவாேமாேசக்குக்கற்ப த்தபடிேயஆராதைனக்குரியஅங்கயன்ஓரத்ைதச்
சுற்றலும்,ஒருமணியும்ஒருமாதுளம்பழமும்,ஒருமணியும்ஒருமாதுளம்பழமுமாக
இருந்தது.

27 ஆேரானுக்கும் அவனுைடய மகன்களுக்கும் ெமல்லிய பஞ்சுநூலால்
ெநசவுேவைலயான அங்ககைளயும், 28 ெமல்லிய பஞ்சுநூலால்
தைலப்பாைகையயும், அலங்காரமான குல்லாக்கைளயும், த ரித்த ெமல்லிய
சணல்நூலால் உள்ளாைடகைளயும், 29 த ரித்த ெமல்லிய பஞ்சுநூலாலும்
இளநீலநூலாலும் இரத்தாம்பரநூலாலும் சவப்புநூலாலும் ச த்த ரத்
ைதயல்ேவைலயான இடுப்புக்கச்ைசையயும், ெயேகாவா ேமாேசக்குக்
கற்ப த்தபடிேயெசய்தார்கள்.
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30 பரிசுத்த க ரீடத்தன் பட்டத்ைதயும் சுத்தப்ெபான்னினாேல ெசய்து,
ெயேகாவாவுக்குப் பரிசுத்தம் என்னும் எழுத்துக்கைள அத ேல முத்தைர
ெவட்டாகெவட்டி, 31 அைத உயர தைலப்பாைகயன்ேமல் கட்டும்படி, ெயேகாவா
ேமாேசக்குக்கற்ப த்தபடிேய,இளநீலநாடாவனால்கட்டினார்கள்.

ேமாேசஆசரிப்புக்கூடாரத்ைதப் பார்ைவயடுதல். யாத். 35:10-19.
32 இப்படிேய ஆசரிப்புக்கூடாரமாக ய வாசஸ்தலத்தன் ேவைலெயல்லாம்

முடிந்தது; ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கற்ப த்தபடிெயல்லாம் இஸ்ரேவல் மக்கள்
ெசய்தார்கள்.

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

அத்த யாயம் 40
ஆசரிப்புக்கூடாரத்ைதப ரதஷ்ைடெசய்தல்

1 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “நீ முதலாம் மாதம் முதல் ேததயல்
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசஸ்தலத்ைத ப ரதஷ்ைடெசய். 3 அத ேல
சாட்ச ப்ெபட்டிைய ைவத்து, ெபட்டிையத் தைரயனால் மைறத்து, 4 ேமைஜையக்
ெகாண்டுவந்து, அதல் ைவக்கேவண்டியைத சரியாக ைவத்து, குத்துவளக்ைகக்
ெகாண்டுவந்து, அதன் வளக்குகைள ஏற்ற , 5 ெபான் தூபபீடத்ைதச்
சாட்ச ப்ெபட்டிக்கு முன்ேன ைவத்து, வாசஸ்தலத்தன் வாசலின் ெதாங்கு
தைரையத் தூக்கைவக்கக்கடவாய். 6 பன்பு, தகன பலிபீடத்ைத
ஆசரிப்புக்கூடாரமாக ய வாசஸ்தலத்தன் வாசலுக்கு முன்பாக ைவத்து,
7 ெதாட்டிைய ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்கும் பலிபீடத்த ற்கும் நடுேவ ைவத்து, அத ேல
தண்ணீர் ஊற்ற , 8 சுற்று ப ராகாரத்ைத நறுத்த , ப ராகாரவாசல் ெதாங்கு
தைரையத் தூக்கைவத்து, 9 அப ேஷக ைதலத்ைத எடுத்து, வாசஸ்தலத்ைதயும்
அதலுள்ள யாைவயும் அப ேஷகம்ெசய்து, அைதயும் அதலுள்ள எல்லாப்
பணிப்ெபாருட்கைளயும் பரிசுத்தப்படுத்து; அப்ெபாழுது பரிசுத்தமாக
இருக்கும். 10 தகனபலிபீடத்ைதயும், அதன் எல்லா பணிப்ெபாருட்கைளயும்,
அப ேஷகம்ெசய்து,அைதப் பரிசுத்தப்படுத்து;அப்ெபாழுதுஅதுமகா பரிசுத்தமான
பலிபீடமாக இருக்கும். 11ெதாட்டிையயும் அதன் பாதத்ைதயும் அப ேஷகம்ெசய்து,
பரிசுத்தப்படுத்து. 12 பன்பு ஆேராைனயும் அவனுைடய மகன்கைளயும்
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலில் வரச்ெசய்து, அவர்கைள தண்ணீரால்
குளிக்கைவத்து, 13ஆேரானுக்குப் பரிசுத்த ஆைடகைள உடுத்த , எனக்கு ஆசாரிய
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ஊழியம் ெசய்யும்படி அவைன அப ேஷகம்ெசய்து, அவைனப் பரிசுத்தப்படுத்து.
14 அவன் மகன்கைளயும் வரச்ெசய்து, அவர்களுக்கு அங்ககைள உடுத்த ,
15 அவர்கள் எனக்கு ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்யும்படி, அவர்கைளயும், அவர்கள்
தகப்பைன அப ேஷகம்ெசய்தபடிேய, அப ேஷகம்ெசய்; அவர்கள் ெபறும் அந்த
அப ேஷகம்தைலமுைறேதாறும் ந ரந்தரஆசாரியத்துவத்த ற்குஏதுவாகஇருக்கும்
என்றார். 16ெயேகாவா தனக்குக்கற்ப த்தபடிெயல்லாம் ேமாேச ெசய்தான்.

17இரண்டாம்வருடம்முதலாம்மாதம்முதல்ேததயல்வாசஸ்தலம்நறுவப்பட்டது.
18 ேமாேச கூடாரத்ைத எடுப்ப த்தான்; அவன் அதன் பாதங்கைள ைவத்து,
அதன் பலைககைள நறுத்த , அதன் தாழ்ப்பாள்கைளப் பாய்ச்ச , அதன்
தூண்கைள நாட்டி, 19 வாசஸ்தலத்தன்ேமல் கூடாரத்ைத வ ரித்து, அதன்ேமல்
கூடாரத்தன் மூடிைய, ெயேகாவா தனக்குக் கற்ப த்தபடிேய ேபாட்டான்.
20 பன்பு, ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கற்ப த்தபடிேய, சாட்ச ப்ப ரமாணத்ைத
எடுத்து, அைதப் ெபட்டிய ேல ைவத்து, ெபட்டியல் தண்டுகைளப்பாய்ச்ச ,
ெபட்டியன்ேமல்கருபாசனமூடிையைவத்து, 21ெபட்டிையவாசஸ்தலத்த ற்குள்ேள
ெகாண்டுேபாய், மைறவன்தைரச்சீைலையத் ெதாங்கைவத்து, சாட்ச ப்ெபட்டிைய
மைறத்துைவத்தான். 22 பன்பு, ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கற்ப த்தபடிேய,
ேமைஜைய ஆசரிப்புக்கூடாரத்தல் வாசஸ்தலத்தன் வடபுறமாகத் தைரக்குப்
புறம்பாக ைவத்து, 23 அதன்ேமல் ெயேகாவாவுைடய சமுகத்தல் அப்பத்ைத
வரிைசயாக அடுக்கைவத்தான். 24 பன்பு, ெயேகாவா ேமாேசக்குக்
கற்ப த்தபடிேய, குத்துவளக்ைக ஆசரிப்புக்கூடாரத்தல் ேமைஜக்கு எத ராக
வாசஸ்தலத்தன் ெதன்புறத்த ேல ைவத்து, 25 ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
வளக்குகைள ஏற்றனான். 26 பன்பு, ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கற்ப த்தபடிேய,
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தல் தைரக்குமுன்பாகப் ெபாற்பீடத்ைதைவத்து, 27அதன்ேமல்
நறுமணப்ெபாருட்களால் தூபம்காட்டினான். 28 பன்பு, ெயேகாவா ேமாேசக்குக்
கற்ப த்தபடிேய, வாசஸ்தலத்தன் ெதாங்கு தைரையத் தூக்கைவத்து,
29 தகனபலிபீடத்ைத ஆசரிப்புக்கூடாரமான வாசஸ்தலத்தன் வாசலுக்கு
முன்பாக ைவத்து, அதன்ேமல் சர்வாங்க தகனபலிையயும் ேபாஜனபலிையயும்
ெசலுத்தனான். 30 அவன் ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்கும் பலிபீடத்த ற்கும்
நடுேவ ெதாட்டிைய ைவத்து, கழுவுகறதற்கு அத ேல தண்ணீர் வார்த்தான்.
31 அவ்வடத்த ேல ேமாேசயும் ஆேரானும் அவனுைடய மகன்களும் தங்கள்
ைககைளயும் கால்கைளயும் கழுவனார்கள். 32 ெயேகாவா ேமாேசக்குக்
கற்ப த்தபடிேய, அவர்கள் ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்குள்ேள நுைழகறேபாதும்,
பலிபீடத்தனருகல் ேசருக றேபாதும்,அவர்கள்கழுவக்ெகாள்ளுவார்கள். 33பன்பு,
அவன் வாசஸ்தலத்ைதயும் பலிபீடத்ைதயும் சுற்ற ப ராகாரத்ைத அைமத்து,
ப ராகாரத்தன் ெதாங்கு தைரையத் ெதாங்கைவத்தான்; இவ்வதமாக ேமாேச
ேவைலையமுடித்தான்.

ெயேகாவாவுைடயமகைம
எண் 9:15-23

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

இந்த புத்தகத்தல் ெகாடுக்கப்பட்ட வசனங்கள் மூலமாக ேமாேச தான் இைத
எழிதனான்என்றுஉறுத ப்படுத்த க்ெகாள்ளுக ேறாம். அதகாரம் 1:1, 2வசனங்கள்
இைவகள் இஸ்ரேவல் புத்த ரருக்கு ெசால்லும்படி ெயேகாவா சீனாய் மைலயல்
ேமாேசக்கு வத த்த கட்டைளகள் ஆகும் என்று ெசால்க றது. (27:34, ஒப்படுக
7:38; 25:1; 26:46) இந்த புத்தகத்தல் அேனக ப ரமாணங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட
சரித்த ரக் காரியங்கள் வவரிக்கப்பட்டுள்ளது. (8:10; 24:10-23) ேலவயராகமம்
என்ற பதம் ேலவ ேகாத்த ரத்தலிருந்து வருகறது. ேலவயர்கள் ஆசாரிய
ஊழியத்த ற்கும் ஆராதைன ெசய்த டவும் ேவறு ப ரிக்கப்பட்டவர்கள் ஆவார்கள்.
ஜனங்கள் எப்படி பரிசுத்த வாழ்க்ைக வாழேவண்டும் என்றும், ேலவயர்கள்
மக்களுக்குஆராதைனயல்எப்படிவழி நடத்தஉதவ ேவண்டும் என்றும்அதகமாக
ெசால்லப்பட்டுஇருக்க றது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக . மு. 1,446 க்கும் 1,405 க்கும்இைடயல்எழுதப்பட்டது.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் சீனாய் மைலப் பகுதயல் பாைளயம் இறங்க இருந்த

நாட்களில் எழுதப்பட்டது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

இந்த புத்தகம் ஆசாரியர்களுக்கும், ேலேவயர்களுக்கும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கும்அவர்களுைடயபன்வரும்சந்தத க்கும்எழுதப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ேலவயராகமம் புத்தகம், ேதவன் ேமாேசைய ஆசரிப்பு கூடாரத்தலிருந்து

அைழத்ததுமுதல் ெதாடங்குகறது. மீட்கப்பட்ட ஜனங்கள், தங்கள் மத்தயல்வாசம்
ெசய்யும் மகைமயான ேதவேனாடு எப்படி ஐக்கயம் ைவத்துக்ெகாள்ளேவண்டும்
என்று இந்த புத்தகம் வளக்குகறது. இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எக ப்ைதயும்
அவர்களுைடய கலாச்சாரத்ைதயும் மத வழிபாடுகைளயும் வ ட்டு வாக்குதத்தம்
பண்ணப்பட்ட கானான் ேதசத்தல் இருக்க ற கலாச்சாரத்ைதயும் மத
வழிபாடுகைளயும்பன்பற்றாமல்ெயேகாவா ேதவனுக்குஉண்ைமயாய்வாழும்படி
ேபாத க்க றது. இப்படிப்பட்டகலாச்சாரத்தலிருந்துெயேகாவாவுக்காப ரித்ெதடுத்த
வாழ்க்ைகையஉண்ைமயாய்வாழஇந்த புத்தகம் ந பந்தைனகைளெகாடுக்க றது.

ைமயக்கருத்து
உபேதசம்

ெபாருளடக்கம்
1. பலிகைளக்குறத்தவதமுைறகள்— 1:1-7:38
2. ேதவனுைடயஆசாரியர்களுக்குெகாடுக்கபட்டவ தமுைறகள்— 8:1-10:20
3. ேதவனுைடயஜனங்களுக்குஅளிக்கப்படவ தமுைறகள்— 11:1-15:33
4. பலிபீடத்த ற்க்கான வதமுைறகளும் பாவநவ ர்த்தயன் நாளுக்கான
வதமுைறகளும்— 16:1-34

5. நைடமுைறபரிசுத்தத ற்கானவதமுைறகள்— 17:1-22:33
6. ஓய்வுநாட்களுக்கான, பண்டிைகக்களுக்கானவதமுைறகள்— 23:1-25:55
7. ேதவனுைடய ஆச ர்வாதங்கைள ெபற்றுக்ெகாள்ள கைடப்ப டிக்கேவண்டிய
ந பந்தைனகள்— 26:1-27:34

தகனபலி
1 ெயேகாவா ஆசரிப்புக்கூடாரத்தலிருந்து ேமாேசைய அைழத்து

அவைன ேநாக்க : 2 “நீ இஸ்ரேவல் மக்களிடத்தல் ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால், உங்களில் ஒருவன் ெயேகாவாவுக்குப் பலிெசலுத்த வந்தால்,
மாட்டுமந்ைதயலாவது ஆட்டுமந்ைதயலாவது ஒன்ைறத் ேதர்ந்ெதடுத்து
பலிெசலுத்தேவண்டும். 3 அவன் ெசலுத்துவது மாட்டுமந்ைதயலிருந்து
எடுக்கப்பட்ட சர்வாங்க தகனபலியானால், அவன் பழுதற்ற ஒரு காைளையச்
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ெசலுத்துவானாக; ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல், தான் அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு,
அவன் அைத ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலில் ெகாண்டுவந்து, 4 தன்
பாவநவ ர்த்த க்ெகன்று அது அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு தன் ைகைய அதன்
தைலயன்ேமல் ைவத்து, 5 ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் அந்தக் காைளையக்
ெகால்லக்கடவன்; அப்ெபாழுது ஆேரானின் மகன்களாகய ஆசாரியர்கள்
அதன் இரத்தத்ைத எடுத்து, அைத ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலில் இருக்கற
பலிபீடத்தன்ேமல் சுற்றலும் ெதளிக்கக்கடவர்கள். 6 பன்பு அவன் அந்தச்
சர்வாங்க தகனபலிையத் ேதாலுரித்து, அைதத்துண்டுதுண்டாக ெவட்டேவண்டும்.
7அப்ெபாழுதுஆசாரியனாகயஆேரானின்மகன்கள்பலிபீடத்தன்ேமல்ெநருப்ைப
மூட்டி, ெநருப்பன்ேமல் கட்ைடகைள அடுக்க , 8 அவனுைடய மகன்களாகய
ஆசாரியர்கள், துண்டுகைளயும், தைலையயும், ெகாழுப்ைபயும் பலிபீடத்தலுள்ள
ெநருப்பல் இருக்கற கட்ைடகளின்ேமல் அடுக்கைவப்பார்களாக. 9 அதன்
குடல்கைளயும் ெதாைடகைளயும் அவன் தண்ணீரினால் கழுவுவானாக;
அைவகைளெயல்லாம் ஆசாரியன் பலிபீடத்தன்ேமல் சர்வாங்க தகனபலியாக
எரிக்கக்கடவன்; இது ெயேகாவாவுக்கு நறுமண வாசைனயான தகனபலி.
10 “அவன் ெசலுத்துவது ெசம்மறயாட்டு மந்ைதயலுள்ள ஆடுகளிலாவது
ெவள்ளாட்டு மந்ைதயலுள்ள ஆடுகளிலாவது எடுக்கப்பட்ட சர்வாங்க
தகனபலியானால், பழுதற்ற ஒரு கடாைவக் ெகாண்டுவந்து, 11 ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் பலிபீடத்தன் வடக்குப் பகுதயல் அைதக் ெகால்லக்கடவன்;
அப்ெபாழுது ஆேரானின் மகன்களாகய ஆசாரியர்கள் அதன் இரத்தத்ைதப்
பலிபீடத்தன்ேமல் சுற்றலும் ெதளிக்கக்கடவர்கள். 12 பன்பு அவன் அைதத்
துண்டுகளாக ெவட்டி, அதன் தைலையயும் ெகாழுப்ைபயும் அதனுடன்
ைவப்பானாக; அைவகைள ஆசாரியன் பலிபீடத்தலுள்ள ெநருப்பல் இருக்கற
கட்ைடகளின்ேமல் அடுக்கைவப்பானாக. 13 குடல்கைளயும் ெதாைடகைளயும்
அவன் தண்ணீரினால் கழுவுவானாக; அைவகைளெயல்லாம் ஆசாரியன்
ெகாண்டுவந்து பலிபீடத்தன்ேமல் எரிக்கக்கடவன்; இது சர்வாங்க தகனபலி; இது
ெயேகாவாவுக்கு நறுமணவாசைனயான தகனபலி. 14 “அவன் ெயேகாவாவுக்குச்
ெசலுத்துவது பறைவகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட சர்வாங்க தகனபலியானால்,
காட்டுப் புறாக்களிலாவது புறாக்குஞ்சுகளிலாவது எடுத்து ெசலுத்தக்கடவன்.
15 அைத ஆசாரியன் பலிபீடத்தன் அருகல் ெகாண்டுவந்து, அதன் தைலையக்
கள்ளி, பலிபீடத்தல் எரித்து, அதன் இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தன் அருகல்
ச ந்தவ ட்டு, 16 அதன் இைரப்ைபையயும் அதன் உள்ளைவகைளயும் எடுத்து,
அைதப் பலிபீடத்தன் அருகல் கழக்குப் பகுதயல் சாம்பல் இருக்க ற இடத்த ேல
எற ந்துவ ட்டு, 17 பன்பு அதன் இறக்ைககளுடன் அைத இரண்டாக்காமல்
பளப்பானாக; பன்பு ஆசாரியன் அைதப் பலிபீடத்தலுள்ள ெநருப்பல் இருக்கற
கட்ைடகளின்ேமல்எரிக்கக்கடவன்;இதுசர்வாங்கதகனபலி;இதுெயேகாவாவுக்கு
நறுமணவாசைனயானதகனபலி.

அத்த யாயம் 2
உணவுபலி

1 “ஒருவன் உணவுபலியாகய காணிக்ைகையக் ெயேகாவாவுக்குச்
ெசலுத்தேவண்டுமானால், அவனுைடய காணிக்ைக ெமல்லிய மாவாக
இருப்பதாக; அவன் அதன்ேமல் எண்ெணய் ஊற்ற , அதன்ேமல் தூபவர்க்கம்
ேபாட்டு, 2 அைத ஆேரானின் மகன்களாகய ஆசாரியர்களிடத்தல்
ெகாண்டுவருவானாக; அப்ெபாழுது ஆசாரியன் அந்த மாவலும் எண்ெணயலும்
ஒரு ைகப்ப டி நைறய தூபவர்க்கம் எல்லாவற்ேறாடும் எடுத்து, அைதப்
பலிபீடத்தன்ேமல் நன்றயன் அைடயாளமாக எரிக்கக்கடவன்; அது
ெயேகாவாவுக்கு நறுமண வாசைனயான தகனபலி. 3 அந்த உணவுபலியல்
மீதயாக இருப்பது ஆேராைனயும் அவனுைடய மகன்கைளயும் ேசரும்;
ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்தும் தகனபலிகளில் இது மகா பரிசுத்தமானது. 4 “நீ
பைடப்பது அடுப்பல் சைமக்கப்பட்ட உணவுபலியானால், அது எண்ெணயேல
பைசந்த ெமல்லிய மாவனால் ெசய்யப்பட்ட புளிப்ப ல்லாத அத ரசங்களாகேவா,
எண்ெணய் பூசப்பட்ட புளிப்ப ல்லாத அைடகளாகேவா இருப்பதாக. 5 நீ பைடப்பது
அடுப்பல் தட்ைடயான பாத்த ரத்தல் சைமக்கப்பட்ட உணவுபலியானால், அது
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எண்ெணயேல பைசந்த புளிப்ப ல்லாத ெமல்லிய மாவனால் ெசய்யப்பட்டதாக
இருப்பதாக. 6 அைதத் துண்டுதுண்டாகப் ப ட்டு, அதன்ேமல் எண்ெணய்
ஊற்றுவாயாக; இது ஒரு உணவுபலி. 7 நீ பைடப்பது அடுப்பல் ெபாரிக்கும்
பாத்த ரத்தல் சைமக்கப்பட்ட உணவு பலியானால், அது எண்ெணயேல
பைசந்த ெமல்லிய மாவனால் ெசய்யப்படுவதாக. 8 இப்படிச் ெசய்யப்பட்ட
உணவுபலிையக் ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்துவாயாக; அது ஆசாரியனிடத்தல்
ெகாண்டுவரப்படும்ேபாது, அவன் அைதப் பலிபீடத்தன் அருகல் ெகாண்டுவந்து,
9அந்தசைமக்கப்பட்டஉணவுபலியலிருந்துஆசாரியன்நன்றயன்அைடயாளமாக
ஒரு பங்ைக எடுத்துப் பலிபீடத்தன்ேமல் எரிக்கக்கடவன்; இது ெயேகாவாவுக்கு
நறுமண வாசைனயான தகனபலி. 10 இந்த உணவுபலியல் மீதயானது
ஆேராைனயும் அவனுைடய மகன்கைளயும் ேசரும்; ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்தும்
தகனங்களில் இது மகா பரிசுத்தமானது. 11 “நீங்கள் ெயேகாவாவுக்குச்
ெசலுத்தும் எந்த உணவுபலியும் புளித்தமாவனால் ெசய்யப்படாதருப்பதாக;
புளித்தமாவு உள்ளைவகைளயும் ேதன் உள்ளைவகைளயும் ெயேகாவாவுக்குத்
தகனபலியாக எரிக்கேவண்டாம். 12 முதற்கனிகைளக் காணிக்ைகயாகக்
ெகாண்டுவந்து, அைவகைளக் ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்தலாம்; ஆனாலும்,
பலிபீடத்தன்ேமல் அைவகைள நறுமண வாசைனயாக எரிக்கக்கூடாது. 13 நீ
பைடக்க ற எந்த உணவுபலியலும் உப்பு ேசர்க்கப்படுவதாக; உன் ேதவனுைடய
உடன்படிக்ைகயன் உப்ைப* உன் உணவுபலியேல குைறயவ டாமல், நீ
பைடப்பது எல்லாவற்ேறாடும் உப்ைபயும் பைடப்பாயாக. 14 “முதற்பலன்கைள
உணவுபலியாக நீ ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்தவந்தால், புதய பச்ைசயான
கத ர்கைள ெநருப்ப ேல வாட்டி உத ர்த்து, அைத உன் முதற்பலனின்
உணவுபலியாகக் ெகாண்டுவரக்கடவாய். 15 அதன்ேமல் எண்ெணய் ஊற்ற
அதன்ேமல் தூபவர்க்கத்ைதப் ேபாடுவாயாக; இது ஒரு உணவுபலி. 16 பன்பு
ஆசாரியன், உத ர்த்த தானியத்தலும் எண்ெணயலும் எடுத்து, நன்றயன்
அைடயாளமான பங்ைக அதன் தூபவர்க்கம் எல்லாவற்றுடன் எரிக்கக்கடவன்;
இதுெயேகாவாவுக்குெசலுத்தும்தகனபலி.

அத்த யாயம் 3
சமாதானபலி

1 “ஒருவன்சமாதானபலிையப்பைடக்கேவண்டுெமன்று,மாட்டுமந்ைதயலிருந்து
எடுத்துச் ெசலுத்துவானாகல், அது காைளயானாலும் பசுவானாலும் சரி,
பழுது இல்லாமலிருப்பைத ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் ெசலுத்தக்கடவன்.
2 அவன் தன் பலியன் தைலேமல் தன் ைகைய ைவத்து, ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்
வாசலுக்கு முன்பாக அைதக் ெகால்லக்கடவன்; அப்ெபாழுது ஆேரானின்
மகன்களாகய ஆசாரியர்கள் அதன் இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தன்ேமல்
சுற்றலும் ெதளிக்கக்கடவர்கள். 3 பன்பு சமாதான பலிய ேல குடல்கைள
மூடிய ெகாழுப்ைபயும், குடல்களிலுள்ள ெகாழுப்பு முழுவைதயும், 4 இரண்டு
சறுநீரகங்கைளயும், அைவகளின்ேமல் சறு குடல்களினிடத்தல் இருக்க ற
ெகாழுப்ைபயும், சறுநீரகங்கேளாேடகூடக் கல்லீரலின்ேமல் இருக்கற ஜவ்ைவயும்
எடுத்து, ெயேகாவாவுக்குத் தகனபலியாகச் ெசலுத்துவானாக. 5 அைத
ஆேரானின் மகன்கள் பலிபீடத்தன் ெநருப்பலுள்ள கட்ைடகளின்ேமல்
ைவக்கப்பட்டிருக்கும் சர்வாங்க தகனபலியன்ேமல் ேபாட்டு எரிக்கக்கடவர்கள்;
இது ெயேகாவாவுக்கு நறுமண வாசைனயான தகனபலி. 6 “அவன்
ெயேகாவாவுக்குச் சமாதானபலிையப் பைடக்கேவண்டுெமன்று ஆட்டு
மந்ைதயலிருந்து எடுத்துச் ெசலுத்துவானாகல், அது ஆணாக இருந்தாலும்,
ெபண்ணாக இருந்தாலும் சரி, பழுது இல்லாமலிருப்பைதச் ெசலுத்துவானாக.
7 அவன் ஆட்டுக்குட்டிையப் பலியாகச் ெசலுத்தேவண்டுமானால், அைதக்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் ெகாண்டுவந்து, 8 தன் பலியன் தைலேமல் தன்
ைகைய ைவத்து, ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்கு முன்பாக அைதக் ெகால்லக்கடவன்;
அப்ெபாழுது ஆேரானின் மகன்கள் அதன் இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தன்ேமல்
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சுற்றலும் ெதளிக்கக்கடவர்கள். 9 பன்பு அவன் சமாதானபலிய ேல அதன்
ெகாழுப்ைபயும், நடு எலும்பலிருந்து எடுத்த முழு வாைலயும், குடல்கைள
மூடிய ெகாழுப்ைபயும் அைவகளின்ேமல் இருக்கற ெகாழுப்பு முழுவைதயும்,
10 இரண்டு சறுநீரகங்கைளயும், அைவகளின்ேமல் சறு குடல்களினிடத்தல்
இருக்க ற ெகாழுப்ைபயும், சறுநீரகங்கேளாேடகூடக் கல்லீரலின்ேமல் இருக்கற
ஜவ்ைவயும் எடுத்து, ெயேகாவாவுக்குத் தகனபலியாகச் ெசலுத்தக்கடவன்.
11 அைத ஆசாரியன் பலிபீடத்தன்ேமல் எரிக்கக்கடவன்; இது ெயேகாவாவுக்குச்
ெசலுத்தும் தகனஆகாரம். 12 “அவன்ெசலுத்துவதுெவள்ளாடாகஇருக்குமானால்,
அவன் அைதக் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் ெகாண்டுவந்து, 13 அதன்
தைலேமல் தன் ைகைய ைவத்து, ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்கு முன்பாக அைதக்
ெகால்லக்கடவன்; அப்ெபாழுது ஆேரானின் மகன்கள் அதன் இரத்தத்ைதப்
பலிபீடத்தன்ேமல் சுற்றலும் ெதளிக்கக்கடவர்கள். 14 அவன் அத ேல குடல்கைள
மூடியெகாழுப்ைபயும்,அைவகள்ேமலிருக்கறெகாழுப்புமுழுவைதயும், 15இரண்டு
சறுநீரகங்கைளயும், அைவகளின்ேமல் சறு குடல்களினிடத்தல் இருக்க ற
ெகாழுப்ைபயும், சறுநீரகங்கேளாேடகூடக் கல்லீரலின்ேமல் இருக்கற ஜவ்ைவயும்
எடுத்து, ெயேகாவாவுக்குத் தகனபலியாகச் ெசலுத்தக்கடவன். 16 ஆசாரியன்
பலிபீடத்தன்ேமல் அைவகைள எரிக்கக்கடவன்; இது நறுமண வாசைனயான
தகன ஆகாரம்; ெகாழுப்பு முழுவதும் ெயேகாவாவுைடயது. 17 ெகாழுப்ைபயாவது
இரத்தத்ைதயாவது நீங்கள் சாப்ப டக்கூடாது; இது உங்களுைடய குடியருப்புகள்
எங்கும் உங்கள் தைலமுைறேதாறும் ந ரந்தரமான கட்டைளயாக இருக்கும் என்று
ெசால்என்றார்.

அத்த யாயம் 4
பாவநவாரணபலி

1 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “நீ இஸ்ரேவல் மக்களிடத்தல்
ெசால்லேவண்டியதுஎன்னெவன்றால்,ஒருவன்ெயேகாவாவுைடயகட்டைளகளில்
யாெதான்ைற அறயாைமயனால் மீற , ெசய்யத்தகாதைதச் ெசய்து பாவத்த ற்கு
உட்பட்டால் அறயேவண்டியதாவது: 3 அப ேஷகம் ெபற்ற ஆசாரியன்*,
மக்கள் குற்றத்த ற்கு உட்படத்தக்கதாகப் பாவம் ெசய்தால், தான் ெசய்த
பாவத்த ற்காக பழுதற்ற ஒரு இளங்காைளைய பாவநவாரணபலியாகக்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் ெகாண்டுவரக்கடவன். 4 அவன் அந்தக்
காைளைய ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலில் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
ெகாண்டுவந்து, அதன் தைலேமல் தன் ைகைய ைவத்து, ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் அைதக் ெகால்லக்கடவன். 5 அப்ெபாழுது, அப ேஷகம் ெபற்ற
ஆசாரியன் அந்தக் காைளயன் இரத்தத்தல் ெகாஞ்சம் எடுத்து, அைத
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தல் ெகாண்டுவந்து, 6 தன் வ ரைல இரத்தத்தல் ேதாய்த்து,
பரிசுத்த ஸ்தலத்தன் தைரக்கு எத ேர ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் ஏழுமுைற
ெதளிக்கக்கடவன். 7 பன்பு, ஆசாரியன் அந்த இரத்தத்தல் ெகாஞ்சம்
எடுத்து, ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ேல ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் இருக்கும்
நறுமண தூபபீடத்துக் ெகாம்புகளின்ேமல் பூச , காைளயனுைடய மற்ற
இரத்தம் முழுவைதயும் ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலுக்கு முன்பாக இருக்க ற
தகனபலிபீடத்தன் அடிய ேல ஊற்றவ ட்டு, 8 பாவநவாரணபலியான காைளயன்
எல்லாக் ெகாழுப்புமாக ய குடல்கைள மூடிய ெகாழுப்ைபயும், அைவகள்ேமல்
இருக்கற ெகாழுப்புமுழுவைதயும், 9இரண்டுசறுநீரகங்கைளயும்,அைவகள்ேமல்
சறு குடல்களினிடத்தல் இருக்க ற ெகாழுப்ைபயும், சறுநீரகங்கேளாேடகூடக்
கல்லீரலின்ேமல் இருக்கற ஜவ்ைவயும், 10 சமாதானபலியன் காைளயலிருந்து
எடுக்க றதுேபால அதலிருந்து எடுத்து, அைவகைளத் தகனபலிபீடத்தன்ேமல்
எரிக்கக்கடவன். 11 காைளயன் ேதாைலயும், அதன் மாம்சம் முழுவைதயும்,
அதன் தைலையயும், ெதாைடகைளயும், அதன் குடல்கைளயும், அதன்
சாணிையயும், 12 காைள முழுவைதயும் முகாமிற்கு ெவளிேய சாம்பல்
ெகாட்டுக ற சுத்தமான இடத்த ேல ெகாண்டுேபாய், கட்ைடகளின்ேமல்
ேபாட்டு, ெநருப்ப ேல சுட்ெடரிக்கக்கடவன்; சாம்பல் ெகாட்டப்பட்டிருக்க ற
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இடத்த ேல அைதச் சுட்ெடரிக்கக்கடவன். 13 “கூடி வந்த இஸ்ரேவல்
சைபயார் எல்ேலாரும் அறயாைமயனால் பாவம்ெசய்து, அது தங்களுைடய
கண்களுக்கு மைறவாக இருக்க றதனால், ெயேகாவாவுைடய கட்டைளகளில்
யாெதான்ைற மீற , ெசய்யத்தகாதைதச் ெசய்து, பாவத்த ற்குட்பட்டுக்
குற்றவாளிகளானால், 14 அவர்கள் ெசய்த பாவம் ெதரியவரும்ேபாது, சைபயார்
அந்தப் பாவத்த ற்காக ஒரு இளங்காைளைய ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்கு முன்பாக
பலிய டக் ெகாண்டுவரேவண்டும். 15 சைபயன் மூப்பர்கள் ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் தங்களுைடய ைககைள அதன் தைலேமல் ைவக்கக்கடவர்கள்;
பன்பு ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் அந்தக் காைளையக் ெகால்லேவண்டும்.
16 அப்ெபாழுது, அப ேஷகம் ெபற்ற ஆசாரியன் அதன் இரத்தத்தல் ெகாஞ்சம்
எடுத்து, ஆசரிப்புக்கூடாரத்தல் ெகாண்டுவந்து, 17 தன் வ ரைல இரத்தத்தல்
ேதாய்த்து, ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் தைரக்கு எத ேர ஏழுமுைற
ெதளித்து, 18 ஆசரிப்புக்கூடாரத்தல் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் இருக்கும்
பலிபீடத்தன் ெகாம்புகளின்ேமல் அந்த இரத்தத்தல் ெகாஞ்சம் பூச , மற்ற
இரத்தத்ைத ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலில் இருக்கற தகனபலிபீடத்தன்
அடிய ேல ஊற்றவ ட்டு, 19 அதன் ெகாழுப்பு முழுவைதயும் அதலிருந்து
எடுத்து, பலிபீடத்தன்ேமல் எரித்து, 20 பாவநவாரணபலியன் காைளையச்
ெசய்ததுேபாலேவ இந்தக் காைளையயும் ெசய்து, இப்படிேய ஆசாரியன்
அவர்களுக்குப் பாவநவ ர்த்த ெசய்யக்கடவன்; அப்ெபாழுது அது அவர்களுக்கு
மன்னிக்கப்படும். 21 பன்பு காைளைய முகாமிற்கு ெவளிேய ெகாண்டுேபாய்,
முந்தன காைளையச் சுட்ெடரித்ததுேபாலச் சுட்ெடரிக்கக்கடவன்; இது சைபக்காகச்
ெசய்யப்படும்பாவநவாரணபலி. 22 “ஒருப ரபுதன்ேதவனாகயெயேகாவாவுைடய
கட்டைளகளில் யாெதான்ைற மீற , அறயாைமயனால் ெசய்யத்தகாதைதச்
ெசய்து, பாவத்த ற்குட்பட்டுக் குற்றவாளியானால், 23 தான் ெசய்தது பாவம்
என்று தனக்குத் ெதரியவரும்ேபாது, அவன் ெவள்ளாடுகளில் பழுதற்ற ஒரு
இளங்கடாைவப் பலியாகக் ெகாண்டுவந்து, 24 அந்தக் கடாவன் தைலயன்ேமல்
தன் ைகைய ைவத்து, ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் சர்வாங்கதகனபலி
ெகால்லப்படும் இடத்தல் அைதக் ெகால்வானாக; இது பாவநவாரணபலி.
25 அப்ெபாழுது ஆசாரியன் அதன் இரத்தத்தல் ெகாஞ்சம் தன் வ ரலால் எடுத்து,
தகனபலிபீடத்துக் ெகாம்புகளின்ேமல் பூச , மற்ற இரத்தத்ைதத் தகனபலிபீடத்தன்
அடிய ேல ஊற்றவ ட்டு, 26 அதன் ெகாழுப்பு முழுவைதயும், சமாதானபலியன்
ெகாழுப்ைபப்ேபால, பலிபீடத்தன்ேமல் எரித்து, இந்தவதமாக ஆசாரியன் அவன்
ெசய்த பாவத்ைதக்குற த்து அவனுக்காகப் பாவநவ ர்த்த ெசய்யக்கடவன்;
அப்ெபாழுது அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும். 27 “சாதாரண மக்களில்
ஒருவன் அறயாைமயனால் ெயேகாவாவன் கட்டைளகளில் யாெதான்ைற
மீற , ெசய்யத்தகாதைதச் ெசய்து, பாவத்த ற்குட்பட்டுக் குற்றவாளியானால்,
28 தான் ெசய்தது பாவம் என்று தனக்குத் ெதரியவரும்ேபாது அவன் தான்
ெசய்த பாவத்த ற்காக ெவள்ளாடுகளில் பழுதற்ற ஒரு ெபண்குட்டிையப்
பலியாகக் ெகாண்டுவந்து, 29 பாவநவாரணபலியன் தைலேமல் தன் ைகைய
ைவத்து, சர்வாங்கதகனபலியடும் இடத்தல் அந்தப் பாவநவாரணபலிையக்
ெகால்லக்கடவன். 30 அப்ெபாழுது ஆசாரியன் அதன் இரத்தத்தல் ெகாஞ்சம்
தன் வ ரலால் எடுத்து, தகனபலிபீடத்துக் ெகாம்புகளின்ேமல் பூச , மற்ற
இரத்தத்ைத பலிபீடத்தன் அடிய ேல ஊற்றவ ட்டு, 31 சமாதானபலியலிருந்து
ெகாழுப்ைப எடுப்பதுேபால, அதன் ெகாழுப்பு முழுவைதயும் எடுத்து, ஆசாரியன்
பலிபீடத்தன்ேமல் ெயேகாவாவுக்கு நறுமண வாசைனயாக எரித்து, இப்படிேய
அவனுக்குப் பாவநவ ர்த்த ெசய்யக்கடவன்; அப்ெபாழுது அது அவனுக்கு
மன்னிக்கப்படும். 32 “அவன் பாவநவாரணபலியாக ஒரு ஆட்டுகுட்டிையக்
ெகாண்டுவருவானாகல், பழுதற்ற ெபண்குட்டிையக் ெகாண்டுவந்து, 33 அந்தப்
பாவநவாரணபலியன் தைலேமல் தன் ைகைய ைவத்து, சர்வாங்கதகனபலி
ெகால்லப்படும் இடத்தல் அைதப் பாவநவாரணபலியாகக் ெகால்லக்கடவன்.
34அப்ெபாழுது ஆசாரியன் அந்தப் பாவநவாரணபலியன் இரத்தத்தல் ெகாஞ்சம்
தன்வ ரலால்எடுத்து,தகனபலிபீடத்துக்ெகாம்புகளின்ேமல்பூச ,மற்றஇரத்தத்ைத
பலிபீடத்தன் அடிய ேல ஊற்றவ ட்டு, 35 சமாதானபலியான ஆட்டுக்குட்டியன்
ெகாழுப்ைப எடுக்க றதுேபால அதன் ெகாழுப்பு முழுவைதயும் எடுத்து,
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ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்தப்படும் தகனபலிகைளப்ேபால, பலிபீடத்தன்ேமல்
ஆசாரியன்எரிக்கேவண்டும்;இந்தவதமாகஅவன்ெசய்தபாவத்த ற்குஆசாரியன்
பாவநவ ர்த்த ெசய்யக்கடவன்;அப்ெபாழுதுஅதுஅவனுக்குமன்னிக்கப்படும்.

அத்த யாயம் 5
குற்றநவாரணபலி

1 “சாட்ச யாக ய ஒருவன், இடப்பட்ட ஆைணையக் ேகட்டிருந்தும், தான்
கண்டைதயும் அற ந்தைதயும் ெதரிவ க்காமலிருந்து பாவம்ெசய்தால், அவன்
தன் அக்க ரமத்ைதச் சுமப்பான். 2அசுத்தமான காட்டு மிருகத்தன் உடைலயாவது,
அசுத்தமானநாட்டுமிருகத்தன்உடைலயாவது,அசுத்தமானஊரும்ப ராணிகளின்
உடைலயாவது, இந்தவத அசுத்தமான யாெதாரு ெபாருைளயாவது, ஒருவன்
அறயாமல் ெதாட்டால், அவன் தீட்டும் குற்றமும் உள்ளவனாவான். 3 அல்லது
எந்த அசுத்தத்தனாலாகலும் தீட்டுப்பட்ட ஒரு மனிதைன ஒருவன் அறயாமல்
ெதாட்டு, பன்பு அைத அற ந்துெகாண்டால், அவன் குற்றமுள்ளவனாவான்.
4 மனிதர்கள் பதற ஆைணயடும் எந்தக் காரியத்தலானாலும், ஒருவன் தீைம
ெசய்க றதற்காவது நன்ைம ெசய்க றதற்காவது, தன் மனம் அறயாமல், தன்
உதடுகளினால் பதற ஆைணயட்டு, பன்பு அவன் அைத அறந்துெகாண்டால்,
அைதக்குறத்துக்குற்றமுள்ளவனாவான். 5இப்படிப்பட்டைவகள்ஒன்றல்,ஒருவன்
குற்றமுள்ளவனாகும்ேபாது, அவன், தான் ெசய்தது பாவம் என்று அறக்ைகய ட்டு,
6 தான் ெசய்த பாவத்த ற்குப் பாவநவாரணபலியாக, ஆடுகளிலாவது
ெவள்ளாடுகளிலாவது, ஒரு ெபண்குட்டிையக் குற்றநவாரணபலியாகக்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் ெகாண்டுவரேவண்டும்; அதனாேல ஆசாரியன்
அவன் ெசய்த பாவத்ைதக்குற த்து அவனுக்காகப் பாவநவ ர்த்த ெசய்யக்கடவன்.
7 “ஆட்டுக்குட்டிையக் ெகாண்டுவர அவனுக்குச் சக்தயல்லாதருந்தால்,
அவன் ெசய்த குற்றத்த ற்காக இரண்டு காட்டுப்புறாக்கைளயாவது,
இரண்டு புறாக்குஞ்சுகைளயாவது, ஒன்ைறப் பாவநவாரணபலியாகவும்
மற்ெறான்ைறச் சர்வாங்க தகனபலியாகவும், ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
ெகாண்டுவரக்கடவன். 8 அைவகைள ஆசாரியனிடத்தல் ெகாண்டுவருவானாக;
அவன் பாவநவாரணபலிக்குரியைத முதலில் ெசலுத்த , அதன் தைலைய
அதன் கழுத்தலிருந்து கள்ளி, அைத இரண்டாக்காமல் ைவத்து, 9 அதன்
இரத்தத்தல் ெகாஞ்சம் எடுத்து, பலிபீடத்தன் பக்கத்தல் ெதளித்து,
மீதயான இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தன் அடிய ேல வடியவடுவானாக; இது
பாவநவாரணபலி. 10 மற்றைத நயமத்தன்படிேய அவன் தகனபலியாகச்
ெசலுத்தக்கடவன்; இந்தவதமாக அவன் ெசய்த பாவத்ைத ஆசாரியன் நவ ர்த்த
ெசய்யக்கடவன்; அப்ெபாழுது அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும். 11 “இரண்டு
காட்டுப்புறாக்கைளயாவது இரண்டு புறாக்குஞ்சுகைளயாவது ெகாண்டுவர
அவனுக்குச் சக்தயல்லாதருந்தால், பாவம் ெசய்தவன் பாவநவாரணத்தற்காக
ஒரு க ேலா அளவான ெமல்லிய மாவ ேல பத்தல் ஒரு பங்ைகத் தன்
காணிக்ைகயாகக் ெகாண்டுவருவானாக; அது பாவநவாரணபலியாக
இருப்பதனால், அதன்ேமல் எண்ெணய் ஊற்றாமலும் தூபவர்க்கம் ேபாடாமலும்
இருந்து, 12 அைத ஆசாரியனிடத்தல் ெகாண்டுவரேவண்டும்; அத ேல
ஆசாரியன் நன்றயன் அைடயாளமான பங்காகத் தன் ைகப்ப டி நைறய
எடுத்து, ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்தும் தகனபலிகைளப்ேபால, பலிபீடத்தன்ேமல்
எரிக்கக்கடவன்; இது பாவநவாரணபலி. 13 இந்தவதமாக ேமற்ெசால்லிய
காரியங்கள் ஒன்றல் அவன் ெசய்த பாவத்த ற்காக ஆசாரியன் பாவநவ ர்த்த
ெசய்யக்கடவன்; அப்ெபாழுது அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும், மீதயானது
உணவுபலிையப்ேபால ஆசாரியைனச் ேசரும் என்றார். 14 பன்னும் ெயேகாவா
ேமாேசைய ேநாக்க : 15 “ஒருவன் ெயேகாவாவுக்குரிய பரிசுத்தமானைவகளில்
குற்றம்ெசய்து, அறயாைமயனால் பாவத்த ற்குட்பட்டால், அவன் தன்
குற்றத்த ற்காக பரிசுத்த ஸ்தலத்துச் ேசக்கல் கணக்கன்படிேய, நீ அவன்ேமல்
சுமத்தும் அபராதம் எவ்வளேவா, அவ்வளவு ெவள்ளிச் ேசக்கல் மத ப்புள்ள
பழுதற்ற ஒரு ஆட்டுக்கடாைவ குற்றநவாரணபலியாகக் ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் ெகாண்டுவந்து, 16 பரிசுத்தமானைதக்குற த்துத் தான் ெசய்த
குற்றத்தனால் உண்டான நஷ்டத்ைதச் ெசலுத்த , அத்துடன் ஐந்தல் ஒரு பங்ைக
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அதகமாகக் கூட்டி, ஆசாரியனுக்குக் ெகாடுப்பானாக; குற்றநவாரணபலியாகய
ஆட்டுக்கடாவனாேல அவனுக்காக ஆசாரியன் பாவநவ ர்த்த ெசய்யக்கடவன்;
அப்ெபாழுதுஅதுஅவனுக்கு மன்னிக்கப்படும். 17 “ஒருவன் ெசய்யத்தகாதெதன்று
ெயேகாவாவுைடய கட்டைளகளினால் வலக்கப்பட்ட யாெதான்ைறச் ெசய்து
பாவத்த ற்குட்பட்டால், அைத அவன் அறயாைமயனால் ெசய்தாலும், அவன்
குற்றமுள்ளவனாக இருந்து, தன் அக்க ரமத்ைதச் சுமப்பான். 18அதனால் அவன்
குற்றநவாரணபலியாக, உன்மத ப்ப ற்குச் சரியான பழுதற்ற ஒருஆட்டுக்கடாைவ
ஆசாரியனிடத்தல் ெகாண்டுவருவானாக; அவன் அறயாமல் ெசய்த குற்றத்ைத
ஆசாரியன் அவனுக்காக நவ ர்த்த ெசய்யக்கடவன்; அப்ெபாழுது அது அவனுக்கு
மன்னிக்கப்படும். 19 இது குற்றநவாரணபலி; அவன் ெயேகாவாவுக்கு
வ ேராதமாகக்குற்றம்ெசய்தான்என்பதுந ச்சயம்என்றார்.

அத்த யாயம் 6
1 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “ஒருவன் ெயேகாவாவுக்கு

வ ேராதமாக அநயாயம் ெசய்து, தன்னிடத்தல் ஒப்புவக்கப்பட்ட ெபாருளிலாவது,
ெகாடுக்கல் வாங்கலிலாவது, தன் அயலாைன ஏமாற்ற , அல்லது ஒரு
ெபாருைள வலுக்கட்டாயமாகப் பற த்துக்ெகாண்டு, அல்லது தன் அயலானுக்கு
இைடயூறுெசய்து, 3 அல்லது காணாமற்ேபானைதக் கண்டுபடித்து அைத
மறுதலித்து, அைதக்குறத்துப் ெபாய்யாக சத்தயம் ெசய்து, மனிதர்கள்
ெசய்யும் இைதப்ேபால யாெதாரு காரியத்தல் பாவம்ெசய்தான் என்றால்,
4 அவன் ெசய்த பாவத்தனாேல குற்றவாளியானதால், தான் வலுக்கட்டாயமாகப்
பற த்துக்ெகாண்டைதயும், இைடயூறுெசய்து ெபற்றுக்ெகாண்டைதயும்,
தன்னிடத்தல் ஒப்புவக்கப்பட்டைதயும், காணாமற்ேபாயருந்து தான்
கண்ெடடுத்தைதயும், 5 ெபாய்யாக சத்தயம் ெசய்து சம்பாத த்த ெபாருைளயும்
தரும்பக் ெகாடுக்கக்கடவன்; அந்த முதைலக் ெகாடுக்க றதும் அல்லாமல்,
அதனுடன் ஐந்தல் ஒரு பங்கு அதகமாகவும் ேசர்த்து, அைதத் தான்
குற்றநவாரணபலிையெசலுத்தும்நாளில்,அதற்குரியவனுக்குக்ெகாடுத்துவ ட்டு,
6 தன் குற்றநவாரணபலியாக, உன் மத ப்பீட்டுக்குச் சரியான பழுதற்ற
ஆட்டுக்கடாைவக் ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்த, அைத ஆசாரியனிடத்தல்
குற்றநவாரணபலியாகக் ெகாண்டுவருவானாக. 7ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
அவனுைடய பாவத்ைத ஆசாரியன் நவ ர்த்த ெசய்வானாக; அப்ெபாழுது,
அவைனக் குற்றவாளியாக்கய அப்படிப்பட்ட எந்தக்காரியமும் அவனுக்கு
மன்னிக்கப்படும்என்றார்.

சர்வாங்கதகனபலிக்குரியவ தமுைறகள்
8 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 9 “நீ ஆேரானுக்கும் அவனுைடய

மகன்களுக்கும் கற்ப க்கேவண்டிய சர்வாங்க தகனபலிக்குரிய வ தமுைறகள்
என்னெவன்றால், சர்வாங்க தகனபலியானது இரவுமுதல் வடியற்காலம்வைர
பலிபீடத்தன்ேமல் எரியேவண்டும்; பலிபீடத்தன் ேமலுள்ள ெநருப்பு
எரிந்துெகாண்ேடஇருக்கேவண்டும். 10ஆசாரியன்சணல்நூல்உள்ளாைடையதன்
இடுப்பல் ேபாட்டுக்ெகாண்டு, சணல்நூல்அங்கையஅணிந்து, பலிபீடத்தன்ேமல்
ெநருப்பல் எரிந்த சர்வாங்க தகனபலியன் சாம்பைல எடுத்து, பலிபீடத்தன்
அருகல் ெகாட்டி, 11 பன்பு தன் உைடகைளக் கழற்ற , ேவறு உைடகைள
அணிந்துெகாண்டு, அந்தச் சாம்பைல முகாமிற்கு ெவளிேய சுத்தமான ஒரு
இடத்த ேல ெகாண்டுேபாய்க் ெகாட்டக்கடவன். 12 பலிபீடத்தன்ேமலிருக்கற
ெநருப்பு அைணயாமல் எரிந்துெகாண்டிருக்கேவண்டும்; ஆசாரியன்
காைலேதாறும் அதன்ேமல் எரியும்படி கட்ைடகைளப் ேபாட்டு, அதன்ேமல்
சர்வாங்க தகனபலிைய வரிைசயாக ைவத்து, அதன்ேமல் சமாதானபலிகளின்
ெகாழுப்ைபப் ேபாட்டு எரிக்கக்கடவன். 13பலிபீடத்தன்ேமல்ெநருப்பு எப்ெபாழுதும்
எரிந்துெகாண்டிருக்கேவண்டும்;அதுஒருேபாதும்அைணந்துேபாகக்கூடாது.

உணவுபலிக்குரியவ தமுைறகள்
14 “உணவுபலியன் வதமுைறகள் என்னெவன்றால், ஆேரானின் மகன்கள்

அைதக்ெயேகாவாவுைடயசந்ந தயல்பலிபீடத்த ற்குமுன்ேனபைடக்கேவண்டும்.
15 அவன், உணவுபலியன் ெமல்லிய மாவலும் அதன் எண்ெணயலும்
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தன் ைகப்ப டி நைறய எடுத்து, உணவுபலியன்ேமலுள்ள தூபவர்க்கம்
யாவற்ேறாடும் கூட அைத நன்றயன் அைடயாளமாகப் பலிபீடத்தன்ேமல்
ெயேகாவாவுக்கு நறுமண வாசைனயாக எரிக்கக்கடவன். 16 அதல்
மீதயானைத ஆேரானும் அவனுைடய மகன்களும் சாப்படுவார்களாக;
அைத புளிப்பல்லாத அப்பத்துடன் பரிசுத்த ஸ்தலத்தல் சாப்ப டேவண்டும்;
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் ப ராகாரத்தல் அைதச் சாப்ப டேவண்டும். 17 அைதப்
புளித்தமாவுள்ளதாக ேவகைவக்கேவண்டாம்; அது எனக்கு ெசலுத்தப்படும்
தகனங்களில் நான் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்த அவர்களுைடய பங்கு; அது
பாவநவாரண பலிையப்ேபாலவும் குற்றநவாரணபலிையப் ேபாலவும்
மகா பரிசுத்தமானது. 18 ஆேரானின் சந்ததயல் ஆண்மக்கள் அைனவரும்
அைதச் சாப்படுவார்களாக; ெயேகாவாவுக்கு ெசலுத்தப்படும் தகனபலிகளில்
அது உங்கள் தைலமுைறேதாறும் ந ரந்தரமான கட்டைளயாக இருப்பதாக;
அைவகைளத் ெதாடுக றவெனவனும் பரிசுத்தமாக இருப்பான்” என்று ெசால்
என்றார். 19 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 20 “ஆேரான் அப ேஷகம்
ெசய்யப்படும் நாளில், அவனும் அவனுைடய மகன்களும் ெயேகாவாவுக்குச்
ெசலுத்தேவண்டிய பைடப்பு என்னெவன்றால், ஒரு எப்பா அளவான ெமல்லிய
மாவ ேல பத்தல் ஒரு பங்ைக, காைலயல் பாதயும் மாைலயல் பாதயும்,
ந ரந்தரமான உணவுபலியாகச் ெசலுத்தக்கடவர்கள். 21 அது பாத்த ரத்த ேல
எண்ெணய்வட்டு ேவகைவக்கேவண்டும்; ேவகைவத்தபன்பு அைதக்
ெகாண்டுவந்து, உணவுபலியாக ெயேகாவாவுக்கு நறுமண வாசைனயாகப்
பைடக்கக்கடவாய். 22 அவனுைடய மகன்களில் அவனுைடய இடத்த ேல
அப ேஷகம்ெசய்யப்படுக ற ஆசாரியனும் அப்படிேய ெசய்யக்கடவன்; அது
முழுவதும் எரிக்கப்படேவண்டும்; அது ெயேகாவா ஏற்படுத்தன ந ரந்தரமான
கட்டைள. 23ஆசாரியனுக்காக ெசலுத்தப்படும் எந்த உணவுபலியும் சாப்ப டாமல்,
முழுவதும்எரிக்கப்படேவண்டும்” என்றார்.

பாவநவாரணபலிக்குரியவ தமுைறகள்
24 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 25 “நீ ஆேராேனாடும்

அவனுைடய மகன்கேளாடும் ெசால்லேவண்டியதாவது, பாவநவாரணபலியன்
வதமுைறகள் என்னெவன்றால், சர்வாங்கதகனபலி ெகால்லப்படும் இடத்தல்
பாவநவாரணபலியும் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் ெகால்லப்படக்கடவது;
அது மகா பரிசுத்தமானது. 26 பாவநவ ர்த்த ெசய்ய அைதப் பலியடுகற
ஆசாரியன் அைதச் சாப்படுவானாக; ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் ப ராகாரமாக ய
பரிசுத்த ஸ்தலத்த ேல அது சாப்ப டப்படேவண்டும். 27 அதன் மாம்சத்தல்
படுக றது எதுவும் பரிசுத்தமாக இருக்கும்; அதன் இரத்தத்த ேல ெகாஞ்சம் ஒரு
உைடயல் ெதற த்தெதன்றால், இரத்தம்ெதற த்த உைடையப் பரிசுத்த ஸ்தலத்தல்
கழுவேவண்டும். 28 அது சைமக்கப்பட்ட மண்பாைன உைடக்கப்படேவண்டும்;
ெசப்புப்பாைனயல் சைமக்கப்பட்டால், அது வளக்கப்பட்டுத் தண்ணீரில்
கழுவப்படேவண்டும். 29 ஆசாரியர்களில் ஆண்மக்கள் அைனவரும் அைதச்
சாப்படுவார்களாக; அது மகா பரிசுத்தமானது. 30 எந்தப் பாவநவாரணபலியன்
இரத்தத்தல் ெகாஞ்சம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தல் பாவநவ ர்த்த க்காக
ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்குள்ேள ெகாண்டுவரப்பட்டேதா, அந்தப் பலிையச்
சாப்ப டக்கூடாது,அதுெநருப்ப ேலஎரிக்கப்படேவண்டும்.

அத்த யாயம் 7
குற்றநவாரணபலிக்குரியவ தமுைறகள்

1 “குற்றநவாரணபலியன் வதமுைறகள் என்னெவன்றால், அது
மகா பரிசுத்தமானது. 2 சர்வாங்க தகனபலி ெகால்லப்படும் இடத்தல்,
குற்றநவாரணபலியும் ெகால்லப்படேவண்டும்; அதன் இரத்தத்ைதப்
பலிபீடத்தன்ேமல் சுற்றலும் ெதளித்து, 3 அதனுைடய ெகாழுப்பு முழுவைதயும்,
அதன் வாைலயும், குடல்கைள மூடிய ெகாழுப்ைபயும், 4 இரண்டு
சறுநீரகங்கைளயும், அைவகளின்ேமல் சறுகுடல்களினிடத்தலிருக்கற
ெகாழுப்ைபயும், சறுநீரகங்கேளாேடகூடக் கல்லீரலின்ேமல் இருக்கற ஜவ்ைவயும்
எடுத்துச் ெசலுத்துவானாக. 5 இைவகைள ஆசாரியன் பலிபீடத்தன்ேமல்
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ெயேகாவாவுக்குத் தகனபலியாக எரிக்கக்கடவன்; அது குற்றநவாரணபலி.
6 ஆசாரியர்களில் ஆண்மக்கள் அைனவரும் அைதச் சாப்படுவார்களாக;
அது பரிசுத்த ஸ்தலத்தல் சாப்ப டப்படேவண்டும்; அது மகா பரிசுத்தமானது.
7 பாவநவாரணபலி எப்படிேயா குற்றநவாரணபலியும் அப்படிேய; அந்த
இரண்டிற்கும் வதமுைற ஒன்ேற; அதனாேல பாவநவ ர்த்த ெசய்த
ஆசாரியைன அது ேசரும். 8 ஒருவருைடய சர்வாங்க தகனபலிையச்
ெசலுத்தன ஆசாரியன் தான் ெசலுத்தன தகனபலியன் ேதாைலத் தனக்காக
ைவத்துக்ெகாள்ளேவண்டும். 9அடுப்ப ேல ேவகைவக்கப்பட்டதும், பாத்த ரத்தலும்
தட்டின்ேமலும்சைமக்கப்பட்டதுமானஉணவுபலிஅைனத்தும்அைதச்ெசலுத்துகற
ஆசாரியனுைடயைவகளாக இருக்கும். 10 எண்ெணயேல பைசந்ததும்
எண்ெணயேல பைசயாததுமான சகல உணவுபலியும் ஆேரானுைடய மகன்கள்
அைனவருக்கும் சரிபங்காகச் ேசரேவண்டும்.

சமாதானபலிக்குரியவ தமுைறகள்
11 “ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்துகற சமாதானபலிகளின் வதமுைறகள்

என்னெவன்றால், 12 அைத நன்ற பலியாகச் ெசலுத்துவானானால்,
அவன் நன்றபலிேயாடுகூட எண்ெணயேல பைசந்த புளிப்ப ல்லாத
அத ரசங்கைளயும், எண்ெணய் பூசப்பட்ட புளிப்ப ல்லாத அைடகைளயும்,
எண்ெணயேல பைசந்து வறுக்கப்பட்ட ெமல்லிய மாவனால் ெசய்த
அத ரசங்கைளயும் பைடக்கக்கடவன். 13அைவகைளப் பைடக்க றதும் அல்லாமல்,
புளித்தமாவனால் ெசய்த அப்பத்ைதயும், தன்னுைடய சமாதானபலியாகய
நன்ற பலிேயாடுகூட பைடக்கேவண்டும். 14 அந்தப் பைடப்பு முழுவதலும்
வைகக்கு ஒவ்ெவான்ைற எடுத்துக் ெயேகாவாவுக்கு ஏெறடுத்துப் பைடக்கும்
பலியாகச் ெசலுத்துவானாக; அது சமாதானபலியன் இரத்தத்ைதத்
ெதளித்த ஆசாரியனுைடயதாகும். 15 சமாதானபலியாகய நன்ற பலியன்
மாம்சமானது ெசலுத்தப்பட்ட அன்ைறயதனேம சாப்ப டப்படேவண்டும்; அதல்
ஒன்றும் வடியற்காலம்வைர ைவக்கப்படக்கூடாது. 16 அவன் ெசலுத்தும்
பலி ெபாருத்தைனயாகேவா உற்சாகபலியாகேவா இருக்குமானால், அது
ெசலுத்தப்படும் நாளிலும், அதல் மீதயானது மறுநாளிலும் சாப்ப டப்படலாம்.
17 பலியன் மாம்சத்தல் மீதயாக இருக்க றது மூன்றாம் நாளில் ெநருப்ப ேல
சுட்ெடரிக்கப்படக்கடவது. 18 சமாதானபலியன் மாம்சத்தல் மீதயானது
மூன்றாம் நாளில் சாப்ப டப்படுமானால், அது அங்கீகரிக்கப்படாது; அைதச்
ெசலுத்தனவனுக்கு அது பலிக்காது; அது அருவருப்பாயருக்கும்; அைதச்
சாப்படுக றவன் தன் அக்க ரமத்ைதச் சுமப்பான். 19 “தீட்டான எந்த
ெபாருளிலாவது அந்த மாம்சம் பட்டதானால் அது சாப்ப டப்படாமல் ெநருப்ப ேல
சுட்ெடரிக்கப்படக்கடவது; மற்ற மாம்சத்ைதேயா சுத்தமாக இருக்க றவெனவனும்
சாப்ப டலாம். 20 ஒருவன் தீட்டுள்ளவனாக இருக்கும்ேபாது ெயேகாவாவுைடய
சமாதானபலியன் மாம்சத்ைதச் சாப்ப ட்டால், அவன் தன் மக்களுக்குள்
இல்லாதபடி ெவட்டுண்டுேபாவான். 21 மனிதர்களுைடய தீட்ைடயாவது, தீட்டான
மிருகத்ைதயாவது, அருவருக்கப்படத்தக்க தீட்டான மற்ற எந்த ெபாருைளயாவது
ஒருவன் ெதாட்டிருந்து, ெயேகாவாவுைடய சமாதானபலியன் மாம்சத்த ேல
சாப்ப ட்டால், அவன் தன் மக்களுக்குள் இல்லாதபடி அறுப்புண்டுேபாவான்”
என்றார். 22 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 23 “நீ இஸ்ரேவல்
மக்களிடம் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால், மாடு, ஆடு, ெவள்ளாடு
என்பைவகளின் ெகாழுப்ைப நீங்கள் சாப்ப டக்கூடாது. 24 தானாகச் ெசத்த
மிருகத்தன் ெகாழுப்ைபயும், தாக்கப்பட்ட மிருகத்தன் ெகாழுப்ைபயும் பலவத
ேவைலகளுக்குப் பயன்படுத்தலாம்; ஆனாலும் நீங்கள் அைத ஒருேபாதும்
சாப்ப டக்கூடாது. 25ெயேகாவாவுக்குத்தகனபலியாகச்ெசலுத்தப்படும்மிருகத்தன்
ெகாழுப்ைபச் சாப்படுக ற எந்த ஆத்துமாவும் தன் மக்களுக்குள் இல்லாதபடி
அறுப்புண்டுேபாவான். 26உங்கள்குடியருப்புகளில் எங்கும்யாெதாருபறைவயன்
இரத்தத்ைதயாவது, யாெதாரு மிருகத்தன் இரத்தத்ைதயாவது சாப்ப டக்கூடாது.
27 எவ்வத இரத்தத்ைதயாவது சாப்படுக ற எவனும் தன் மக்களில் இல்லாதபடி
அறுப்புண்டுேபாவான்என்றுெசால்” என்றார்.

ஆேரானுக்கும்அவனுைடயமகன்களுக்கும்ேசரேவண்டியைவ
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28 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 29 “நீ இஸ்ரேவல் மக்களிடம்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால், ெயேகாவாவுக்குச் சமாதானபலி
ெசலுத்துகறவன் தான் ெசலுத்தும் சமாதானபலிையக் ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் ெகாண்டுவருவானாக. 30 ெயேகாவாவுக்குத் தகனபலியாகப்
பைடப்பைவகைள அவேன ெகாண்டுவரேவண்டும்; மார்புப்பகுதையயும்
அதனுடன் அதன்ேமல் ைவத்த ெகாழுப்ைபயும் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
அைசவாட்டும் பலியாக அைசவாட்டும்படிக் ெகாண்டுவரக்கடவன். 31அப்ெபாழுது
ஆசாரியன் அந்தக் ெகாழுப்ைபப் பலிபீடத்தன்ேமல் எரிக்கேவண்டும்;
மார்புப்பகுத ஆேராைனயும் அவனுைடய மகன்கைளயும் ேசரும். 32 உங்கள்
சமாதானபலிகளில் வலது முன்னந்ெதாைடைய ஏெறடுத்துப்பைடக்கும் பலியாகப்
பைடக்கும்படி ஆசாரியனிடத்தல் ெகாடுப்பீர்களாக. 33ஆேரானுைடய மகன்களில்,
சமாதானபலியன் இரத்தத்ைதயும் ெகாழுப்ைபயும் ெசலுத்துகறவனுக்கு,
வலது முன்னந்ெதாைட பங்காகச் ேசரும். 34 இஸ்ரேவல் மக்களின்
சமாதானபலிகளில் அைசவாட்டும் மார்புப்பகுதையயும் ஏெறடுத்துப்பைடக்கும்
முன்னந்ெதாைடையயும் நான் அவர்கள் ைகயல் வாங்க , அைவகைள
ஆசாரியனாகய ஆேரானுக்கும் அவனுைடய மகன்களுக்கும் இஸ்ரேவல்
மக்களுக்குள் இருக்கும் ந ரந்தரமான கட்டைளயாகக் ெகாடுத்ேதன் என்று
ெசால் என்றார். 35 “ெயேகாவாவுக்கு ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்யும்படி
ஆேரானும் அவனுைடய மகன்களும் நயமிக்கப்பட்ட நாளிேல, இது
அப ேஷகம் ெசய்யப்பட்ட அவர்களுக்குக் ெயேகாவாவுைடய தகனபலிகளில்
கைடக்கும்படி உண்டான கட்டைள. 36 இப்படி அவர்களுக்கு இஸ்ரேவல்
மக்கள் தங்கள் தைலமுைறேதாறும் ந ரந்தரமான நயமமாகக் ெகாடுக்கும்படிக்
ெயேகாவா அவர்கைள அப ேஷகம்ெசய்த நாளிேல கட்டைளய ட்டார்.
37 சர்வாங்கதகனபலிக்கும் உணவுபலிக்கும் பாவநவாரணபலிக்கும்
குற்றநவாரணபலிக்கும் ப ரதஷ்ைடபலிகளுக்கும் சமாதானபலிகளுக்கும்
உரிய வ தமுைறகள் இதுேவ. 38 ெயேகாவாவுக்குத் தங்கள் பலிகைளச்
ெசலுத்தேவண்டும்என்றுஅவர்இஸ்ரேவல்மக்களுக்குச்சீனாய்வனாந்த ரத்த ேல
கற்ப க்கும்ேபாதுஇைவகைளேமாேசக்குச் சீனாய்மைலயல்கட்டைளய ட்டார்.
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1 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “நீ ஆேராைனயும் அவனுைடய
மகன்கைளயும் வரவைழத்து, உைடகைளயும், அப ேஷகத் ைதலத்ைதயும்,
பாவநவாரணபலிக்கு ஒரு காைளையயும், இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், ஒரு
கூைடயல் புளிப்பல்லாத அப்பங்கைளயும் ெகாண்டுவந்து, 3 சைபையெயல்லாம்
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்வாசலுக்குமுன்பாகக்கூடிவரச்ெசய்”என்றார். 4ெயேகாவா
தனக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய ேமாேச ெசய்தான்; சைப ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்
வாசலுக்கு முன்பாகக் கூடினேபாது, 5 ேமாேச சைபைய ேநாக்க : “ெசய்யும்படி
ெயேகாவா கட்டைளய ட்ட காரியம் இதுேவ என்று ெசால்லி, 6 ெயேகாவா
தனக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய ேமாேச, ஆேராைனயும் அவனுைடய மகன்கைளயும்
வரவைழத்து, அவர்கைளத் தண்ணீரில் குளிக்கச்ெசய்து, 7 அவனுக்கு உள்
அங்கையப் ேபாட்டு, இடுப்புக்கச்ைசையக் கட்டி, ேமலங்கைய உடுத்த ,
ஏேபாத்ைத அணிவ த்து, அதன்ேமல் ஏேபாத்தன் வேசஷமான கச்ைசையக்கட்டி,
8 அவனுக்கு மார்ப்பதக்கத்ைத அணிவ த்து, மார்ப்பதக்கத்த ேல ஊரீம்,
தும்மீம் என்பைவகைளயும் ைவத்து, 9 அவன் தைலய ேல தைலப்பாைகைய
அணிவத்து, தைலப்பாைகயன்ேமல் அவன் ெநற்றய ேல பரிசுத்த க ரீடம்
என்னும் ெபாற்பட்டத்ைதக் கட்டினான். 10 பன்பு ேமாேச, அப ேஷகத் ைதலத்ைத
எடுத்து, வாசஸ்தலத்ைதயும் அதலுள்ள அைனத்ைதயும் அப ேஷகம்ெசய்து,
பரிசுத்தப்படுத்த , 11 அதல் ெகாஞ்சம் எடுத்து, பலிபீடத்தன்ேமல் ஏழுமுைற
ெதளித்து, பலிபீடத்ைதயும் அதன் சகல ெபாருட்கைளயும், ெதாட்டிையயும்
அதன் பாதத்ைதயும் பரிசுத்தப்படுத்தும்படி அப ேஷகம்ெசய்து, 12 அப ேஷகத்
ைதலத்த ேல ெகாஞ்சம் ஆேரானுைடய தைலயன்ேமல் ஊற்ற அவைனப்
பரிசுத்தப்படுத்தும்படி அப ேஷகம்ெசய்தான். 13 பன்பு ேமாேச, ெயேகாவா
தனக்குக்கட்டைளய ட்டபடிேய,ஆேரானின்மகன்கைளவரவைழத்து,அவர்களுக்கு
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அங்ககைள உடுத்த , இடுப்புக்கச்ைசகைளக் கட்டி, குல்லாக்கைள அணிவத்து,
14 பாவநவாரணபலிக்கான காைளையக் ெகாண்டுவந்தான்; அதனுைடய
தைலயன்ேமல் ஆேரானும் அவனுைடய மகன்களும் தங்கள் ைககைள
ைவத்தார்கள்; 15 அப்ெபாழுது அது ெகால்லப்பட்டது; ேமாேச அதன் இரத்தத்ைத
எடுத்து, தன் வ ரலினால் பலிபீடத்தன் ெகாம்புகளின்ேமல் சுற்றலும் பூச ,
பலிபீடத்த ற்காக சுத்த கரிப்புெசய்து, மற்ற இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தன்
அடியல் ஊற்றவ ட்டு, அதன்ேமல் பாவநவ ர்த்த ெசய்வதற்காக அைதப்
பரிசுத்தப்படுத்தனான். 16பன்புேமாேச,ெயேகாவாதனக்குக்கட்டைளய ட்டபடிேய,
குடல்களின்ேமல் இருந்த ெகாழுப்பு முழுவைதயும், கல்லீரலின்ேமல் இருந்த
ஜவ்ைவயும், இரண்டு சறுநீரகங்கைளயும், அைவகளின் ெகாழுப்ைபயும்
எடுத்து, பலிபீடத்தன்ேமல் எரித்து, 17 காைளையயும் அதன் ேதாைலயும்
மாம்சத்ைதயும் சாணிையயும் முகாமிற்கு ெவளிேய ெநருப்ப ேல சுட்ெடரித்தான்.
18 பன்பு அவன் சர்வாங்க தகனபலிக்கு ஆட்டுக்கடாைவக் ெகாண்டுவந்தான்;
அதன் தைலயன்ேமல் ஆேரானும் அவனுைடய மகன்களும் தங்கள் ைககைள
ைவத்தார்கள். 19அப்ெபாழுது அது ெகால்லப்பட்டது; ேமாேச அதன் இரத்தத்ைதப்
பலிபீடத்தன்ேமல் சுற்றலும் ெதளித்தான். 20 ஆட்டுக்கடா துண்டுதுண்டாக
ெவட்டப்பட்டது; ெயேகாவா தனக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய, ேமாேச அதன்
தைலையயும் துண்டுகைளயும் ெகாழுப்ைபயும் எரித்தான். 21 குடல்கைளயும்
ெதாைடகைளயும் தண்ணீரால் கழுவனபன், ேமாேச ஆட்டுக்கடா முழுவைதயும்
பலிபீடத்தன்ேமல் ெயேகாவாவுைடய நறுமண வாசைனக்கான சர்வாங்க
தகனபலியாக எரித்தான். 22 பன்பு ப ரதஷ்ைடப்படுத்துவதற்குரிய மற்ற
ஆட்டுக்கடாைவக் ெகாண்டுவந்தான்; அதன் தைலயன்ேமல் ஆேரானும்
அவனுைடய மகன்களும் தங்கள் ைககைள ைவத்தார்கள். 23 பன்பு அது
ெகால்லப்பட்டது; ேமாேச அதன் இரத்தத்தல் ெகாஞ்சம் எடுத்து, ஆேரானுைடய
வலதுகாதன் மடலிலும் வலதுைகயன் ெபருவ ரலிலும் வலதுகாலின்
ெபருவ ரலிலும் பூசனான். 24 பன்பு ஆேரானுைடய மகன்கைளயும் அைழத்தான்;
ேமாேச அந்த இரத்தத்த ேல ெகாஞ்சம் அவர்களுைடய வலதுகாதன் மடலிலும்
வலதுைகயன் ெபருவ ரலிலும் வலதுகாலின் ெபருவ ரலிலும் பூச , இரத்தத்ைதப்
பலிபீடத்தன்ேமல் சுற்றலும் ெதளித்து, 25 ெகாழுப்ைபயும், வாைலயும்,
குடல்களின்ேமல் இருந்த ெகாழுப்பு முழுவைதயும், கல்லீரலின்ேமல் இருந்த
ஜவ்ைவயும், இரண்டு சறுநீரகங்கைளயும், அைவகளின் ெகாழுப்ைபயும், வலது
முன்னந்ெதாைடையயும் எடுத்து, 26 ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் ைவத்தருந்த
புளிப்பல்லாத அப்பங்களின் கூைடயலுள்ள புளிப்பல்லாத அத ரசத்தல்
ஒன்ைறயும், எண்ெணயட்ட அப்பமாக ய அத ரசத்தல் ஒன்ைறயும், ஒரு
அைடையயும் எடுத்து, அந்தக் ெகாழுப்பன்ேமலும், முன்னந்ெதாைடயன்ேமலும்
ைவத்து, 27 அைவகைளெயல்லாம் ஆேரானுைடய உள்ளங்ைககளிலும் அவன்
மகன்களுைடய உள்ளங்ைககளிலும் ைவத்து, அைசவாட்டும் பலியாகக்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் அைசவாட்டி, 28 பன்பு ேமாேச அைவகைள
அவர்கள் உள்ளங்ைககளிலிருந்து எடுத்து, பலிபீடத்தன்ேமலிருக்கற
தகனபலியன்ேமல் எரித்தான்; அைவகள் நறுமண வாசைனயான ப ரதஷ்ைட
பலிகள்; இது ெயேகாவாவுக்குத் தகனபலியானது. 29 பன்பு ேமாேச
மார்புப்பகுதைய எடுத்து, அைதக் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் அைசவாட்டும்
பலியாக அைசவாட்டினான். ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய
ப ரதஷ்ைடயன் ஆட்டுக்கடாவ ேல அது ேமாேசயன் பங்கானது. 30 ேமாேச
அப ேஷகத்ைதலத்தலும், பலிபீடத்தன்ேமல் இருந்த இரத்தத்தலும் ெகாஞ்சம்
எடுத்து, ஆேரான்ேமலும் அவனுைடய உைடகளின்ேமலும், அவனுைடய
மகன்கள்ேமலும் அவர்களுைடய உைடகளின்ேமலும் ெதளித்து, ஆேராைனயும்
அவனுைடய உைடகைளயும், அவனுைடய மகன்கைளயும், அவனுைடய
மகன்களின் உைடகைளயும் பரிசுத்தப்படுத்தனான். 31 பன்பு ேமாேச
ஆேராைனயும் அவனுைடய மகன்கைளயும் ேநாக்க : “நீங்கள் அந்த மாம்சத்ைத
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலிேல ேவகைவத்து, ஆேரானும் அவனுைடய
மகன்களும், அைதச் சாப்படுவார்களாக என்று கட்டைளய ட்டிருக்க றபடிேய,
அங்ேக அைதயும் உங்கள் ப ரதஷ்ைடப் பலிகளுள்ள கூைடயல் இருக்கற
அப்பத்ைதயும் சாப்ப ட்டு, 32மாம்சத்தலும் அப்பத்தலும் மீதயானைத ெநருப்ப ேல
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சுட்ெடரித்து, 33 ப ரதஷ்ைடயன் நாட்கள் நைறேவறும்வைரக்கும், ஏழுநாட்கள்
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசைலவ ட்டுப் புறப்படாதருங்கள்; ஏழுநாட்களும்
நீங்கள் ப ரதஷ்ைட ெசய்யப்படுவீர்கள். 34 இன்று ெசய்ததுேபால, உங்கள்
பாவநவ ர்த்த க்காக இனிேமலும் ெசய்யேவண்டும் என்று ெயேகாவா
கட்டைளய ட்டார். 35 நீங்கள் மரணமைடயாதருக்க ஏழுநாட்கள் இரவும்
பகலும் ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலிலிருந்து ெயேகாவாவுைடய காவைலக்
காக்கக்கடவீர்கள்; இப்படி நான் ேபாத க்கப்பட்ேடன்” என்றான். 36 ெயேகாவா
ேமாேசையக்ெகாண்டு கட்டைளய ட்ட எல்லாக் காரியங்கைளயும் ஆேரானும்
அவனுைடயமகன்களும்ெசய்தார்கள்.

அத்த யாயம் 9
ஆசாரியஊழியத்தன்துவக்கம்

1 எட்டாம் நாளிேல ேமாேச, ஆேராைனயும் அவனுைடய மகன்கைளயும்
இஸ்ரேவலின் மூப்பர்கைளயும் அைழத்து, 2 ஆேராைன ேநாக்க : “நீ
பாவநவாரணபலியாக பழுதற்ற ஒரு கன்றுக்குட்டிையயும், சர்வாங்க
தகனபலியாக பழுதற்ற ஒரு ஆட்டுக்கடாைவயும் ெதரிந்துெகாண்டு,
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் பலிய டக்கடவாய். 3 ேமலும் இஸ்ரேவல்
மக்கைள ேநாக்க : ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் பலியடும்படி, நீங்கள்
பாவநவாரணபலியாக பழுதற்ற ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும், சர்வாங்க
தகனபலியாக ஒருவயதுைடய பழுதற்ற ஒரு கன்றுக்குட்டிையயும்,
ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையயும், 4 சமாதானபலிகளாக ஒரு காைளையயும்,
ஒரு ஆட்டுக்கடாைவயும், எண்ெணயேல பைசந்த உணவுபலிையயும்
ெகாண்டுவாருங்கள்; இன்று ெயேகாவா உங்களுக்குக் காட்ச யளிப்பார்
என்று ெசால்” என்றான். 5 ேமாேச கட்டைளய ட்டைவகைள அவர்கள்
ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்கு முன்பாகக் ெகாண்டுவந்தார்கள். சைபயார் எல்ேலாரும்
ேசர்ந்து, ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் நன்றார்கள். 6 அப்ெபாழுது ேமாேச:
“ெயேகாவா கட்டைளய ட்ட இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்யுங்கள்; ெயேகாவாவுைடய
மகைம உங்களுக்குக் காணப்படும்” என்றான். 7 ேமாேச ஆேராைன
ேநாக்க : “நீ பலிபீடத்தன் அருகல் வந்து, ெயேகாவா கட்டைளய ட்டபடிேய,
உன் பாவநவாரணபலிையயும் உன் சர்வாங்க தகனபலிையயும் ெசலுத்த ,
உனக்காகவும் மக்களுக்காகவும் பாவநவ ர்த்த ெசய்து, மக்களுைடய பலிையயும்
ெசலுத்த , அவர்களுக்காகவும் பாவநவ ர்த்த ெசய்” என்றான். 8 அப்ெபாழுது
ஆேரான் பலிபீடத்தன் அருகல் வந்து, தன் பாவநவாரணபலியாகய
கன்றுக்குட்டிையக் ெகான்றான். 9 ஆேரானின் மகன்கள் அதன் இரத்தத்ைத
அவனிடத்தல் ெகாண்டுவந்தார்கள்; அவன் தன் வ ரைல அந்த இரத்தத்தல்
நைனத்து, பலிபீடத்தன்ெகாம்புகளின்ேமல்பூச ,மற்றஇரத்தத்ைதப்பலிபீடத்தன்
அடிய ேல ஊற்ற , 10 பாவநவாரணபலியன் ெகாழுப்ைபயும், சறுநீரகங்கைளயும்,
கல்லீரலில் எடுத்த ஜவ்ைவயும், ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய,
பலிபீடத்தன்ேமல் எரித்து, 11 மாம்சத்ைதயும் ேதாைலயும் முகாமிற்கு ெவளிேய
ெநருப்ப ேல சுட்ெடரித்தான். 12 பன்பு சர்வாங்கதகனபலிையயும் ெகான்றான்;
ஆேரானின் மகன்கள் அதன் இரத்தத்ைத அவனிடத்தல் ெகாண்டுவந்தார்கள்;
அைதஅவன்பலிபீடத்தன்ேமல்சுற்றலும்ெதளித்தான். 13சர்வாங்கதகனபலியன்
துண்டுகைளயும் தைலையயும் அவனிடத்தல் ெகாண்டுவந்தார்கள்;
அவன் அைவகைளப் பலிபீடத்தன்ேமல் எரித்து, 14 குடல்கைளயும்
ெதாைடகைளயும் கழுவ , பலிபீடத்தன்ேமல்இருந்த சர்வாங்க தகனபலியன்ேமல்
எரித்தான். 15 பன்பு அவன் மக்களின் பலிையக்ெகாண்டுவந்து, மக்களின்
பாவநவ ர்த்த க்குரிய ெவள்ளாட்டுக்கடாைவக் ெகான்று, முந்தனைதப்
பலிய ட்டதுேபால, அைதப் பாவநவாரணபலியாக்க , 16 சர்வாங்கதகனபலிையயும்
ெகாண்டுவந்து, முைறப்படி அைதப் பலிய ட்டு, 17 உணவுபலிையயும்
ெகாண்டுவந்து, அதல் ைகநைறய எடுத்து, அைதக் காைலயல் ெசலுத்தும்
சர்வாங்கதகனபலியுடேன பலிபீடத்தன்ேமல் எரித்தான். 18 பன்பு மக்களின்
சமாதானபலிகளாகய காைளையயும் ஆட்டுக்கடாைவயும் ெகான்றான்;
ஆேரானின் மகன்கள் அதன் இரத்தத்ைத அவனிடத்தல் ெகாண்டுவந்தார்கள்;
அவன் அைதப் பலிபீடத்தன்ேமல் சுற்றலும் ெதளித்து, 19 காைளயலும்
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ஆட்டுக்கடாவலும் எடுத்த ெகாழுப்ைபயும், வாைலயும், குடல்கைள மூடிய
ஜவ்ைவயும், சறுநீரகங்கைளயும், கல்லீரலின்ேமல் இருந்த ஜவ்ைவயும்
ெகாண்டுவந்து, 20 ெகாழுப்ைப மார்புப்பகுத களின்ேமல் ைவத்தார்கள்;
அந்தக் ெகாழுப்ைபப் பலிபீடத்தன்ேமல் எரித்தான். 21 மார்புப்பகுத கைளயும்
வலது முன்னந்ெதாைடையயும், ேமாேச கட்டைளய ட்டபடிேய, ஆேரான்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் அைசவாட்டும் பலியாக அைசவாட்டினான்.
22 பன்பு ஆேரான் மக்களுக்கு ேநராகத் தன் ைககைள உயர்த்த , அவர்கைள
ஆசீர்வத த்து, தான் பாவநவாரணபலிையயும், சர்வாங்கதகனபலிையயும்,
சமாதானபலிகைளயும் ெசலுத்தன இடத்தலிருந்து இறங்கனான். 23 பன்பு
ேமாேசயும் ஆேரானும் ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்குள் நுைழந்து, ெவளிேய வந்து,
மக்கைள ஆசீர்வத த்தார்கள்; அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய மகைம சகல
மக்களுக்கும் காணப்பட்டது. 24 அன்றயும் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயலிருந்து
ெநருப்பு புறப்பட்டு, பலிபீடத்தன்ேமல் இருந்த சர்வாங்க தகனபலிையயும்
ெகாழுப்ைபயும் எரித்துவ ட்டது; மக்கெளல்ேலாரும் அைதக் கண்டேபாது
ஆர்ப்பரித்து,முகங்குப்புறவழுந்துெயேகாவாைவப்பணிந்துெகாண்டனர்.

அத்த யாயம் 10
நாதாபும்அபயூவும்

1 பன்பு ஆேரானின் மகன்களாகய நாதாபும் அபயூவும் தன்தன் தூபகலசத்ைத
எடுத்து, அைவகளில் ெநருப்ைபயும் அதன்ேமல் தூபவர்க்கத்ைதயும்
ேபாட்டு, ெயேகாவா தங்களுக்குக் கட்டைளய டாத அந்நய ெநருப்ைப
அவருைடய சந்ந தயல் ெகாண்டுவந்தார்கள். 2 அப்ெபாழுது ெநருப்பு
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயலிருந்து புறப்பட்டு, அவர்கைள எரித்துவ ட்டது;
அவர்கள் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் மரணமைடந்தார்கள். 3 அப்ெபாழுது
ேமாேச ஆேராைன ேநாக்க : “என்னிடத்தல் ேசருக றவர்களால் நான் பரிசுத்தம்
ெசய்யப்பட்டு, சகல மக்களுக்கும் முன்பாக நான் மகைமப்படுேவன் என்று
ெயேகாவா ெசான்னது இதுதான் என்றான்; ஆேரான் ேபசாதருந்தான்.
4 பன்பு ேமாேச ஆேரானின் ச றய தகப்பனான ஊச ேயலின் மகன்களாகய
மீசாேயைலயும் எல்சாபாைனயும் அைழத்து: “நீங்கள் அருகல் வந்து, உங்கள்
சேகாதரர்கைளப் பரிசுத்த ஸ்தலத்தலிருந்து எடுத்து, முகாமிற்கு ெவளிேய
ெகாண்டுேபாங்கள்” என்றான். 5 ேமாேச ெசான்னபடி அவர்கள் அருகல் வந்து,
அவர்கைளஅவர்கள்அணிந்தருந்தஉைடகேளாடும் எடுத்துமுகாமிற்கு ெவளிேய
ெகாண்டுேபானார்கள். 6 ேமாேச ஆேராைனயும் எெலயாசார் இத்தாமார் என்னும்
அவனுைடய மகன்கைளயும் ேநாக்க : “நீங்கள் மரணமைடயாமல் இருக்கவும்,
சைபயைனத்தன்ேமலும் கடுங்ேகாபம் வராமல் இருக்கவும், நீங்கள் உங்கள்
தைலப்பாைகைய எடுத்துப்ேபாடாமலும், உங்கள் உைடகைளக் க ழிக்காமலும்
இருப்பீர்களாக; உங்கள் சேகாதரர்களாகய இஸ்ரேவல் குடும்பத்தார் அைனவரும்
ெயேகாவா ெகாளுத்தன இந்த ெநருப்ப ற்காகப் புலம்புவார்களாக. 7 நீங்கள்
சாகாமல் இருக்க ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலிலிருந்து புறப்படாதருங்கள்;
ெயேகாவாவுைடய அப ேஷகத்ைதலம் உங்கள்ேமல் இருக்கறேத என்றான்;
அவர்கள்ேமாேசயனுைடயவார்த்ைதயன்படிேயெசய்தார்கள்.

ஆசாரியர்களுக்கானவதமுைறகள்
8 ெயேகாவா ஆேராைன ேநாக்க : 9 நீயும் உன்னுடன் உன் மகன்களும்

மரணமைடயாமல் இருக்கேவண்டுமானால், ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்குள்
நுைழகறேபாது, த ராட்ைச ரசத்ைதயும் மதுைவயும் குடிக்கேவண்டாம்.
10 பரிசுத்தமுள்ளதற்கும் பரிசுத்தமில்லாததற்கும், தீட்டுள்ளதற்கும்
தீட்டில்லாததற்கும், வத்தயாசம் உண்டாக்கும்படிக்கும், 11 ெயேகாவா
ேமாேசையக்ெகாண்டு இஸ்ரேவல் மக்களுக்குச் ெசான்ன
சகலப ரமாணங்கைளயும் அவர்களுக்குப் ேபாத க்கும்படிக்கும், இது உங்கள்
தைலமுைறேதாறும் ந ரந்தரமான கட்டைளயாக இருக்கும்” என்றார்.
12 ேமாேச ஆேராைனயும் மீதயாக இருந்த அவனுைடய மகன்களாகய
எெலயாசாைரயும் இத்தாமாைரயும் ேநாக்க : “நீங்கள் ெயேகாவாவுைடய
தகனபலிகளில் மீதயான உணவுபலிைய எடுத்து, பலிபீடத்தன் அருகல்
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புளிப்ப ல்லாததாக சாப்படுங்கள்; அது மகா பரிசுத்தமானது. 13 அைதப்
பரிசுத்த ஸ்தலத்த ேல சாப்படுங்கள்; அது ெயேகாவாவுைடய தகனபலிகளில்
உனக்கும் உன் மகன்களுக்கும் ஏற்படுத்தப்பட்டதாக இருக்க றது; இப்படிக்
கட்டைள ெபற்றருக்க ேறன். 14 அைசவாட்டும் மார்புப்பகுதையயும்,
ஏெறடுத்துப் பைடக்கும் முன்னந்ெதாைடையயும், நீயும் உன்ேனாேடகூட
உன் மகன்களும் மகள்களும் சுத்தமான இடத்த ேல சாப்படுவீர்களாக;
இஸ்ரேவல் மக்களுைடய சமாதானபலிகளில் அைவகள் உனக்கும் உன்
பள்ைளகளுக்கும் கைடக்கும்படி ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்க றது. 15 ெகாழுப்பாக ய
தகனபலிகேளாேட அவர்கள் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் அைசவாட்டும்
பலியாக அைசவாட்டும்படி ஏெறடுத்துப் பைடக்கும் முன்னந்ெதாைடையயும்,
அைசவாட்டும் மார்புப்பகுதையயும் ெகாண்டுவருவார்கள்; அது ெயேகாவா
கட்டைளய ட்டபடிேய உனக்கும் உன் பள்ைளகளுக்கும் ந ரந்தரமான கட்டைளயாக
ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்க றது” என்றான். 16 பாவநவாரணபலியாகச் ெசலுத்தப்பட்ட
ெவள்ளாட்டுக்கடாைவ ேமாேச ேதடிப்பார்த்தான்; அது எரிக்கப்பட்டிருந்தது;
ஆைகயால், மீதயாக இருந்த எெலயாசார் இத்தாமார் என்னும் ஆேரானின்
மகன்கள்ேமல்அவன் ேகாபம்ெகாண்டு: 17பாவநவாரணபலிைய நீங்கள் பரிசுத்த
ஸ்தலத்தல் சாப்ப டாமற்ேபானெதன்ன? அது மகா பரிசுத்தமாக இருக்க றேத;
சைபயன் அக்க ரமத்ைதச் சுமந்து தீர்ப்பதற்குக் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
அவர்களுக்காகப் பாவநவ ர்த்த ெசய்வதற்காக அைத உங்களுக்கு ெகாடுத்தாேர.
18 அதன் இரத்தம் பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்குள்ேள ெகாண்டுவரப்படவல்ைலேய;
நான் கட்டைளய ட்டபடி நீங்கள்அைதப் பரிசுத்தஸ்தலத்தல் சாப்ப டேவண்டியதாக
இருந்தேத என்றான். 19 அப்ெபாழுது ஆேரான் ேமாேசைய ேநாக்க : “அவர்கள்
தங்கள் பாவநவாரணபலிையயும், தங்கள் சர்வாங்கதகனபலிையயும்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் ெசலுத்தன இன்றுதாேன எனக்கு இப்படி
சம்பவ த்தேத; பாவநவாரணபலிைய இன்று நான் சாப்ப ட்ேடன் என்றால், அது
ெயேகாவாவன் பார்ைவக்கு ஏற்றதாக இருக்குேமா” என்றான். 20 ேமாேச அைதக்
ேகட்டேபாதுஅைமதலாயருந்தான்.

அத்த யாயம் 11
அனுமதக்கப்பட்ட மற்றும்வலக்கப்பட்டஉணவுகள்

1 ெயேகாவா ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் ேநாக்க : 2 “நீங்கள் இஸ்ரேவல்
மக்களிடம் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால், பூமியலிருக்கற சகல
மிருகங்களிலும் நீங்கள் சாப்ப டத்தக்க உய ரினங்கள் எைவகள் என்றால்:
3 மிருகங்களில் வ ரிகுளம்புள்ளதாக இருந்து, குளம்புகள் இரண்டாகப்
ப ரிந்தருக்க றதும் அைசேபாடுக ற அைனத்ைதயும் நீங்கள் சாப்ப டலாம்.
4 ஆனாலும், அைசேபாடுக றதும் வ ரிகுளம்புள்ளைவகளில் ஒட்டகமானது
அைசேபாடுக றதாக இருந்தாலும், அதற்கு வ ரிகுளம்பல்லாததால், அது
உங்களுக்கு அசுத்தமாக இருக்கும். 5 குழிமுயலானது அைசேபாடுக றதாக
இருந்தாலும், அதற்கு வ ரிகுளம்பல்ைல; அது உங்களுக்கு அசுத்தமாக
இருக்கும். 6 முயலானது அைசேபாடுக றதாக இருந்தும், அதற்கு
வ ரிகுளம்பல்ைல; அது உங்களுக்கு அசுத்தமாக இருக்கும். 7 பன்றயன்
குளம்பு வ ரிகுளம்பும் இரண்டாகப் ப ரிந்ததுமாக இருந்தும், அது அைசேபாடாது;
அது உங்களுக்கு அசுத்தமாக இருக்கும். 8 இைவகளின் மாம்சத்ைதச்
சாப்ப டவும், இைவகளின் உடல்கைளத் ெதாடவும் ேவண்டாம்; இைவகள்
உங்களுக்குத் தீட்டாயருக்கக்கடவது. 9 தண்ணீரிலிருக்க றைவகளில் நீங்கள்
சாப்ப டத்தக்கது எதுெவன்றால்: கடல்களும் ஆறுகளுமாகய தண்ணீர்களிேல
ச றகும் ெசதளும் உள்ளைவகைளெயல்லாம் நீங்கள் சாப்ப டலாம். 10ஆனாலும்,
கடல்களும் ஆறுகளுமாகய தண்ணீர்களில் நீந்துகறதும் வாழ்க றதுமான
ப ராணிகளில் ச றகும் ெசதளும் இல்லாதைவகள் அைனத்தும் உங்களுக்கு
அருவருப்பாயருப்பதாக. 11 அைவகள் உங்களுக்கு அருவருப்பாயருப்பதாக;
அைவகளின் மாம்சத்ைத சாப்ப டாமலிருந்து, அைவகளின் உடல்கைள
அருவருப்பீர்களாக. 12 தண்ணீர்களிேல ச றகும் ெசதளும் இல்லாத அைனத்தும்
உங்களுக்கு அருவருப்பாயருப்பதாக. 13 “பறைவகளில் நீங்கள் சாப்ப டாமல்
அருவருக்க ேவண்டியைவகள் எைவகள் என்றால்: கழுகும், கருடனும்,
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கடலுராஞ்சயும், 14 பருந்தும், சகலவத வல்லூறும், 15 சகலவத காகங்களும்,
16 தீக்குருவயும், கூைகயும், ெசம்புகமும், சகலவத ேடைகயும், 17 ஆந்ைதயும்,
நீர்க்காகமும், ேகாட்டானும், 18 நாைரயும், கூழக்கடாவும், குருகும், 19 ெகாக்கும்,
சகலவத ராஜாளியும், புழுக்ெகாத்தயும், ெவௗவாலும் ஆகய இைவகேள.
20 “பறக்க றைவகளில் நான்கு கால்களால் நடமாடுக ற ஊரும்ப ராணிகள்
அைனத்தும்உங்களுக்குஅருவருப்பாயருப்பதாக. 21ஆகலும், பறக்க றைவகளில்
நான்கு கால்களால் நடமாடுக ற அைனத்தலும், நீங்கள் சாப்ப டத்தக்கது
எதுெவன்றால்: தைரய ேல தத்துகறதற்குக் கால்களுக்குேமல் ெதாைடகள்
உண்டாயருக்க றைவகளிேல, 22 ெவட்டுக்களி வைகயாக இருக்க றைதயும்,
ேசாைலயாம் என்னும் களிவைகயாக இருக்க றைதயும், அர்ெகால்
என்னும் களிவைகயாக இருக்க றைதயும், ஆகாபு என்னும் களிவைகயாக
இருக்க றைதயும் நீங்கள் சாப்ப டலாம். 23 பறக்க றைவகளில் நான்கு
கால்களால் நடமாடுக ற மற்ற அைனத்தும் உங்களுக்கு அருவருப்பாயருப்பதாக.
24 “அைவகளாேலதீட்டுப்படுவீர்கள்;அைவகளின்உடைலத்ெதாடுக றவன்எவனும்
மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பான். 25அைவகளின் உடைலச் சுமந்தவன் எவனும்
தன்உைடகைளத்துைவக்கக்கடவன்;அவன்மாைலவைரத்தீட்டுப்பட்டிருப்பான்.

அசுத்தமானமிருகங்கள்
26 வ ரிநகங்கள் உள்ளைவகளாக இருந்தும், இருபளவான குளம்பல்லாமலும்

அைசேபாடாமலும் இருக்கற மிருகங்கள் அைனத்தும் உங்களுக்கு அசுத்தமாக
இருப்பதாக; அைவகைளத் ெதாடுக றவன் எவனும் தீட்டுப்படுவான். 27 நான்கு
கால்களால் நடக்க ற சகல உய ரினங்களிலும் தங்கள் உள்ளங்கால்கைள
ஊன்ற நடக்க ற அைனத்தும் உங்களுக்கு அசுத்தமாக இருப்பதாக;
அைவகளின் உடைலத்ெதாடுக றவன் எவனும் மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பான்.
28 அைவகளின் உடைலச் சுமந்தவன் தன் உைடகைளத் துைவக்கக்கடவன்;
அவன் மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பான்; இைவகள் உங்களுக்குத்
தீட்டாயருக்கக்கடவது. 29 “தைரயல் ஊருகற ப ராணிகளில் உங்களுக்கு
அசுத்தமானைவகள் எைவெயன்றால்: ெபருச்சாளியும், எலியும், சகலவதமான
ஆைமயும், 30 உடும்பும், அழுங்கும், ஓணானும், பல்லியும், பச்ேசாந்த யும்
ஆகய இைவகேள. 31 சகல ஊரும் ப ராணிகளிலும் இைவகள் உங்களுக்குத்
தீட்டாயருக்கக்கடவது; அைவகளில் ெசத்தைதத் ெதாடுக றவன் எவனும்
மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பான். 32 அைவகளில் ெசத்தது, எதன்ேமல்
வழுந்தாலும் அது தீட்டுப்பட்டிருக்கும்; அது மரப்பாத்த ரமானாலும்,
உைடயானாலும், ேதாலானாலும், ைபயானாலும், ேவைல ெசய்க றதற்ேகற்ற
ஆயுதமானாலும் மாைலவைரத் தீட்டாயருக்கும்; அது தண்ணீரில்
ேபாடப்படேவண்டும், அப்ெபாழுது சுத்தமாகும். 33 அைவகளில் ஒன்று
மண்பாண்டத்த ற்குள் வழுந்தால், அதற்குள் இருக்கறைவ அைனத்தும்
தீட்டுப்பட்டிருக்கும்; அைத உைடத்துப்ேபாடேவண்டும். 34 சாப்ப டத்தக்க
உணவுபதார்த்தத்தன்ேமல் அந்தத் தண்ணீர் பட்டால், அது தீட்டாகும்;
குடிக்கத்தக்க எந்தப்பானமும் அப்படிப்பட்ட பாத்த ரத்தனால் தீட்டுப்படும்.
35 அைவகளின் உடலில் யாெதான்று எதன்ேமல் வழுேமா, அதுவும்
தீட்டுப்படும்; அடுப்பானாலும் மண்ெதாட்டியானாலும் தகர்க்கப்படுவதாக;
அைவகள் தீட்டுப்பட்டிருக்கும்; ஆைகயால், அைவகள் உங்களுக்குத்
தீட்டாயருக்கக்கடவது. 36 ஆனாலும், நீரூற்றும், மிகுந்த தண்ணீர் உண்டாகய
கணறும், சுத்தமாக இருக்கும்; அைவகளிலுள்ள உடைலத் ெதாடுக றவேனா
தீட்டுப்படுவான். 37 ேமற்ெசால்லியைவகளின் உடலில் யாெதான்று
வைதத்தானியத்தன்ேமல் வழுந்தால், அது தீட்டுப்படாது. 38 அந்த உடலில்
ஏதாவெதான்று தண்ணீர் ஊற்றப்பட்டிருக்க ற வைதயன்ேமல் வழுந்ததானால்,
அது உங்களுக்குத் தீட்டாயருக்கக்கடவது. 39 “உங்களுக்கு ஆகாரத்துக்கான
ஒரு மிருகம் ெசத்தால், அதன் உடைலத்ெதாடுக றவன் மாைலவைரத்
தீட்டுப்பட்டிருப்பான். 40 அதன் மாம்சத்ைதச் சாப்ப ட்டவன் தன் உைடகைளத்
துைவக்கக்கடவன்; அவன் மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பான்; அதன் உடைல
எடுத்துக்ெகாண்டுேபானவனும் தன் உைடகைளத் துைவக்கக்கடவன்; அவனும்
மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பான். 41 “தைரயல் ஊருகற ப ராணிகெளல்லாம்
உங்களுக்கு அருவருப்பாயருப்பதாக; அைவ சாப்ப டப்படக்கூடாது. 42 தைரயல்
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ஊருகற சகல ப ராணிகளிலும், வயற்றனால் நகருகறைவகைளயும், நான்கு
கால்களால் நடமாடுக றைவகைளயும் அேநகம் கால்களுள்ளைவகைளயும்
சாப்ப டாதருப்பீர்களாக; அைவகள் அருவருப்பானைவகள். 43 ஊருகற எந்தப்
ப ராணிகளாலும் உங்கைள அருவருப்பாக்க க் ெகாள்ளாமலும், அைவகளால்
தீட்டுப்படாமலும் இருப்பீர்களாக; அைவகளாேல நீங்கள் தீட்டுப்படுவீர்கள்.
44 நான் உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா, நான் பரிசுத்தர்; ஆைகயால், தைரயல்
ஊருகற எந்தப் ப ராணிகளிலும் உங்கைளத் தீட்டுப்படுத்தாமல், உங்கைளப்
பரிசுத்தமாக்க க்ெகாண்டு, பரிசுத்தராகஇருப்பீர்களாக. 45நான்உங்கள்ேதவனாக
இருப்பதற்கு உங்கைள எக ப்து ேதசத்தலிருந்து வரச்ெசய்த ெயேகாவா, நான்
பரிசுத்தர்; ஆைகயால். நீங்களும் பரிசுத்தராக இருப்பீர்களாக. 46சுத்தமானதற்கும்
அசுத்தமானதற்கும், சாப்ப டத்தக்க உய ரினங்களுக்கும் சாப்ப டத்தகாத
உய ரினங்களுக்கும் வத்தயாசம் உண்டாக்குவதற்காக, 47 மிருகத்த ற்கும்,
பறைவகளுக்கும், தண்ணீர்களில் நீந்துகற சகல உய ரினங்களுக்கும்,
பூமியன்ேமல் ஊருகற சகல ப ராணிகளுக்கும் உரிய வ தமுைறகள் இதுேவ
என்றுெசால்லுங்கள்என்றார்.

அத்த யாயம் 12
குழந்ைதப் ப றப்ப ற்குப்பன்ைகக்ெகாள்ளேவண்டியைவ

1 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “நீ இஸ்ரேவல் மக்களிடம்
ெசால்ல ேவண்டியது என்னெவன்றால்: ஒரு ெபண் கர்ப்பவதயாக
ஆண்பள்ைளையப் ெபற்றால், அவள் மாதவ டாய் உள்ள ெபண் வலக்கமாக
இருக்கும் நாட்களுக்குச் சரியாக ஏழுநாட்கள் தீட்டாயருப்பாள். 3 எட்டாம்
நாளிேல அந்த குழந்ைதயனுைடய நுனித்ேதாலின் மாம்சம் வருத்தேசதனம்
ெசய்யப்படக்கடவது. 4 பன்பு அவள் முப்பத்துமூன்று நாட்கள் தன் இரத்தச்
சுத்த கரிப்பு நைலய ேல இருந்து, சுத்த கரிப்பன் நாட்கள் முடியும்வைர
பரிசுத்தமான யாெதாரு ெபாருைளத் ெதாடவும் பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்குள் வரவும்
கூடாது. 5 ெபண்குழந்ைதையப் ெபறுவாெளன்றால், அவள், இரண்டு வாரங்கள்
மாதவ டாய்உள்ளெபண்ைணப்ேபாலத்தீட்டாயருந்து,பன்புஅறுபத்தாறுநாட்கள்
இரத்தச்சுத்த கரிப்புநைலய ேலஇருப்பாளாக. 6 “அவள்ஆண்குழந்ைதையயாவது
ெபண்குழந்ைதையயாவது ெபற்றதற்காக அவளுைடய சுத்த கரிப்பன் நாட்கள்
முடிந்தபன்பு, அவள்ஒருவயதுைடயஆட்டுக்குட்டிைய சர்வாங்கதகனபலியாகவும்,
ஒரு புறாக்குஞ்ைசயாவது காட்டுப்புறாைவயாவது பாவநவாரணபலியாகவும்,
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலில் ஆசாரியனிடத்த ற்குக் ெகாண்டுவரக்கடவள்.
7 அைத அவன் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் பலிய ட்டு, அவளுக்காகப்
பாவநவ ர்த்த ெசய்வானாக; அப்ெபாழுது அவள் தன் இரத்தப்ேபாக்கன் தீட்டு
நீங்க ச் சுத்தமாவாள். இது ஆண்குழந்ைதையயாவது ெபண்குழந்ைதையயாவது
ெபற்றவைளக்குறத்த வதமுைறகள். 8 ஆட்டுக்குட்டிையக் ெகாண்டுவர
அவளுக்கு சக்தயல்லாதருந்தால், இரண்டு காட்டுப்புறாக்கைளயாவது இரண்டு
புறாக்குஞ்சுகைளயாவது, ஏதாவது ஒன்ைற சர்வாங்க தகனபலியாகவும்
மற்ெறான்ைறப் பாவநவாரணபலியாகவும் ெகாண்டுவரக்கடவள்; அதனால்
ஆசாரியன் அவளுக்காகப் பாவநவ ர்த்த ெசய்யக்கடவன்; அப்ெபாழுது அவள்
சுத்தமாவாள்என்றுெசால்” என்றார்.

அத்த யாயம் 13
ெதாழுேநாையக்குறத்த சட்டங்கள்

1 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் ேநாக்க : 2 “ஒரு
மனிதனுைடய உடலின்ேமல் ெதாழுேநாையப்ேபாலிருக்க ற ஒரு தடிப்பாவது,
புண்ணின் ேதாலாவது, ெவள்ைளப்படராவது உண்டானால், அவன்
ஆசாரியனாகய ஆேரானிடத்தலாகலும், ஆசாரியர்களாகய அவனுைடய
மகன்களில் ஒருவனிடத்தலாகலும் ெகாண்டுவரப்படக்கடவன். 3 அப்ெபாழுது
ஆசாரியன் அவனுைடய உடலின்ேமல் இருக்கற வயாதையப் பார்க்கேவண்டும்;
வயாதயுள்ள இடத்தல் முடி ெவளுத்தும், வயாதயுள்ள இடம் அவனுைடய
உடலின் மற்ற பகுதையவ ட அத கமாகக் குழிந்தும் இருந்தால் அது ெதாழுேநாய்;
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ஆசாரியன் அவைனப் பார்த்தபன்பு, அவைனத் தீட்டுள்ளவன் என்று
தீர்மானிக்கக்கடவன். 4அவனுைடய உடலின்ேமல் ெவள்ைளப்படர்ந்தருந்தாலும்,
அந்த இடம் அவனுைடய மற்றத் ேதாைலவ ட அத க பள்ளமாக இல்லாமலும்,
அதன் முடி ெவள்ைளயாக மாறாமலும் இருந்தால், ஆசாரியன் அவைன
ஏழுநாட்கள் அைடத்துைவத்து, 5 ஏழாம் நாளில் அவைனப் பார்க்கக்கடவன்;
ேதாலில் வயாத அத கமாகாமல், அவன் பார்ைவக்கு வயாத நன்றருந்தால்,
ஆசாரியன் இரண்டாவதுமுைற அவைன ஏழுநாட்கள் அைடத்துைவத்து,
6 இரண்டாவதுமுைற அவைன ஏழாம் நாளில் பார்க்கக்கடவன்; ேதாலில் வயாத
அத கமாகாமல் சுருங்கயருந்தால், ஆசாரியன் அவைனச் சுத்தமுள்ளவன்
என்று தீர்மானிக்கக்கடவன்; அது ேதமல்; அவன் தன் உைடகைளத் துைவத்துச்
சுத்தமாக இருப்பானாக. 7 தன்ைனச் சுத்தமுள்ளவன் என்று தீர்மானிக்க றதற்கு
அவன் தன்ைன ஆசாரியனுக்குக் காண்பத்தபன்பு, ேதாலில் ேதமல்
அதகமாகப் படர்ந்தருந்தால், அவன் மறுபடியும் ஆசாரியனுக்குத் தன்ைனக்
காண்பக்கக்கடவன். 8அப்ெபாழுது ேதாலிேல ேதமல் படர்ந்தது என்றுஆசாரியன்
கண்டால், ஆசாரியன் அவைனத் தீட்டுள்ளவன் என்று தீர்மானிக்கக்கடவன்;
அது ெதாழுேநாய். 9 “ஒரு மனிதனுக்கு ெதாழுேநாய் இருந்தால், அவைன
ஆசாரியனிடத்தல் ெகாண்டுவரேவண்டும். 10அப்ெபாழுதுஆசாரியன் அவைனப்
பார்த்து, ேதாலிேல ெவள்ைளயான தடிப்பருந்து, அது முடிைய ெவண்ைமயாக
மாறச்ெசய்தது என்றும், அந்தத் தடிப்புள்ள இடத்த ேல புண் உண்ெடன்றும்
கண்டால், 11 அது அவனுைடய உடலிலுள்ள நாள்பட்ட ெதாழுேநாய்; அவன்
தீட்டுள்ளவன். ஆதலால்,ஆசாரியன்அவைனஅைடத்துைவக்காமல்,தீட்டுள்ளவன்
என்று தீர்மானிக்கக்கடவன். 12ஆசாரியன் பார்க்க ற இடங்கெளங்கும் ேதாலிேல
ெதாழுேநாய் ேதான்ற , அந்த வயாதயுள்ளவனுைடய தைலமுதல் கால்வைர அது
உடல்முழுவைதயும் மூடியருக்கக்கண்டால், 13 அப்ெபாழுது ஆசாரியன் பார்த்து,
ெதாழுேநாய்அவன்உடல்முழுவைதயும்மூடியருந்தால்,அவைனச்சுத்தமுள்ளவன்
என்று தீர்மானிக்கக்கடவன்; அவன் உடல்முழுவதும் ெவண்ைமயாகவ ட்டதால்,
அவன் சுத்தமுள்ளவன். 14 ஆனாலும், புண் அவனில் காணப்பட்டால், அவன்
தீட்டுள்ளவன். 15 ஆைகயால், புண்ைண ஆசாரியன் பார்க்கும்ேபாது, அவைனத்
தீட்டுள்ளவன் என்று தீர்மானிக்கக்கடவன்; புண் தீட்டுள்ளது; அது ெதாழுேநாய்.
16 அல்லது புண் மாற ெவண்ைமயானால், அவன் ஆசாரியனிடத்த ற்கு
வரேவண்டும். 17 ஆசாரியன் அவைனப் பார்த்து, வயாதயுள்ள இடம்
ெவண்ைமயாக மாறனெதன்று கண்டால், ஆசாரியன் அவைனச் சுத்தமுள்ளவன்
என்று தீர்மானிக்கக்கடவன்; அவன் சுத்தமுள்ளவன். 18 “உடலின்ேமல் புண்
உண்டாயருந்து ஆறப்ேபாய், 19 அந்த இடத்த ேல ஒரு ெவள்ைளத்தடிப்பாவது
சவப்புக் கலந்த ஒரு ெவள்ைளப்படராவது உண்டானால், அைத ஆசாரியனுக்குக்
காண்பக்கேவண்டும். 20ஆசாரியன்அைதப்பார்த்து,அந்தஇடம்மற்றேதாைலவ ட
குழிந்தருக்கவும், அதன் முடி ெவள்ைளயாக மாறயருக்கவும் கண்டால்,
ஆசாரியன்அவைனத் தீட்டுள்ளவன் என்று தீர்மானிக்கேவண்டும்; அது புண்ணில்
உண்டான ெதாழுேநாய். 21 ஆசாரியன் அைதப் பார்த்து, அதல் ெவள்ைளமுடி
இல்ைல என்றும், அது மற்ற ேதாைலவ ட குழிந்த ராமல் சுருங்கயருக்க றது
என்றும் கண்டானாகல், அவைன ஏழுநாட்கள் அைடத்துைவத்து, 22 அது
ேதாலில் அதகமாகப் படர்ந்தருக்கக்கண்டால், அவைனத் தீட்டுள்ளவன் என்று
தீர்மானிக்கக்கடவன்; அது ெதாழுேநாய்தான். 23 அந்த ெவள்ைளப்படர்
அத கமாகாமல், அந்த அளவல் நன்றருக்குமானால், அது புண்ணின்
தழும்பாயருக்கும்; ஆைகயால், ஆசாரியன் அவைனச் சுத்தமுள்ளவன் என்று
தீர்மானிக்கக்கடவன். 24 “ஒருவனுைடய உடலின்ேமல் ெநருப்புப்பட்டதனாேல
ெவந்து, அந்த தீக்காயம் ஆறப்ேபான இடத்த ேல சவப்பான படராவது
ெவண்ைமயான படராவது உண்டானால், 25 ஆசாரியன் அைதப் பார்க்கக்கடவன்;
அந்தப்படரிேலமுடிெவண்ைமயாகமாற ,அந்தஇடம்மற்றேதாைலவ டபள்ளமாக
இருந்தால்,அதுதீக்காயத்தனால்உண்டானெதாழுேநாய்;ஆைகயால்,ஆசாரியன்
அவைனத் தீட்டுள்ளவன் என்று தீர்மானிக்கக்கடவன்; அது ெதாழுேநாய்தான்.
26 ஆசாரியன் அைதப் பார்க்க றேபாது, படரிேல ெவள்ைளமுடி இல்ைல
என்றும், அது மற்ற ேதாைலவ ட குழிந்த ராமல், சுருங்கயருக்க றது என்றும்
கண்டானாகல்,அவைனஏழுநாட்கள்அைடத்துைவத்து, 27ஏழாம்நாளில்அவைனப்
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பார்க்கக்கடவன்;அதுேதாலில்அதகமாகப்படர்ந்தருந்தால்,ஆசாரியன்அவைனத்
தீட்டுள்ளவன் என்று தீர்மானிக்கக்கடவன்; அது ெதாழுேநாய். 28 படரானது
ேதாலில் அதகமாகாமல், அந்த அளவல் நன்று சுருங்கயருந்ததானால், அது
தீக்காயத்தனால் உண்டான தழும்பு; ஆசாரியன் அவைனச் சுத்தமுள்ளவன் என்று
தீர்மானிக்கக்கடவன்; அது சூட்டினால் வந்த தீக்காயம். 29 “ஆணுக்காகலும்
ெபண்ணுக்காகலும் தைலயலாவது தாடியலாவது ஒரு ெசாற உண்டானால்,
30 ஆசாரியன் அைதப் பார்த்து, அந்த இடம் மற்ற ேதாைலவ ட பள்ளமும் அத ேல
முடி ெபான் நறமும் மிருதுவாகவும் இருக்கக்கண்டால், ஆசாரியன் அவைனத்
தீட்டுள்ளவன் என்று தீர்மானிக்கக்கடவன்; அது தைலயலும் தாடியலும்
உண்டாக ற ெசாற ெதாழுேநாய். 31 ஆசாரியன் அந்தச் ெசாற ெதாழுேநாையப்
பார்க்கும்ேபாது, அந்த இடம் மற்ற ேதாைலவ ட பள்ளமாக இல்லாமலும்,
அத ேல கறுத்தமுடி இல்லாமலும் இருக்கக்கண்டால், ஆசாரியன் அவைன
ஏழுநாட்கள் அைடத்துைவத்து, 32 ஏழாம்நாளில் ஆசாரியன் அைதப் பார்ப்பானாக;
அந்தச் ெசாற படராமலும், அத ேல ெபான்நறமுடி இல்லாமலும், அந்த இடம்
மற்றத் ேதாைலவ ட பள்ளமில்லாமலும் இருந்தால், 33 அந்தச் ெசாறயுள்ள
இடம்தவ ர, மற்ற யாைவயும் அவன் சைரத்துக்ெகாள்ளேவண்டும்; பன்பு,
ஆசாரியன் இரண்டாவதுமுைற அவைன ஏழுநாட்கள் அைடத்துைவத்து,
34 ஏழாம்நாளில் அைதப் பார்க்கக்கடவன்; ெசாற , ேதாலில் பரவாமலும்,
அந்த இடம் மற்றத் ேதாைலவ ட பள்ளமில்லாமலும் இருந்தால், ஆசாரியன்
அவைனச் சுத்தமுள்ளவன் என்று தீர்மானிக்கக்கடவன்; அவன் தன் உைடகைளத்
துைவத்தபன் சுத்தமாக இருப்பான். 35 அவன் சுத்தமுள்ளவன் என்று
தீர்க்கப்பட்டபன்பு, அந்தச் ெசாற , ேதாலில் இடங்ெகாண்டதானால், 36ஆசாரியன்
அவைனப் பார்க்கக்கடவன்; ெசாற ேதாலில் பரவயருந்தால், அப்ெபாழுது
முடி ெபான்நறமா அல்லவா என்று ஆசாரியன் வ சாரிக்க ேவண்டியதல்ைல;
அவன் தீட்டுள்ளவேன. 37 அவன் பார்ைவக்கு அந்தச் ெசாற நீங்க , அதல்
கறுத்தமுடி முைளத்தேதயாகல், ெசாற குணமாகவ ட்டது; அவன் சுத்தமுள்ளவன்;
ஆசாரியன் அவைனச் சுத்தமுள்ளவன் என்று தீர்மானிக்கக்கடவன்.
38 “ஒரு ஆணுக்காகலும் ெபண்ணுக்காகலும் அவர்கள் உடலின்ேமல்
ெவள்ைளப் புள்ளிகள் உண்டாயருந்தால், 39 ஆசாரியன் பார்க்கக்கடவன்;
அவர்களுைடய உடலிேல மங்கன ெவள்ைளப் புள்ளிகள் இருந்தால்,
அது ேதாலில் எழும்புக ற ெவள்ைளத்ேதமல்; அவர்கள் சுத்தமுள்ளவர்கள்.
40 “ஒருவனுைடய தைலமுடி உத ர்ந்து, அவன் ெமாட்ைடயனானாலும்,
அவன் சுத்தமாக இருக்க றான். 41 அவனுைடய முன்னந்தைல முடி
உத ர்ந்தால், அவன் அைரெமாட்ைடயன்; அவனும் சுத்தமாக இருக்க றான்.
42 ெமாட்ைடத்தைலயலாவது அைரெமாட்ைடத்தைலயலாவது சவப்புக்கலந்த
ெவண்ைமயான படர் உண்டானால், அது அதல் ஏற்படுக ற ெதாழுேநாய்.
43ஆசாரியன்அவைனப் பார்க்கக்கடவன்; அவனுைடய ெமாட்ைடத்தைலயலாவது
அைரெமாட்ைடத்தைலயலாவது, மற்ற அங்கங்களின்ேமல் உண்டாகும்
குஷ்டத்ைதப்ேபால, சவப்புக்கலந்த ெவண்ைமயான தடிப்பு இருக்கக்கண்டால்,
44 அவன் ெதாழுேநாயாளி, அவன் தீட்டுள்ளவன்; ஆசாரியன் அவைனத்
தீட்டுள்ளவன் என்று தீர்மானிக்கக்கடவன்; அவன் வயாத அவன் தைலய ேல
இருக்கறது. 45 “அந்த வயாத உண்டாயருக்க ற ெதாழுேநாயாளி உைட
க ழிந்தவனாகவும், தன் தைலையமூடாதவனாகவும்இருந்து, அவன்தன் தாடிைய
மூடிக்ெகாண்டு, தீட்டு, தீட்டு என்று சத்தமிடேவண்டும். 46அந்த வயாத அவனில்
இருக்கும்நாட்கள்வைரதீட்டுள்ளவனாககருதப்படக்கடவன்;அவன்தீட்டுள்ளவேன;
ஆைகயால், அவன் தனிேய குடியருக்கேவண்டும்; அவனுைடய குடியருப்பு,
முகாமிற்குெவளிேயஇருப்பதாக.

பூசணம்ப டித்தஉைடகளுக்கானசட்டம்
47 “ஆட்டுேராம உைடயலாவது, பஞ்சுநூல் உைடயலாவது, 48 பஞ்சுநூல்

அல்லது ஆட்டுேராமத்தனாலான ெநய்யப்பட்ட, பன்னப்பட்ட ெபாருட்களிலாவது,
ஒரு ேதாலிலாவது, ேதாலினால் ெசய்யப்பட்ட எந்தவத ெபாருளிலாவது
பூசணம் ேதான்ற , 49 உைடயலாவது, ேதாலிலாவது, ெநய்யப்பட்ட, பன்னப்பட்ட
ெபாருட்களிலாவது, ேதாலினால் ெசய்த எந்தவத ெபாருளிலாவது பூசணம்
பச்ைசயாகேவா சவப்பாகேவா காணப்பட்டால் அது ெதாழுேநாயாக இருக்கும்;
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அைத ஆசாரியனுக்குக் காண்பக்கேவண்டும். 50 ஆசாரியன் அைதப் பார்த்து,
ஏழுநாட்கள் அைடத்துைவத்து, 51 ஏழாம் நாளிேல அைதப் பார்க்கக்கடவன்;
உைடயலாவது, ெநய்யப்பட்ட, பன்னப்பட்ட ெபாருட்களிலாவது, ேதாலிலாவது,
ேதாலினால் ெசய்யப்பட்ட எந்தவத ெபாருளிலாவது அது பரவயருந்தால்,
அது அரிக்க ற ெதாழுேநாய்; அது தீட்டாயருக்கும். 52 அந்த பூசணம் இருக்கற
ஆட்டுேராமத்தனாலும் பஞ்சுநூலினாலும் ெசய்யப்பட்ட உைடையயும்,
ெநய்யப்பட்ட மற்றும் பன்னப்பட்டைவகைளயும், ேதாலினால் ெசய்யப்பட்ட
எந்தவத ெபாருைளயும் சுட்ெடரிக்கக்கடவன்; அது அரிக்க ற ெதாழுேநாய்;
ஆைகயால் ெநருப்பல் சுட்ெடரிக்கப்படேவண்டும். 53 “உைடயன் ெநய்யப்பட்ட,
பன்னப்பட்ட ெபாருட்களிலாவது, ேதாலினால் ெசய்யப்பட்ட எந்தவத
ெபாருளிலாவது, அந்தப் பூசணம் பரவவல்ைல என்று ஆசாரியன் கண்டால்,
54 அப்ெபாழுது ஆசாரியன் அைதக் கழுவச்ெசால்லி, இரண்டாவதுமுைற
ஏழுநாட்கள் அைடத்துைவத்து, 55அது கழுவப்பட்டபன்பு, அைதப் பார்க்கக்கடவன்;
அந்தப் பூசணம் பரவாமல் இருந்தாலும், அது நறம் மாறாததாக இருந்தால்
தீட்டாயருக்கும்; தீயல் அைத எரித்துவ டேவண்டும்; அது அந்த உைடயன்
உட்புறத்தலும் ெவளிப்புறத்தலும் ஆழமாக அரிக்கும். 56 கழுவப்பட்டபன்பு
அது குைறந்தெதன்று ஆசாரியன் கண்டாேனயாகல், அைத உைடயலாவது,
ேதாலிலாவது, ெநய்யப்பட்ட மற்றும் பன்னப்பட்டைவகளிலாவது இல்லாதபடி
எடுத்துப்ேபாடேவண்டும். 57 அது இன்னும் உைடயலாவது, ெநய்யப்பட்ட மற்றும்
பன்னப்பட்டைவகளிலாவது, ேதாலினால் ெசய்த எந்தவத ெபாருளிலாவது
காணப்பட்டால், அது படருகற பூசணம்; ஆைகயனால் அது உள்ளைத தீயல்
எரித்துவ டேவண்டும். 58 ஆைடயன் பாவாவது, ஊைடயாவது, ேதாலினால்
ெசய்த எந்தவத ெபாருளாவது கழுவப்பட்டபன்பு, அந்தப் பூசணம் அைத வ ட்டுப்
ேபாய ற்ேறயானால், இரண்டாவதுமுைற கழுவப்படேவண்டும்; அப்ெபாழுது
சுத்தமாக இருக்கும்”. 59 ஆட்டுேராமமாகலும் பஞ்சுநூலாலாகலும் ெநய்த
உைடையயாவது, பாைவயாவது, ஊைடையயாவது, ேதாலினால் ெசய்த எந்தவத
ெபாருைளயாவது, சுத்தெமன்றாவது தீட்ெடன்றாவது தீர்மானிக்க றதற்கு,
அதனுைடயெதாழுேநாய் ேதாஷத்த ற்குரியவ தமுைறகள்இதுேவஎன்றார்.

அத்த யாயம் 14
ெதாழுேநாயாளியன்சுத்த கரிப்பு

1 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “ெதாழுேநாயாளியனுைடய
சுத்த கரிப்பன் நாட்களில் அவனுக்குரிய வ தமுைறகள் என்னெவன்றால்:
அவன் ஆசாரியனிடத்தல் ெகாண்டுவரப்படேவண்டும். 3 ஆசாரியன்
முகாமிற்கு ெவளிேய ேபாய்; அவனுைடய ெதாழுேநாய் சுகமாகவ ட்டது
என்று கண்டால், 4 சுத்த கரிக்கப்படேவண்டியவனுக்காக, உய ேராடிருக்கும்
சுத்தமான இரண்டு குருவகைளயும், ேகதுருக் கட்ைடையயும், சவப்புநூைலயும்,
ஈேசாப்ைபயும் வாங்கவரக் கட்டைளயடுவானாக. 5 பன்பு, ஆசாரியன் அந்தக்
குருவகளில் ஒன்ைற ஒரு மண்பாைனயலுள்ள சுத்தமான தண்ணீரின்ேமல்
ெகால்லச்ெசால்லி, 6 உயருள்ள குருவையயும், ேகதுருக்கட்ைடையயும்,
சவப்புநூைலயும், ஈேசாப்ைபயும் எடுத்து, இைவகைளயும் உயருள்ள
குருவையயும் சுத்தமான தண்ணீரின்ேமல் ெகால்லப்பட்ட குருவயன்
இரத்தத்த ேல நைனத்து, 7 ெதாழுேநாய் நீங்கச் சுத்த ரிக்கப்படுக றவன்ேமல்
ஏழுமுைற ெதளித்து, அவைனச் சுத்தம்ெசய்து, உயருள்ளகுருவைய ெவளிய ேல
வ ட்டுவடுவானாக. 8 சுத்த கரிக்கப்படுக றவன் தன் உைடகைளத் துைவத்து,
தன் முடி முழுவைதயும் சைரத்து, தான் சுத்தமாவதற்காக தண்ணீரில் குளித்து,
பன்பு முகாமிற்கு வந்து, தன் கூடாரத்த ற்கு ெவளிேய ஏழுநாட்கள் தங்க ,
9 ஏழாம் நாளிேல தன் தைலையயும், தாடிையயும், புருவங்கைளயும் தன்னுைடய
முடிமுழுவைதயும் சைரத்து, தன் உைடகைளத் துைவத்து, தண்ணீரில்
குளிக்கேவண்டும்; அப்ெபாழுது சுத்தமாக இருப்பான். 10 “எட்டாம்நாளிேல
அவன் பழுதற்ற இரண்டு ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், ஒருவயதுைடய பழுதற்ற
ஒரு ெபண்ணாட்டுக்குட்டிையயும், உணவுபலிக்காக எண்ெணயேல பைசந்த
ஒரு மரக்காலில் பத்தல் மூன்று பங்காகய ெமல்லிய மாைவயும், ஒரு
ஆழாக்கு எண்ெணையயும் ெகாண்டுவரக்கடவன். 11 சுத்த கரிக்க ற ஆசாரியன்
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சுத்த கரிக்கப்படும் மனிதைனயும் அப்ெபாருட்கைளயும் ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்
வாசலிேல ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் நறுத்தக்கடவன். 12 பன்பு,
ஆசாரியன் ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையப் ப டித்து, அைதயும் அந்த ஆழாக்கு
எண்ெணையயும் குற்றநவாரணபலியாகக் ெகாண்டுவந்து, ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் அைசவாட்டும் பலியாக அைசவாட்டி, 13 பாவநவாரணபலியும்
சர்வாங்கதகனபலியும் ெசலுத்தும் பரிசுத்த ஸ்தலத்த ேல அந்த ஆட்டுக்குட்டிையக்
ெகால்லக்கடவன்; குற்றநவாரணபலி பாவநவாரணபலிையப்ேபால
ஆசாரியனுக்குஉரியது;அதுமகாபரிசுத்தமானது. 14அந்தகுற்றநவாரணபலியன்
இரத்தத்தல்ஆசாரியன்ெகாஞ்சம்எடுத்து,சுத்த கரிக்கப்படுக றவன்வலதுகாதன்
மடலிலும், அவன் வலதுைகயன் ெபருவ ரலிலும், வலதுகாலின் ெபருவ ரலிலும்
பூசுவானாக. 15 பன்பு, ஆசாரியன் அந்த ஆழாக்கு எண்ெணயேல ெகாஞ்சம் தன்
இடதுைகயல்ஊற்ற 16தன்இடதுைகயலுள்ள எண்ெணயல் தன்வலதுைகயன்
வ ரைல நைனத்து, தன் வ ரலினால் ஏழுமுைற அந்த எண்ெணயல் எடுத்து,
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் ெதளித்து, 17 தன் உள்ளங்ைகயல் இருக்கற
மீதயான எண்ெணயேல ெகாஞ்சம் எடுத்து சுத்த கரிக்கப்படுக றவனுைடய
வலதுகாதன் மடலிலும், அவன் வலதுைகயன் ெபருவ ரலிலும், வலதுகாலின்
ெபருவ ரலிலும், ஏற்கனேவ பூசயருக்க ற குற்றநவாரணபலியனுைடய
இரத்தத்தன்ேமல்பூச , 18தன்உள்ளங்ைகயல்இருக்கற மீதயான எண்ெணையச்
சுத்த கரிக்கப்படுக றவனுைடய தைலய ேல ஊற்ற ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் அவனுக்காகப் பாவநவ ர்த்த ெசய்யக்கடவன். 19 ஆசாரியன்
பாவநவாரணபலிையயும் ெசலுத்த , சுத்த கரிக்கப்படுக றவனின் தீட்டு
நீங்க, அவனுக்குப் பாவநவ ர்த்த ெசய்து, பன்பு சர்வாங்கதகனபலிையக்
ெகான்று, 20 சர்வாங்கதகனபலிையயும் உணவுபலிையயும் பலிபீடத்தன்ேமல்
ைவத்து, அவனுக்காகப் பாவநவ ர்த்த ெசய்யக்கடவன்; அப்ெபாழுது
அவன் சுத்தமாக இருப்பான். 21 “அவன் இவ்வதம் ெசய்யமுடியாத
ஏைழயாக இருந்தால், அவன் தன் பாவநவ ர்த்த க்ெகன்று அைசவாட்டும்
குற்றநவாரணபலியாக ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையயும், உணவுபலிக்கு எண்ெணயல்
பைசந்த ஒரு மரக்கால் ெமல்லிய மாவ ேல பத்தல் ஒரு பங்ைகயும், ஆழாக்கு
எண்ெணையயும், 22 தன் தகுத க்குத் தக்கபடி இரண்டு காட்டுப்புறாக்கைளயாவது
இரண்டு புறாக்குஞ்சுகைளயாவது, ஒன்று பாவநவாரணபலியாகவும்,
மற்ெறான்று சர்வாங்கதகனபலியாகவும் ெசலுத்தும்படி வாங்க , 23 தான்
சுத்த கரிக்கப்படும்படி எட்டாம் நாளில் ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலிேல
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் ஆசாரியனிடத்த ற்குக் ெகாண்டுவருவானாக.
24 அப்ெபாழுது ஆசாரியன் குற்றநவாரணபலிக்குரிய ஆட்டுக்குட்டிையயும்
அந்த ஆழாக்கு எண்ெணையயும் வாங்க , ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
அைசவாட்டும் உணவுபலியாக அைசவாட்டி, 25 குற்றநவாரணபலிக்கான அந்த
ஆட்டுக்குட்டிையக் ெகான்று, குற்றநவாரணபலியன் இரத்தத்தல் ெகாஞ்சம்
எடுத்து, சுத்த கரிக்கப்படுக றவனுைடய வலதுகாதன் மடலிலும், அவன்
வலதுைகயன் ெபருவ ரலிலும், வலதுகாலின் ெபருவ ரலிலும் பூச , 26 அந்த
எண்ெணயேல ெகாஞ்சம் தன் இடதுைகயல் ஊற்ற 27 தன் இடதுைகயலுள்ள
எண்ெணயேல தன் வலதுவ ரைல நைனத்து, ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
ஏழுமுைற ெதளித்து, 28 தன் உள்ளங்ைகயல் இருக்கற எண்ெணயல்
ெகாஞ்சம் எடுத்துச் சுத்த கரிக்கப்படுக றவனுைடய வலதுகாதன் மடலிலும்,
அவன் வலதுைகயன் ெபருவ ரலிலும், வலதுகாலின் ெபருவ ரலிலும்
குற்றநவாரணபலியன் இரத்தம் பூசயருக்க ற இடத்தன்ேமல் பூச , 29 தன்
உள்ளங்ைகயல் இருக்கற மற்ற எண்ெணையச் சுத்த கரிக்கப்படுக றவன்
தைலயன்ேமல் அவனுக்காகக் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் பாவநவ ர்த்த
ெசய்யும்படி தடவ , 30 பன்பு, அவன் தன் ெபலத்த ற்கும் தகுத க்கும் தக்கதாக
காட்டுப்புறாக்கைளயாவது புறாக்குஞ்சுகைளயாவது ெகாண்டுவந்து,
31 அைவகளில் ஒன்ைறப் பாவநவாரணபலியும், மற்ெறான்ைறச்
சர்வாங்கதகனபலியுமாக, உணவுபலிேயாேடகூடச் ெசலுத்த , இப்படிேய
ஆசாரியன் சுத்த கரிக்கப்படுக றவனுக்காக, ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
பாவநவ ர்த்த ெசய்யக்கடவன். 32 தன் சுத்த கரிப்புக்கு ேவண்டியைவகைளச்
சம்பாத க்கமுடியாதெதாழுேநாயாளிையக்குற த்தவதமுைறகள்இதுேவஎன்றார்.
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பூசணம்ப டித்தவீட்டிற்கானசட்டம்
33 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் ேநாக்க : 34 “நான்

உங்களுக்குச் ெசாந்தமாகக் ெகாடுக்கும் கானான் ேதசத்த ேல நீங்கள் ேபாய்ச்
ேசர்ந்தபன்பு, உங்கள் ெசாந்தமான ேதசத்தல் ஒரு வீட்டிேல பூசணத்ைத நான்
வரச்ெசய்தால், 35 அந்த வீட்டிற்குச் ெசாந்தமானவன் வந்து, வீட்டிேல பூசணம்
வந்தருக்க றதாகத் ேதான்றுகறது என்று ஆசாரியனுக்கு அறவக்கக்கடவன்.
36 அப்ெபாழுது வீட்டிலுள்ள அைனத்தும் தீட்டுப்படாதபடி, ஆசாரியன் அந்தப்
பூசணத்ைதப் பார்க்கப் ேபாகும்முன்ேன வீட்ைட காலிெசய்துைவக்கச் ெசால்லி,
பன்பு வீட்ைடப் பார்க்கும்படி ேபாய், 37 அந்தப் பூசணம் இருக்கற இடத்ைதப்
பார்க்கக்கடவன்; அப்ெபாழுது வீட்டுச் சுவர்களிேல ெகாஞ்சம் பச்ைசயும்
ெகாஞ்சம் சவப்புமான குழி வழுந்தருந்து, அைவகள் மற்ற சுவைரவ ட பள்ளமாக
இருக்கக்கண்டால், 38 ஆசாரியன் வீட்ைடவ ட்டுப் புறப்பட்டு வாசற்படிய ேல வந்து,
வீட்ைட ஏழுநாட்கள் அைடத்துைவத்து, 39 ஏழாம்நாளிேல தரும்பப் ேபாய்ப்பார்த்து,
பூசணம் வீட்டுச் சுவர்களில் படர்ந்தெதன்று கண்டால், 40 பூசணம் இருக்கும்
அந்த இடத்தன் கற்கைளப் ெபயர்க்கவும், பட்டணத்தற்கு ெவளிேய அசுத்தமான
ஒரு இடத்த ேல ேபாடவும் அவன் கட்டைளய ட்டு, 41 வீட்டின் உட்புறம் சுற்றலும்
ெசதுக்கச்ெசால்லி, ெசதுக்க ப்ேபாட்ட மண்ைணப் பட்டணத்தற்கு ெவளிேய
அசுத்தமான ஒரு இடத்த ேல ெகாட்டவும், 42 ேவேற கற்கைள எடுத்துவந்து,
அந்தக் கற்களுக்குப் பதலாகக் கட்டி, ேவேற சாந்ைத எடுத்து வீட்ைடப் பூசவும்
கட்டைளயடுவானாக. 43 “கற்கைளப் ெபயர்த்து, வீட்ைடச்ெசதுக்க , புத தாகப்
பூசனபன்பும்,அந்தப்பூசணம்மீண்டும்வீட்டில்வந்ததானால், 44ஆசாரியன்ேபாய்ப்
பார்க்கக்கடவன்; பூசணம் வீட்டில் படர்ந்ததானால், அது வீட்ைட அரிக்க ற பூசணம்;
அதுதீட்டாயருக்கும். 45ஆைகயால்வீடுமுழுவைதயும்இடித்து,அதன்கற்கைளயும்,
மரங்கைளயும், அதன் சாந்து எல்லாவற்ைறயும் பட்டணத்தற்கு ெவளிேய
அசுத்தமான இடத்த ேல ெகாண்டுேபாகேவண்டும். 46 வீடு அைடக்கப்பட்டிருக்கும்
நாட்களில் அதற்குள் ப ரேவச க்க றவன் மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பான்.
47 அந்த வீட்டிேல உறங்கயவன் தன் உைடகைளத் துைவக்கக்கடவன்; அந்த
வீட்டிேல சாப்ப ட்டவனும் தன் உைடகைளத் துைவக்கக்கடவன். 48 “ஆசாரியன்
தரும்ப வந்து, வீடு பூசப்பட்டபன்பு வீட்டிேல அந்தப் பூசணம் படரவல்ைல என்று
கண்டாேனயாகல், பூசணம் நீங்கவ ட்டதால், ஆசாரியன் அந்த வீட்ைடச் சுத்தம்
என்று தீர்மானிக்கக்கடவன். 49 அப்ெபாழுது வீட்ைடச் சுத்த கரிக்க, இரண்டு
குருவகைளயும், ேகதுருக்கட்ைடையயும், சவப்புநூைலயும், ஈேசாப்ைபயும்
எடுத்து, 50 ஒரு குருவைய ஒரு மண்பாண்டத்தலுள்ள ஊற்றுநீரின்ேமல்
ெகான்று, 51 ேகதுருக்கட்ைடையயும், ஈேசாப்ைபயும், சவப்புநூைலயும்,
உயருள்ள குருவையயும் எடுத்து, இைவகைளக் ெகால்லப்பட்ட குருவயன்
இரத்தத்தலும் ஊற்று நீரிலும் நைனத்து, வீட்டின்ேமல் ஏழுமுைற ெதளித்து,
52குருவயன் இரத்தத்தனாலும், ஊற்றுநீரினாலும், உயருள்ள குருவயனாலும்,
ேகதுருக்கட்ைடயனாலும் ஈேசாப்பனாலும், சவப்புநூலினாலும் வீட்ைடச்
சுத்த கரித்து, 53 உயருள்ள குருவையப் பட்டணத்தற்கு ெவளிய ேல வ ட்டுவ ட்டு,
இப்படி வீட்டிற்குப் ப ராயச்ச த்தம் ெசய்யக்கடவன்; அப்ெபாழுது அது
சுத்தமாக இருக்கும்”. 54 இது சகலவத ெதாழுேநாய்க்கும், ெசாற க்கும்,
55 உைடப் பூசணத்தற்கும், வீட்டுப்பூசணத்தற்கும், 56 தடிப்புக்கும், அசறுக்கும்,
ெவள்ைளப்படருக்கும் உரிய வ தமுைற. 57 ெதாழுேநாய் மற்றும் பூசணம்,
எப்ெபாழுது தீட்டுள்ளது என்றும், எப்ெபாழுது தீட்டில்லாதது என்றும்
ெதரிவ ப்பதற்குெதாழுேநாய்க்குரியவ தமுைறகள்இதுேவஎன்றார்.

அத்த யாயம் 15
வந்து கழிதைலக் குறத்த சட்டமும், இரத்தப்ேபாக்கு உள்ள ெபண்களுக்குறய

வதமுைறகளும்
1 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் ேநாக்க : 2 “நீங்கள்

இஸ்ரேவல் மக்களிடம் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: ஒருவனுக்கு
வந்து கழிதல் உண்டானால், அதனாேல அவன் தீட்டானவன். 3 அவனுைடய
மாம்சத்தலுள்ள வந்து ஊறக்ெகாண்டிருந்தாலும், அவன் வந்து
அைடபட்டிருந்தாலும், அதனால் அவனுக்குத் தீட்டுண்டாகும். 4 வந்து கழிதல்
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உள்ளவன் படுக்க ற எந்தப் படுக்ைகயும் தீட்டாகும்; அவன் எதன்ேமல்
உட்காருக றாேனாஅதுவும்தீட்டாகும். 5அவனுைடயபடுக்ைகையத்ெதாடுக றவன்
தன் உைடகைளத் துைவத்து, தண்ணீரில் குளிக்கேவண்டும்; மாைலவைரத்
அவன் தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக. 6 வந்து கழிதல் உள்ளவன் உட்கார்ந்த
இடத்தல் உட்காருக றவன் தன் உைடகைளத் துைவத்து, தண்ணீரில் குளித்து,
மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக. 7 வந்து கழிதல் உள்ளவனின் உடைலத்
ெதாடுக றவன் தன் உைடகைளத் துைவத்து, தண்ணீரில் குளித்து, மாைலவைரத்
தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக. 8 வந்து கழிதல் உள்ளவன் சுத்தமாக இருக்க ற
ஒருவன்ேமல் துப்பனால், இவன் தன் உைடகைளத் துைவத்து, தண்ணீரில்
குளித்து, மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக. 9 வந்து கழிதல் உள்ளவன்
ஏறும் எந்தச் ேசணமும் தீட்டாயருக்கும். 10 அவனுக்குக் கீழிருந்த எைதயாகலும்
ெதாடுக றவன் மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பான்; அைத எடுத்துக்ெகாண்டு
ேபாக றவன் தன் உைடகைளத் துைவத்து, தண்ணீரில் குளித்து, மாைலவைரத்
தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக. 11வந்துகழிதல்உள்ளவன்தன்ைககைளத்தண்ணீரினால்
கழுவாமல் ஒருவைனத் ெதாட்டால், இவன் தன் உைடகைளத் துைவத்து,
தண்ணீரில் குளித்து, மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக. 12 வந்து கழிதல்
உள்ளவன் ெதாட்ட மண்பாைன உைடக்கப்படவும், மரச்சாமான் அைனத்தும்
தண்ணீரினால் கழுவப்படவும் ேவண்டும். 13 “வந்து கழிதல் உள்ளவன் தன்
வந்து கழிதல் நீங்க ச் சுத்தமானால், தன் சுத்த கரிப்புக்ெகன்று ஏழுநாட்கள்
எண்ணிக்ெகாண்டிருந்து, தன் உைடகைளத் துைவத்து, தன் உடைல ஊற்றுநீரில்
கழுவுவானாக; அப்ெபாழுது சுத்தமாக இருப்பான். 14 எட்டாம்நாளிேல, அவன்
இரண்டு காட்டுப்புறாக்கைளயாவது, இரண்டு புறாக்குஞ்சுகைளயாவது,
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலிேல ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் ெகாண்டுவந்து,
ஆசாரியனிடத்தல் ெகாடுக்கக்கடவன். 15 ஆசாரியன் அைவகளில் ஒன்ைற
பாவநவாரணபலியும் மற்ெறான்ைறச் சர்வாங்கதகனபலியுமாக, அவனுக்காகக்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் அவனுைடய வந்து கழிதலின் காரணமாக
பாவநவ ர்த்த ெசய்யேவண்டும். 16 “ஒருவனிலிருந்து வந்து கழிந்ததுண்டானால்,
அவன்தண்ணீரில் குளிக்கேவண்டும்; மாைலவைரஅவன் தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக.
17கழிந்தவ ந்துபட்டஉைடயும்ேதாலும்தண்ணீரினால்கழுவப்பட்டு,மாைலவைரத்
தீட்டாயருப்பதாக. 18 வந்து கழிந்தவேனாேட ெபண் படுத்துக்ெகாண்டிருந்தால்,
இருவரும் தண்ணீரில் குளித்து, மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பார்களாக.
19 “மாதவ டாய் உள்ள ெபண் தன் உடலிலுள்ள இரத்தப்ேபாக்கனிமித்தமாக
ஏழுநாட்கள் தன் வலக்கத்தல் இருப்பாளாக; அவைளத் ெதாடுக றவன்
எவனும் மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக. 20 அவள் வலக்கத்தல்
இருக்கும்ேபாது, எதன்ேமல் படுத்துக்ெகாள்ளுகறாேளா எதன்ேமல்
உட்காருக றாேளா அெதல்லாம் தீட்டாயருக்கும். 21 அவளுைடய படுக்ைகையத்
ெதாடுக றவன் எவனும் தன் உைடகைளத் துைவத்து, தண்ணீரில் குளித்து,
மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக. 22 அவள் உட்கார்ந்த இருக்ைகையத்
ெதாடுக றவன் எவனும் தன் உைடகைளத் துைவத்து, தண்ணீரில் குளித்து,
மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக. 23 அவள் படுக்ைகயன்ேமலாகலும்,
அவள் உட்கார்ந்த இருக்ைகயன்ேமலாகலும் இருந்த எைதயாகலும்
ெதாட்டவன், மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக. 24 ஒருவன் அவேளாேட
படுத்துக்ெகாண்டதும், அவளுைடய தீட்டு, அவன்ேமல் பட்டிருந்தால், அவன்
ஏழுநாட்கள் தீட்டாயருப்பானாக; அவன் படுக்க ற படுக்ைகயும் தீட்டுப்படும்.
25 “ஒரு ெபண் வலகயருக்க ேவண்டியகாலம் அல்லாமல் அவளுைடய இரத்தம்
அேநகநாட்கள்ஊறக்ெகாண்டிருந்தால், அல்லதுஅந்தக் காலத்த ற்கும்அத கமாக
அது இருக்கும் நாட்கெளல்லாம் ஊறக்ெகாண்டிருந்தால், தன் வலக்கத்தன்
நாட்களிலிருந்ததுேபால அவள் தீட்டாயருப்பாளாக. 26 அந்த நாட்கெளல்லாம்
அவள் படுக்கும் எந்தப் படுக்ைகயும், அவள் வலக்கத்தன் படுக்ைகையப்ேபால,
அவளுக்குத் தீட்டாயருக்கும்; அவள் உட்கார்ந்த இருக்ைகயும், அவளுைடய
வலக்கத்தன் தீட்ைடப்ேபாலேவ தீட்டாயருக்கும். 27 அப்படிப்பட்டைவகைளத்
ெதாடுக றவன் எவனும் தன் உைடகைளத் துைவத்து, தண்ணீரில் குளித்து,
மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக. 28 அவள் தன் இரத்தப்ேபாக்கு நன்று
சுத்தமானேபாது, அவள் ஏழுநாட்கள் எண்ணிக்ெகாள்வாளாக; அதன்பன்பு
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சுத்தமாக இருப்பாள். 29 எட்டாம்நாளிேல இரண்டு காட்டுப்புறாக்கைளயாவது,
இரண்டு புறாக்குஞ்சுகைளயாவது, ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலில்
ஆசாரியனிடத்தல் ெகாண்டுவரக்கடவள். 30 ஆசாரியன் அைவகளில் ஒன்ைறப்
பாவநவாரணபலியும், மற்ெறான்ைறச் சர்வாங்க தகனபலியுமாக, அவளுக்காகக்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் அவளுைடய இரத்தப்ேபாக்கனிமித்தம்
பாவநவ ர்த்த ெசய்யக்கடவன். 31 “இஸ்ரேவல் மக்கள் தங்கள் நடுேவ
இருக்கற என்னுைடய வாசஸ்தலத்ைதத் தீட்டுப்படுத்த , தங்கள் தீட்டுகளால்
மரணமைடயாமலிருக்க, இப்படி நீங்கள் அவர்களுைடய தீட்டுகளுக்கு
அவர்கைள வலக்கைவப்பீர்களாக”. 32 வந்து கழிதல் உள்ளவனுக்கும், வந்து
கழிந்ததனாேல தீட்டானவனுக்கும், 33 இரத்தப்ேபாக்கு பலவீனமுள்ளவளுக்கும்,
வந்து கழிதல் உள்ள ெபண்களுக்கும், ஆண்களுக்கும், தீட்டாயருக்க றவேளாேட
படுத்துக்ெகாண்டவனுக்கும்உரியவ தமுைறகள்இதுேவஎன்றார்.

அத்த யாயம் 16
ப ராயச்ச த்தம்ெசய்யப்படும்நாள்

1 ஆேரானின் இரண்டு மகன்கள் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தய ேல ேசர்ந்து
மரணமைடந்தபன்பு, ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “கருபாசனத்தன்ேமல்
ஒரு ேமகத்தல் நான் காணப்படுேவன்; ஆதலால் உன் சேகாதரனாகய
ஆேரான் மரணமைடயாமலிருக்க, பரிசுத்த ஸ்தலத்த ேல தைரக்கு
உட்புறத்தலிருக்கற ெபட்டியன்ேமலுள்ள கருபாசன மூடிக்கு முன்பாக
எல்லா ேநரங்களிலும் வரேவண்டாம் என்று அவனுக்குச் ெசால். 3 ஆேரான்
பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்குள் நுைழயேவண்டிய வதமாவது: அவன் ஒரு
காைளையப் பாவநவாரணபலியாகவும், ஒரு ஆட்டுக்கடாைவச் சர்வாங்க
தகனபலியாகவும் ெசலுத்த நுைழயேவண்டும். 4 அவன் பரிசுத்தமான
சணல்நூல்சட்ைடைய அணிந்து, தன் இடுப்ப ற்குச் சணல்நூல் உள்ளாைடையப்
ேபாட்டு, சணல்நூல் இடுப்புக்கச்ைசையக் கட்டி, சணல்நூல் தைலப்பாைகையத்
அணிந்துெகாண்டிருக்கேவண்டும்; அைவகள் பரிசுத்த உைடகள்; அவன்
தண்ணீரில் குளித்து, அைவகைள அணிந்துெகாண்டு, 5இஸ்ரேவல் மக்களாகய
சைபயாரிடத்த ேல, பாவநவாரணபலியாகஇரண்டுெவள்ளாட்டுக்கடாக்கைளயும்,
சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு ஆட்டுகடாைவயும் வாங்கக்கடவன். 6 பன்பு
ஆேரான் தனக்காகவும் தன் வீட்டாருக்காகவும் பாவநவ ர்த்த ெசய்யும்படி,
தன்னுைடய பாவநவாரணபலியன் காைளையச் ேசரச்ெசய்து, 7 அந்த
இரண்டு ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கைளயும் ெகாண்டுவந்து, ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்
வாசலிேல ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் நறுத்த , 8 அந்த இரண்டு
ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கைளயும் குறத்துக் ேயேகாவாக்ெகன்று ஒரு சீட்டும்,
ேபாக்காடாக வ டப்படும் ெவள்ளாட்டுக்கடாவுக்ெகன்று ஒரு சீட்டும்
ேபாட்டு, 9 ெயேகாவாக்ெகன்று சீட்டு வழுந்த ெவள்ளாட்டுக்கடாைவப்
பாவநவாரணபலியாகச் ேசரச்ெசய்து, 10 ேபாக்காடாக வ டப்படச் சீட்டு வழுந்த
ெவள்ளாட்டுக்கடாைவ, அைதக்ெகாண்டு பாவநவ ர்த்த உண்டாக்கவும் அைதப்
ேபாக்காடாக வனாந்த ரத்த ேல ேபாகவ டவும், ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
உய ேராேட நறுத்த ; 11 “பன்பு ஆேரான் தனக்காகவும் தன் வீட்டாருக்காகவும்
பாவநவ ர்த்த ெசய்யும்படி, தன்னுைடய பாவநவாரணத்தற்கான காைளையக்
ெகாண்டுவந்து, அைதக் ெகான்று, 12 ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயலிருக்கும்
பலிபீடத்தன்ேமலுள்ள ெநருப்புத்தணலினால் தூபகலசத்ைத ந ரப்ப ,
ெபாடியாக்கப்பட்ட நறுமண தூபவர்க்கத்த ேல தன் ைகப்ப டிகள் நைறய
எடுத்து, தைரக்கு உட்புறமாகக் ெகாண்டுவந்து, 13 தான் மரணமைடயாமலிருக்க
தூபேமகமானதுசாட்ச ப்ெபட்டியன்ேமல்இருக்கும்கருபாசனத்ைதமூடத்தக்கதாக,
ெயேகாவாவுவுைடய சந்ந தயல் ெநருப்பன்ேமல் தூபவர்க்கத்ைதப்
ேபாடக்கடவன். 14 பன்பு காைளயன் இரத்தத்த ேல ெகாஞ்சம் எடுத்து,
கீழ்ப்புறமாக நன்று, தன் வ ரலினால் கருபாசனத்தன்ேமல் ெதளித்து, அந்த
இரத்தத்தல் ெகாஞ்சம் எடுத்துக் கருபாசனத்த ற்கு முன்பாக ஏழுமுைற தன்
வ ரலினால் ெதளிக்கக்கடவன். 15 பன்பு மக்களுைடய பாவநவாரணபலியான
ெவள்ளாட்டுக்கடாைவ அவன் ெகான்று, அதன் இரத்தத்ைதத் தைரக்கு
உட்புறமாகக் ெகாண்டுவந்து, காைளயன் இரத்தத்ைதத் ெதளித்ததுேபால,
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அதன் இரத்தத்ைதயும் கருபாசனத்தன்ேமலும் அதற்கு முன்பாகவும் ெதளித்து,
16 இஸ்ரேவல் மக்களுைடய தீட்டுகளினிமித்தமும், அவர்களுைடய சகல
பாவங்களினாலும் உண்டான அவர்களுைடய மீறுதல்களினிமித்தமும்,
பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்காகப் ப ராயச்ச த்தம்ெசய்து, அவர்களிடத்தல்
அவர்களுைடய தீட்டுகளுக்குள்ேள நற்க ற ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்காகவும்
அப்படிேய ெசய்யக்கடவன். 17 பாவநவ ர்த்த ெசய்யும்படி அவன் பரிசுத்த
ஸ்தலத்த ற்குள் நுைழந்து, தனக்காகவும் தன் வீட்டாருக்காகவும் இஸ்ரேவல்
சைபயார் அைனவருக்காகவும் பாவநவ ர்த்த ெசய்து, ெவளிேய வருமளவும்
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தல் ஒருவரும் இருக்கக்கூடாது. 18 பன்பு அவன்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் இருக்கற பலிபீடத்தண்ைட வந்து, அதற்காகப்
ப ராயச்ச த்தம்ெசய்து, காைளயன் இரத்தத்தலும் ெவள்ளாட்டுக் கடாவன்
இரத்தத்தலும் ெகாஞ்சம் எடுத்து, பலிபீடத்துக் ெகாம்புகளின்ேமல் சுற்றலும்
பூச , 19 தன் வ ரலினால் அந்த இரத்தத்தல் எடுத்து, ஏழுமுைற அதன்ேமல்
ெதளித்து, அைத இஸ்ரேவல் மக்களின் தீட்டுகள் நீங்கச் சுத்த கரித்து,
பரிசுத்தப்படுத்தேவண்டும். 20 “அவன் இப்படிப் பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்கும்
ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்கும் பலிபீடத்த ற்கும் ப ராயச்ச த்தம் ெசய்துமுடிந்தபன்பு,
உய ேராடிருக்க ற ெவள்ளாட்டுக்கடாைவச் ேசரச்ெசய்து, 21அதன் தைலயன்ேமல்
ஆேரான்தன்இரண்டுைககைளயும்ைவத்து,அதன்ேமல்இஸ்ரேவல்மக்களுைடய
சகல அக்க ரமங்கைளயும் அவர்களுைடய எல்லாப் பாவங்களினாலும்
உண்டான அவர்களுைடய சகல மீறுதல்கைளயும் அறக்ைகய ட்டு, அைவகைள
ெவள்ளாட்டுக்கடாவனுைடய தைலயன்ேமல் சுமத்த , அைத அதற்கான
ஒருவன் ைகயல் ெகாடுத்து வனாந்த ரத்த ற்கு அனுப்பவடுவானாக. 22 அந்த
ெவள்ளாட்டுக்கடா அவர்களுைடய அக்க ரமங்கைளெயல்லாம் தன்ேமல்
சுமந்துெகாண்டு, குடியல்லாத ேதசத்த ற்குப் ேபாவதாக; அவன் அந்த
ெவள்ளாட்டுக்கடாைவ வனாந்த ரத்த ேல ேபாகவ டக்கடவன். 23 “ஆேரான்
ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்குள் வந்து, தான் பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்குள் நுைழயும்ேபாது,
அணிந்தருந்த சணல்நூல்உைடகைளக் கழற்ற ,அங்ேகைவத்துவ ட்டு, 24பரிசுத்த
இடத்த ேல தண்ணீரில் குளித்து, தன் உைடகைள அணிந்துெகாண்டு, ெவளிேய
வந்து, தன் சர்வாங்கதகனபலிையயும் மக்களின் சர்வாங்கதகனபலிையயும்
ெசலுத்த , தனக்காகவும் மக்களுக்காகவும் பாவநவ ர்த்த ெசய்து,
25 பாவநவாரணபலியன் ெகாழுப்ைபப் பலிபீடத்தன்ேமல் எரிக்கக்கடவன்.
26 ேபாகவ டப்படும் ேபாக்காடாக ய ெவள்ளாட்டுக்கடாைவக் ெகாண்டுேபாய்
வ ட்டவன், தன் உைடகைளத் துைவத்து, தண்ணீரில் குளித்து, பன்பு
முகாமிற்குள் வருவானாக. 27 பாவநவ ர்த்த க்ெகன்று பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்குள்
இரத்தம் ெகாண்டுவரப்பட்ட பாவநவாரணபலியாகய காைளையயும்,
பாவநவாரணபலியாகய ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும், முகாமிற்கு ெவளிேய
ெகாண்டுேபாய், அைவகளின் ேதாைலயும், மாம்சத்ைதயும், சாணிையயும்
ெநருப்ப ேல சுட்ெடரிக்கக்கடவர்கள். 28 அைவகைளச் சுட்ெடரித்தவன்
தன் உைடகைளத் துைவத்து, தண்ணீரில் குளித்து, பன்பு முகாமிற்குள்
வருவானாக. 29 “ஏழாம் மாதம் பத்தாம் ேததய ேல, இஸ்ரேவலனானாலும்,
உங்களுக்குள் தங்கும் அந்நயனானாலும், தங்கள் ஆத்துமாக்கைளத்
தாழ்ைமப்படுத்துவதுமன்ற , ஒரு ேவைலயும் ெசய்யாமல் இருக்கேவண்டும்;
இது உங்களுக்கு ந ரந்தரமான கட்டைளயாக இருப்பதாக. 30 ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் உங்கள் பாவெமல்லாம் நீங்க ச் சுத்த கரிக்கப்படும்படி, அந்நாளில்
உங்கைளச் சுத்த கரிக்க, உங்களுக்காகப் பாவநவ ர்த்த ெசய்யப்படும்.
31 உங்களுக்கு அது வேசஷத்த ஓய்வுநாள்; அத ேல உங்கள் ஆத்துமாக்கைளத்
தாழ்ைமப்படுத்தக்கடவீர்கள்; இது ந ரந்தரமான கட்டைள. 32 அப ேஷகம்
ெபற்றவனும், தன் தகப்பனுைடய பட்டத்த ற்கு வந்து ஆசாரிய ஊழியம்ெசய்யப்
ப ரதஷ்ைட ெசய்யப்பட்டவனுமாகய ஆசாரியேன பாவநவ ர்த்த ெசய்யக்கடவன்.
அவன் பரிசுத்த உைடகளாகய சணல்நூல் உைடகைள அணிந்துெகாண்டு,
33 பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்கும் ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்கும், பலிபீடத்த ற்கும்,
ப ராயச்ச த்தம்ெசய்து, ஆசாரியர்களுக்காகவும் சைபயன் சகல மக்களுக்காகவும்
பாவநவ ர்த்த ெசய்யக்கடவன். 34 இப்படி வருடத்தல் ஒருமுைற இஸ்ரேவல்
மக்களுக்காக, அவர்களுைடய சகல பாவங்களுக்கும் பாவநவ ர்த்த ெசய்வது,
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உங்களுக்கு ந ரந்தரமான கட்டைளயாக இருப்பதாக என்று ெசால் என்றார்.
ெயேகாவா ேமாேசக்குக்கட்டைளய ட்டபடிேயஆேரான்ெசய்தான்.

அத்த யாயம் 17
பரிசுத்தஇரத்தம்

1 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “நீ ஆேராேனாடும்
அவனுைடய மகன்கேளாடும் இஸ்ரேவல் மக்கள் அைனவேராடும்
ெசால்லேவண்டியதாவது; ெயேகாவா கட்டைளயடுகறது என்னெவன்றால்:
3இஸ்ரேவல்குடும்பத்தாரில்எவனாகலும்மாட்ைடயாவதுெசம்மறயாட்ைடயாவது
ெவள்ளாட்ைடயாவது ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலாகய ெயேகாவாவுைடய
வாசஸ்தலத்த ற்கு முன்பாக, ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்தும்படி ெகாண்டுவராமல்,
4 முகாமிற்குள்ேளேயா அல்லது ெவளிேயேயா அைதக் ெகான்றால், அது
அந்த மனிதனுக்கு இரத்தப்பழியாகக் கருதப்படும். அந்த மனிதன் இரத்தம்
ச ந்தனபடியால், தன் மக்களுக்குள் இல்லாமல் அறுப்புண்டுேபாவான்.
5 ஆைகயால் இஸ்ரேவல் மக்கள் ெவளிய ேல பலியடுகற தங்களுைடய
பலிகைள, ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்வாசலில்ஆசாரியனிடத்தல் ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் ெகாண்டுவந்து, அங்ேக அைவகைளக் ெயேகாவாவுக்குச்
சமாதானபலிகளாகச் ெசலுத்தக்கடவர்கள். 6 அங்ேக ஆசாரியன், இரத்தத்ைத
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலில் இருக்கற ெயேகாவாவுைடய பலிபீடத்தன்ேமல்
ெதளித்து, ெகாழுப்ைபக் ெயேகாவாவுக்கு நறுமணவாசைனயாக எரிக்கக்கடவன்.
7 தாங்கள் முைறேகடான முைறயல் பன்பற்றுகற ேபய்களுக்குத்*
தங்கள் பலிகைள இனிச் ெசலுத்தாமல் இருப்பார்களாக; இது அவர்கள்
தைலமுைறேதாறும் அவர்களுக்கு ந ரந்தரமான கட்டைளயாக இருப்பதாக.
8 ேமலும் நீ அவர்கைள ேநாக்க : “இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரிலும் உங்கள் நடுேவ
தங்குகறஅந்நயர்களிலும்எவனாகலும்சர்வாங்கதகனபலிமுதலானைவகைளச்
ெசலுத்த , 9 அைத ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலிேல ெயேகாவாவுக்குச்
ெசலுத்தும்படி ெகாண்டுவராவ ட்டால், அவன் தன் மக்களுக்குள் இல்லாமல்
அறுப்புண்டுேபாவான் என்று ெசால். 10 “இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரிலும்
உங்களுக்குள் தங்கும் அந்நயர்களிலும் எவனாகலும் எந்தெவாரு இரத்தத்ைதச்
சாப்ப ட்டால், இரத்தத்ைதச் சாப்ப ட்ட அவனுக்குவேராதமாக நான் என்முகத்ைதத்
தருப்ப , அவன் தன் மக்களுக்குள் இல்லாதபடி அவைன அறுப்புண்டுேபாகச்
ெசய்ேவன். 11 மாம்சத்தன் உய ர் இரத்தத்தல் இருக்கறது; நான் அைத
உங்களுக்குப் பலிபீடத்தன்ேமல் உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்காகப் பாவநவ ர்த்த
ெசய்யும்படிக் கட்டைளய ட்ேடன்; ஆத்துமாவற்காகப் பாவநவ ர்த்த ெசய்க றது
இரத்தேம. 12 ஆகேவ உங்களில் ஒருவனும் இரத்தம் சாப்ப டேவண்டாம், உங்கள்
நடுேவ தங்குகற அந்நயனும் இரத்தம் சாப்ப டேவண்டாம்” என்று இஸ்ரேவல்
மக்களுக்குச் ெசான்ேனன். 13 “இஸ்ரேவல் மக்களிலும் உங்களுக்குள் தங்குகற
அந்நயர்களிலும் எவனாகலும் சாப்ப டத்தக்க ஒரு மிருகத்ைதயாவது ஒரு
பறைவையயாவது ேவட்ைடயாடிப் ப டித்தால், அவன் அதன் இரத்தத்ைதச்
ச ந்தச்ெசய்து, மண்ணினால் அைத மூடேவண்டும். 14 சகல மாம்சத்த ற்கும்
இரத்தம் உய ராக இருக்க றது; இரத்தம் உயருக்குச் சமானம்; ஆைகயால் எந்த
மாம்சத்தன்இரத்தத்ைதயும் சாப்ப டேவண்டாம்; சகல மாம்சத்தன்உயரும்அதன்
இரத்தம் தாேன; அைதச் சாப்படுக ற எவனும் அறுப்புண்டுேபாவான் என்று
இஸ்ரேவல் மக்களுக்குச் ெசான்ேனன். 15 தானாக இறந்துேபானைதயாவது,
பீறுண்டைதயாவது சாப்ப ட்டவன் எவனும் அவன் இஸ்ரேவலனானாலும்
அந்நயனானாலும், தன் உைடகைளத் துைவத்து, தண்ணீரில் குளித்து,
மாைலவைரத் தீட்டாயருப்பானாக; பன்பு சுத்தமாக இருப்பான். 16 அவன் தன்
உைடகைளத் துைவக்காமலும், குளிக்காமலும் இருந்தால், தன் அக்க ரமத்ைதச்
சுமப்பான்என்றுெசால்” என்றார்.

அத்த யாயம் 18
ஒழுக்க சீர்ேகடுகளுக்கானவதமுைறகள்

* அத்த யாயம் 17:7 17:7ஆடுெதய்வம்
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1 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “நீ இஸ்ரேவல் மக்களுக்குச்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: நான் உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா.
3 நீங்கள் குடியருந்த எக ப்துேதசத்தாருைடய ெசயல்களின்படி ெசய்யாமலும்,
நான் உங்கைள அைழத்துப்ேபாக ற கானான் ேதசத்தாருைடய ெசயல்களின்படி
ெசய்யாமலும், அவர்களுைடய முைறைமகளின்படி நடவாமலும், 4 என்னுைடய
நயாயங்களின்படி ெசய்து, என்னுைடய கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாண்டு
நடங்கள்; நான் உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா. 5 “ஆைகயால் என்
கட்டைளகைளயும் நயாயங்கைளயும் ைகக்ெகாள்ளக்கடவீர்கள்; அைவகளின்படி
ெசய்க றவன் எவனும் அைவகளால் பைழப்பான்; நான் ெயேகாவா. 6 “ஒருவனும்
தனக்கு ெநருங்கன இனமாகய ஒருத்தைய ந ர்வாணமாக்குவதற்கு
அவைளச் ேசரக்கூடாது; நான் ெயேகாவா. 7 உன் தகப்பைனயாவது
உன் தாையயாவது ந ர்வாணமாக்கக்கூடாது; அவள் உன் தாயானவள்;
அவைள ந ர்வாணமாக்கக்கூடாது. 8 உன் தகப்பனுைடய மைனவைய
ந ர்வாணமாக்கக்கூடாது; அது உன் தகப்பனுைடய ந ர்வாணம். 9 உன்
தகப்பனுக்காவது உன் தாய்க்காவது வீட்டிேலா ெவளிய ேலா ப றந்த மகளாகய
உன் சேகாதரிைய ந ர்வாணமாக்கக்கூடாது. 10 உன் மகனுைடய மகைளயாவது
உன் மகளுைடய மகைளயாவது ந ர்வாணமாக்கக்கூடாது; அது உன்னுைடய
ந ர்வாணம். 11உன் தகப்பனுைடய மைனவய டத்தல் உன் தகப்பனுக்குப் ப றந்த
மகைளந ர்வாணமாக்கக்கூடாது;அவள்உனக்குச் சேகாதரி. 12உன்தகப்பனுைடய
சேகாதரிைய ந ர்வாணமாக்கக்கூடாது; அவள் உன் தகப்பனுக்கு ெநருங்கன
உறவானவள். 13 உன் தாயனுைடய சேகாதரிைய ந ர்வாணமாக்கக்கூடாது;
அவள் உன் தாய்க்கு ெநருங்கன உறவானவள். 14 உன் தகப்பனுைடய
சேகாதரைனந ர்வாணமாக்கக்கூடாது; அவன்மைனவையச் ேசராேத; அவள்உன்
தகப்பனுைடய சேகாதரி. 15உன் மருமகைள ந ர்வாணமாக்கக்கூடாது; அவள்உன்
மகனுக்கு மைனவ , அவைள ந ர்வாணமாக்கக்கூடாது. 16 உன் சேகாதரனுைடய
மைனவைய ந ர்வாணமாக்கக்கூடாது; அது உன் சேகாதரனுைடய ந ர்வாணம்.
17 ஒரு ெபண்ைணயும் அவளுைடய மகைளயும் ந ர்வாணமாக்கக்கூடாது;
அவளுைடய மகன்களின் மகைளயும் மகளின் மகைளயும் ந ர்வாணமாக்கும்படி
தருமணம்ெசய்யக்கூடாது;இவர்கள்அவளுக்குெநருங்கனஉறவானவர்கள்;அது
முைறேகடு. 18 உன் மைனவ உய ேராடிருக்கும்ேபாது அவளுக்கு உபத்த ரவமாக
அவள் சேகாதரிையயும் ந ர்வாணமாக்குவதற்காக அவைளத் தருமணம்
ெசய்யக்கூடாது. 19 “ெபண்ணானவள் மாதவலக்கால் வலக்கப்பட்டிருக்கும்ேபாது,
அவைள ந ர்வாணமாக்க அவேளாேட ேசராேத. 20 ப றனுைடய மைனவேயாேட
ேசர்ந்து உடலுறவுெகாண்டு, அவள்மூலம் உன்ைனத் தீட்டுப்படுத்த க்
ெகாள்ளேவண்டாம். 21 நீ உன் சந்ததயல் யாைரயாகலும் ேமாேளகு
ெதய்வத்த ற்ெகன்று தீயல் பலியாக்க இடம்ெகாடுக்காேத; உன் ேதவனுைடய
நாமத்ைதப் பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்காேத; நான் ெயேகாவா. 22 ெபண்ேணாடு
உடலுறவு ெசய்வதுேபால ஆேணாேட உடலுறவு ெசய்யேவண்டாம்; அது
அருவருப்பானது. 23 எந்தெவாரு மிருகத்ேதாடும் நீ உடலுறவுெகாண்டு,
அதனாேல உன்ைனத் தீட்டுப்படுத்த ேவண்டாம்; ெபண்ணானவள் மிருகத்ேதாேட
உடலுறவுெகாள்ள ஏதுவாக அதற்கு முன்பாக ந ற்கக்கூடாது; அது அருவருப்பான
தாறுமாறு. 24 “இைவகளில் ஒன்றனாலும் உங்கைளத் தீட்டுப்படுத்தாதருங்கள்;
நான் உங்கள் முன்னின்று துரத்தவடுகற மக்கள் இைவகெளல்லாவற்றாலும்
தங்கைளத் தீட்டுப்படுத்தயருக்க றார்கள்; ேதசமும் தீட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்க றது.
25 ஆைகயால் அதன் அக்க ரமத்ைத வ சாரிப்ேபன்; ேதசம் தன் மக்கைள
புறக்கணித்துவடும். 26இந்தஅருவருப்புகைளெயல்லாம்உங்களுக்குமுன்இருந்த
அந்த ேதசத்தன் மனிதர்கள் ெசய்ததனாேல ேதசம் தீட்டானது. 27 இப்ெபாழுதும்
உங்களுக்கு முன் இருந்த மக்கைள ேதசம் புறக்கணித்தைதப்ேபால, நீங்கள்
அைதத் தீட்டுப்படுத்தும்ேபாது அது உங்கைளயும் புறக்கணிக்காதருக்க,
28 நீங்கள் என் கட்டைளகைளயும் என் நயாயங்கைளயும் ைகக்ெகாண்டு,
ேதசத்த ேல ப றந்தவனானாலும் உங்கள் நடுேவ தங்குகற அந்நயனானாலும்
இந்த அருவருப்புகளில் ஒன்ைறயும் ெசய்யேவண்டாம். 29 இப்படிப்பட்ட
அருவருப்பானைவகளில் ஒன்ைறயாவது யாராவது ெசய்தால், ெசய்த அந்த
ஆத்துமாக்கள் மக்களுக்குள்இல்லாதபடி அறுப்புண்டு ேபாவார்கள். 30ஆைகயால்
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உங்களுக்குமுன் ெசய்யப்பட்ட அருவருப்பான முைறைமகளில் யாெதான்ைற
நீங்கள் ெசய்து, அைவகளால் உங்கைளத் தீட்டுப்படுத்த க்ெகாள்ளாமலிருக்க என்
கட்டைளையக்ைகக்ெகாள்ளுங்கள்; நான் உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா என்று
ெசால்” என்றார்.

அத்த யாயம் 19
ஒழுக்கெநற கள்

1 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “நீ இஸ்ரேவல் மக்களின் சைப
அைனத்ேதாடும் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: உங்கள் ேதவனும்
ெயேகாவாவாகய நான் பரிசுத்தர், ஆைகயால் நீங்களும் பரிசுத்தராக
இருங்கள். 3 உங்களில் அவனவன் தன்தன் தாய்க்கும் தகப்பனுக்கும்
பயந்தருக்கவும், என் ஓய்வு நாட்கைள அனுசரிக்கவும்கடவீர்கள்; நான்
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா. 4 சைலகைள நாடாமலும், வார்ப்ப க்கப்பட்ட
ெதய்வங்கைள உங்களுக்கு உண்டாக்காமலும் இருப்பீர்களாக; நான் உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவா. 5 “நீங்கள் சமாதானபலிையக் ெயேகாவாவுக்குச்
ெசலுத்தனால், அைத மன உற்சாகமாகச் ெசலுத்துங்கள். 6 நீங்கள் அைதச்
ெசலுத்துகற நாளிலும் மறுநாளிலும் அைதச் சாப்ப டேவண்டும்; மூன்றாம்
நாள்வைர மீதயானது ெநருப்ப ேல சுட்ெடரிக்கப்படக்கடவது. 7 மூன்றாம்
நாளில் அதல் எைதயாகலும் சாப்ப ட்டால் அருவருப்பாயருக்கும்; அது
அங்கீகரிக்கப்படமாட்டாது. 8 அைதச் சாப்படுக றவன் ெயேகாவாவுக்குப்
பரிசுத்தமானைதப் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கனதனால் அவன் தன்
அக்க ரமத்ைதச் சுமந்து, தன் மக்களுக்குள் இல்லாதபடி அறுப்புண்டுேபாவான்.
9 “நீங்கள்ேதசத்தன்பயைரஅறுக்கும்ேபாது,உன்வயலின்ஓரத்தல்இருக்கறைத
முற்றலும் அறுக்காமலும், ச ந்த க்க டக்க ற கத ர்கைளப் ெபாறுக்காமலும்,
10 உன் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ேல பன் அறுப்ைப அறுக்காமலும், அத ேல
ச ந்த க்க டக்க ற பழங்கைளப் ெபாறுக்காமலும், அைவகைள ஏைழகளுக்கும்
பரேதச க்கும்வ ட்டுவடுவாயாக;நான்உங்கள்ேதவனாகயெயேகாவா. 11 “நீங்கள்
தருடாமலும், வஞ்சைனெசய்யாமலும், ஒருவருக்ெகாருவர் ெபாய் ெசால்லாமலும்
இருங்கள். 12 என் நாமத்ைதக்ெகாண்டு ெபாய்யாைணயடுகறதனால், உங்கள்
ேதவனுைடய நாமத்ைதப் பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்காமலும் இருப்பீர்களாக; நான்
ெயேகாவா. 13 “ப றைன ஒடுக்காமலும் ெகாள்ைளய டாமலும் இருப்பாயாக;
கூலிக்காரனுைடய கூலி வடியற்காலம்வைர உன்னிடத்தல் இருக்கக்கூடாது.
14 ெசவ டைன ந ந்த க்காமலும், குருடனுக்கு முன்ேன தைடகைள ைவக்காமலும்,
உன்ேதவனுக்குப் பயந்தருப்பாயாக; நான்ெயேகாவா. 15 “நயாயவ சாரைணயல்
அநயாயம் ெசய்யாதருங்கள்; ச றயவனுக்கு முகதாட்சணியம் ெசய்யாமலும்,
ெபரியவனுைடய முகத்த ற்கு பயப்படாமலும், நீதயாகப் ப றனுக்கு
நயாயந்தீர்ப்பாயாக. 16உன் மக்களுக்குள்ேள அங்கும் இங்கும் ேகாள்ெசால்லித்
த ரியாேத; *ப றனுைடய இரத்தப்பழிக்கு உட்படேவண்டாம்; நான் ெயேகாவா.
17 “உன் சேகாதரைன உன் உள்ளத்தல் பைகக்காேத; ப றன்ேமல் பாவம்
சுமராதபடி அவைன எப்படியும் கடிந்து ெகாள்ளேவண்டும். 18 பழிக்குப்பழி
வாங்காமலும் உன் மக்கள்ேமல் ெபாறாைமெகாள்ளாமலும், உன்னில் நீ
அன்புகூறுவதுேபால் ப றனிலும் அன்புகூருவாயாக; நான் ெயேகாவா. 19 “என்
கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாள்வீர்களாக; உன் மிருகங்கைள ேவறு இனத்ேதாேட
ெபருகச்ெசய்யாேத; உன் வயலிேல ெவவ்ேவறு வைகயான வைதகைளக்
கலந்து வைதக்காேத; சணல்நூலும் கம்பளிநூலும் கலந்த உைடைய அணியாேத
20 “ஒருவனுக்கு அடிைமயானவள் ஒரு ஆணுக்கு நயமிக்கப்பட்டவளாக
இருந்து, முற்றலும் மீட்கப்படாமலும் தன்னிச்ைசயாக வ டப்படாமலுமிருக்க,
அவேளாேட ஒருவன் காம உணர்வுடன் உடலுறவுெகாண்டால், அவர்கள்
ெகாைல ெசய்யப்படாமல், அடிக்கப்படேவண்டும்; அவள் சுதந்த ரமுள்ளவள்
அல்ல. 21 அவன் தன் குற்றநவாரணபலியாக ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலிேல
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் ஒரு ஆட்டுக்கடாைவக் ெகாண்டுவரக்கடவன்.
22 அதனாேல ஆசாரியன் அவன் ெசய்த பாவத்தனிமித்தம் அவனுக்காகக்
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ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் பாவநவ ர்த்த ெசய்யக்கடவன்; அப்ெபாழுது
அவன் ெசய்த பாவம் அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும். 23 “நீங்கள் அந்த ேதசத்தல்
வந்து, சாப்ப டத்தக்க பழங்கைளத் தருகற பலவத மரங்கைள நாட்டினபன்பு
அைவகளின்பழங்கைளவருத்தேசதனம்†இல்லாதைவகெளன்றுகருதுவீர்களாக;
மூன்று வருடங்கள் அது சாப்ப டப்படாமல், வருத்தேசதனம் இல்லாததாக
உங்களுக்கு கருதப்படேவண்டும். 24 பன்பு நான்காம் வருடத்த ேல அைவகளின்
பழங்கெளல்லாம் ெயேகாவாவுக்குத் துதெசலுத்துகறதற்ேகற்ற பரிசுத்தமாக
இருக்கும். 25ஐந்தாம் வருடத்த ேலஅைவகளின் பழங்கைளச் சாப்ப டலாம்; இப்படி
அைவகளின்பலன்உங்களுக்குப்ெபருகும்;நான்உங்கள்ேதவனாகயெயேகாவா.
26 “யாெதான்ைறயும் இரத்தத்துடன் சாப்ப டேவண்டாம். குற ேகட்காமலும்,
நாள்பார்க்காமலும்இருப்பீர்களாக. 27உங்கள்தைலமுடிையச்சுற்ற ஒதுக்காமலும்,
தாடியன் ஓரங்கைளக் கத்தரிக்காமலும், 28 ெசத்தவனுக்காக உங்கள்
உடைலக் கீற க்ெகாள்ளாமலும், அைடயாளமான எழுத்துக்கைள உங்கள்ேமல்
குத்த க்ெகாள்ளாமலும் இருப்பீர்களாக; நான் ெயேகாவா. 29 “ேதசத்தார்
ேவச த்தனம்ெசய்துேதசெமங்கும்முைறேகடானபாவம்நைறயாதபடிஉன்மகைள
ேவச த்தனம்ெசய்ய வடுகறதனாேல பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்காேத. 30 என்
ஓய்வுநாட்கைள அனுசரித்து, என் பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதக்குற த்துப் பயபக்தயாக
இருப்பீர்களாக; நான் ெயேகாவா. 31 “மாந்த ரீகம் ெசய்க றவர்கைள நாடி,
குறெசால்லுகறவர்கைளத் ேதடாதருங்கள்; அவர்களாேல தீட்டுப்படேவண்டாம்;
நான் உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா. 32 “நைரத்தவனுக்கு முன்பாக எழுந்து,
முத ர்வயதுள்ளவன்முகத்ைதக் கனப்படுத்த , உன் ேதவனுக்குப் பயப்படுவாயாக;
நான் ெயேகாவா. 33 “யாெதாரு அந்நயன் உங்கள் ேதசத்தல் உங்கேளாேட
தங்கனால், அவைனச் சறுைமப்படுத்தேவண்டாம். 34 உங்களிடத்தல்
குடியருக்க ற அந்நயைன இஸ்ரேவலைனப்ேபால கருத , நீங்கள் உங்களில்
அன்புெசலுத்துவதுேபால அவனிலும் அன்புெசலுத்துவீர்களாக; நீங்களும்
எக ப்துேதசத்தல் அந்நயர்களாக இருந்தீர்கேள; நான் உங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவா. 35 “நயாயவ சாரைணயலும், அளவலும், நைறயலும், படியலும்
அநயாயம் ெசய்யாதருப்பீர்களாக. 36 நயாயமான தராசும், நயாயமான
நைறகல்லும், நயாயமான மரக்காலும், நயாயமான படியும் உங்களுக்கு
இருக்கேவண்டும்; நான் உங்கைள எக ப்துேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்த
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா. 37 ஆைகயால் என்னுைடய கட்டைளகள்,
நயாயங்கள் யாைவயும் ைகக்ெகாண்டு, அைவகளின்படி நடக்கக்கடவீர்கள்; நான்
ெயேகாவா என்றுெசால்” என்றார்.

அத்த யாயம் 20
சட்டத்ைதமீறுபவர்களுக்கானதண்டைன

1 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “பன்னும் நீ இஸ்ரேவல்
மக்களிடம் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்; இஸ்ரேவல் மக்களிலும்
இஸ்ரேவலில் குடியருக்க ற அந்நயர்களிலும் எவனாகலும் தன்
சந்ததயல் ஒரு பள்ைளைய ேமாேளகு ெதய்வத்த ற்ெகன்று ெகாடுத்தால்,
அவன் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும்; ேதசத்தன் மக்கள் அவன்ேமல்
கல்ெலறயேவண்டும். 3 அவன் என் பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதத் தீட்டுப்படுத்த ,
என் பரிசுத்த நாமத்ைதப் பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்கும்படி, தன் சந்ததயல் ஒரு
பள்ைளைய ேமாேளகுக்குக் ெகாடுத்ததனாேல, நான் அப்படிப்பட்டவனுக்கு
வேராதமாக எத ர்த்து நன்று, அவைனத் தன் மக்களுக்குள் இல்லாதபடி
அறுப்புண்டு ேபாகச் ெசய்ேவன். 4 அவன் தன் சந்ததயல் ஒரு
பள்ைளைய ேமாேளகுக்குக் ெகாடுக்கும்ேபாது, ேதசத்தன் மக்கள் அவைனக்
ெகாைலெசய்யாதபடிக்குக் கண்டுெகாள்ளாமல் இருந்தால், 5 நான் அந்த
மனிதனுக்கும்அவன்குடும்பத்த ற்கும் வ ேராதமாக எத ர்த்து நன்று, அவைனயும்,
அவன் பன்ேன ேமாேளைக வபசாரமார்க்கமாகப் பன்பற்றன அைனவைரயும்,
தங்கள் மக்களுக்குள் இல்லாதபடிக்கு அறுப்புண்டுேபாகச் ெசய்ேவன்.
6 “ேஜாத டம் பார்க்க றவர்கைளயும் குறெசால்லுகறவர்கைளயும் பன்பற்ற

† அத்த யாயம் 19:23 19:23சுத்தமில்லாத பழங்கள்.
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ெகட்டுப்ேபாக எந்த ஆத்துமா அவர்கைள நாடுக றாேனா, அந்த ஆத்துமாவுக்கு
வ ேராதமாக எத ர்த்துநன்று, அவைனத் தன் மக்களுக்குள் இல்லாதபடி
அறுப்புண்டுேபாகச் ெசய்ேவன். 7ஆதலால் நீங்கள்உங்கைளப் பரிசுத்தப்படுத்த ப்
பரிசுத்தராக இருங்கள்; நான் உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா. 8 என்
கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாண்டு நடவுங்கள்; நான் உங்கைளப் பரிசுத்தமாக்குக ற
ெயேகாவா. 9 “தன் தகப்பைனயாவது தன் தாையயாவது சப க்க ற எவனும்
ெகாைலெசய்யப்படக்கடவன்; அவன் தன் தகப்பைனயும் தாையயும் சப த்தான்,
அவனுைடய இரத்தப்பழி அவன்ேமல் இருப்பதாக. 10 “ஒருவன் பறனுைடய
மைனவேயாேட வ பசாரம் ெசய்தால், ப றன் மைனவேயாேட வ பசாரம்
ெசய்த அந்த வ பசாரனும் அந்த வ பசாரியும் ெகாைலெசய்யப்படக்கடவர்கள்.
11 தன் தகப்பனுைடய மைனவேயாேட உறவுெகாள்க றவன் தன் தகப்பைன
ந ர்வாணமாக்கனபடியால், இருவரும் ெகாைலெசய்யப்படக்கடவர்கள்;
அவர்களுைடய இரத்தப்பழி அவர்கள்ேமல் இருப்பதாக. 12 ஒருவன் தன்
மருமகேளாேட உறவுெகாண்டால், இருவரும் ெகாைலெசய்யப்படக்கடவர்கள்;
அருவருப்பானதாறுமாறுெசய்தார்கள்;அவர்களுைடயஇரத்தப்பழிஅவர்கள்ேமல்
இருப்பதாக. 13 ஒருவன் ெபண்ேணாேட உடலுறவு ெகாள்க றதுேபால ஆேணாேட
உடலுறவுெகாண்டால், அருவருப்பான காரியம் ெசய்த அந்த இருவரும்
ெகாைலெசய்யப்படக்கடவர்கள்; அவர்களுைடய இரத்தப்பழி அவர்கள்ேமல்
இருப்பதாக. 14 ஒருவன் ஒரு ெபண்ைணயும் அவள் தாையயும் தருமணம்
ெசய்தால், அது முைறேகடு; இந்தவத முைறேகடு உங்களுக்குள் இல்லாதபடி,
அவைனயும் அவர்கைளயும் ெநருப்பல் சுட்ெடரிக்கேவண்டும். 15 ஒருவன்
மிருகத்ேதாேட உடலுறவுெகாண்டால், அவன் ெகாைலெசய்யப்படக்கடவன்; அந்த
மிருகத்ைதயும் ெகால்லக்கடவீர்கள். 16 ஒரு ெபண் யாெதாரு மிருகத்ேதாேட
ேசர்ந்து உடலுறவுெகாண்டால், அந்த ெபண்ைணயும் அந்த மிருகத்ைதயும்
ெகால்லக்கடவாய்; இரு ஜீவனும் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும்; அைவகளின்
இரத்தப்பழி அைவகளின்ேமல் இருப்பதாக. 17 “ஒருவன் தன் தகப்பனுக்காவது
தன் தாய்க்காவது மகளாயருக்க ற தன் சேகாதரிையச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு,
அவன் அவளுைடய ந ர்வாணத்ைதயும், அவள் அவனுைடய ந ர்வாணத்ைதயும்
பார்த்தால், அது பாதகம்; அவர்கள் தங்கள் மக்களின் கண்களுக்கு முன்பாக
அறுப்புண்டு ேபாகக்கடவர்கள்; அவன் தன் சேகாதரிைய ந ர்வாணப்படுத்தனான்;
அவன் தன் அக்க ரமத்ைதச் சுமப்பான். 18 ஒருவன் மாதவ டாய் உள்ள
ெபண்ணுடன் உடலுறவுெகாண்டு, அவைள ந ர்வாணமாக்கனால், அவன்
அவளுைடய இரத்தப்ேபாக்ைகத் த றந்து, அவளும் தன் இரத்தப்ேபாக்ைக
ெவளிப்படுத்தனபடியால், இருவரும் தங்கள் மக்களுக்குள் இல்லாதபடி
அறுப்புண்டுேபாகேவண்டும். 19 உன் தாயனுைடய சேகாதரிையயும் உன்
தகப்பனுைடய சேகாதரிையயும் ந ர்வாணமாக்காேத, அப்படிப்பட்டவன் தன்
ெநருங்கய இனத்ைத அவமானமாக்கனான்; அவர்கள் தங்கள் அக்க ரமத்ைதச்
சுமப்பார்கள். 20 ஒருவன் தன் தகப்பனின் சேகாதரனுைடய மைனவேயாேட
சயனித்தால், அவன் தன் தகப்பனின் சேகாதரைன ந ர்வாணமாக்கனான்;
அவர்கள் தங்கள் பாவத்ைதச் சுமப்பார்கள், வாரிசு இல்லாமல் சாவார்கள்.
21 ஒருவன் தன் சேகாதரனுைடய மைனவையத் தருமணம்ெசய்தால்,
அது அசுத்தம்; தன் சேகாதரைன ந ர்வாணமாக்கனான், அவர்கள் வாரிசு
இல்லாமலிருப்பார்கள். 22 “ஆைகயால் நீங்கள் குடியருப்பதற்காக நான்
உங்கைளக் ெகாண்டுேபாக ற ேதசம் உங்கைள வாந்த பண்ணாதபடி,
நீங்கள் என் கட்டைளகள் யாைவயும் என்னுைடய நயாயங்கள் யாைவயும்
ைகக்ெகாண்டு நடங்கள். 23 நான் உங்களுக்கு முன்பாகத் துரத்தவடுகற
மக்களுைடய பழக்கவழக்கங்களின்படி நடக்காதருங்கள்; அவர்கள் இப்படிப்பட்ட
காரியங்கைளெயல்லாம் ெசய்தபடியால் நான் அவர்கைள ெவறுத்ேதன்.
24 “நீங்கள் அவர்கள் ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வீர்கள் என்று
உங்களுடன் ெசான்ேனன்; பாலும் ேதனும் ஒடுகற *அந்த ேதசத்ைத
உங்களுக்குச் ெசாந்தமாகக் ெகாடுப்ேபன்; உங்கைள மற்ற மக்கைளவ ட்டுப்
ப ரித்ெதடுத்த உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா நாேன. 25 ஆைகயால்
சுத்தமான மிருகங்களுக்கும் அசுத்தமான மிருகங்களுக்கும், சுத்தமான
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பறைவகளுக்கும் அசுத்தமான பறைவகளுக்கும் நீங்கள் வத்தயாசம்ெசய்து,
நான் உங்களுக்குத் தீட்டாக எண்ணச்ெசால்லி வலக்கன மிருகங்களாலும்
பறைவகளாலும் தைரய ேல ஊருகற யாெதாரு ப ராணிகளாலும் உங்கைள
அருவருப்பாக்காமல் இருப்பீர்களாக. 26 ெயேகாவாகய நான் பரிசுத்தராக
இருக்க றபடியனாேல நீங்களும் எனக்ேகற்ற பரிசுத்தவான்களாக இருப்பீர்களாக;
நீங்கள் என்னுைடயவர்களாக இருக்கும்படிக்கு, உங்கைள மற்ற மக்கைளவ ட்டுப்
ப ரித்ெதடுத்ேதன். 27 “ேஜாத டம் பார்க்க றவர்களும் குறெசால்லுகறவர்களுமாக
இருக்க ற ஆணாகலும் ெபண்ணாகலும் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும்;
அவர்கள்ேமல் கல்ெலறவார்களாக; அவர்களுைடய இரத்தப்பழி அவர்கள்ேமல்
இருப்பதாக என்றுெசால்” என்றார்.

அத்த யாயம் 21
ஆசாரியர்களுக்கானநைடமுைறகள்

1 பன்பு ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : “ஆேரானின் மகன்களாகய
ஆசாரியர்களில் ஒருவனும் தன் மக்களில் இறந்துேபான ஒருவருக்காகத்
தங்கைளத் தீட்டுப்படுத்தக்கூடாெதன்று அவர்கேளாேட ெசால். 2 தன்
தாயும், தன் தகப்பனும், தன் மகனும், தன் மகளும், தன் சேகாதரனும்,
3 ஆணுக்கு வாழ்க்ைகப்படாமல் தன்னிடத்தலிருக்கற கன்னிப்ெபண்ணான
தன் சேகாதரியுமாக ய தனக்கு ெநருங்கய உறவுமுைறயான இவர்களுைடய
சாவுக்காகத் தீட்டுப்படலாம். 4 தன் மக்களுக்குள்ேள ெபரியவனாகய
அவன் ேவெறாருவருக்காகவும் தன்ைனப் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்க த்
தீட்டுப்படுத்தக்கூடாது.* 5 அவர்கள் தங்கள் தைலைய ெமாட்ைடயடிக்காமலும்,
தங்கள் தாடியன் ஓரங்கைளச் சைரத்துக்ெகாள்ளாமலும், தங்கள் உடைலக்
கீற க்ெகாள்ளாமலும் இருப்பார்களாக†. 6 தங்கள் ேதவனுைடய நாமத்ைதப்
பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்காமல் அவருக்ேகற்ற பரிசுத்தராக இருப்பார்களாக;
அவர்கள் ெயேகாவாவன் தகனபலிகைளயும் தங்கள் ேதவனுைடயஅப்பத்ைதயும்
ெசலுத்துகறவர்களாதலால் பரிசுத்தராக இருக்கேவண்டும். 7 அவர்கள்
தங்கள் ேதவனுக்குப் பரிசுத்தமானவர்கள், ஆைகயால் ேவசையயாகலும்,
கற்ைப இழந்தவைளயாகலும் தருமணம் ெசய்யக்கூடாது; தன் கணவனாேல
வவாகரத்து ெசய்யப்பட்ட ெபண்ைணயும் தருமணம் ெசய்யக்கூடாது.
8 அவன் ேதவனுைடய அப்பத்ைதச் ெசலுத்துகறபடியால் நீ அவைனப்
பரிசுத்தப்படுத்தேவண்டும்; உங்கைளப் பரிசுத்தமாக்குக ற ெயேகாவாகய நான்
பரிசுத்தராக இருக்க றபடியால், அவனும் உனக்கு முன்பாகப் பரிசுத்தனாக
இருப்பானாக. 9 ஆசாரியனுைடய மகள், ேவச த்தனம்ெசய்து, தன்ைனப்
பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கனால், அவள் தன் தகப்பைனயும் பரிசுத்தக்
குைலச்சலாக்குகறாள்; அவள் ெநருப்ப ேல சுட்ெடரிக்கப்படக்கடவள். 10 “தன்
சேகாதரர்களுக்குள்ேள ப ரதானஆசாரியனாக தன் தைலயல்அப ேஷகத்ைதலம்
ஊற்றப்பட்டவனும், அவனுக்குரிய உைடகைள அணியும்படி ப ரதஷ்ைட
ெசய்யப்பட்டவனுமாக இருக்க றவன் எவேனா, அவன் தன் தைலப்பாைகைய
எடுக்காமலும், தன் உைடகைளக் க ழித்துக்ெகாள்ளாமலும், 11 சடலம் க டக்கும்
இடத்தல் ேபாகாமலும், தன் தகப்பனுக்காகவும், தாய்க்காகவும் தன்ைனத்
தீட்டுப்படுத்த க்ெகாள்ளாமலும், 12 பரிசுத்த ஸ்தலத்தலிருந்து புறப்படாமலும்
தன் ேதவனுைடய பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதப் பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்காமலும்
இருப்பானாக; அவனுைடய ேதவனின் அப ேஷக ைதலம் என்னும் க ரீடம்
அவன்ேமல் இருக்கறேத: நான் ெயேகாவா. 13 கன்னியாக இருக்க ற
ெபண்ைண அவன் தருமணம்ெசய்யேவண்டும். 14 வதைவையயானாலும்
வவாகரத்து ெசய்யப்பட்டவைளயானாலும் கற்புக்குைலந்தவைளயானாலும்
ேவசையயானாலும் தருமணம்ெசய்யாமல், தன் மக்களுக்குள்ேள ஒரு
கன்னிைகையத் தருமணம்ெசய்யக்கடவன். 15 அவன் தன் வத்ைதத் தன்
மக்களுக்குள்ேள பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்காமல் இருப்பானாக; நான் அவைனப்
பரிசுத்தமாக்குக ற ெயேகாவா என்று ெசால் என்றார். 16 பன்னும் ெயேகாவா
ேமாேசைய ேநாக்க : 17 “நீ ஆேராேனாேட ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:

* அத்த யாயம் 21:4 21:4 தருமணங்களால்தீட்டுப்படக்கூடாது. † அத்த யாயம் 21:5 21:5 19:27-28 பார்க்க
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உன் சந்ததயாருக்குள்ேள உடல் ஊனமுள்ளவன் தைலமுைறேதாறும்
ேதவனுைடய அப்பத்ைதச் ெசலுத்தும்படி ேசரக்கூடாது. 18 ஊனமுள்ள
ஒருவனும் அணுகக்கூடாது; குருடனானாலும், சப்பாணியானாலும், குறுகன
அல்லது நீண்ட உறுப்புள்ளவனானாலும், 19 கால் ஒடிந்தவனானாலும், ைக
ஒடிந்தவனானாலும், 20கூன்வழுந்தவனானாலும், குள்ளமானவனானாலும், கண்
பார்ைவ இழந்தவனானாலும், ெசாறயனானாலும், அசடு உள்ளவனானாலும்,
வைத நசுங்கனவனானாலும் அணுகக்கூடாது. 21 ஆசாரியனாகய ஆேரானின்
சந்ததயாரில் உடல் ஊனமுள்ள ஒருவனும் ெயேகாவாவன் தகனபலிகைளச்
ெசலுத்த வரக்கூடாது; அவன் உடல் ஊனமுள்ளவனாக இருப்பதால், அவன்
ேதவனுைடய அப்பத்ைதச் ெசலுத்த வரக்கூடாது. 22 அவன் தன் ேதவனுைடய
அப்பமாகய மகா பரிசுத்தமானைவகளிலும் மற்ற பரிசுத்தமானைவகளிலும்
சாப்ப டலாம். 23 ஆனாலும் அவன் உடல் ஊனமுள்ளவன், ஆைகயால், அவன்
என் பரிசுத்த ஸ்தலங்கைளப் பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்காதபடிக்குத் தைரக்குள்ேள
ேபாகாமலும் பலிபீடத்தன் அருகல் ேசராமலும் இருப்பானாக; நான் அவர்கைளப்
பரிசுத்தமாக்குக ற ெயேகாவா என்று ெசால்” என்றார். 24 ேமாேச இைவகைள
ஆேராேனாடும் அவன் மகன்கேளாடும் இஸ்ரேவல் மக்கள் அைனவேராடும்
ெசான்னான்.

அத்த யாயம் 22
1 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “இஸ்ரேவல் மக்கள் எனக்ெகன்று

நயமித்துச் ெசலுத்துகற பரிசுத்தப் ெபாருட்கைளக்குறத்து ஆேரானும்
அவனுைடயமகன்களும்என்பரிசுத்த நாமத்ைதப் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்காதபடி
எச்சரிக்ைகயாக இருக்கேவண்டும் என்றுஅவர்களுக்குச் ெசால்; நான் ெயேகாவா.
3அன்றயும் நீ அவர்கைள ேநாக்க : உங்கள் தைலமுைறகளிலுள்ள சந்ததயாரில்
யாராவது தான் தீட்டுப்பட்டிருக்கும்ேபாது, இஸ்ரேவல் மக்கள் ெயேகாவாவுக்கு
நயமித்துச் ெசலுத்துகற பரிசுத்தமானைவகள் அருகல் ேசர்ந்தால், அந்த
ஆத்துமா என் சந்ந தயல் இல்லாதபடி அறுப்புண்டுேபாவான் என்று ெசால்;
நான் ெயேகாவா. 4ஆேரானின் சந்ததயாரில் எவன் ெதாழுேநாயாளிேயா, எவன்
வந்து கழிதல் உள்ளவேனா, அவன் சுத்தமாகும்வைர பரிசுத்தமானைவகளில்
சாப்ப டக்கூடாது; பணத்தனாேலதீட்டானைவகளில்எைதயாகலும்ெதாட்டவனும்,
வந்து கழிந்தவனும், 5 தீட்டுப்படுத்துகற யாெதாரு ஊரும் ப ராணிையயாகலும்
தீட்டுள்ள மனிதைனயாகலும் ெதாட்டவனும், 6 மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பான்;
அவன் தண்ணீரில் குளிக்கும்வைர பரிசுத்தமானைவகளில் சாப்ப டக்கூடாது.
7 சூரியன் மைறந்தபன்பு சுத்தமாக இருப்பான்; அதன்பன்பு அவன்
பரிசுத்தமானைவகளில் சாப்ப டலாம்; அது அவனுைடய ஆகாரம். 8 தானாகச்
ெசத்தைதயும் பீறுண்டைதயும் அவன் சாப்படுக றதனாேல தன்ைனத்
தீட்டுப்படுத்தக்கூடாது; நான் ெயேகாவா. 9 ஆைகயால் பரிசுத்தமானைத
அவர்கள்பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்குகறதனாேல, பாவம்சுமந்துஅதன்காரணமாக
மரணமைடயாமலிருக்க, என் கட்டைளையக் காக்கக்கடவர்கள்; நான் அவர்கைளப்
பரிசுத்தமாக்குக ற ெயேகாவா. 10 “அந்நயன் ஒருவனும் பரிசுத்தமானைவகளில்
சாப்ப டக்கூடாது; ஆசாரியன் வீட்டில் தங்கயருக்க றவனும் கூலிேவைல
ெசய்க றவனும் பரிசுத்தமானதல் சாப்ப டக்கூடாது. 11ஆசாரியனால் பணத்தற்கு
வாங்கப்பட்டவனும், அவன் வீட்டிேல ப றந்தவனும் அவனுைடய ஆகாரத்தல்
சாப்ப டலாம். 12 ஆசாரியனுைடய மகள் அந்நயனுக்கு வாழ்க்ைகப்பட்டால்,
அவள் பரிசுத்தமானைவகளின் பைடப்ப ேல சாப்ப டக்கூடாது. 13 வதைவயான,
அல்லது வவாகரத்து ெசய்யப்பட்டவளான ஆசாரியனுைடய மகள் பள்ைள
இல்லாதருந்து, தன் தகப்பனுைடய வீட்டில் தன்னுைடய இளவயதல்
இருந்ததுேபால தரும்பவந்து இருந்தாெளன்றால், அவள் தன் தகப்பனுைடய
ஆகாரத்தல் சாப்ப டலாம்; அந்நயனாகய ஒருவனும் அதல் சாப்ப டக்கூடாது.
14 “ஒருவன் அறயாமல் பரிசுத்தமானதல் சாப்ப ட்டிருந்தால், அவன் அத ேல
ஐந்தல் ஒரு பங்கு அதகமாக ேசர்த்து பரிசுத்தமானைவகளுடன்ஆசாரியனுக்குக்
ெகாடுக்கக்கடவன். 15 அவர்கள் ெயேகாவாவுக்குப் பைடக்க ற இஸ்ரேவல்
மக்களுைடய பரிசுத்தமானைவகைளப் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்காமலும்,
16 அைவகைளச் சாப்படுக றதனால் அவர்கள்ேமல் குற்றமான அக்க ரமத்ைதச்
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சுமரச்ெசய்யாமலும் இருப்பார்களாக; நான் அவர்கைளப்* பரிசுத்தமாக்குக ற
ெயேகாவா என்று ெசால்” என்றார். 17 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : 18 “நீ ஆேராேனாடும் அவனுைடய மகன்கேளாடும் இஸ்ரேவல்
மக்கள் அைனவேராடும் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவல்
குடும்பத்தாரிலும் இஸ்ரேவலில் தங்குகற அந்நயர்களிலும் தங்களுைடய
ெபாருத்தைனகளின்படியாகலும் உற்சாகத்தன்படியாகலும் சர்வாங்க
தகனபலிகளாகக் ெயேகாவாவுக்குத் தங்கள் காணிக்ைகைய எவர்கள்
ெசலுத்தப்ேபாக றார்கேளா, 19அவர்கள் தங்கள் மனதன்படிேய மாடுகளிலாகலும்
ஆடுகளிலாகலும் ெவள்ளாடுகளிலாகலும் பழுதற்ற ஒரு ஆைணப் ப டித்துவந்து
ெசலுத்துவார்களாக. 20 ஊனமுள்ள ஒன்ைறயும் ெசலுத்தேவண்டாம்; அது
உங்கள்நமித்தம் அங்கீகரிக்கப்படுவதல்ைல. 21 ஒருவன் வேசஷத்த
ெபாருத்தைனயாயாவது, உற்சாகமாயாவது, ெயேகாவாவுக்கு மாடுகளிலாகலும்
ஆடுகளிலாகலும் சமாதானபலிகைளச் ெசலுத்தப்ேபானால், அது
அங்கீகரிக்கப்படும்படி, ஒரு ஊனமில்லாமல் உத்தமமாக இருக்கேவண்டும்.
22 குருடு, எலும்பு முற ந்தைவ, முடம், கட்டிகள் உள்ளைவ, ெசாற , புண் முதலிய
குைறபாடு உள்ளைவகைள நீங்கள் ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்தாமலும்,
அைவகளாேல ெயேகாவாவுக்குப் பலிபீடத்தன்ேமல் தகனபலிய டாமலும்
இருப்பீர்களாக. 23 நீண்ட அல்லது குறுகன உறுப்புள்ள மாட்ைடயும்
ஆட்ைடயும் நீ உற்சாகபலியாக ெசலுத்தலாம்; ெபாருத்தைனக்காக அது
அங்கீகரிக்கப்படமாட்டாது. 24 வைத நசுங்கனைதயும், ெநாறுங்கனைதயும்,
காயப்பட்டைதயும், வைத அறுக்கப்பட்டைதயும் நீங்கள் ெயேகாவாவுக்குச்
ெசலுத்தாமலும், அைவகைள உங்கள் ேதசத்தல் பலிய டாமலும் இருப்பீர்களாக.
25 அந்நயர்களின் ைகயலும் இப்படிப்பட்டைத வாங்க , ேதவனுக்கு அப்பமாகச்
ெசலுத்தேவண்டாம்; அைவகளின் குைறபாடும், ஊனமும் அைவகளில்
இருக்க றது; அைவகள் உங்களுக்காக அங்கீகரிக்கப்படுவதல்ைல என்று
ெசால்” என்றார். 26 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 27 “ஒரு
கன்றாவது ெசம்மறயாட்டுக்குட்டியாவது, ெவள்ளாட்டுக்குட்டியாவது பறந்தால்,
அது ஏழுநாட்கள் தன் தாயனிடத்தல் இருப்பதாக; எட்டாம் நாள் முதல் அது
ெயேகாவாவுக்குத் தகனபலியாக அங்கீகரிக்கப்படும். 28 பசுைவயும் அதன்
கன்ைறயும், ஆட்ைடயும் அதன் குட்டிையயும் ஒேர நாளில் ெகால்லேவண்டாம்.
29 ெயேகாவாவுக்கு நன்ற பலிையச் ெசலுத்துவீர்களானால் மனப்பூர்வமாக
அைதச் ெசலுத்துவீர்களாக. 30 அந்நாளிேலேய அைதச் சாப்ப ட்டுவ டேவண்டும்;
வடியற்காலம்வைர நீங்கள் அதல் ஒன்ைறயும் மீதயாக ைவக்கேவண்டாம்;
நான் ெயேகாவா. 31 “நீங்கள் என் கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாண்டு,
அைவகளின்படி ெசய்யக்கடவீர்கள்; நான் ெயேகாவா. 32 என் பரிசுத்த நாமத்ைதப்
பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்காமல் இருப்பீர்களாக; நான் இஸ்ரேவல் மக்கள் நடுேவ
பரிசுத்தர் என்று மத க்கப்படுேவன்; நான் உங்கைளப் பரிசுத்தமாக்குக ற
ெயேகாவா. 33 நான் உங்களுக்கு ேதவனாக இருப்பதற்காக, உங்கைள
எக ப்துேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்ேதன்; நான் ெயேகாவா என்று ெசால்”
என்றார்.

அத்த யாயம் 23
பண்டிைகநாட்கள்

1 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “நீ இஸ்ரேவல் மக்களிடம்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: சைபகூடி வந்து பரிசுத்த நாட்களாக
அனுசரிக்கும்படி, நீங்கள் கூறேவண்டிய ெயேகாவாவுைடய பண்டிைக
நாட்களாவன: 3 “ஆறுநாட்களும் ேவைலெசய்யேவண்டும்; ஏழாம்நாள் பரிசுத்த
சைபகூடுதலான ஓய்வுநாள், அதல் ஒரு ேவைலயும் ெசய்யேவண்டாம்; அது
உங்கள் குடியருப்புகளிெலல்லாம் ெயேகாவாவுக்ெகன்று ஓய்ந்தருக்கும்
நாளாக இருப்பதாக. 4 “சைபகூடிவந்து பரிசுத்தமாக அனுசரிக்கும்படி, நீங்கள்
குறத்தகாலத்தல் அறவக்கேவண்டிய ெயேகாவாவன் பண்டிைககளாவன:
5 முதலாம் மாதம் பதனான்காம் ேதத மாைலேநரமாக ய ேவைளய ேல
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ெயேகாவாவன் பஸ்கா பண்டிைகயும், 6 அந்த மாதம் பதைனந்தாம் ேததய ேல,
ெயேகாவாவுக்குப் புளிப்பல்லாத அப்பப்பண்டிைகயுமாக இருக்கும்; ஏழுநாட்கள்
புளிப்பல்லாத அப்பங்கைளச் சாப்ப டேவண்டும். 7 முதலாம் நாள் உங்களுக்குப்
பரிசுத்தமான சைபகூடுதல்; அத ேல சாதாரணமான யாெதாரு ேவைலயும்
ெசய்யேவண்டாம். 8 ஏழுநாட்களும் ெயேகாவாவுக்குத் தகனபலிய டேவண்டும்;
ஏழாம்நாள் பரிசுத்தமான சைபகூடுதல்; அதல் சாதாரணமான யாெதாரு
ேவைலயும் ெசய்யக்கூடாது என்று ெசால்” என்றார். 9 பன்னும் ெயேகாவா
ேமாேசைய ேநாக்க : 10 “நீ இஸ்ரேவல் மக்களிடம் ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: நான் உங்களுக்குக் ெகாடுக்கும் ேதசத்தல் நீங்கள்
ேபாய்ச் ேசர்ந்து, அதன் வைளச்சைல அறுக்கும்ேபாது, உங்கள் அறுப்பன்
முதற்பலனாகய ஒரு கத ர்க்கட்ைட ஆசாரியனிடத்தல் ெகாண்டுவரக்கடவீர்கள்.
11 உங்களுக்காக அது அங்கீகரிக்கப்படும்படி, ஆசாரியன் அந்தக் கத ர்க்கட்ைட
ஓய்வுநாளுக்கு மறுநாளில் ெயேகாவாைடய சந்ந தயல் அைசவாட்டேவண்டும்.
12 நீங்கள் அந்தக் கத ர்க்கட்ைட அைசவாட்டும் நாளில் ெயேகாவாவுக்குச்
சர்வாங்க தகனபலியாக ஒருவயதுைடய பழுதற்ற ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையயும்,
13 ெயேகாவாவுக்கு நறுமண வாசைனயான தகனபலியாக ஒரு மரக்காலிேல
பத்தல்இரண்டுபங்கானதும்எண்ெணயேலபைசந்ததுமானெமல்லியமாவாகய
உணவுபலிையயும், த ராட்ைசப்பழ ரசத்த ேல காற்படியாகய * பானபலிையயும்
ெசலுத்தக்கடவீர்கள். 14 உங்கள் ேதவனுக்குக் காணிக்ைகைய நீங்கள்
ெகாண்டுவரும் அந்தநாள்வைர, அப்பமும் வாட்டிய கதைரயும் பச்ைசக்கதைரயும்
சாப்ப டேவண்டாம்; இது உங்களுைடய குடியருப்புகளிெலல்லாம் உங்கள்
தைலமுைறேதாறும் ைகக்ெகாள்ளேவண்டிய ந ரந்தரமான கட்டைள. 15 “நீங்கள்
அைசவாட்டும் கத ர்க்கட்ைடக் ெகாண்டுவரும் ஓய்வுநாளுக்கு மறுநாள்
முதற்ெகாண்டு எண்ணத்துவங்க , ஏழுவாரங்கள் முடிந்தபன்பு, 16 ஏழாம்
ஓய்வுநாளுக்குமறுநாளாகயஐம்பதாம் நாள்வைரகணக்க ட்டு,ெயேகாவாவுக்குப்
புதய உணவுபலிையச் ெசலுத்தக்கடவீர்கள். 17 நீங்கள் ஒரு மரக்காலிேல பத்தல்
இரண்டுபங்காகயெமல்லியமாவ ேலபுளிப்பாகேவகைவக்கப்பட்டஅைசவாட்டும்
காணிக்ைகயாக இருக்க ற இரண்டு அப்பங்கைள உங்கள் வீடுகளிலிருந்து
ேயேகாவாக்ெகன்று முதற்பலனாகக் ெகாண்டுவந்து, 18 அப்பத்ேதாேடகூடக்
ெயேகாவாவுக்குச் சர்வாங்கதகனபலியாக, ஒருவயதுைடய பழுதற்ற ஏழு
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், ஒரு காைளையயும், இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும்,
ெயேகாவாவுக்கு நறுமண வாசைனயான தகனபலியாக அைவகளுக்குரிய
உணவுபலிையயும், பானபலிையயும்ெசலுத்த , 19ெவள்ளாடுகளில்ஒருகடாைவப்
பாவநவாரணபலியாகவும், ஒருவயதுைடய இரண்டு ஆட்டுக்குட்டிகைளச்
சமாதானபலியாகவும் ெசலுத்தக்கடவீர்கள். 20 அைவகைள ஆசாரியன்
முதற்பலனாகய அப்பத்ேதாடும் இரண்டு ஆட்டுக்குட்டிகேளாடுங்கூட
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் அைசவாட்டும் பலியாக அைசவாட்டக்கடவன்;
ெயேகாவாவுக்குப் பரிசுத்தமாக ய அைவகள் ஆசாரியனுைடயைவகளாகும்.
21 அந்த நாள் உங்களுக்குச் சைபகூடும் பரிசுத்த நாள் என்று கூறேவண்டும்;
அத ேல சாதாரணமான யாெதாரு ேவைலயும் ெசய்யக்கூடாது; இது உங்கள்
வீடுகளிெலல்லாம் உங்கள் தைலமுைறேதாறும் ைகக்ெகாள்ளேவண்டிய
ந ரந்தரமான கட்டைள. 22 “உங்கள் ேதசத்தன் வைளச்சைல நீங்கள்
அறுக்கும்ேபாது, வயலின் ஓரத்தல் இருக்கறைத முற்றலும் அறுக்காமலும்,
ச ந்த க்க டக்க ற கத ர்கைளப் ெபாறுக்காமலும், எளியவனுக்கும் அந்நயனுக்கும்
அைவகைள வ ட்டுவ டேவண்டும்; நான் உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா என்று
ெசால்” என்றார். 23 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 24 “நீ இஸ்ரேவல்
மக்களிடம் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: உங்களுக்கு ஏழாம் மாதம்
முதலாம்ேதத எக்காளச்சத்தத்தால் நைனவுகூறுதலாகக் ெகாண்டாடுக ற
பண்டிைக என்கற சைப கூடும் பரிசுத்த ஓய்வுநாளாக இருப்பதாக. 25 அத ேல
சாதாரணமான யாெதாரு ேவைலயும் ெசய்யாமல், ெயேகாவாவுக்குத் தகனபலி
ெசலுத்தேவண்டும் என்று ெசால்” என்றார். 26 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : 27 “அந்த ஏழாம் மாதம் பத்தாந்ேதத உங்களுக்குப் பாவநவ ர்த்த
ெசய்யும் நாளும் சைபகூடும் பரிசுத்தநாளுமாக இருப்பதாக; அப்ெபாழுது நீங்கள்

* அத்த யாயம் 23:13 23:13 1 க ேலா,யாத் 29:40
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உங்கள் ஆத்துமாக்கைளத் தாழ்ைமப்படுத்த , ெயேகாவாவுக்குத் தகனபலி
ெசலுத்தக்கடவீர்கள். 28 அந்த நாள் உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் உங்களுக்காகப் பாவநவ ர்த்த ெசய்யப்படும் பாவநவாரண
நாளாக இருக்க றபடியால், அத ேல யாெதாரு ேவைலயும் ெசய்யேவண்டாம்.
29அந்நாளிேலதன்ைனத்தாழ்ைமப்படுத்தாதஎந்தஆத்துமாவும்தன்மக்களுக்குள்
இல்லாதபடிக்கு அறுப்புண்டுேபாவான். 30 அந்நாளிேல ஒரு ஆத்துமா யாெதாரு
ேவைலையச் ெசய்தால், அந்த ஆத்துமாைவ அவன் மக்களின் நடுவ ேல
ைவக்காமல் அழிப்ேபன். 31 அதல் நீங்கள் எந்த ேவைலயும் ெசய்யாதருப்பது
உங்கள் வீடுகளிெலல்லாம் உங்கள் தைலமுைறேதாறும் ைகக்ெகாள்ளேவண்டிய
ந ரந்தரமான கட்டைள. 32 அது உங்களுக்கு வேசஷத்த ஓய்வுநாள்; அதல்
உங்கள் ஆத்துமாக்கைளத் தாழ்ைமப்படுத்தேவண்டும்; அந்த மாதத்தன்
ஒன்பதாம்ேதத மாைல துவக்க , மறுநாள் மாைலவைர உங்கள் ஓய்ைவ
அனுசரிப்பீர்களாக” என்றார். 33 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
34 “நீ இஸ்ரேவல் மக்களிடம் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: அந்த
ஏழாம் மாதம் பதைனந்தாம்ேததமுதல் ஏழுநாட்களும் ெயேகாவாவுக்கு
அனுசரிக்கும் கூடாரப்பண்டிைகயாக இருப்பதாக. 35 முதலாம் நாள் சைபகூடும்
பரிசுத்தநாள்; அத ேல சாதாரணமான யாெதாரு ேவைலயும் ெசய்யக்கூடாது.
36 ஏழுநாட்களும் ெயேகாவாவுக்குத் தகனபலி ெசலுத்தக்கடவீர்கள்; எட்டாம் நாள்
உங்களுக்குச் சைபகூடும் பரிசுத்தநாள்; அத ேல ெயேகாவாவுக்குத் தகனபலி
ெசலுத்தக்கடவீர்கள்; அது அனுசரிக்கப்படும் நாள்; அத ேல சாதாரணமான
யாெதாரு ேவைலயும் ெசய்யேவண்டாம். 37 “நீங்கள் ெயேகாவாவுைடய
ஓய்வுநாட்களில் ெசலுத்துவதும் தவ ர, நீங்கள் ெயேகாவாவுக்குப் பைடக்க ற
உங்கள் எல்லாக் காணிக்ைககளும் ெபாருத்தைனகளும் உற்சாகபலிகளும்
தவ ர, 38 நீங்கள் அந்தந்த நாளுக்குத்தக்கதாகக் ெயேகாவாவுக்குச் சர்வாங்க
தகனபலி, உணவுபலி, இரத்தபலி, பானபலி முதலானைவகைளச் ெசலுத்தும்படி
சைபகூடிவந்து, பரிசுத்தமாக அனுசரிப்பதற்காக நீங்கள் அறவக்கேவண்டிய
ெயேகாவாவுைடய பண்டிைககள் இைவகேள. 39 “நலத்தன் பலைன நீங்கள்
ேசர்த்து ைவக்கும் ஏழாம் மாதம் பதைனந்தாம்ேததமுதல் ெயேகாவாவுக்குப்
பண்டிைகைய ஏழுநாட்கள் அனுசரிப்பீர்களாக; முதலாம் நாளிலும் ஓய்வு;
எட்டாம் நாளிலும் ஓய்வு. 40 முதல் நாளிேல அலங்காரமான மரங்களின்
பழங்கைளயும் ேபரீச்ைச மரங்களின் ஓைலகைளயும் தைழத்தருக்க ற
மரங்களின் கைளகைளயும் ஆற்றலரிகைளயும் ெகாண்டுவந்து, உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் ஏழுநாட்களும் மக ழ்ச்ச யாக
இருங்கள். 41வருடந்ேதாறும் ஏழுநாட்கள் ெயேகாவாவுக்கு இந்தப் பண்டிைகைய
அனுசரிப்பீர்களாக; இது உங்கள் தைலமுைறேதாறும் ைகக்ெகாள்ளேவண்டிய
ந ரந்தரமான கட்டைள; ஏழாம் மாதத்தல் அைத அனுசரிக்கேவண்டும். 42 நான்
இஸ்ரேவல்மக்கைளஎக ப்து ேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்தேபாது,அவர்கைளக்
கூடாரங்களில் குடியருக்கச்ெசய்தைத உங்கள் சந்ததயார் அறயும்படிக்கு,
43 ஏழுநாட்கள் கூடாரங்களில் குடியருக்கேவண்டும்; இஸ்ரேவலில் பறந்தவர்கள்
எல்ேலாரும் கூடாரங்களில் குடியருக்கேவண்டும்; நான் உங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவா என்று ெசால்” என்றார். 44 அப்படிேய ேமாேச ெயேகாவாவுைடய
பண்டிைககைளஇஸ்ரேவல்மக்களுக்குத்ெதரிவ த்தான்.

அத்த யாயம் 24
குத்துவளக்கு

1 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “குத்துவளக்கு எப்ெபாழுதும்
எரிந்துெகாண்டிருக்கும்படி அதற்காக இடித்துப்ப ழிந்த ெதளிவான ஒலிவ
எண்ெணைய இஸ்ரேவல் மக்கள் உன்னிடத்தல் ெகாண்டுவரும்படி
அவர்களுக்குக் கட்டைளயடு. 3ஆசரிப்புக்கூடாரத்தல் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தன்*
தைரக்கு ெவளிப்புறமாக ஆேரான் அைத எப்ெபாழுதும் மாைலெதாடங்க
வடியற்காலம்வைர ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் எரியும்படி ஏற்றுவானாக;
இது உங்கள் தைலமுைறேதாறும் ைகக்ெகாள்ளேவண்டிய ந ரந்தரமான

* அத்த யாயம் 24:3 24:3உடன்படிக்ைகப்ெபட்டி
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கட்டைள. 4 அவன் எப்ெபாழுதும் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் பரிசுத்தமான
குத்துவளக்கன்ேமல்இருக்கறவளக்குகைளஎரியைவக்கக்கடவன். 5 “அன்றயும்
நீ ெமல்லிய மாைவ எடுத்து, அைதப் பன்னிரண்டு அப்பங்களாகச் சுடுவாயாக;
ஒவ்ெவாரு அப்பமும் மரக்காலிேல பத்தல் இரண்டுபங்கு மாவனால்
ெசய்யப்படேவண்டும். 6 அைவகைள நீ ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
பரிசுத்தமான ேமைஜயன்ேமல் இரண்டு அடுக்காக, ஒவ்ெவாரு அடுக்கலும்
ஆறு ஆறு அப்பங்கள் இருக்கும்படியாக ைவத்து, 7 ஒவ்ெவாரு அடுக்கலும்
சுத்தமான தூபவர்க்கம் ேபாடக்கடவாய்; அது அப்பத்துடன் இருந்து, நன்றயன்
அைடயாளமாகக் ெயேகாவாவுக்ேகற்ற தகனபலியாக இருக்கும். 8 அப்பத்ைத
ந ரந்தரமான உடன்படிக்ைகயாக இஸ்ரேவல் மக்கள் ைகய ேல வாங்க ,
ஓய்வுநாள் ேதாறும் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் அடுக்கைவப்பானாக. 9 அது
ஆேராைனயும் அவனுைடய மகன்கைளயும் ேசரும்; அைதப் பரிசுத்த இடத்த ேல
சாப்படுவார்களாக; ந ரந்தரமான கட்டைளயாக ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்தப்படும்
தகனபலிகளில்அதுஅவனுக்குமகா பரிசுத்தமாகஇருக்கும்” என்றார்.

ெதய்வந ந்தைனக்குத்தண்டைன
10 அக்காலத்த ேல இஸ்ரேவைலச் சார்ந்த ெபண்ணுக்கும் எக ப்தய

ஆணுக்கும் பறந்த மகனாகய ஒருவன் இஸ்ரேவல் மக்கேளாடு புறப்பட்டு
வந்தருந்தான்; இவனும் இஸ்ரேவலனாகய ஒரு மனிதனும் முகாமிேல
சண்ைடய ட்டார்கள். 11 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவைலச் சார்ந்த அந்தப்
ெபண்ணின் மகன் ெயேகாவாவன் நாமத்ைத ந ந்த த்துத் தூஷத்தான்.
அவைன ேமாேசயனிடத்தல் ெகாண்டுவந்தார்கள். அவனுைடய தாயன்
ெபயர் ெசேலாமித்; அவள் தாண் ேகாத்த ரத்தானாகய த ப்ரியன் மகள்.
12 ெயேகாவாவன் வாக்கனாேல தங்களுக்கு உத்த ரவு வரும்வைர, அவைனக்
காவலில்ைவத்தார்கள். 13 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
14 “தூஷத்தவைன முகாமிற்கு ெவளிேய ெகாண்டுேபா; ேகட்டவர்கள்
எல்ேலாரும் தங்கள் ைககைள அவனுைடய தைலயன்ேமல் ைவப்பார்களாக;
பன்பு சைபயார் எல்ேலாரும் அவைனக் கல்ெலறவார்களாக. 15 ேமலும் நீ
இஸ்ரேவல் மக்கைள ேநாக்க : எவனாகலும் தன் ேதவைனத் தூஷத்தால்,
அவன் தன் பாவத்ைதச் சுமப்பான். 16 ெயேகாவாவுைடய நாமத்ைத
ந ந்த க்க றவன் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும்; சைபயார் எல்ேலாரும் அவைனக்
கல்ெலறயேவண்டும்; அந்நயனானாலும் இஸ்ரேவலனானாலும் ெயேகாவாவன்
நாமத்ைதத் தூஷக்கறவன் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும். 17 “ஒரு மனிதைனக்
ெகால்லுகறவன் எவேனா அவன் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும். 18 மிருகத்ைதக்
ெகான்றவன் மிருகத்த ற்கு மிருகம் ெகாடுக்கக்கடவன். 19 “ஒருவன் மற்றவைன
ஊனப்படுத்தனால், அவன் ெசய்தபடிேய அவனுக்கும் ெசய்யப்படக்கடவது.
20 ெநாறுக்குதலுக்கு ெநாறுக்குதல், கண்ணுக்குக் கண், பல்லுக்குப் பல்; அவன்
ஒரு மனிதைன ஊனப்படுத்தனதுேபால அவனும் ஊனப்படுத்தப்படேவண்டும்.
21 மிருகத்ைதக் ெகான்றவன் அதற்கு பதலாக ேவறு மிருகம் ெகாடுக்கேவண்டும்;
மனிதைனக் ெகான்றவேனா ெகாைலெசய்யப்படக்கடவன். 22 உங்களில்
அந்நயனுக்கும் இஸ்ரேவலர்களுக்கும் ஒேர ந யாயம் இருக்கேவண்டும்;
நான் உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா என்று ெசால்” என்றார். 23 அப்படிேய,
ந ந்த த்தவைனமுகாமிற்கு ெவளிேய ெகாண்டுேபாய், அவைனக் கல்ெலறயும்படி
ேமாேச இஸ்ரேவல் மக்களிடம் ெசான்னான்; ெயேகாவா ேமாேசக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிேயெசய்தார்கள்.

அத்த யாயம் 25
ஓய்வுநாள்

1 ெயேகாவா சீனாய்மைலயல் ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “நீ இஸ்ரேவல் மக்களிடம்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: நான் உங்களுக்குக் ெகாடுக்கும்
ேதசத்த ேல நீங்கள் ேபாய்ச் ேசர்ந்தபன்பு, ேதசம் ெயேகாவாவுக்ெகன்று
ஓய்வு ெகாண்டாடேவண்டும். 3 ஆறுவருடங்கள் உன் வயைல வைதத்து,
உன் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதக் கைளநறுக்க , அதன் பலைனச் ேசர்ப்பாயாக.
4 ஏழாம் வருடத்த ேலா, ேதசத்த ற்கு ெயேகாவாவுக்ெகன்று ஓய்ந்தருக்கும்



ேலவயராகமம்அத்தயாயம் 25:5 168 ேலவயராகமம்அத்தயாயம் 25:27

ஓய்வாக இருக்கேவண்டும்; அதல் உன் வயைல வைதக்காமலும், உன்
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதக் கைளநறுக்காமலும், 5 தானாக வைளந்து பய ரானைத
அறுக்காமலும், கைளநறுக்காமல்வ ட்ட த ராட்ைசச்ெசடியன் பழங்கைளச்
ேசர்க்காமலும் இருப்பாயாக; ேதசத்த ற்கு அது ஓய்வு வருடமாக இருப்பதாக.
6 ேதசத்தன் ஓய்வ ேல வைளகறது உங்களுக்கு ஆகாரமாக இருப்பதாக;
உன்னுைடய ேவைலக்காரனுக்கும், ேவைலக்காரிக்கும், கூலிக்காரனுக்கும்,
உன்னிடத்தல் தங்குகற அந்நயனுக்கும், 7 உன் நாட்டு மிருகத்த ற்கும், உன்
ேதசத்தல் இருக்கற காட்டு மிருகத்த ற்கும் அதல் வைளந்தருப்பெதல்லாம்
ஆகாரமாகஇருப்பதாக.

யூபலிவருடம்
8 “ேமலும், ஏழு ஓய்வு வருடங்களுள்ள ஏழு ஏழு வருடங்கைளக்

கணக்கடுவாயாக; அந்த ஏழு ஓய்வு வருடங்களும் நாற்பத்ெதான்பது
வருடங்களாகும். 9அப்ெபாழுதும் ஏழாம் மாதம் பத்தாந்ேததயல் எக்காளச்சத்தம்
ெதானிக்கச்ெசய்யேவண்டும்; பாவநவாரணநாளில் உங்கள் ேதசெமங்கும்
எக்காளச்சத்தம் ெதானிக்கச்ெசய்யேவண்டும். 10 “50 வது வருடத்ைதப்*
பரிசுத்தமாக்க , ேதசெமங்கும் அதன் குடிமக்களுக்ெகல்லாம் வடுதைல
கூறக்கடவீர்கள்; அது உங்களுக்கு யூபலி வருடம்; அத ேல உங்களில்
ஒவ்ெவாருவனும் தன்தன் ெசாந்த இடத்த ற்கும், குடும்பத்த ற்கும் தரும்ப ப்
ேபாகக்கடவன். 11 அந்த ஐம்பதாம் வருடம் உங்களுக்கு யூபலி வருடமாக
இருப்பதாக; அத ேல வைதக்காமலும், தானாக வைளந்து பய ரானைத
அறுக்காமலும், கைளநறுக்காமல் வ டப்பட்ட த ராட்ைசச்ெசடியன் பழங்கைளச்
ேசர்க்காமலும் இருப்பீர்களாக. 12 அது யூபலி வருடம்; அது உங்களுக்குப்
பரிசுத்தமாக இருக்கேவண்டும்; அந்த வருடத்தல் வயல்ெவளியல்
வைளந்தைவகைள நீங்கள் சாப்ப டேவண்டும். 13 “அந்த யூபலி வருடத்தல்
உங்களில் அவனவன் தன்தன் ெசாந்த இடத்த ற்குத் தரும்ப ப்ேபாகக்கடவன்.
14 ஆைகயால், ப றனுக்கு எைதயாவது வற்றாலும், அவனிடத்தல் எைதயாவது
வைலெகாடுத்து வாங்கனாலும் ஒருவருக்ெகாருவர் அநயாயம் ெசய்யக்கூடாது.
15 யூபலி வருடத்த ற்குப் பன்வரும் வருடங்களின் எண்ணிக்ைகக்ேகற்ப
ப றனிடத்தல் வாங்குவாயாக; பலனுள்ள வருடங்களின் ெதாைகக்ேகற்ப அவன்
உனக்கு வற்பானாக. 16 பலனுள்ள வருடங்களின் இலக்கத்ைதப் பார்த்து
அவன் உனக்கு வற்கறதனால், வருடங்களின் எண்ணிக்ைக அத கமானால்
வைலேயறவும், வருடங்களின் எண்ணிக்ைக குைறந்தால், வைல குைறயவும்
ேவண்டும். 17உங்களில்ஒருவனும்மற்றவனுக்குஅநயாயம்ெசய்யக்கூடாது;உன்
ேதவனுக்குப் பயப்படேவண்டும்; நான் உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா. 18 “என்
கட்டைளகளின்படி ெசய்து, என் நயாயங்கைளக் ைகக்ெகாண்டு அைவகளின்படி
நடக்கக்கடவீர்கள்; அப்ெபாழுது ேதசத்த ேல சுகமாகக் குடியருப்பீர்கள். 19பூமி தன்
பலைனத்தரும்; நீங்கள்தருப்தயாகச் சாப்ப ட்டு,அதல்சுகமாகக்குடியருப்பீர்கள்.
20 ஏழாம் வருடத்தல் எைதச் சாப்படுேவாம்? நாங்கள் வைதக்காமலும்,
வைளந்தைதச் ேசர்க்காமலும் இருக்கேவண்டுேம! என்று ெசால்வீர்களானால்,
21நான்ஆறாம் வருடத்தல் உங்களுக்குஆசீர்வாதத்ைதக் ைககூடிவரச்ெசய்ேவன்;
அது உங்களுக்கு மூன்று வருடங்களின் பலைனத் தரும். 22 நீங்கள் எட்டாம்
வருடத்த ேலவைதத்து,ஒன்பதாம்வருடம்வைர பைழயபலனிேல சாப்படுவீர்கள்;
அதன்பலன்வைளயும்வைர பைழயபலைனச் சாப்படுவீர்கள்.

நலங்கைளமீட்ெடடுத்தல்
23 “ேதசம் என்னுைடயதாக இருக்க றதனால், நீங்கள் நலங்கைள ந ரந்தரமாக

வற்கேவண்டாம்; நீங்கள் அந்நயர்களும் என்னிடத்தல் தற்காலக்குடிகளுமாக
இருக்க றீர்கள். 24உங்கள் ெசாந்தமான ேதசெமங்கும் நலங்கைள மீட்டுக்ெகாள்ள
இடங்ெகாடுக்கக்கடவீர்கள். 25 “உங்கள் சேகாதரன் ஏழ்ைமயைடந்து, தன்
ெசாந்த இடத்த ேல சலைத வற்றால், அவன் உறவனன் ஒருவன் வந்து, தன்
சேகாதரன் வற்றைத மீட்கக்கடவன். 26 அைத மீட்க ஒருவனும் இல்லாமல்,
தாேன அைத மீட்கத்தக்கவனானால், 27 அைத வற்றபன் ெசன்ற வருடங்களின்
ெதாைகையக்கழித்துவ ட்டு,மீதமுள்ளெதாைகையஉயர்த்த ,வாங்கனவனுக்குக்
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ெகாடுத்து, அவன் தன் ெசாந்த இடத்த ற்கு தரும்ப ப்ேபாகக்கடவன். 28 அப்படிக்
ெகாடுப்பதற்கான ந ர்வாகம் அவனுக்கு இல்லாவ ட்டால், அவன் வற்றது
வாங்கனவன் ைகய ேல யூபலி வருடம்வைர இருந்து, யூபலி வருடத்த ேல
அது வடுதைலயாகும்; அப்ெபாழுது அவன் தன் ெசாந்த இடத்த ற்குத்
தரும்பப்ேபாவான். 29 “ஒருவன் மதல்சூழ்ந்த பட்டணத்தலுள்ள தன்
குடியருக்கும் வீட்ைட வற்றால், அைத வற்ற ஒரு வருடத்த ற்குள் அைத
மீட்டுக்ெகாள்ளலாம்;ஒருவருடத்த ற்குள்ளாகேவஅைதமீட்டுக்ெகாள்ளேவண்டும்.
30 ஒரு வருடத்த ற்குள்ேள அைத மீட்டுக்ெகாள்ளாதருந்தால், மதல்சூழ்ந்த
பட்டணத்தலுள்ள அந்த வீடு தைலமுைறேதாறும் அைத வாங்கனவனுக்ேக
உரியதாகும்; யூபலி வருடத்தலும் அது வடுதைலயாகாது. 31 மதல்சூழப்படாத
க ராமங்களிலுள்ள வீடுகேளா, ேதசத்தன் நலங்கள்ேபாலேவ எண்ணப்படும்;
அைவகள் மீட்கப்படலாம்; யூபலி வருடத்தல் அைவகள் வடுதைலயாகும்.
32 ேலவயர்களின் ெசாந்த இடமாக ய பட்டணங்களிலுள்ள வீடுகைளேயா
ேலவயர்கள் எக்காலத்தலும் மீட்டுக்ெகாள்ளலாம். 33இஸ்ரேவல் மக்களுக்குள்ேள
ேலவயர்களுைடய பட்டணங்களிலுள்ள வீடுகள் அவர்களுக்குரிய ெசாந்தமாக
இருப்பதால், ேலவயர்களிடத்தல் அவனுைடய ெசாந்தமான பட்டணத்தலுள்ள
வீட்ைட ஒருவன் வாங்கனால், வற்கப்பட்ட அந்த வீடு, யூபலி வருடத்தல்
வடுதைலயாகும். 34 அவர்கள் பட்டணங்கைளச் சூழ்ந்த ெவளிந லம்
வற்கப்படக்கூடாது; அது அவர்களுக்கு ந ரந்தர ெசாந்தமாக இருக்கும். 35 “உன்
சேகாதரன் ஏழ்ைமயைடந்து, வசதயல்லாமல் ேபானவனானால் அவைன
ஆதரிக்கேவண்டும்; அந்நயைனப்ேபாலவும் தங்கவந்தவைனப்ேபாலவும்
அவன் உன்ேனாேட பைழப்பானாக. 36 நீ அவன் ைகயல் வட்டிையயாவது
லாபத்ைதயாவது வாங்காமல், உன் ேதவனுக்குப் பயந்து, உன் சேகாதரன்
உன்னுடன் பைழக்கச் ெசய்வாயாக. 37 அவனுக்கு உன் பணத்ைத வட்டிக்கும்,
உன் தானியத்ைத லாபத்த ற்கும் ெகாடுக்காேத. 38 உங்களுக்குக் கானான்
ேதசத்ைதக் ெகாடுத்து, உங்களுக்கு ேதவனாக இருப்பதற்கு, உங்கைள
எக ப்துேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்த உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா
நாேன. 39 “உன் சேகாதரன் ஏழ்ைமயைடந்து, உனக்கு வற்கப்பட்டுப்ேபானால்,
அவைன அடிைமையப்ேபால ேவைலெசய்ய ெநருக்கேவண்டாம். 40 அவன்
கூலிக்காரைனப்ேபாலவும் தங்கவந்தவைனப்ேபாலவும் உன்னுடன் இருந்து,
யூபலி வருடம்வைர உன்னிடத்தல் ேவைலெசய்யேவண்டும். 41 பன்பு, தன்
பள்ைளகேளாடுங்கூட உன்ைனவட்டு வலக , தன் குடும்பத்தாரிடத்த ற்கும் தன்
முற்ப தாக்களின் ெசாந்த இடத்த ற்கும் தரும்ப ப்ேபாகக்கடவன். 42 அவர்கள்
நான் எக ப்துேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்த என்னுைடய ேவைலக்காரர்கள்;
ஆைகயால், அவர்கள் அடிைமகளாக வற்கப்படக்கூடாது. 43 நீ அவைனக்
கடினமாக நடத்தாமல், உன் ேதவனுக்குப் பயந்தரு. 44 உனக்கு இருக்கும்
ஆண் அடிைமயும் ெபண் அடிைமயும் சுற்றலும் இருக்கற அந்நயமக்களாக
இருக்கேவண்டும்; அவர்களில் நீ ஆண் அடிைமையயும் ெபண் அடிைமையயும்
வைலக்கு வாங்கலாம். 45 உங்களிடத்த ேல பரேதச களாய்த் தங்குகற
அந்நய மக்களிலும், உங்கள் ேதசத்தல் உங்களிடத்த ேல ப றந்தருக்க ற
அவர்களுைடய குடும்பத்தாரிலும் நீங்கள் உங்களுக்கு அடிைமகைளக்ெகாண்டு,
அவர்கைள உங்களுக்குச் ெசாந்தமாக்கலாம். 46 அவர்கைள உங்களுக்குப்
பன்வரும் உங்கள் சந்ததயாரும் ெசாந்தமாக்கும்படி நீங்கள் அவர்கைளச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளலாம்; என்ைறக்கும் அவர்கள் உங்களுக்கு அடிைமகளாக
இருக்கலாம்;உங்கள்சேகாதரர்களாகயஇஸ்ரேவல்மக்கேளாஒருவைரெயாருவர்
கடினமாக நடத்தக்கூடாது. 47 “உன்னிடத்தல் இருக்க ற பரேதச யும் அந்நயனும்
ெசல்வந்தனாயருக்க, அவனிடத்தல் இருக்க ற உன் சேகாதரன் தரித்த ரப்பட்டு,
அந்தப் பரேதச க்காவது, அந்நயனுக்காவது, பரேதச யன் குடும்பத்தாரில்
எவனுக்காவது அவன் வற்கப்பட்டுப்ேபானால், 48அவன் வற்கப்பட்டுப்ேபானபன்
தரும்ப மீட்கப்படலாம்; அவனுைடய சேகாதரர்களில் ஒருவன் அவைன மீட்கலாம்.
49அவனுைடய தகப்பனின் சேகாதரனாவது, அந்தச் சேகாதரனுைடய மகனாவது,
அவன் குடும்பத்தலுள்ள அவைனச் ேசர்ந்த உறவனரில் யாராவது அவைன
மீட்கலாம்; தன்னால் கூடுமானால், தன்ைனத்தாேன மீட்டுக்ெகாள்ளலாம்.
50 அவன் தான் வற்கப்பட்ட வருடம் துவங்க , யூபலி வருடம்வைரக்கும் உள்ள
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காலத்ைதத் தன்ைன வைலக்கு வாங்கயவனுடன் கணக்குப் பார்க்கக்கடவன்;
அவனுைடய வைலக்க ரயம் கூலிக்காரனுைடய காலக்கணக்குப்ேபால,
வருடத்ெதாைகக்கு ஒப்ப ட்டுப்பார்க்கேவண்டும். 51 இன்னும் அேநக
வருடங்கள் இருந்தால், அவன் தன் வைலக்க ரயத்த ேல அைவகளுக்குத்
தக்கைதத் தன்ைன மீட்கும்ெபாருளாகத் தரும்பக்ெகாடுக்கக்கடவன்.
52 யூபலி வருடம்வைர மீதயாக இருக்க ற வருடங்கள் ெகாஞ்சமாக
இருந்தால், அவேனாேட கணக்குப் பார்த்து, தன் வருடங்களுக்குத்தக்கைத,
தன்ைன மீட்கும் ெபாருளாகத் தரும்பக் ெகாடுக்கேவண்டும். 53 இவன்
வருடத்த ற்கு வருடம் கூலிெபாருந்த க்ெகாண்ட கூலிக்காரைனப்ேபால,
அவனிடத்தல் இருக்கேவண்டும்; அவன் இவைன உனக்கு முன்பாக
கடினமாக நடத்தக்கூடாது. 54 இப்படி இவன் மீட்டுக்ெகாள்ளப்படாதருந்தால்,
இவனும் இவேனாடுகூட இவனுைடய பள்ைளகளும் யூபலி வருடத்தல்
வடுதைலயாவார்கள். 55இஸ்ரேவல்மக்கள்என்ஊழியக்காரர்கள்;அவர்கள்நான்
எக ப்துேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்த என் ஊழியக்காரர்கேள; நான் உங்கள்
ேதவனாகயெயேகாவா.

அத்த யாயம் 26
வாக்குத்தத்தத்தன்ஆசீர்வாதம்

1 “நீங்கள் உங்களுக்கு சைலகைளயும் உருவங்கைளயும் உண்டாக்காமலும்,
உங்களுக்குச் சைலைய நறுத்தாமலும், ச த்த ரம்வடித்த கல்ைல
வணங்குவதற்காக உங்கள் ேதசத்தல் ைவக்காமலும் இருப்பீர்களாக; நான்
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா. 2 என் ஓய்வுநாட்கைள அனுசரித்து, என்
பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதக்குற த்துப் பயபக்தயாக இருப்பீர்களாக; நான் ெயேகாவா.
3 “நீங்கள் என் கட்டைளகளின்படி நடந்து, என் கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாண்டு,
அைவகளின்படி ெசய்தால், 4 நான் ஏற்ற காலத்தல் உங்களுக்கு மைழ
ெபய்யச்ெசய்ேவன்; பூமி தன் பலைனயும், ெவளியலுள்ள மரங்கள் தங்கள்
பழங்கைளயும் ெகாடுக்கும். 5 த ராட்ைசப்பழம் பற க்கும் காலம்வைரக்கும்
ேபாரடிப்புக் காலம் இருக்கும்; வைதப்புக் காலம்வைரக்கும் த ராட்ைசப்பழம்
பற க்கும் காலம் இருக்கும்; நீங்கள் உங்கள் அப்பத்ைதத் தருப்தயாகச் சாப்ப ட்டு,
உங்கள் ேதசத்தல் சுகமாகக் குடியருப்பீர்கள். 6 ேதசத்தல் சமாதானத்ைதக்
கட்டைளயடுேவன்; தத்தளிக்கச் ெசய்பவர்கள் இல்லாமல் படுத்துக்ெகாள்வீர்கள்;
ெகாடிய மிருகங்கைளத் ேதசத்தல் இல்லாமல் ஒழியச்ெசய்ேவன்; பட்டயம்
உங்கள் ேதசத்தல் உலாவுவதல்ைல. 7 உங்கள் எத ரிகைளத் துரத்துவீர்கள்;
அவர்கள் உங்களுக்கு முன்பாகப் பட்டயத்தால் வழுவார்கள். 8 உங்களில்
ஐந்துேபர் நூறுேபைரத் துரத்துவார்கள்; உங்களில் நூறுேபர் பத்தாய ரம்ேபைரத்
துரத்துவார்கள்; உங்கள் எத ரிகள் உங்களுக்கு முன்பாகப் பட்டயத்தால்
வழுவார்கள். 9 நான் உங்கள்ேமல் கண்ேணாக்கமாக இருந்து, உங்கைளப்
பலுகவும் ெபருகவும் ெசய்து, உங்கேளாேட என் உடன்படிக்ைகைய
உறுத ப்படுத்துேவன். 10 ேபானவருடத்துப் பைழய தானியத்ைதச் சாப்ப ட்டு, புதய
தானியத்த ற்கு இடமுண்டாக, பைழயைத அகற்றுவீர்கள். 11உங்கள் நடுவல் என்
வாசஸ்தலத்ைத நறுவுேவன்; என் ஆத்துமா உங்கைள ெவறுப்பதல்ைல. 12 நான்
உங்கள் நடுவ ேல உலாவ , உங்கள் ேதவனாக இருப்ேபன், நீங்கள் என்னுைடய
மக்களாக இருப்பீர்கள். 13 நீங்கள் எக ப்தயர்களுக்கு அடிைமகளாக இல்லாமல்,
நான் அவர்களுைடய ேதசத்தலிருந்து உங்கைளப் புறப்படச்ெசய்து, உங்கள்
நுகத்தடிகைள முறத்து, உங்கைள நமிர்ந்து நடக்கச்ெசய்த உங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவா. 14 “நீங்கள் எனக்குச் ெசவெகாடுக்காமலும், இந்தக் கற்பைனகள்
எல்லாவற்றன்படி ெசய்யாமலும், 15 என் கட்டைளகைள ெவறுத்து, உங்கள்
ஆத்துமா என் நயாயங்கைள ெவறுத்து, என் கற்பைனகள் எல்லாவற்றன்படியும்
ெசய்யாதபடிக்கு, என் உடன்படிக்ைகைய நீங்கள் மீறுவீர்கெளன்றால்: 16 நான்
உங்களுக்குச் ெசய்வது என்னெவன்றால், கண்கைளப் பார்ைவயழக்கச்
ெசய்க றதற்கும், இருதயத்ைதத் துயரப்படுத்துகறதற்கும், த கைலயும்,
ேநாையயும், காய்ச்சைலயும் உங்களுக்கு வரச்ெசய்ேவன்; நீங்கள் வைதக்கும்
வைத வீணாயருக்கும்; உங்கள் எத ரிகள் அதன் பலைனச் சாப்படுவார்கள்.
17 நான் உங்களுக்கு வேராதமாக என் முகத்ைதத் தருப்புேவன்; உங்கள்
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எத ரிகளுக்கு முன்பாக ேதாற்கடிக்கப்படுவீர்கள்; உங்கள் பைகவர்கள் உங்கைள
ஆளுவார்கள்; துரத்துவார் இல்லாதருந்தும் ஓடுவீர்கள். 18 இந்தவதமாக நான்
உங்களுக்குச் ெசய்தும், இன்னும் நீங்கள் எனக்குச் ெசவெகாடுக்காமலிருந்தால்,
உங்கள் பாவங்களின் காரணமாக ேமலும் ஏழுமடங்காக உங்கைளத் தண்டித்து,
19 உங்கள் வல்லைமயன் ெபருைமைய முறத்து, உங்கள் வானத்ைத
இரும்ைபப் ேபாலவும், பூமிைய ெவண்கலத்ைதப்ேபாலவும் ஆக்குேவன்.
20 உங்கள் ெபலன் வீணாகச் ெசலவழியும், உங்கள் ேதசம் தன் பலைனயும்,
ேதசத்தன் மரங்கள் தங்கள் பழங்கைளயும் ெகாடுக்காது. 21 “நீங்கள்
எனக்குச் ெசவெகாடுக்க மனதல்லாமல், எனக்கு எத ர்த்து நடப்பீர்களானால்,
நான் உங்கள் பாவங்களுக்குத்தக்கதாக இன்னும் ஏழுமடங்கு வாைதைய
உங்கள்ேமல் வரச்ெசய்து, 22உங்களுக்குள்ேள ெவளியன் ெகாடிய மிருகங்கைள
வரவடுேவன்; அைவகள் உங்கைளப் பள்ைளகள் இல்லாதவர்களாக்க , உங்கள்
மிருகஜீவன்கைள அழித்து, உங்கைளக் குைறந்துேபாகச்ெசய்யும்; உங்கள்
வழிகள் பாழாய்க் க டக்கும். 23 “நான் ெகாடுக்கும் தண்டைனயனால் நீங்கள்
குணப்படாமல், எனக்கு எத ர்த்து நடந்தால், 24 நான் உங்களுக்கு எத ர்த்து நடந்து,
உங்கள்பாவங்களின்காரணமாகஏழுமடங்காகவாத த்து, 25என்உடன்படிக்ைகைய
மீறனதற்குப் பழிவாங்கும் பட்டயத்ைத உங்கள்ேமல் வரச்ெசய்து, நீங்கள் உங்கள்
பட்டணங்களில் ேசர்ந்தபன், ெகாள்ைளேநாைய உங்கள் நடுவ ேல அனுப்புேவன்;
எத ரியன்ைகயல்ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவீர்கள். 26உங்கள்அப்பம்என்னும்ஆதரவு
ேகாைல நான் முறத்துப்ேபாடும்ேபாது, பத்துப் ெபண்கள் ஒேர அடுப்பல் உங்கள்
அப்பத்ைதச் சுட்டு, அைதத் தரும்ப உங்களுக்கு நறுத்துக்ெகாடுப்பார்கள்; நீங்கள்
சாப்ப ட்டும் தருப்தயைடயமாட்டீர்கள். 27 “இன்னும் இைவகெளல்லாவற்றாலும்
நீங்கள் எனக்குச் ெசவெகாடுக்காமல், எனக்கு எத ர்த்து நடந்தால், 28 நானும்
உக்க ரத்ேதாேட உங்களுக்கு எத ர்த்து நடந்து, நாேன உங்கள் பாவங்களுக்காக
உங்கைள ஏழுமடங்காகத் தண்டிப்ேபன். 29 உங்கள் மகன்களின் மாம்சத்ைதயும்
உங்கள் மகள்களின் மாம்சத்ைதயும் சாப்படுவீர்கள். 30நான்உங்கள் ேமைடகைள
அழித்து, உங்கள் வக்க ரகச் சைலகைள உைடத்து, உங்கள் உடல்கைள உங்கள்
நரகலான ேதவர்களுைடய உடல்கள்ேமல் எற ேவன்; என் ஆத்துமா உங்கைள
ெவறுக்கும். 31 நான் உங்கள் பட்டணங்கைள ெவறுைமயும், உங்கள் பரிசுத்த
ஸ்தலங்கைளப் பாழாக்க , உங்கள் நறுமண வாசைனைய முகராமலிருப்ேபன்.
32 நான் ேதசத்ைதப் பாழாக்குேவன்; அத ேல குடியருக்க ற உங்கள் எத ரிகள்
ப ரமிப்பார்கள். 33 ேதசங்களுக்குள்ேள உங்கைளச் ச தறடித்து, உங்களுக்குப்
பன்ேன பட்டயத்ைத உருவுேவன்; உங்கள் ேதசம் பாழும், உங்கள் பட்டணங்கள்
வனாந்த ரமுமாகும். 34 “நீங்கள் உங்கள் எத ரிகளின் ேதசத்தல் இருக்கும்ேபாது,
ேதசமானதுபாழாய்க்க டக்க ற நாட்கெளல்லாம்தன்ஓய்வுநாட்கைளமக ழ்ச்ச யாக
அனுபவக்கும்; அப்ெபாழுது ேதசம் ஓய்வைடந்து, தன் ஓய்வுநாட்கைள
மக ழ்ச்ச யாக அனுபவக்கும். 35 நீங்கள் அத ேல குடியருக்கும்ேபாது, அது
உங்கள் ஓய்வு வருடங்களில் ஓய்வைடயாததனாேல, அது பாழாய்க்க டக்கும்
நாட்கெளல்லாம் ஓய்வைடந்தருக்கும். 36 உங்களில் உய ேராடு மீதயாக
இருப்பவர்களின் இருதயங்கள் தங்கள் எத ரிகளின் ேதசங்களில் மனம்
ேசார்வைடயச் ெசய்ேவன்; அைசகற இைலயன் சத்தமும் அவர்கைள வ ரட்டும்;
அவர்கள் பட்டயத்த ற்குத் தப்ப ஓடுகறதுேபால ஓடி, துரத்துவார் இல்லாமல்
வழுவார்கள். 37 துரத்துவார் இல்லாமல், பட்டயத்த ற்கு முன் வழுவதுேபால,
ஒருவர்ேமல் ஒருவர் இடறவழுவார்கள்; உங்கள் எத ரிகளுக்குமுன் நற்க
உங்களுக்குப் ெபலன் இருக்காது. 38அன்னியர்களுக்குள்ேள அழிந்துேபாவீர்கள்;
உங்கள் எத ரிகளின் ேதசம் உங்கைள அழிக்கும். 39 உங்களில் தப்பனவர்கள்
தங்கள்அக்க ரமங்களினாேலயும்,தங்கள்ப தாக்களின்அக்க ரமங்களினாேலயும்,
உங்கள் எத ரிகளின் ேதசங்களில் ேசார்ந்துேபாவார்கள். 40 “அவர்கள் எனக்கு
வ ேராதமாகத் துேராகம் ெசய்து நடப்ப த்த தங்கள் அக்க ரமத்ைதயும், தங்கள்
முன்ேனார்களின் அக்க ரமத்ைதயும் அறக்ைகயடுகறதுமல்லாமல், 41 அவர்கள்
எனக்கு எத ர்த்து நடந்ததனால், நானும் அவர்களுக்கு எத ர்த்து நடந்து,
அவர்களுைடயஎத ரிகளின்ேதசத்த ேலஅவர்கைளக்ெகாண்டுேபாய்வ ட்டைதயும்
அறக்ைகய ட்டு, வருத்தேசதனமில்லாத தங்கள் இருதயத்ைதத் தாழ்த்த , தங்கள்
அக்க ரமத்த ற்குக் கைடத்த தண்டைனைய நயாயம் என்று ஒத்துக்ெகாண்டால்,
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42 நான் யாக்ேகாேபாேட ெசய்த என் உடன்படிக்ைகையயும், ஈசாக்குடன் ெசய்த
என் உடன்படிக்ைகையயும், ஆப ரகாமுடன் ெசய்த என் உடன்படிக்ைகையயும்
நைனப்ேபன்; ேதசத்ைதயும் நைனப்ேபன். 43 ேதசம் அவர்களாேல ைகவ டப்பட்டு,
பாழாய்க்க டக்க றதனாேல தன் ஓய்வுநாட்கைள மக ழ்ச்ச யாக அனுபவக்கும்;
அவர்கள் என் நயாயங்கைள அவமத த்து, அவர்களுைடய ஆத்துமா என்
கட்டைளகைள ெவறுத்ததனால் அைடந்த தங்களுைடய அக்க ரமத்தன்
தண்டைனைய நயாயம் என்று ஒத்துக்ெகாள்ளுவார்கள். 44 அவர்கள் தங்கள்
எத ரிகளின் ேதசத்தலிருந்தாலும், நான் அவர்கைள ந ர்மூலமாக்குவதற்ேகா,
நான் அவர்கேளாேட ெசய்த என் உடன்படிக்ைகைய ந ராகரிப்பதற்ேகா, நான்
அவர்கைளக் ைகவ டவும் ெவறுக்கவும் மாட்ேடன்; நான் அவர்களுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா. 45 அவர்களுைடய ேதவனாக இருக்கும்படிக்கு,
நான் அன்னிய மக்களின் கண்களுக்கு முன்பாக எக ப்துேதசத்தலிருந்து
அவர்கைளப் புறப்படச்ெசய்து, அவர்களுைடய முன்ேனார்களுடன் நான் ெசய்த
உடன்படிக்ைகைய அவர்களுக்காக நைனவுகூருேவன்; நான் ெயேகாவா
என்று ெசால் என்றார். 46 ெயேகாவா தமக்கும் இஸ்ரேவல் சந்ததயாருக்கும்
நடுேவ இருக்கும்படி ேமாேசையக்ெகாண்டு, சீனாய்மைலயன்ேமல் ெகாடுத்த
கட்டைளகளும்நயாயங்களும்இைவகேள.

அத்த யாயம் 27
மீட்டுக்ெகாண்டத்ைத ேதவனுக்குஅர்ப்பணித்தல்

1 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “நீ இஸ்ரேவல் மக்களிடம்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: யாராவது ஒருவர் ஒரு வ ேசஷத்த
ெபாருத்தைன ெசய்தருந்தால், ெபாருத்தைன ெசய்யப்பட்டவர்கள் உன்
மத ப்பன்படி ெயேகாவாவுக்கு உரியவர்கள். 3 இருபது வயதுமுதல் அறுபது
வயதற்குஉட்பட்டஆண்ஒருவைன நீ பரிசுத்தஸ்தலத்தன் ேசக்கலாகய*ஐம்பது
ெவள்ளிச்ேசக்கலாகவும், 4 ெபண் ஒருவைள முப்பது ேசக்கலாகவும் மத ப்பாயாக.
5 ஐந்து வயதுமுதல் இருபது வயதற்கு உட்பட்ட ஆண்பள்ைளைய இருபது
ேசக்கலாகவும், ெபண்பள்ைளையப் பத்துச்ேசக்கலாகவும், 6 ஒரு மாதம்முதல்
ஐந்து வயதற்கு உட்பட்ட ஆண்பள்ைளைய ஐந்து ெவள்ளிச்ேசக்கலாகவும்,
ெபண்பள்ைளைய மூன்று ெவள்ளிச்ேசக்கலாகவும், 7 அறுபது வயதுெதாடங்க ,
அதற்கு ேமற்பட்ட வயதுள்ள ஆண்கைளப் பதைனந்து ேசக்கலாகவும்,
ெபண்கைளப் பத்துச் ேசக்கலாகவும் மத க்கக்கடவாய். 8 உன் மத ப்பன்படி
ெசலுத்தமுடியாத ஏைழயாக இருந்தால், அவன் ஆசாரியனுக்கு முன்பாக வந்து
நற்கக்கடவன்;ஆசாரியன்அவைனமத ப்பானாக;ெபாருத்தைனெசய்தவனுைடய
தகுத க்குத் தக்கபடி ஆசாரியன் அவைன மத க்கக்கடவன். 9 “ஒருவன்
ெபாருத்தைனெசய்தது ெயேகாவாவுக்குப் பலிய டப்படத்தக்க மிருகமானால்
அவன் ெயேகாவாவுக்குக் ெகாடுக்க ற அைவகெளல்லாம் பரிசுத்தமாக
இருப்பதாக. 10 அைத மாற்றாமலும் ேவறுபடுத்தாமலும் இருப்பானாக;
இைளத்துப்ேபானதற்குப் பதலாக நலமானைதயும், நலமானதற்குப் பதலாக
இைளத்துப்ேபானைதயும் ெசலுத்தாமல் இருப்பானாக; அவன் மிருகத்த ற்குப்
பதலாக மிருகத்ைத மாற்ற க் ெகாடுப்பானாகல், அப்ெபாழுது அதுவும் அதற்குப்
பதலாகக் ெகாடுத்ததும் பரிசுத்தமாக இருப்பதாக. 11 அது ெயேகாவாவுக்குப்
பலிய டப்படத்தகாத சுத்தமில்லாத மிருகமானால், அைத ஆசாரியனுக்கு முன்பாக
நறுத்தக்கடவன். 12 ஆசாரியன் அது நல்லதானாலும் இைளத்ததானாலும்
அைத மத ப்பீடு ெசய்வானாக; உன் மத ப்பன்படிேய இருப்பதாக. 13 அைத
மீட்டுக்ெகாள்ள மனதாயருந்தானாகல், உன் மத ப்ேபாேட ஐந்தல் ஒரு பங்ைகக்
கூட்டிக் ெகாடுக்கக்கடவன். 14 “ஒருவன்தன்வீட்ைடக் ெயேகாவாவுக்குப் பரிசுத்தம்
என்று ேநர்ந்துெகாண்டால், ஆசாரியன் அதன் நலத்த ற்கும், நைலைமக்கும்
தக்கதாக அைத மத க்கக்கடவன்; ஆசாரியன் மத க்க றபடி அது இருப்பதாக.
15 தன் வீட்ைடப் பரிசுத்தம் என்று ேநர்ந்துெகாண்டவன் அைத மீட்டுக்ெகாள்ள
மனதாயருந்தால், நீ மத க்கும் ெபாருளுடன் ஐந்தல் ஒரு பங்ைகக் கூட்டிக்
ெகாடுக்கக்கடவன்; அப்ெபாழுது அது அவனுைடயதாகும். 16 “ஒருவன் தனக்குச்

* அத்த யாயம் 27:3 27:3ஒருேசக்கல், 6 க ேலாெவள்ளி என்றுஆசாரியனால்தீர்மானிக்கப்பட்டபடிஆகும்.
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ெசாந்தமான வயலில் யாெதாரு பங்ைகக் ெயேகாவாவுக்குப் பரிசுத்தம்
என்று ேநர்ந்துெகாண்டால், உன் மத ப்பு அதன் வைதப்புக்குத்தக்கதாக
இருக்கேவண்டும்; ஒரு கலம்† வாற்ேகாதுைம வைதக்க ற வயல் ஐம்பது
ெவள்ளிச் ேசக்கலாக‡ மத க்கப்படேவண்டும். 17 யூபலி வருடம்முதல் அவன்
தன் வயைலப் பரிசுத்தம் என்று ேநர்ந்துெகாண்டால், அது உன் மத ப்பன்படி
இருக்கேவண்டும். 18 யூபலி வருடத்த ற்குப்பன் தன் வயைலப் பரிசுத்தம் என்று
ேநர்ந்துெகாண்டானானால், யூபலி வருடம்வைரயுள்ள மற்ற வருடங்களின்படிேய
ஆசாரியன் ெபாருட்கைளக் கணக்குப்பார்த்து, அதற்குத் தக்கைத உன்
மத ப்பீட்டில் தள்ளுபடி ெசய்யேவண்டும். 19 வயைலப் பரிசுத்தம் என்று
ேநர்ந்துெகாண்டவன் அைத மீட்டுக்ெகாள்ள மனதாயருந்தால், உன் மத ப்பான
ெபாருட்களுடன் ஐந்தல் ஒரு பங்ைக ேசர்த்துக்ெகாடுக்கக்கடவன்; அப்ெபாழுது
அது அவனுக்கு உறுதயாகும். 20 அவன் வயைல மீட்டுக்ெகாள்ளாமல், வயைல
ேவெறாருவனுக்கு வற்றுப்ேபாட்டால், அது தரும்ப மீட்கப்படாமல், 21 யூபலி
வருடத்தல் மீட்கப்படும்ேபாது, சாபத்தீடான வயலாகக் ெயேகாவாவுக்ெகன்று
நயமிக்கப்பட்டதாக இருப்பதாக; அது ஆசாரியனுக்குச் ெசாந்தமான
நலமாகும். 22 ஒருவன் தனக்குச் ெசாந்தமான வயலாக இல்லாமல், தான்
வைலக்கு வாங்கன ஒரு வயைலக் ெயேகாவாவுக்குப் பரிசுத்தம் என்று
ேநர்ந்துெகாண்டால், 23அதுயூபலிவருடம்வைர, உன் மத ப்பன்படி ெபறும்வைல
இன்னெதன்று ஆசாரியன் அவேனாேட கணக்குப்பார்த்து, அந்த உன்
மத ப்ைப, ெயேகாவாவுக்குப் பரிசுத்தமாக இருக்கும்படி, அவன் அந்நாளிேல
ெகாடுக்கக்கடவன். 24 யார் ைகய ேல அந்த வயைல வாங்கனாேனா, அந்த
நலத்த ற்குச் ெசாந்தக்காரனிடம் அது யூபலி வருடத்தல் தரும்பச்ேசரும். 25உன்
மத ப்பீெடல்லாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்துச் ேசக்கல் கணக்காயருக்கக்கடவது;§ ஒரு
ேசக்கலானது இருபது ேகரா. 26 “முதற்ப றந்தைவகள் ெயேகாவாவுைடயது,
ஆைகயால் ஒருவரும் முதற்ப றந்தைவகளாகய மிருகங்கைளப் பரிசுத்தம்
என்று ேநர்ந்துெகாள்ளக்கூடாது; அது மாடானாலும் ஆடானாலும்
ெயேகாவாவுைடயது. 27 சுத்தமல்லாத மிருகத்தனுைடய முதற்ப றந்ததாக
இருந்தால், அைத அவன் உன் மத ப்பன்படி மீட்டுக்ெகாண்டு, அதனுடேன
ஐந்தல் ஒரு பங்ைகக் கூட்டிக்ெகாடுக்கக்கடவன்; மீட்கப்படாமலிருந்தால்,
உன் மத ப்பன்படி அது வற்கப்படக்கடவது. 28 “ஒருவன் தன்னிடத்தலுள்ள
மனிதர்களிலாவது, மிருகங்களிலாவது, ெசாந்தமான நலத்தலாவது,
எைதயாகலும் ெயேகாவாவுக்ெகன்று ேநர்ந்துெகாண்டால், அது வற்கப்படவும்
மீட்கப்படவும் கூடாது; ேநர்ந்துெகாள்ளப்பட்டைவகெளல்லாம் ெயேகாவாவுக்காகப்
பரிசுத்தமாகஇருக்கும். 29மனிதர்களில்சாபத்தீடாகந யமிக்கப்பட்டவர்கெளல்லாம்
மீட்கப்படாமல் ெகாைலெசய்யப்படக்கடவர்கள். 30 “ேதசத்த ேல நலத்தன்
வத்தலும், மரங்களின் பழங்களிலும், தசமபாகம் எல்லாம் ெயேகாவாவுக்கு
உரியது; அது ெயேகாவாவுக்குப் பரிசுத்தமானது. 31ஒருவன் தன் தசமபாகத்த ேல
எவ்வளவாவது மீட்டுக்ெகாள்ள வருப்பமாக இருந்தான் என்றால், அதனுடன்
ஐந்தல் ஒரு பங்ைகக் கூட்டிக் ெகாடுக்கக்கடவன். 32 ேமய்ப்பனின் ேகாலின்
கீழ்ப்பட்ட ஆடுமாடுகளிேல பத்தல் ஒரு பங்காக றெதல்லாம் ெயேகாவாவுக்குப்
பரிசுத்தமானது. 33 அது நல்லேதா குைறபாடுள்ளேதா என்று அவன்
பார்க்கேவண்டாம்; அைத மாற்றவும் ேவண்டாம்; மாற்றனால், அதுவும்
அதற்குப் பதலாகக் ெகாடுக்கப்பட்டதுமாகய இரண்டும் பரிசுத்தமாகும்; அது
மீட்கப்படக்கூடாெதன்றுஅவர்கேளாேடெசால்”என்றார். 34இஸ்ரேவல்மக்களுக்குச்
ெசால்லும்படி ெயேகாவா சீனாய்மைலயல் ேமாேசக்கு வத த்த கட்டைளகள்
இைவகேள.

† அத்த யாயம் 27:16 27:16 300 க ேலா. ‡ அத்த யாயம் 27:16 27:16அறுவைடயல் கைடக்கும்வைதயன்
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எண்ணாகமம்
ஆச ரியர்

இந்த புத்தகத்தன் ஆச ரியரும் பஞ்சாகமத்தன் மற்ற நான்கு புத்தகங்களும்
இஸ்ரேவலின் தீர்க்கதரிச யான ேமாேசயனால் எழுதப்பட்டது என்று யூத
பாரம்பரியம் ெசால்லுகறது. இந்த புத்தகத்தல், ஜனத்ெதாைகக் குற த்தும்,
ேகாத்த ரங்கைளக் குறத்தும், ஆசாரியர்கள் வம்சங்கைளக் குறத்தும் மற்றும்
பலஇடங்கைளக்குறத்தும் கணக்ெகடுப்புகள் எடுக்கப்பட்டு எழுதப்பட்டிருக்க றது.
எக ப்து ேதசத்ைத வ ட்டு ெவளிேய வந்த இரண்டாம் வருடத்தலிருந்து 40 வது
வருடம்வைரசீனாய்மைலபக்கமாகேவஏறக்குைறய 38வருடமாகஇஸ்ரேவலர்கள்
பாைளயும் இறங்கயருந்த காலங்களில் நடந்த சம்பவங்கைள இந்த புத்தகம்
வவரிக்க றது. 38 வருட காரியங்கைள குறத்து அதகம் ெசால்லாமல் 2 ஆம்
வருடத்தலும் 40 ஆம் வருடத்தலும் நடந்த சம்பவங்கைளக் குறத்தும் அதகமாக
வவரிக்க றது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயகமு. 1446 க்கும் 1405 க்கும். இைடயல்எழுதப்பட்டது.
இஸ்ரேவலர்கள் எக ப்ைத வ ட்டு ெவளிேயறய 2 ஆம் வருடத்தல் ெதாடங்கன

சம்பவங்கள் 1:1வசனத்தல்ெதாடங்குகறது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட கானான் ேதசத்த ற்குள் ப ரேவச க்க ெசய்யப்பட்ட
ப ரயாணங்களின் ஆவணங்கள் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு இந்த புத்தகத்தல்
எழுத ெகாடுக்கபட்டிருக்க றது. பரேலாகத்ைத ேநாக்க ப ரயாணம் ெசய்க ற
நமக்கும்நம்முைடயேதவன்நம்ேமாடுஇருக்க றார்என்பைதஞாபகப்படுத்துகறது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
கானான் ேதசத்த ற்குள் ப ரேவச க்க ஆயத்தமாயருந்த, இஸ்ரேவலின்

இரண்டாம்சந்ததயார்கள்வசுவாசத்ேதாடுேதவன்வாக்குதத்தம்ெசய்தேதசத்ைத
சுதந்த ரித்துக் ெகாள்ள இந்த எண்ணாகமம் ேமாேசயனால் எழுதப்பட்டது.
(எண்ணாகமம். 33: 2). ேதவன் தன் ேதச ஜனங்களுக்கு உண்ைமயுள்ளவராய்
இருக்க றார் என்பைத இந்த புத்தகம் ெவளிப்படுத்துகறது. முதல் சத்தயார்
ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகக்கு உண்ைமஇல்லாதவர்களாய் ேபானாலும் ேதவன்
தம்முைடய உடன்படிக்ைகையக் காக்க றவராயருக்க றார். ஜனங்கள் முரட்டாட்டம்
ெசய்துவணங்காக்கழுத்துள்ளவர்களாய்இருந்தாலும்இந்தஇரண்டாம்சந்தத க்கு
தாம்வாக்குெசய்த ேதசத்ைதெகாடுத்துஆச ர்வத த்தார்.

ைமயக்கருத்து
ப ரயாணங்கள்.

ெபாருளடக்கம்
1. வாக்குதத்தம் ெசய்யப்பட்ட ேதசத்தல் ப ரேவச க்க ஆயுத்தம் ஆகுதல் — 1:1-
10:10.

2. சீனாயலிருந்துகாேதசுக்குெசய்த ப ரயாணங்கள்— 10:11-12:16
3. ேமாேசக்குவ ேராதமாக எழுந்ததால்உண்டானதாமதங்கள்— 13:1-20:13
4. காேதசலிருந்துேமாவாபன்சமெவளிக்குெசய்த ப ரயாணங்கள்— 20:14-22:1
5. ேமாவாப் ேதசத்தல் ப ரேவச த்த இஸ்ரேவலர் கானான் ேதசத்ைத சுதந்தரிக்க
எத ர்ப்பார்ப்ேபாடுஇருந்தார்கள்— 22:2-32:42

6. பன்ேசர்க்ைக,மற்றக்காரியங்கைளக்குறத்தஉபேதசங்கள்— 33:1-36:13

கணக்ெகடுத்தல்
1 இஸ்ரேவல் மக்கள் எக ப்துேதசத்தலிருந்து புறப்பட்ட இரண்டாம் வருடம்

இரண்டாம் மாதம் முதல் ேததயல், ெயேகாவா சீனாய் வனாந்த ரத்தல்
இருக்க ற ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ேல ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “நீங்கள்
இஸ்ரேவலர்களின் முழுச்சைபயாக இருக்க ற அவர்கள் தகப்பன்மார்களுைடய
வீட்டு வம்சங்களிலுள்ள ஆண்களாகய எல்லா தைலகைளயும் ஒவ்ெவாருவராக
எண்ணிக் கணக்ெகடுங்கள். 3 இஸ்ரேவலிேல இருபது வயதுள்ளவர்கள்முதல்
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யுத்தத்த ற்குப் புறப்படக்கூடியவர்கள் எல்ேலாைரயும் அவர்களுைடய
ேசைனகளின்படி நீயும் ஆேரானும் எண்ணிப்பாருங்கள். 4 ஒவ்ெவாரு
வம்சத்த ற்கும் ஒவ்ெவாரு மனிதன் உங்கேளாடு இருக்கேவண்டும்; அவன்
தன்னுைடய ப தாக்களின் வம்சத்த ற்குத் தைலவனாக இருக்கேவண்டும்.
5உங்கேளாடு ந ற்கேவண்டிய மனிதர்களுைடய ெபயர்கள்: ரூபன் ேகாத்த ரத்தல்
ேசேதயூருைடய மகன் எலிசூர். 6 ச மிேயான் ேகாத்த ரத்தல் சூரிஷதாயன்
மகன் ெசலூமிேயல். 7 யூதா ேகாத்த ரத்தல் அம்மினதாபன் மகன் நகேசான்.
8 இசக்கார் ேகாத்த ரத்தல் சூவாரின் மகன் ெநதெனேயல். 9 ெசபுேலான்
ேகாத்த ரத்தல் ஏேலானின் மகன் எலியாப். 10 ேயாேசப்பன் மகன்களாகய
எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்தல்அம்மியூதன் மகன் எலிஷாமா; மனாேச ேகாத்த ரத்தல்
ெபதாசூரின் மகன் கமாலிேயல். 11 ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தல் கீெதேயானின்
மகன் அபீதான். 12 தாண் ேகாத்த ரத்தல் அம்மிஷதாயன் மகன் அக ேயேசர்.
13 ஆேசர் ேகாத்த ரத்தல் ஓக ரானின் மகன் பாக ேயல். 14 காத் ேகாத்த ரத்தல்
ேதகுேவலின் மகன் எலியாசாப். 15 நப்தலி ேகாத்த ரத்தல் ஏனானின்
மகன் அகீரா. 16 இவர்கேள சைபயல் ஏற்படுத்தப்பட்டவர்களும், தங்கள்
தங்கள் முன்ேனார்களுைடய ேகாத்த ரங்களில் ப ரபுக்களும், இஸ்ரேவலில் *
ஆயரம்ேபர்களுக்குத் தைலவர்களுமாக இருப்பவர்கள் என்றார். 17 அப்படிேய
ேமாேசயும் ஆேரானும் ேபர்ேபராகக் குற க்கப்பட்ட இந்த மனிதர்கைளக்
கூட்டிக்ெகாண்டு, 18 இரண்டாம் மாதம் முதல் ேததயல் சைபயார் எல்ேலாைரயும்
கூடிவரச்ெசய்தார்கள். அப்ெபாழுது அவர்கள் தங்கள்தங்கள் குடும்பத்தன்படியும்,
முன்ேனார்களுைடய வம்சத்தன்படியும், ெபயர் கணக்கன்படியும், இருபது
வயதுள்ளவர்கள்முதல் தைலதைலயாகத் தங்களுைடய வம்சாவளிையத்
ெதரிவ த்தார்கள். 19 இப்படிக் ெயேகாவா கட்டைளய ட்டபடிேய, ேமாேச
அவர்கைள சீனாய் வனாந்த ரத்தல் எண்ணிப்பார்த்தான். 20 இஸ்ரேவலின்
மூத்தமகனாகய ரூபன் சந்ததயாருைடய முன்ேனார்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில்
இருபது வயதுள்ளவர்கள்முதல் யுத்தத்த ற்குப் புறப்படக்கூடிய ஆண்கள்
எல்ேலாரும் தைலதைலயாக எண்ணப்பட்டேபாது, 21 ரூபன் ேகாத்த ரத்தல்
எண்ணப்பட்டவர்கள், 46,500 ேபர். 22ச மிேயான்சந்ததயாருைடயமுன்ேனார்களின்
வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள்முதல் யுத்தத்த ற்குப் புறப்படக்கூடிய
ஆண்கள் எல்ேலாரும் தைலதைலயாக எண்ணப்பட்டேபாது, 23 ச மிேயான்
ேகாத்த ரத்தல் எண்ணப்பட்டவர்கள், 59,300 ேபர். 24 காத் சந்ததயாருைடய
முன்ேனார்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல்
யுத்தத்த ற்குப் புறப்படக்கூடிய ஆண்கள் எல்ேலாரும் எண்ணப்பட்டேபாது, 25 காத்
ேகாத்த ரத்தல் எண்ணப்பட்டவர்கள், 45,650 ேபர். 26 யூதா சந்ததயாருைடய
முன்ேனார்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல்
யுத்தத்த ற்குப் புறப்படக்கூடிய ஆண்கள் எல்ேலாரும் எண்ணப்பட்டேபாது, 27யூதா
ேகாத்த ரத்தல் எண்ணப்பட்டவர்கள், 74,600 ேபர். 28 இசக்கார் சந்ததயாருைடய
முன்ேனார்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள்முதல்
யுத்தத்த ற்குப் புறப்படக்கூடிய ஆண்கள் எல்ேலாரும் எண்ணப்பட்டேபாது,
29 இசக்கார் ேகாத்த ரத்தல் எண்ணப்பட்டவர்கள் 54,400 ேபர். 30 ெசபுேலான்
சந்ததயாருைடய புறப்படக்கூடிய முன்ேனார்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது
வயதுள்ளவர்கள்முதல் யுத்தத்த ற்குப் புறப்படக்கூடிய ஆண்கள் எல்ேலாரும்
எண்ணப்பட்டேபாது, 31 ெசபுேலான் ேகாத்த ரத்தல் எண்ணப்பட்டவர்கள், 57,400
ேபர். 32 ேயாேசப்பன் மகன்களில் எப்ப ராயீம் சந்ததயாருைடய முன்ேனார்களின்
வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள்முதல் யுத்தத்த ற்குப் புறப்படக்கூடிய
ஆண்கள் எல்ேலாரும் எண்ணப்பட்டேபாது, 33 எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்தல்
எண்ணப்பட்டவர்கள், 40,500 ேபர். 34 மனாேச சந்ததயாருைடய முன்ேனார்களின்
வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள்முதல் யுத்தத்த ற்குப் புறப்படக்கூடிய
ஆண்கள் எல்ேலாரும் எண்ணப்பட்டேபாது, 35 மனாேச ேகாத்த ரத்தல்
எண்ணப்பட்டவர்கள், 32,200ேபர். 36ெபன்யமீன்சந்ததயாருைடயமுன்ேனார்களின்
வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள்முதல் யுத்தத்த ற்குப்
புறப்படக்கூடிய ஆண்கள் எல்ேலாரும் எண்ணப்பட்டேபாது, 37 ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தல் எண்ணப்பட்டவர்கள், 35,400 ேபர். 38 தாண் சந்ததயாருைடய

* அத்த யாயம் 1:16 1:16ஆயரம்ேபர்களுக்குத்
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முன்ேனார்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள்முதல்
யுத்தத்த ற்குப் புறப்படக்கூடியஆண்கள் எல்ேலாரும் எண்ணப்பட்டேபாது, 39தாண்
ேகாத்த ரத்தல் எண்ணப்பட்டவர்கள், 62,700 ேபர். 40 ஆேசர் சந்ததயாருைடய
முன்ேனார்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல்
யுத்தத்த ற்குப் புறப்படக்கூடியஆண்கள் எல்ேலாரும் எண்ணப்பட்டேபாது, 41ஆேசர்
ேகாத்த ரத்தல் எண்ணப்பட்டவர்கள், 41,500 ேபர். 42 நப்தலி சந்ததயாருைடய
முன்ேனார்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள்முதல்
யுத்தத்த ற்குப்புறப்படக்கூடியஆண்கள்எல்ேலாரும்எண்ணப்பட்டேபாது, 43நப்தலி
ேகாத்த ரத்தல்எண்ணப்பட்டவர்கள், 53,400ேபர். 44எண்ணப்பட்டவர்கள்இவர்கேள;
ேமாேசயும் ஆேரானும் இஸ்ரேவலுைடய ேகாத்த ரங்களின் வம்சத்தல் ஒவ்ெவாரு
வம்சத்த ற்கு ஒவ்ெவாரு ப ரபுவாகய பன்னிரண்டுேபரும் எண்ணினார்கள்.
45 இஸ்ரேவல் ப தாக்களின் வம்சத்தல் இருபது வயதுள்ளவர்கள்முதல்,
இஸ்ரேவலில் யுத்தத்த ற்குப் புறப்படக்கூடியவர்களாகய எண்ணப்பட்ட
நபர்கள் எல்ேலாரும், 46 6,03,550 ேபராயருந்தார்கள். 47 ேலவயர்கள் தங்கள்
ப தாக்களுைடய ேகாத்த ரத்தன்படிேய, மற்றவர்களுடன் எண்ணப்படவல்ைல.
48 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 49 “நீ ேலவ ேகாத்த ரத்தாைர மட்டும்
எண்ணாமலும், இஸ்ரேவல் மக்களுக்குள்ேள அவர்களுைடய ெதாைகைய
ேசர்க்காமலும், 50 ேலவயர்கைளச் சாட்ச யன் வாசஸ்தலத்த ற்கும், அதனுைடய
எல்லா பணிப்ெபாருட்களுக்கும், அதலுள்ள அைனத்து ெபாருள்களுக்கும்
ெபாறுப்பாளர்களாக ஏற்படுத்து; அவர்கள் வாசஸ்தலத்ைதயும் அதன் எல்லா
பணிப்ெபாருட்கைளயும் சுமக்க ேவண்டும்; அதனிடத்தல் ஊழியம் ெசய்து,
வாசஸ்தலத்ைதச் சுற்றலும் முகாமிடேவண்டும். 51 சாட்ச யன் வாசஸ்தலம்
புறப்படும்ேபாது, ேலவயர்கள் அைத இறக்கைவத்து, அது நறுவப்படும்ேபாது,
ேலவயர்கள்அைதஎடுத்துநறுத்தேவண்டும்;அந்நயன்அதற்குஅருகல்வந்தால்
ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும். 52இஸ்ரேவல்மக்கள்தங்கள்தங்கள்முகாேமாடும்,
தங்கள்தங்கள்ேசைனயன்ெகாடிேயாடும்கூடாரம் ேபாடேவண்டும். 53இஸ்ரேவல்
மக்களாகய சைபயன்ேமல் கடுங்ேகாபம் வராதபடி ேலவயர்கள் சாட்ச யன்
வாசஸ்தலத்ைதச்சுற்றலும்முகாமிட்டு, ேலவயர்கள்சாட்ச யன்வாசஸ்தலத்ைதக்
காவல்காப்பார்களாக என்றார். 54 ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடி
எல்லாவற்ைறயும்இஸ்ரேவல்மக்கள்ெசய்தார்கள்.

அத்த யாயம் 2
ேகாத்த ரமுகாம்கைளஅைமத்தல்

1ெயேகாவாேமாேசையயும்ஆேராைனயும்ேநாக்க : 2 “இஸ்ரேவல்சந்ததயார்கள்
அவரவர் தங்கள் தங்கள் ப தாக்களுைடய வம்சத்ைதச் ேசர்ந்த தங்கள் தங்கள்
ெகாடியருகல் தங்களுைடய கூடாரங்கைளப் ேபாட்டு, ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்கு
எத ராகச் சுற்றலும் முகாமிடேவண்டும். 3யூதாவன் முகாமின் ெகாடிைய உைடய
இராணுவங்கள் சூரியன் உதக்கும் க ழக்குப்புறத்த ேல முகாமிடேவண்டும்;
அம்மினதாபன் மகனாகய நகேசான் யூதா சந்தத க்குப் பைடத்தைலவனாக
இருக்கேவண்டும். 4 எண்ணப்பட்ட அவனுைடய இராணுவத்தல் இருந்தவர்கள்
74,600 ேபர். 5 அவன் அருேக இசக்கார் ேகாத்த ரத்தார் முகாமிடேவண்டும்;
சூவாரின் மகன் ெநதெனேயல் இசக்கார் சந்தத க்குப் பைடத்தைலவனாக
இருக்கேவண்டும். 6 எண்ணப்பட்ட அவனுைடய இராணுவத்தல் இருந்தவர்கள்
54,400 ேபர். 7 அவன் அருேக ெசபுேலான் ேகாத்த ரத்தார் முகாமிடேவண்டும்;
ஏேலானின் மகனாகய எலியாப் ெசபுேலான் சந்தத க்குப் பைடத்தைலவனாக
இருக்கேவண்டும். 8 அவனுைடய இராணுவத்தல் எண்ணப்பட்டவர்கள்
57,400 ேபர். 9 எண்ணப்பட்ட யூதாவன் முகாைமச்ேசர்ந்தவர்கள் எல்ேலாரும்
தங்களுைடய இராணுவங்களின்படிேய 1,86,400 ேபர்; இவர்கள் பயணத்தல்
முதல் முகாமாகப் ேபாகேவண்டும். 10 “ரூபனுைடய முகாமின் ெகாடிையயுைடய
இராணுவங்கள் ெதன்புறத்தல் முகாமிடேவண்டும்; ேசேதயூரின் மகனாகய
எலிசூர் ரூபன் சந்ததயாருக்குப் பைடத்தைலவனாக இருக்கேவண்டும்.
11 அவனுைடய இராணுவத்தல் எண்ணப்பட்டவர்கள் 46,500 ேபர். 12 அவன்
அருேக ச மிேயான் ேகாத்த ரத்தார் முகாமிடேவண்டும்; சூரிஷதாயன்
மகனாகய ெசலூமிேயல் ச மிேயான் சந்ததயாருக்குப் பைடத்தைலவனாக
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இருக்கேவண்டும். 13 அவனுைடய இராணுவத்தல் எண்ணப்பட்டவர்கள்
59,300 ேபர். 14 அவன் அருேக காத் ேகாத்த ரத்தார் முகாமிடேவண்டும்;
ேரகுேவலின் மகனாகய எலியாசாப் காத் சந்ததயாருக்கு பைடத்தைலவனாக
இருக்கேவண்டும். 15 அவனுைடய இராணுவத்தல் எண்ணப்பட்டவர்கள்
நாற்பத்ைதயாய ரத்து அறுநூற்று ஐம்பது 45,650 ேபர். 16 எண்ணப்பட்ட ரூபனின்
முகாைமச்ேசர்ந்தவர்கள் எல்ேலாரும் தங்களுைடய இராணுவங்களின்படிேய
1,51,450 ேபர்; இவர்கள் பயணத்தல் இரண்டாம் முகாமாகப் ேபாகேவண்டும்.
17 “பன்பு ஆசரிப்புக் கூடாரம் ேலவயர்களின் இராணுவத்ேதாடு முகாம்களின்
நடுேவ ப ரயாணப்பட்டுப் ேபாகேவண்டும்; எப்படி முகாமிடுக றார்கேளா,
அப்படிேய அவரவர் தங்களுைடய வரிைசய ேல தங்களுைடய ெகாடிகேளாடு
ப ரயாணமாகப் ேபாகேவண்டும். 18 “எப்ப ராயீமுைடயமுகாமின் ெகாடிையயுைடய
இராணுவங்கள் ேமற்கு புறத்தல் இறங்கேவண்டும், அம்மியூதன் மகனாகய
எலிஷாமா எப்ப ராயீமின் சந்தத க்குப் பைடத்தைலவனாக இருக்கேவண்டும்.
19 அவனுைடய இராணுவத்தல் எண்ணப்பட்டவர்கள் 40,500 ேபர். 20 அவன்
அருேக மனாேச ேகாத்த ரத்தார் முகாமிடேவண்டும்; ெபதாசூரின் மகனாகய
கமாலிேயல் மனாேச சந்தத க்குப் பைடத்தைலவனாக இருக்கேவண்டும்.
21அவனுைடய இராணுவத்தல் எண்ணப்பட்டவர்கள் 32,200 ேபர். 22அவன்அருேக
ெபன்யமீன்ேகாத்த ரத்தார்முகாமிடேவண்டும்;கீெதேயானின்மகனாகயஅபீதான்
ெபன்யமீன் சந்தத க்குப் பைடத்தைலவனாக இருக்கேவண்டும். 23 அவனுைடய
இராணுவத்தல் எண்ணப்பட்டவர்கள் 35,400 ேபர். 24 எண்ணப்பட்ட எப்ப ராயீமின்
முகாைமச்ேசர்ந்தவர்கள் எல்ேலாரும் தங்களுைடய இராணுவங்களின்படிேய
1,08,100 ேபர்; இவர்கள் பயணத்தல் மூன்றாம் முகாமாகப் ேபாகேவண்டும்.
25 “தாணுைடய முகாமின் ெகாடிையயுைடய இராணுவங்கள் வடபுறத்தல்
இறங்கேவண்டும்; அம்மிஷதாயன் மகனாகய அக ேயேசர் தாண் வம்சத்த ற்குப்
பைடத்தைலவனாக இருக்கேவண்டும். 26 அவனுைடய இராணுவத்தல்
எண்ணப்பட்டவர்கள் 62,700 ேபர். 27 அவன் அருேக ஆேசர் ேகாத்த ரத்தார்
முகாமிடேவண்டும்; ஓக ரானின் மகனாகய பாக ேயல் ஆேசர் சந்தத க்குப்
பைடத்தைலவனாக இருக்கேவண்டும். 28 அவனுைடய இராணுவத்தல்
எண்ணப்பட்டவர்கள் 41,500 ேபர். 29 அவன் அருேக நப்தலி ேகாத்த ரத்தார்
முகாமிடேவண்டும்; ஏனானின் மகனாகய அகீரா நப்தலி சந்ததயாருக்குப்
பைடத்தைலவனாக இருக்கேவண்டும். 30 அவனுைடய இராணுவத்தல்
எண்ணப்பட்டவர்கள் 53,400ேபர். 31எண்ணப்பட்டதாணின்முகாைமச்ேசர்ந்தவர்கள்
எல்ேலாரும் 1,57,600 ேபர்; இவர்கள் தங்களுைடய ெகாடிகேளாடு கைடசயலும்
ேபாகேவண்டும்”. 32 இவர்கேள தங்கள் தங்கள் முன்ேனார்களின் வம்சத்தன்படி
இஸ்ரேவல் மக்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள். முகாம்களிேல தங்கள்
தங்கள் இராணுவங்களின்படிேய எண்ணப்பட்டவர்கள் எல்ேலாரும் 6,03,550
ேபராயருந்தார்கள். 33 ேலவயர்கேளா, ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடி,
இஸ்ரேவல் மக்களுக்குள்ேள எண்ணப்படவல்ைல. 34 ெயேகாவா ேமாேசக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிெயல்லாம் இஸ்ரேவல் மக்கள் ெசய்து, தங்கள் தங்கள்
ெகாடிகளின்கீழ்முகாமிட்டு, தங்கள் தங்கள்முன்ேனார்களின்வம்சங்களின்படிேய
பயணப்பட்டுப் ேபானார்கள்.

அத்த யாயம் 3
ேலவயர்கள்

1 சீனாய் மைலயல் ெயேகாவா ேமாேசேயாடு ேபசன நாளில், ஆேரான்
ேமாேச என்பவர்களுைடய வம்சவரலாறு: 2 ஆேரானுைடய மகன்கள், முதல்
பறந்தவனாகய நாதாப், அபயூ, எெலயாசார், இத்தாமார் என்பவர்கேள.
3 ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்வதற்கு அவனால் ப ரதஷ்ைட ெசய்யப்பட்டு
அப ேஷகம் ெபற்ற ஆசாரியர்களான ஆேரானுைடய மகன்களின் ெபயர்கள்
இைவகேள. 4 நாதாபும் அபயூவும் சீனாய் வனாந்த ரத்தல் அந்நய அக்கனிையக்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் ெகாண்டுவந்தேபாது, ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் இறந்துேபானார்கள்; அவர்களுக்குப் பள்ைளகள் இல்ைல;
எெலயாசாரும் இத்தாமாருேம தங்களுைடய தகப்பனாகய ஆேரானுக்கு முன்பாக
ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்தார்கள்; 5 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 6 “நீ
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ேலவ ேகாத்த ரத்தார்கைளச் ேசர்த்து, அவர்கள் ஆசாரியனாகய ஆேரானுக்குப்
பணிவைட ெசய்யும்படி அவர்கைள நறுத்து. 7அவர்கள்ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்கு
முன்பாக அவனுைடய காவைலயும் எல்லாச் சைபயன் காவைலயும் காத்து,
வாசஸ்தலத்தன் பணிவைட ேவைலகைளச் ெசய்யேவண்டும். 8 அவர்கள்
ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் ெபாருட்கள் முதலானைவகைளயும், இஸ்ரேவல்
ேகாத்த ரத்தன் காவைலயும் காத்து, வாசஸ்தலத்தன் பணிவைடகைளச்
ெசய்யேவண்டும். 9 ஆைகயால் ேலவயர்கைள ஆேரானிடத்தலும் அவனுைடய
மகன்களிடத்தலும் ஒப்புக்ெகாடு; இஸ்ரேவல் மக்களில் இவர்கள் முழுவதுமாக
அவனுக்கு ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றார்கள். 10 ஆேராைனயும் அவனுைடய
மகன்கைளயுேமா, தங்களுைடய ஆசாரிய ஊழியத்ைதச் ெசய்வதற்காக
நயமிக்கேவண்டும், அந்த ஊழியத்ைதச் ெசய்யும்படி ேசருக ற அந்நயன்
ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும் என்றார். 11 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : 12 “இஸ்ரேவல் மக்களில் கர்ப்பம்த றந்து ப றக்க ற முதற்ேபறான
எல்லாவற்றற்கும் பதலாக, நான் ேலவயர்கைள இஸ்ரேவல் மக்களிலிருந்து
எடுத்துக்ெகாண்ேடன்; அவர்கள் என்னுைடயவர்களாக இருக்க றார்கள்.
13 முதற்ேபறானைவெயல்லாம் என்னுைடயைவ; நான் எக ப்துேதசத்தல்
முதற்ேபறான எல்லாவற்ைறயும் ெகாைலெசய்த நாளில், இஸ்ரேவலில்
மனிதர்கள்முதல் மிருகஜீவன் வைரயுள்ள முதற்ேபறான எல்லாவற்ைறயும்
எனக்ெகன்று பரிசுத்தப்படுத்தனதால், அைவகள் என்னுைடயைவகளாக
இருக்கும்; நான் ெயேகாவா என்றார். 14 பன்னும் ெயேகாவா சீனாய்
வனாந்த ரத்தல் ேமாேசைய ேநாக்க : 15 “ேலவயன் மக்கைள அவர்களுைடய
முன்ேனார்களின் வம்சங்களின்படிேய எண்ணேவண்டும்; அவர்களில் ஒரு மாதம்
முதல் அதற்கு ேமற்பட்ட வயதுள்ள ஆண்பள்ைளகைளெயல்லாம் எண்ணு
என்றார். 16அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத, தனக்குக் கட்டைளய ட்டபடி
ேமாேச அவர்கைள எண்ணினான். 17 ேலவயன் மகன்கள் தங்களுைடய
ெபயர்களின்படிேய, ெகர்ேசான், ேகாகாத், ெமராரி என்பவர்கள். 18 தங்களுைடய
வம்சத்தன்படிேய ெகர்ேசானுைடய மகன்களின் ெபயர்கள், லிப்னி, சீேமய
என்பைவகள். 19 தங்களுைடய வம்சங்களின்படிேய ேகாகாத்துைடய மகன்கள்
அம்ராம், இத்ேசயார், எப்ேரான், ஊசேயல் என்பவர்கள். 20 தங்களுைடய
வம்சங்களின்படிேய ெமராரியனுைடய மகன்கள், மேகலி, மூச என்பவர்கள்;
இவர்கேள ேலவயர்களுைடய ப தாக்களின் வம்சத்தார். 21 ெகர்ேசானின்
வழியாக லிப்னீயர்களின் வம்சமும் சீேமயயர்கள் வம்சமும் ேதான்றன;
இைவகேள ெகர்ேசானியர்களின் வம்சங்கள். 22 அவர்களில் ஒரு மாதம் முதல்
அதற்கு ேமற்பட்ட வயதுள்ள ஆண்பள்ைளகெளல்லாம் எண்ணப்பட்டேபாது,
எண்ணப்பட்டவர்கள் 7,500 ேபராக இருந்தார்கள். 23 ெகர்ேசானியர்களின்
வம்சங்கள் வாசஸ்தலத்தன் பன்புறத்தல் ேமற்ேக முகாமிடேவண்டும்.
24 ெகர்ேசானியர்களுைடய தகப்பன் வம்சத்த ற்குத் தைலவன் லாேயலின்
மகனாகய எலியாசாப் என்பவன். 25 ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ேல ெகர்ேசான்
குடும்பத்தாரின் காவலாவது: வாசஸ்தலமும், கூடாரமும், அதன் மூடியும்,
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசல் மைறவும், 26 வாசஸ்தலத்தன் அருகலும்
பலிபீடத்தன் அருகலும் சுற்றலும் இருக்கற முற்றத்தன் ெதாங்கு தைரகளும்,
முற்றத்தன்வாசல் மூடுதைரயும், அைவகளின் ேவைலகளுக்ெகல்லாம் உரிய
அைவகளின் கயறுகளுேம. 27 ேகாகாத்தன்வழியாக அம்ராமியர்களின் வம்சமும்
இத்சாரியர்களின் வம்சமும் எப்ேரானியர்களின் வம்சமும் ஊச ேயலர்களின்
வம்சமும் ேதான்றன; இைவகேள ேகாகாத்தயர்களின் வம்சங்கள். 28 ஒரு மாதம்
முதல் அதற்கு ேமற்பட்ட வயதுள்ளஆண்பள்ைளகெளல்லாம் எண்ணப்பட்டேபாது,
பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்குரியைவகைளக் காப்பவர்கள், 8,600 ேபராக இருந்தார்கள்.
29 ேகாகாத் சந்ததயார்களின் வம்சங்கள் வாசஸ்தலத்தன் ெதன்புறமான
பக்கத்த ேல முகாமிடேவண்டும். 30 அவர்களின் தைலவன், ஊசேயலின்
மகனாகய எலிசாபான். 31 அவர்களுைடய காவலாவது: ெபட்டியும், ேமைஜயும்,
குத்துவளக்கும், பீடங்களும், ஆராதைனக்ேகற்ற பரிசுத்த ஸ்தலத்தன்
பணிப்ெபாருட்களும், ெதாங்கு தைரயும், அதனுைடய எல்லா ேவைலகளுக்கும்
ஏற்றைவகளுேம. 32 ஆசாரியனாகய ஆேரானின் மகன் எெலயாசார் என்பவன்
ேலவயர்களுைடய தைலவர்களுக்குத் தைலவனாகப் பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதக்
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காவல்காக்க றவர்களுக்குவசாரிப்புக்காரனாகஇருக்கேவண்டும். 33ெமராரியன்
வழியாக மகலியரின் வம்சமும் மூசயரின் வம்சமும் ேதான்றன; இைவகேள
ெமராரியன் வம்சங்கள். 34 அவர்களில் ஒரு மாதம் முதல் அதற்கு ேமற்பட்ட
வயதுள்ள ஆண்பள்ைளகெளல்லாம் எண்ணப்பட்டேபாது, எண்ணப்பட்டவர்கள்
6,200 ேபராக இருந்தார்கள். 35 அபயாேயலின் மகனாகய சூரிேயல் என்பவன்
அவர்களுக்குத் தைலவனாக இருந்தான்; இவர்கள் வாசஸ்தலத்தன் வடபுறமான
பக்கத்தல் முகாமிடேவண்டும். 36 அவர்களுைடய காவல் வ சாரிப்பாவது:
வாசஸ்தலத்தன் பலைககளும், தாழ்ப்பாள்களும், தூண்களும், பாதங்களும்,
அதனுைடய எல்லாப் பணிப்ெபாருட்களும், அதற்குரியைவகள் அைனத்தும்,
37 சுற்றுப்ப ராகாரத்தன் தூண்களும், அைவகளின் பாதங்களும், முைளகளும்,
கயறுகளுேம. 38 ஆசரிப்புக் கூடாரமாக ய வாசஸ்தலத்த ற்கு முன்பாக,
சூரியன் உதக்கும் க ழக்குபக்கத்த ேல ேமாேசயும் ஆேரானும் அவனுைடய
மகன்களும் கூடாரங்கைளப் ேபாட்டு இறங்க , இஸ்ரேவல் மக்களின் காவலுக்குப்
பதலாகப் பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதக் காவல் காக்கேவண்டும். வாசஸ்தலத்தல்
ேசருக ற அந்நயன் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும். 39 ேமாேசயும், ஆேரானும்,
ெயேகாவாவுைடயவாக்கன்படி, ேலவயர்களில்ஒருமாதம்முதல்அதற்குேமற்பட்ட
வயதுள்ள ஆண்பள்ைளகைளெயல்லாம் அவர்களுைடய வம்சங்களின்படிேய
எண்ணினார்கள்; அவர்கள் 22,000 ேபராக இருந்தார்கள். 40 “அதன் பன்பு
ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : நீ இஸ்ரேவல் மக்களில் ஒரு மாதம் முதல்
அதற்கு ேமற்பட்ட வயதுள்ள முதற்ேபறான ஆண்பள்ைளகைளெயல்லாம்
எண்ணி அவர்கள் ெபயர்கைள பட்டியலிட்டு, 41 இஸ்ரேவல் மக்களிலுள்ள
முதற்ேபறான எல்லாவற்றற்கும் பதலாக ேலவயர்கைளயும், இஸ்ரேவல்
சந்ததயன்மிருகஜீவன்களிலுள்ளதைலயீற்றானயாவுக்கும்பதலாகேலவயரின்
மிருகஜீவன்கைளயும் எனக்ெகன்று ப ரித்ெதடு; நான் ெயேகாவா என்றார்.
42 அப்ெபாழுது ேமாேச, ெயேகாவா தனக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய, இஸ்ரேவல்
மக்களிலுள்ள முதற்ேபறான எல்ேலாைரயும் எண்ணினான். 43 ஒரு மாதம்
முதல் அதற்கு ேமற்பட்ட வயதுள்ள முதற்ேபறான ஆண்பள்ைளகெளல்ேலாரும்
ேபர்ேபராக எண்ணப்பட்டேபாது, 22,273 ேபராக இருந்தார்கள். 44 அப்ெபாழுது
ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 45 “நீ இஸ்ரேவல் மக்களிலுள்ள
முதற்ேபறான அைனவருக்கும் பதலாக ேலவயர்கைளயும், அவர்களுைடய
மிருகஜீவன்களுக்குப்பதலாக ேலவயர்களின் மிருகஜீவன்கைளயும் ப ரித்ெதடு;
ேலவயர்கள் என்னுைடயவர்களாக இருப்பார்கள்; நான் ெயேகாவா. 46இஸ்ரேவல்
மக்களுைடய முதற்ேபறுகளில் ேலவயர்களின் எண்ணிக்ைகக்கு அதகமாக
இருந்து, மீட்கப்படேவண்டிய 273 ேபரிடத்தலும், 47 நீ தைலக்கு ஐந்து ேசக்கல்
வீதமாகப் பரிசுத்த ேசக்கல் கணக்கன்படி வாங்கேவண்டும்; அந்தச் ேசக்கலானது
இருபது ேகரா. 48 ேலவயர்களுைடய எண்ணிக்ைகக்கு அதகமானவர்கள்
மீட்கப்படும்பணத்ைதஆேரானுக்கும்அவனுைடயமகன்களுக்கும்ெகாடு”என்றார்.
49 அப்படிேய ேலவயர்களால் மீட்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்ைகக்கு அதகமாக
இருந்து, இன்னும் மீட்கப்படேவண்டியவர்களுக்கு ஈடாக ேமாேச இஸ்ரேவல்
மக்களுைடய முதற்ேபறானவர்களிடத்தல், 50 1,365 ேசக்கலாகய பணத்ைத,
பரிசுத்த ஸ்தலத்துச் ேசக்கல் கணக்கன்படி வாங்க , 51 ெயேகாவாவுைடய
வார்ைதயன்படிேய மீட்கப்பட்டவர்களின் க ரயத்ைத ஆேரானுக்கும் அவனுைடய
மகன்களுக்கும்,ெயேகாவா தனக்குக்கட்டைளய ட்டபடிேயெகாடுத்தான்.

அத்த யாயம் 4
ேகாகாத்தயர்கள்

1 ெயேகாவா ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் ேநாக்க : 2 “ேலவயர்களுக்குள்ேள
இருக்கற ேகாகாத் சந்ததயார்களுைடய முன்ேனார்களின் வீட்டு வம்சங்களில்,
3 ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ேல ேவைலெசய்யும் கூட்டத்த ற்கு உட்படத்தக்க
முப்பது வயது முதல் ஐம்பது வயதுவைரக்குமுள்ள எல்ேலாைரயும் எண்ணி,
கணக்ெகடுக்கேவண்டும். 4 ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ேல ேகாகாத் சந்ததயாரின்
பணிவைட மகா பரிசுத்தமானைவகளுக்கு உரியது. 5 முகாம் புறப்படும்ேபாது,
ஆேரானும் அவனுைடய மகன்களும் வந்து, மைறவன் தைரச்சீைலைய
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இறக்க , அதனாேல சாட்ச யன் ெபட்டிைய மூடி, 6 அதன்ேமல் ெமல்லிய ேதால்*
மூடிையப்ேபாட்டு, அதன்ேமல் முற்றலும் நீலமான துப்பட்டிைய வ ரித்து, அதன்
தண்டுகைளப் பாய்ச்ச , 7 சமுகத்து அப்ப ேமைஜயன்ேமல் நீலத்துப்பட்டிைய
வ ரித்து, தட்டுகைளயும் தூபக்கரண்டிகைளயும் கண்ணங்கைளயும் மூடுகற
தட்டுகைளயும் அதன்ேமல் ைவக்கேவண்டும்; ந ரந்தர அப்பமும் அதன்ேமல்
இருக்கேவண்டும். 8 அைவகளின்ேமல் அவர்கள் சவப்புத்துப்பட்டிைய வ ரித்து,
அைத ெமல்லிய ேதால் மூடியால் மூடி, அதன் தண்டுகைளப் பாய்ச்ச , 9இளநீலத்
துப்பட்டிைய எடுத்து, குத்துவளக்குத்தண்ைடயும், அதன் அகல்கைளயும்,
அதன் கத்தரிகைளயும், சாம்பல் பாத்த ரங்கைளயும், அதற்குரிய எண்ெணய்ப்
பாத்த ரங்கைளயும்மூடி, 10அைதயும்அதற்குரிய ெபாருட்கள்யாைவயும்ெமல்லிய
ேதால் மூடிக்குள்ேள ேபாட்டு, அைத ஒரு தண்டிேல கட்டி, 11 ெபாற்பீடத்தன்ேமல்
இளநீலத் துப்பட்டிைய வ ரித்து, அைதத் ெமல்லிய ேதால் மூடியால் மூடி, அதன்
தண்டுகைளப் பாய்ச்ச , 12 பரிசுத்த ஸ்தலத்தல் வழங்கும் ஆராதைனக்ேகற்ற
எல்லா ெபாருட்கைளயும் எடுத்து, இளநீலத் துப்பட்டிய ேல ேபாட்டு, ெமல்லிய
ேதால்மூடியனால்மூடி, தண்டின்ேமல் கட்டி, 13பலிபீடத்ைதச் சாம்பல் ேபாக கழுவ ,
அதன்ேமல் இரத்தாம்பரத் துப்பட்டிைய வ ரித்து, 14 அதன்ேமல் ஆராதைனக்கு
ஏற்ற எல்லாப் பணிப்ெபாருட்களாகய கலசங்கைளயும், முள்துறடுகைளயும்,
சாம்பல் எடுக்கும் கரண்டிகைளயும், கலசங்கைளயும், பலிபீடத்த ற்குரிய எல்லாப்
பாத்த ரங்கைளயும், அதன்ேமல் ைவத்து, அதன்ேமல் ெமல்லிய ேதால் மூடிைய
வ ரித்து, அதன் தண்டுகைளப் பாய்ச்சேவண்டும். 15 முகாம் புறப்படும்ேபாது,
ஆேரானும் அவனுைடய மகன்களும் பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதயும் அதனுைடய
எல்லா பணிப்ெபாருட்கைளயும் மூடிைவத்தபன்பு, ேகாகாத் சந்ததயார்கள்
அைத எடுத்துக்ெகாண்டுேபாவதற்கு வரேவண்டும்; அவர்கள் சாகாதபடிக்கு
பரிசுத்தமானைதத் ெதாடாமலிருக்கேவண்டும்; ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ேல ேகாகாத்
சந்ததயனர் சுமக்கும் சுைம இதுேவ. 16 “ஆசாரியனாகய ஆேரானின் மகன்
எெலயாசார், வளக்குக்கு எண்ெணையயும், நறுமண தூபவர்க்கத்ைதயும்,
தனந்ேதாறும் இடும் ேபாஜனபலிையயும், அப ேஷகத் ைதலத்ைதயும்,
வாசஸ்தலம் முழுவைதயும், அதலுள்ள யாைவயும், பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதயும்
அதன் பணிப்ெபாருட்கைளயும், வசாரிக்கேவண்டும் என்றார். 17 ெயேகாவா
ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் ேநாக்க : 18 “ேலவயர்களுக்குள்ேள ேகாகாத்
வம்சமாக ய ேகாத்த ரத்தார் அழிந்துேபாகாதபடி பாருங்கள். 19 அவர்கள் மகா
பரிசுத்தமானைவகளின் அருகல் வரும்ேபாது, சாகாமல் உய ேராடு இருக்கும்படி,
நீங்கள் அவர்களுக்காகச் ெசய்யேவண்டியது: 20 ஆேரானும் அவனுைடய
மகன்களும் வந்து, அவர்களில் அவனவைன அவனவன் ெசய்யும் ேவைலக்கும்
அவனவன் சுமக்கும் சுைமக்கும் நயமிக்கேவண்டும்; அவர்கேளா சாகாதபடிப்
பரிசுத்தமானைவகள் மூடப்படும்ேபாது பார்க்க றதற்கு உள்ேள நுைழயாமல்
இருக்கேவண்டும்என்றார்.

ெகர்ேசானியர்கள்
21 பன்னும், ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 22 “ெகர்ேசான் சந்ததயாருைடய

ப தாக்களின் வீட்டு வம்சங்களிலும் ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ேல பணிவைட
ேவைலெசய்யும் இராணுவத்தற்கு உட்படத்தக்க, 23 முப்பது வயதுமுதல்
ஐம்பது வயதுவைரக்குமுள்ள எல்ேலாைரயும் எண்ணி, ெதாைக ஏற்றுவாயாக.
24 பணிவைட ெசய்க றதலும் சுமக்க றதலும் ெகர்ேசான் வம்சத்தாரின்
ேவைலயாவது: 25 அவர்கள் வாசஸ்தலத்த ற்கும் ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்கும்
உரிய ெதாங்கு தைரையயும், மூடிையயும், அைவகளின் ேமல்இருக்கற ெமல்லிய
ேதால் மூடிையயும், ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசல் மைறைவயும், 26 ப ராகாரத்தன்
ெதாங்கு தைரகைளயும், வாசஸ்தலத்தன் அருகலும் பலிபீடத்தண்ைடயலும்
சுற்றலும் இருக்கற ப ராகாரத்தனுைடய வாசல் ெதாங்கு தைரையயும்,
அைவகளின் கயறுகைளயும், அைவகளின் ேவைலக்குரிய கருவகள் யாைவயும்
சுமந்து, அைவகளுக்காகச் ெசய்யேவண்டிய யாைவயும் ெசய்யக்கடவர்கள்.
27 ெகர்ேசான் சந்ததயார்கள் சுமக்கேவண்டிய சுைமகளும் ெசய்யேவண்டிய
பணிவைடகளாகய சகல ேவைலகளும் ஆேரானும் அவனுைடய மகன்களும்

* அத்த யாயம் 4:6 4:6 பார்க்க,யாத்: 25:5
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ெசால்லுகறபடிேய ெசய்யேவண்டும்; அவர்கள் சுமக்கேவண்டிய எல்லா
சுைமகைளயும் நீங்கள் நயமித்து, அவர்களிடம் ஒப்புவயுங்கள். 28 ெகர்ேசான்
சந்ததயாரின் வம்சத்தார்ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ேல ெசய்யும் பணிவைடஇதுதான்;
அவர்கைள ேவைலெகாள்ளும் வசாரைண, ஆசாரியனாகய ஆேரானின் மகன்
இத்தாமாருைடயைகக்குள்இருக்கேவண்டும்.

ெமராரியர்கள்
29 “ெமராரி சந்ததயாருைடய ப தாக்களின் வீட்டு வம்சங்களிலும் ஆசரிப்புக்

கூடாரத்த ேல பணிவைட ேவைலெசய்யும் இராணுவத்தற்கு உட்படத்தக்க,
30 முப்பது வயதுமுதல் ஐம்பது வயதுவைரக்குமுள்ள எல்ேலாைரயும்
எண்ணேவண்டும். 31 ஆசரிப்புக் கூடாரத்தல் அவர்கள் ெசய்யும் எல்லாப்
பணிவைடக்கும் அடுத்த காவல் வ சாரிப்பாவது: வாசஸ்தலத்தன் பலைககளும்,
தாழ்ப்பாள்களும், தூண்களும், பாதங்களும், 32சுற்றலும்இருக்கற ப ராகாரத்தன்
தூண்களும், அைவகளின் பாதங்களும், முைளகளும், கயறுகளும், அைவகளின்
எல்லா கருவகளும், அவற்றற்கு அடுத்த மற்ெறல்லா ேவைலயும்தாேன;
அவர்கள் சுமந்து காவல்காக்கும்படி ஒப்புவக்கப்படுக றைவகைளப் ேபர்ேபராக
எண்ணேவண்டும். 33ஆசாரியனாகய ஆேரானுைடய மகனான இத்தாமாருைடய
ைகக்குள்ளாகெமராரி சந்ததயாரின்வம்சத்தார்ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ேலெசய்யும்
பணிவைடக்குஅடுத்தஎல்லா ேவைலயும்இதுேவஎன்றார்.

ேலவயர்களின்வம்சத்ைதகணக்ெகடுத்தல்
34 அப்படிேய ேமாேசயும் ஆேரானும் சைபயன் ப ரபுக்களும் ேகாகாத்

புத்த ரருைடய ப தாக்களின் வீட்டு வம்சங்களின்படி ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ேல
பணிவைட ெசய்யும் இராணுவத்தற்கு உட்படத்தக்க, 35 முப்பது வயது
முதல் ஐம்பது வயதுவைரக்குமுள்ள எல்ேலாைரயும் எண்ணினார்கள்.
36 அவர்கள் வம்சங்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள் 2,750 ேபர். 37 ெயேகாவா
ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய, ேமாேசயனாலும் ஆேரானாலும் ேகாகாத்
வம்சத்தாரில் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தல் ேவைல ெசய்க றதற்காக எண்ணித்
ெதாைகய டப்பட்டவர்கள் எல்ேலாரும் இவர்கேள. 38 ெகர்ேசான் சந்ததயாருைடய
ப தாக்களின் வீட்டு வம்சங்களிலும் ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ேல பணிவைட
ெசய்யும் இராணுவத்தற்கு உட்படத்தக்க, 39 முப்பது வயது முதல் ஐம்பது
வயது வைரக்குமுள்ள எல்ேலாரும் எண்ணப்பட்டார்கள். 40 அவர்களில்
எண்ணப்பட்டவர்கள் அவரவர் குடும்பத்தன்படியும், ப தாக்களுைடய
வம்சத்தன்படிக்கும் 2,630 ேபர். 41 ேமாேசயனாலும் ஆேரானாலும் ெயேகாவா
கட்டைளய ட்டபடிேய ெகர்ேசான் புத்த ரரின் வம்சத்தாரில் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தல்
ேவைலெசய்ய எண்ணித் ெதாைகய டப்பட்டவர்கள் எல்ேலாரும் இவர்கேள.
42 ெமராரி புத்த ரருைடய ப தாக்களின் வீட்டு வம்சங்களிலும் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்த ேல பணிவைட ெசய்யும் இராணுவத்தற்கு உட்படத்தக்க, 43 முப்பது
வயதுமுதல் ஐம்பது வயதுள்ளவர்கள் எல்ேலாரும் எண்ணப்பட்டார்கள்.
44அவர்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள் தங்களுைடயகுடும்பங்களின்படிேய 3,200 ேபர்.
45 ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய ேமாேசயனாலும் ஆேரானாலும்
ெமராரி புத்த ரரின் குடும்பத்தாரில் எண்ணித் ெதாைகய டப்பட்டவர்கள்
எல்ேலாரும் இவர்கேள. 46 ேலவயர்களுைடய ப தாக்களின் வீட்டு வம்சங்களில்
முப்பது வயதுமுதல் ஐம்பது வயதுவைரக்குமுள்ளவர்கள் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்த ேல ெசய்யும் பணிவைட ேவைலக்கும் சுைமயன் ேவைலக்கும்
உட்படத்தக்கவர்களும், 47 ேமாேசயனாலும் ஆேரானாலும் இஸ்ரேவலின்
ப ரபுக்களாலும் எண்ணப்பட்டவர்களும் ஆகய எல்ேலாரும், 48 8,580 ேபராக
இருந்தார்கள். 49 ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய, அவர்கள் தங்கள்
தங்கள் பணிவைடக்ெகன்றும் தங்கள் தங்கள் சுைமக்ெகன்றும் ேமாேசயனால்
எண்ணப்பட்டார்கள்; இந்த வதமாக, ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய
அவர்கள்அவனால்எண்ணப்பட்டார்கள்.

அத்த யாயம் 5
முகாைமசுத்த கரித்தல்
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1 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “குஷ்டேராக கள் யாவைரயும், கச யும்
புண்ணுள்ள யாவைரயும், சவத்தனால் தீட்டுப்பட்டவர்கள் யாவைரயும்
முகாமிலிருந்து வலக்கவ ட இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு கட்டைளயடு.
3 ஆண்பள்ைளயானாலும் ெபண்பள்ைளயானாலும் அப்படிப்பட்டவர்கைள
நீங்கள் வலக்க , நான் வாசம்ெசய்க ற தங்களுைடய முகாம்கைள
அவர்கள் தீட்டுப்படுத்தாதபடி, நீங்கள் அவர்கைள முகாமிற்கு ெவளிேய
அனுப்பவ டேவண்டும் என்றார். 4 ெயேகாவா ேமாேசக்குச் ெசான்னபடிேய,
இஸ்ரேவல்மக்கள்ெசய்து,அவர்கைளமுகாமிற்குெவளிேயஅனுப்பவ ட்டார்கள்.

தவறுகளுக்கானதண்டைன
5 ேமலும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 6 “நீ இஸ்ரேவல் மக்கேளாடு

ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: ஒரு ஆேணா ெபண்ேணா,
ெயேகாவாவுைடய கட்டைளைய மீற மனிதர்கள் ெசய்யும் பாவங்களில்
யாெதாரு பாவத்ைதச் ெசய்து குற்றவாளியானால், 7 அவர்கள் தாங்கள் ெசய்த
பாவத்ைத அறக்ைகய டேவண்டும்; அப்படிப்பட்டவன் தான் ெசய்த குற்றத்தனால்
அபராதத்தன் முதேலாடு ஐந்தல் ஒரு பங்ைக அதகமாகக் கூட்டி, தான்
குற்றஞ்ெசய்தவனுக்குச் ெசலுத்தேவண்டும். 8 அைதக் ேகட்டு வாங்குகறதற்கு
இனத்தான் ஒருவனும் இல்லாமலிருந்தால், அப்ெபாழுது அவனுக்காகப்
பாவநவ ர்த்த ெசய்யும்படி ஆட்டுக்கடா ெசலுத்தப்படுவதுமல்லாமல்,
ெயேகாவாவுக்கு அந்த அபராதம் ெசலுத்தப்பட்டு, அது ஆசாரியைனச்
ேசரேவண்டும். 9இஸ்ரேவல்மக்கள்ஏெறடுத்துப்பைடக்கும்படி,ஆசாரியனிடத்தல்
ெகாண்டுவருகற எல்லாப் பரிசுத்தமான பைடப்பும் அவனுைடயதாக இருக்கும்.
10 ஒவ்ெவாருவரும் பைடக்கும் பரிசுத்தமான ெபாருட்கள் அவனுைடயதாக
இருக்கும்; ஒருவன் ஆசாரியனுக்குக் ெகாடுக்க றது எதுவும் அவனுக்ேக உரியது
என்றுெசால்என்றார்.

உண்ைமயல்லாதமைனவக்கானேசாதைன
11 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 12 “நீ இஸ்ரேவல் மக்களுக்குச்

ெசால்லேவண்டியதுஎன்னெவன்றால்: ஒருவனுைடயமைனவ பறர்முகம்பார்த்து,
கணவனுக்குத்துேராகம்ெசய்து, 13ஒருவேனாடுஉறவுெகாண்டிருந்தவஷயத்தல்
அவள் தீட்டுப்பட்டவளாக இருந்தும், அவளுைடய கணவன் கண்களுக்கு அது
மைறக்கப்பட்டு ெவளிக்கு வராமல் இருக்க றேபாதும், சாட்ச யல்லாமலும் அவள்
ைகயும் களவுமாகப் ப டிக்கப்படாமலும் இருக்கறேபாதும், 14 எரிச்சலின் ஆவ
அவன்ேமல் வந்து, அவன் அவனுைடய மைனவ தீட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்க,
தீட்டுப்படுத்தப்பட்ட தன்னுைடய மைனவயன்ேமல் பைகெகாண்டிருந்தாலும்,
அல்லது அவன் மைனவ தீட்டுப்படுத்தப்படாதருக்க, எரிச்சலின்ஆவ அவன்ேமல்
வந்து, அவன் அவள்ேமல் பைகெகாண்டிருந்தாலும், 15 அந்தக் கணவன்
தன்னுைடய மைனவைய ஆசாரியனிடத்தல் அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து,
அவளுக்காக ஒரு எப்பா அளவான வாற்ேகாதுைம மாவ ேல பத்தல் ஒரு
பங்ைகப் பைடப்பாகக் ெகாடுக்கேவண்டும்; அது எரிச்சலின் காணிக்ைகயும்
அக்க ரமத்ைத நைனப்பூட்டும் காணிக்ைகயுமாக இருப்பதால், அதன்ேமல்
எண்ெணய் ஊற்றாமலும் தூபவர்க்கம் ேபாடாமலும் இருக்கேவண்டும்.
16 “ஆசாரியன் அவைளச் சமீபத்தல் அைழத்து, ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
நறுத்த , 17 ஒரு மண்பாைனயேல பரிசுத்த தண்ணீர் ஊற்ற , வாசஸ்தலத்தன்
தைரயலிருக்கும் புழுதய ேல ெகாஞ்சம் எடுத்து, அந்த தண்ணீரில்ேபாட்டு,
18ெபண்ைணக் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் நறுத்த , அவளுைடய முக்காட்ைட
நீக்க , எரிச்சலின் காணிக்ைகயாகய நைனப்பூட்டுதலின் காணிக்ைகைய
அவளுைடய உள்ளங்ைகய ேல ைவக்கேவண்டும்; சாபகாரணமான கசப்பான
தண்ணீர் ஆசாரியன் ைகயல் இருக்கேவண்டும். 19 பன்பு ஆசாரியன் அவைள
ஆைணயட ைவத்து: ஒருவனும் உன்ேனாடு உறவுெகாள்ளாமலும், உன்னுைடய
கணவனுக்கு கீழ்பட்டிருக்க ற நீ தீட்டுப்படும்படி ப றர்முகம் பார்க்காமலும்
இருந்தால், சாபகாரணமான இந்தக் கசப்பான தண்ணீரின் ேதாஷத்தற்கு
நீங்கலாக இருப்பாய். 20உன்னுைடய கணவனுக்கு கீழ்ப்பட்டிருக்க ற நீ ப றர்முகம்
பார்த்து, உன்னுைடய கணவைனத்தவ ர அந்நயேனாடு உறவுெகாண்டு
தீட்டுப்பட்டிருப்பாயானால், 21 ெயேகாவா உன்னுைடய இடுப்பு சூம்பவும்,
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உன்னுைடய வயறு வீங்கவும்ெசய்து*, உன்ைன உன்னுைடய மக்களுக்குள்ேள
சாபமும்ஆைணயடும் அைடயாளமாகவும் ைவப்பாராக. 22 சாபகாரணமானஇந்த
தண்ணீர்உன்னுைடயவயறுவீங்கவும்இடுப்புசூம்பவும்ெசய்யும்படி,உன்னுைடய
குடலுக்குள் ேபாகேவண்டும் என்கற சாபவார்த்ைதயாேல ெபண்ைண
ஆைணயடைவத்துச் ெசால்வானாக. அதற்கு அந்தப் ெபண்: ஆெமன், ஆெமன்,
என்று ெசால்லேவண்டும். 23 “பன்பு ஆசாரியன் இந்தச் சாபவார்த்ைதகைள
ஒரு சீட்டில் எழுத , அைவகைளக் கசப்பான தண்ணீரால் கழுவப்ேபாட்டு,
24 சாபகாரணமான அந்தக் கசப்பான தண்ணீைர அவள் குடிக்கும்படிச் ெசய்வான்;
அப்ெபாழுது சாபகாரணமான அந்த தண்ணீர் அவளுக்குள் இறங்க க் கசப்பாகும்.
25பன்புஆசாரியன் எரிச்சலின்காணிக்ைகையஅந்த ெபண்ணின்ைகயலிருந்து
வாங்க , அைதக் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் அைசவாட்டி, பீடத்தன்ேமல்
ெசலுத்த , 26 ஞாபகக்குறயாக அத ேல ஒரு ைகப்ப டி நைறய எடுத்து,
பீடத்தன்ேமல் தகனித்து, பன்பு ெபண்ணுக்கு அந்த தண்ணீைரக்குடிக்கும்படி
ெகாடுக்கேவண்டும். 27அந்ததண்ணீைரக்குடிக்கச்ெசய்தபன்புசம்பவ ப்பதாவது:
அவள் தீட்டுப்பட்டு, தன்னுைடய கணவனுக்குத் துேராகம்ெசய்தருந்தால்,
சாபகாரணமான அந்த தண்ணீர் அவளுக்குள் நுைழந்து கசப்புண்டானதால்,
அவளுைடய வயறு வீங்க , அவளுைடய இடுப்பு சூம்பும்; இப்படிேய அந்தப் ெபண்
தன்னுைடயமக்களுக்குள்ேள சாபமாகஇருப்பாள். 28அந்தப் ெபண்தீட்டுப்படாமல்
சுத்தமாக இருந்தால், அவள் அதற்கு நீங்கலாக , கர்ப்பமைடயக்கூடியவளாக
இருப்பாள். 29 “ஒரு ெபண் தன்னுைடய கணவைனத்தவ ர அந்நய ஆேணாடு
ேசர்ந்து தீட்டுப்பட்டதால் உண்டான எரிச்சலுக்கும், 30 கணவன்ேமல் எரிச்சலின்†

ஆவ வருகறதனால், அவன் தன்னுைடய மைனவயன்ேமல் அைடந்த
ெபாறாைமக்கும் அடுத்த ப ரமாணம் இதுேவ. அவன் ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் தன்னுைடய மைனவைய நறுத்தேவண்டும்; ஆசாரியன் இந்தப்
ப ரமாணத்தன்படிெயல்லாம் அவளுக்குச் ெசய்யேவண்டும். 31 கணவன்
அக்க ரமத்த ற்கு நீங்கலாக இருப்பான்; அப்படிப்பட்டப் ெபண்ேணா, தன்னுைடய
அக்க ரமத்ைதச்சுமப்பாள்என்றுெசால்” என்றார்.

அத்த யாயம் 6
நசேரயன்

1 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “நீ இஸ்ரேவல் மக்கேளாடு
ெசால்லேவண்டியதுஎன்னெவன்றால்: “ஆேணாெபண்ேணாெயேகாவாக்ெகன்று
வ ரதம் ெசய்து ெகாண்டவர்களாக இருக்கும்படி நசேரய வ ரதமாக ய* ஒரு
வேசஷத்தெபாருத்தைனையெசய்தால், 3அப்படிப்பட்டவன்த ராட்ைசரசத்ைதயும்
மதுபானத்ைதயும் வலக்கேவண்டும்; அவன் த ராட்ைசரசத்தன் காடிையயும்
மற்ற மதுபானத்தன் காடிையயும், த ராட்ைசரசத்தனால் ெசய்த
எவ்வதமான பானத்ைதயும் குடிக்காமலும், த ராட்ைசப்பழங்கைளேயா
த ராட்ைசவற்றல்கைளேயா சாப்ப டாமலும், 4 தான் நசேரயனாக இருக்கும்
நாெளல்லாம் த ராட்ைசச்ெசடி வைதமுதல் ேதால்வைர உள்ளைவகளினால்
ெசய்யப்பட்ட எைதயும் சாப்ப டாமலும் இருக்கேவண்டும். 5 “அவன் நசேரய
வ ரதமிருக்கும் நாட்கெளல்லாம் சவரகன் கத்த அவனுைடய தைலயன்ேமல்
படக்கூடாது;அவன்ெயேகாவாக்ெகன்றுவ ரதமிருக்கும்காலம்நைறேவறும்வைர
பரிசுத்தமாக இருந்து, தன்னுைடய தைலமுடிைய வளரவ டேவண்டும். 6 அவன்
ெயேகாவாவுக்ெகன்று வ ரதமிருக்கும் நாட்கெளல்லாம் யாெதாரு ப ேரதத்தன்
அருகல் ேபாகக்கூடாது. 7 அவன் தன்முைடய ேதவனுக்ெகன்று ெசய்த
நசேரய வ ரதம் அவனுைடய தைலேமல் இருக்கறபடியால், மரணமைடந்த
தன்னுைடய தகப்பனாலாகலும் தாயனாலாகலும் சேகாதரனாேலா
சேகாதரியனாேலா தன்ைனத் தீட்டுப்படுத்தக்கூடாது. 8 அவன் நசேரயனாக
இருக்கும் நாட்கெளல்லாம் ெயேகாவாவுக்குப் பரிசுத்தமாக இருப்பான்.
9 “அவனருகல் ஒருவன் தடீெரன மரணமைடந்ததால், நசேரய வ ரதமுள்ள
அவனுைடய தைல தீட்டுப்பட்டெதன்றால், அவன் தன்னுைடய சுத்த கரிப்பன்

* அத்த யாயம் 5:21 5:21நீமலடியாவாய். † அத்த யாயம் 5:30 5:30 சந்ேதகத்தன்ஆவ * அத்த யாயம்
6:2 6:2 ேதவனுைடயபணிக்காக ேவறுப ரிக்கப்பட்டவன்
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நாளாகய ஏழாம் நாளில் தன்னுைடய தைலமுடிையச் சைரத்துக்ெகாண்டு,
10எட்டாம்நாளில்இரண்டுகாட்டுப்புறாக்கைளேயாஇரண்டுபுறாக்குஞ்சுகைளேயா
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலில் ஆசாரியனிடம் ெகாண்டுவரேவண்டும்.
11அப்ெபாழுது ஆசாரியன் ஒன்ைறப் பாவநவாரணபலியாகவும், மற்ெறான்ைறச்
சர்வாங்கதகனபலியாகவும்ெசலுத்த ,பணத்தனால்அவனுக்குஉண்டானதீட்ைட
நவ ர்த்த ெசய்து, அவனுைடய தைலைய அந்தநாளில் பரிசுத்தப்படுத்தேவண்டும்.
12 அவன் தரும்பவும் தன்னுைடய வ ரதநாட்கைளக் ேயேகாவாக்ெகன்று
காத்து, ஒரு வயதுள்ள ஆட்டுக்குட்டிையக் குற்றநவாரணபலியாகக்
ெகாண்டுவரேவண்டும்; அவனுைடய நசேரய வ ரதம் தீட்டுப்பட்டதால்
ெசன்ற நாட்கள் வீணாகும். 13 “நசேரயனுக்குரிய ப ரமாணமாவது: அவன்
வ ரதமிருக்கும்நாட்கள்நைறேவறனஅன்ைறக்ேக,அவன்ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்
வாசலிேல வந்து, 14 சர்வாங்க தகனபலியாக ஒருவயதுைடய பழுதற்ற ஒரு
ஆட்டுக்குட்டிையயும், பாவநவாரணபலியாக ஒருவயதுைடய பழுதற்ற ஒரு
ெபண்ணாட்டுக்குட்டிையயும், சமாதானபலியாக பழுதற்றஒருஆட்டுக்கடாைவயும்,
15 ஒரு கூைடயல் எண்ெணயேல பைசந்த புளிப்ப ல்லாத ெமல்லிய
மாவனால் ெசய்த அத ரசங்கைளயும், எண்ெணய் தடவப்பட்ட புளிப்ப ல்லாத
அைடகைளயும், அைவகளுக்கு அடுத்த ேபாஜனபலிையயும், பானபலிகைளயும்
ெயேகாவாவுக்குத் தன்னுைடய காணிக்ைகயாகச் ெசலுத்தேவண்டும்.
16 அைவகைள ஆசாரியன் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் ெகாண்டுவந்து,
அவனுைடய பாவநவாரணபலிையயும் அவனுைடய சர்வாங்கதகனபலிையயும்
ெசலுத்த , 17 ஆட்டுக்கடாைவக் கூைடயல் இருக்கும் புளிப்பல்லாத
அப்பங்கேளாடுங்கூடக் ெயேகாவாவுக்குச் சமாதான பலியாகச் ெசலுத்த ,
அவனுைடய ேபாஜனபலிையயும் பானபலிையயும் பைடக்கேவண்டும்.
18 அப்ெபாழுது நசேரயன் ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலிேல, ெபாருத்தைன
ெசய்யப்பட்ட தன்னுைடய தைலையச் சைரத்து, ெபாருத்தைன ெசய்யப்பட்ட
தன்னுைடய தைலமுடிைய எடுத்து, சமாதானபலியன்கீழ் எரிக ற அக்கனியல்
ேபாடேவண்டும். 19 நசேரயன் ெபாருத்தைன ெசய்யப்பட்ட தன் தைலமுடிையச்
சைரத்துக்ெகாண்டபன்பு, ஆசாரியன் ஆட்டுக்கடாவனுைடய ேவகைவக்கப்பட்ட
ஒரு முன்னந்ெதாைடையயும், கூைடயல் இருக்கறைவகளிேல புளிப்பல்லாத
ஒரு அத ரசத்ைதயும் புளிப்பல்லாத ஒரு அைடையயும் எடுத்து, அவனுைடய
உள்ளங்ைககளில் ைவத்து, 20 அைவகைளக் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
அைசவாட்டேவண்டும்; அது அைசவாட்டப்பட்ட மார்புப்பகுத ேயாடும்,
ஏெறடுத்துப் பைடக்கப்பட்ட முன்னந்ெதாைடேயாடும், ஆசாரியைனச்
ேசரும்; அது பரிசுத்தமானது. பன்பு நசேரயன் த ராட்ைசரசம் குடிக்கலாம்.
21 “ெபாருத்தைனெசய்த நசேரயனுக்கும், அவன் தன்னுைடய ைகக்கு
உதவுகறைதத்தவ ர, தன் நசேரய வ ரதத்த ற்காக ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்தும்
காணிக்ைகயன் ப ரமாணம் இதுேவ. அவன் ெசய்த ெபாருத்தைனயன்படிேய
தன்னுைடயெபாருத்தைனயன்ப ரமாணத்துக்ேகற்றபடி ெசய்துமுடிக்கேவண்டும்
என்று ெசால் என்றார். 22 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
23 “நீ ஆேராேனாடும் அவனுைடய மகன்கேளாடும் ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: நீங்கள்இஸ்ரேவல்மக்கைளஆசீர்வத க்கும்ேபாது,அவர்கைளப்
பார்த்துச்ெசால்லேவண்டியதாவது:

24 “ெயேகாவாஉன்ைனஆசீர்வத த்து,உன்ைனக்காப்பார்.
25 “ெயேகாவா தம்முைடயமுகத்ைதஉன்ேமல்ப ரகாச க்கச்ெசய்து,
உன்ேமல்கருைபயாகஇருபாராக.
26 “ெயேகாவா தம்முைடய முகத்ைத உன்ேமல் ப ரசன்னமாக்க , உனக்குச்

சமாதானம்கட்டைளயடுவார்,
என்பேத. 27 “இந்த வதமாக அவர்கள் என்னுைடய நாமத்ைத இஸ்ரேவல்

மக்கள்ேமல்கூறேவண்டும்; அப்ெபாழுது நான்அவர்கைளஆசீர்வத ப்ேபன் என்று
ெசால்” என்றார்.

அத்த யாயம் 7
ப ரதஷ்ைடகாணிக்ைக
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1 ேமாேச வாசஸ்தலத்ைத நறுவ , அைதயும் அதன் எல்லாப்
பணிப்ெபாருட்கைளயும், பலிபீடத்ைதயும்அதன் எல்லாப் பணிப்ெபாருட்கைளயும்
அப ேஷகம்ெசய்து, பரிசுத்தப்படுத்த முடித்த நாளில், 2 தங்களுைடய
ப தாக்களுைடய வம்சத்தைலவர்களும், எண்ணப்பட்டவர்களின் வ சாரிப்புக்கு
ைவக்கப்பட்ட ேகாத்த ரப் ப ரபுக்களுமாகய இஸ்ரேவலின் ப ரபுக்கள்
காணிக்ைககைளச் ெசலுத்தனார்கள். 3 தங்களுைடய காணிக்ைகயாக,
ஆறு கூண்டுவண்டிகைளயும், பன்னிரண்டு மாடுகைளயும் இரண்டிரண்டு
ப ரபுக்களுக்கு ஒவ்ெவாரு வண்டியும், ஒவ்ெவாரு ப ரபுக்கு ஒவ்ெவாரு மாடுமாக,
ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்த வாசஸ்தலத்த ற்கு முன்பாகக் ெகாண்டுவந்தார்கள்.
4 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 5 “நீ அவர்களிடத்தல் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தன் ஊழியத்த ற்காக அைவகைள வாங்க . ேலவயர்களுக்கு அவரவர்
ேவைலக்குத் தகுந்தைவகளாகப் பங்க ட்டுக்ெகாடு என்றார். 6அப்ெபாழுது ேமாேச
அந்த வண்டிகைளயும் மாடுகைளயும் வாங்க , ேலவயர்களுக்குக் ெகாடுத்தான்.
7இரண்டு வண்டிகைளயும் நான்கு மாடுகைளயும் ெகர்ேசான் சந்ததயார்களுக்கு,
அவர்கள் ேவைலக்குத்தகுந்த பங்காகக் ெகாடுத்தான். 8 நான்கு வண்டிகைளயும்
எட்டு மாடுகைளயும் ெமராரியன் சந்ததயனருக்கு, ஆசாரியனாகய
ஆேரானின் மகன்கள் இத்தாமாருைடய ைகயன் கீழிருக்க ற அவர்களுைடய
ேவைலக்குத்தகுந்த பங்காகக் ெகாடுத்தான். 9 ேகாகாத்தன் சந்ததயாருக்ேகா
ஒன்றும் ெகாடுக்கவல்ைல; ேதாள்ேமல் சுமப்பேத அவர்களுக்குரிய பரிசுத்த
ஸ்தலத்தன் ேவைலயாக இருந்தது. 10பலிபீடம் அப ேஷகம்ெசய்யப்பட்ட நாளிேல,
ப ரபுக்கள்அதன்ப ரதஷ்ைடக்காகக் காணிக்ைககைளச்ெசலுத்த , பலிபீடத்த ற்கு
முன்பாகத்தங்களுைடயகாணிக்ைககைளக்ெகாண்டுவந்தார்கள். 11 “அப்ெபாழுது
ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : பலிபீடத்தன் ப ரதஷ்ைடக்காக ஒவ்ெவாரு
ப ரபுவும் தன்தன் நாளில் தன்தன் காணிக்ைகையச் ெசலுத்தேவண்டும்”
என்றார். 12 அப்படிேய முதலாம் நாளில் தன்னுைடய காணிக்ைகையச்
ெசலுத்தனவன் யூதா ேகாத்த ரத்தானாகய அம்மினதாபன் மகன் நகேசான்.
13 அவனுைடய காணிக்ைகயாவது: ேபாஜனபலியாகப் பைடப்பதற்காக
எண்ெணயேல பைசந்த ெமல்லிய மாவனால் நைறந்ததும், பரிசுத்த
ஸ்தலத்தன் ேசக்கல் கணக்காக நூற்றுமுப்பது ேசக்கல் நைறயுள்ளதுமான
ஒரு ெவள்ளித்தட்டும், எழுபது ேசக்கல் நைறயுள்ள ஒரு ெவள்ளிப்பாத்த ரமும்
ஆகய இந்த இரண்டும், 14 தூபவர்க்கம் நைறந்த பத்துச்ேசக்கல் நைறயுள்ள
தங்கத்தால் ெசய்த ஒரு தூபகரண்டியும், 15 சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு
காைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவும், ஒருவயதுைடய ஒரு ஆட்டுக்குட்டியும்,
16 பாவநவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாவும், 17 சமாதானபலியாக
இரண்டு மாடுகளும், ஐந்து ஆட்டுக்கடாக்களும், ஐந்து ெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும்,
ஒருவயதுைடய ஐந்து ஆட்டுக்குட்டிகளுேம; இது அம்மினதாபன் மகனாகய
நகேசானின் காணிக்ைக. 18 இரண்டாம் நாளில் இசக்காரின் ப ரபுவாகய
சூவாரின் மகன் ெநதெனேயல் காணிக்ைக ெசலுத்தனான். 19 அவனுைடய
காணிக்ைகயாவது: ேபாஜனபலியாகப் பைடப்பதற்காக, எண்ெணயேல பைசந்த
ெமல்லிய மாவனால் நைறந்ததும், பரிசுத்த ஸ்தலத்தன் ேசக்கல் கணக்காக
நூற்றுமுப்பது ேசக்கல் நைறயுள்ளதுமான ஒரு ெவள்ளித்தட்டும், எழுபது ேசக்கல்
நைறயுள்ள ஒரு ெவள்ளிப்பாத்த ரமும் ஆகய இந்த இரண்டும், 20 தூபவர்க்கம்
நைறந்த பத்துச்ேசக்கல் நைறயுள்ள ெபான்னினால் ெசய்த ஒருதூபகரண்டியும்,
21 சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு காைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவும், ஒருவயதுைடய
ஒரு ஆட்டுக்குட்டியும், 22 பாவநவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாவும்,
23 சமாதானபலியாக இரண்டு மாடுகளும், ஐந்து ஆட்டுக்கடாக்களும், ஐந்து
ெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும், ஒருவயதுைடய ஐந்து ஆட்டுக்குட்டிகளுேம;
இது சூவாரின் மகனாகய ெநதெனேயலின் காணிக்ைக. 24 மூன்றாம்
நாளில் ஏேலானின் மகனாகய எலியாப் என்னும் ெசபுேலான் சந்ததயாரின்
ப ரபு காணிக்ைக ெசலுத்தனான். 25 அவனுைடய காணிக்ைகயாவது:
ேபாஜனபலியாகப்பைடப்பதற்காகஎண்ெணயேலபைசந்தெமல்லியமாவனால்
நைறந்ததும், பரிசுத்த ஸ்தலத்தன் ேசக்கல் கணக்காக நூற்றுமுப்பது ேசக்கல்
நைறயுள்ளதுமான ஒரு ெவள்ளித்தட்டும், எழுபது ேசக்கல் நைறயுள்ள ஒரு
ெவள்ளிப்பாத்த ரமும் ஆகய இந்த இரண்டும், 26 தூபவர்க்கம் நைறந்த
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பத்துச்ேசக்கல் நைறயுள்ள ெபான்னினால் ெசய்த ஒரு தூபகரண்டியும்,
27 சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு காைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவும், ஒருவயதுைடய
ஒரு ஆட்டுக்குட்டியும், 28 பாவநவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாவும்,
29 சமாதானபலியாக இரண்டு மாடுகளும், ஐந்து ஆட்டுக்கடாக்களும், ஐந்து
ெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும் ஒருவயதுைடய ஐந்து ஆட்டுக்குட்டிகளுேம; இது
ஏேலானின் மகனாகய எலியாபன் காணிக்ைக. 30 நான்காம் நாளில் ேசேதயூரின்
மகனாகயஎலிசூர்என்னும்ரூபன்சந்ததயாரின்ப ரபுகாணிக்ைகெசலுத்தனான்.
31 அவனுைடய காணிக்ைகயாவது: ேபாஜனபலியாகப் பைடப்பதற்காக
எண்ெணயேல பைசந்த ெமல்லிய மாவனால் நைறந்ததும், பரிசுத்த
ஸ்தலத்தன் ேசக்கல் கணக்காக நூற்றுமுப்பது ேசக்கல் நைறயுள்ளதுமான
ஒரு ெவள்ளித்தட்டும், எழுபது ேசக்கல் நைறயுள்ள ஒரு ெவள்ளிப்பாத்த ரமும்
ஆகய இந்த இரண்டும், 32 தூபவர்க்கம் நைறந்த பத்துச்ேசக்கல் நைறயுள்ள
ெபான்னினால் ெசய்த ஒரு தூபகரண்டியும், 33 சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு
காைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவும், ஒருவயதுைடய ஒரு ஆட்டுக்குட்டியும்,
34 பாவநவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாவும், 35 சமாதானபலியாக
இரண்டுமாடுகளும், ஐந்துஆட்டுக்காடாக்களும், ஐந்து ெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும்,
ஒருவயதுைடய ஐந்து ஆட்டுக்குட்டிகளுேம; இது ேசேதயூரின் மகனாகய
எலிசூரின் காணிக்ைக. 36 ஐந்தாம் நாளில் சூரிஷதாயன் மகனாகய
ெசலூமிேயல்என்னும்ச மிேயான்சந்ததயாரின்ப ரபுகாணிக்ைகெசலுத்தனான்.
37 அவனுைடய காணிக்ைகயாவது: ேபாஜனபலியாகப் பைடக்கும்படியாக
எண்ெணயேல பைசந்த ெமல்லிய மாவனால் நைறந்ததும், பரிசுத்த
ஸ்தலத்தன் ேசக்கல் கணக்காக நூற்றுமுப்பது ேசக்கல் நைறயுள்ளதுமான
ஒரு ெவள்ளித்தட்டும், எழுபது ேசக்கல் நைறயுள்ள ஒரு ெவள்ளிகலமும்
ஆகய இந்த இரண்டும், 38 தூபவர்க்கம் நைறந்த பத்துச்ேசக்கல் நைறயுள்ள
ெபான்னினால் ெசய்த ஒரு தூபகரண்டியும், 39 சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு
காைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவும், ஒருவயதுைடய ஒரு ஆட்டுக்குட்டியும்,
40 பாவநவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாவும், 41 சமாதானபலியாக
இரண்டு மாடுகளும், ஐந்து ஆட்டுக்கடாக்களும், ஐந்து ெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும்,
ஒருவயதுைடய ஐந்து ஆட்டுக்குட்டிகளுேம; இது சூரிஷதாயன் மகனாகய
ெசலூமிேயலின் காணிக்ைக. 42 ஆறாம் நாளிேல ேதகுேவலின் மகனாகய
எலியாசாப் என்னும் காத் சந்ததயாரின் ப ரபு காணிக்ைக ெசலுத்தனான்.
43 அவனுைடய காணிக்ைகயாவது: ேபாஜனபலியாகப் பைடக்கும்படியாக
எண்ெணயேல பைசந்த ெமல்லிய மாவனால் நைறந்ததும், பரிசுத்த
ஸ்தலத்தன் ேசக்கல் கணக்காக நூற்றுமுப்பது ேசக்கல் நைறயுள்ளதுமான
ஒரு ெவள்ளித்தட்டும், எழுபது ேசக்கல் நைறயுள்ள ஒரு ெவள்ளிப்பாத்த ரமும்
ஆகய இந்த இரண்டும், 44 தூபவர்க்கம் நைறந்த பத்துச்ேசக்கல் நைறயுள்ள
ெபான்னினால் ெசய்த ஒரு தூபகரண்டியும், 45 சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு
காைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவும், ஒருவயதுைடய ஒரு ஆட்டுக்குட்டியும்,
46 பாவநவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாவும், 47 சமாதானபலியாக
இரண்டு மாடுகளும், ஐந்து ஆட்டுக்கடாக்களும், ஐந்து ெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும்,
ஒருவயதுைடய ஐந்து ஆட்டுக்குட்டிகளுேம; இது ேதகுேவலின் மகனாகய
எலியாசாபன் காணிக்ைக. 48 ஏழாம் நாளில் அம்மீயூதன் மகனாகய
எலிஷாமா என்னும் எப்ப ராயீம் சந்ததயாரின் ப ரபு காணிக்ைக ெசலுத்தனான்.
49 அவனுைடய காணிக்ைகயாவது: ேபாஜனபலியாகப் பைடக்கும்படியாக
எண்ெணயேல பைசந்த ெமல்லிய மாவனால் நைறந்ததும், பரிசுத்த
ஸ்தலத்தன் ேசக்கல் கணக்காக நூற்றுமுப்பது ேசக்கல் நைறயுள்ளதுமான
ஒரு ெவள்ளித்தட்டும், எழுபது ேசக்கல் நைறயுள்ள ஒரு ெவள்ளிப்பாத்த ரமும்
ஆகய இந்த இரண்டும், 50 தூபவர்க்கம் நைறந்த பத்துச்ேசக்கல் நைறயுள்ள
ெபான்னினால் ெசய்த ஒரு தூபகரண்டியும், 51 சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு
காைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவும், ஒருவயதுைடய ஒரு ஆட்டுக்குட்டியும்,
52 பாவநவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாவும், 53 சமாதானபலியாக
இரண்டு மாடுகளும், ஐந்து ஆட்டுக்கடாக்களும், ஐந்து ெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும்,
ஒருவயதுைடய ஐந்து ஆட்டுக்குட்டிகளுேம; இது அம்மியூதன் மகனாகய
எலிஷாமாவன் காணிக்ைக. 54 எட்டாம் நாளில் ெபதாசூரின் மகனாகய
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கமாலிேயல் என்னும் மனாேச சந்ததயாரின் ப ரபு காணிக்ைக ெசலுத்தனான்.
55 அவனுைடய காணிக்ைகயாவது: உணவுபலியாகப் பைடக்கும்படியாக
எண்ெணயேல பைசந்த ெமல்லிய மாவனால் நைறந்ததும், பரிசுத்த
ஸ்தலத்தன் ேசக்கல் கணக்காக நூற்றுமுப்பது ேசக்கல் நைறயுள்ளதுமான
ஒரு ெவள்ளித்தட்டும், எழுபது ேசக்கல் நைறயுள்ள ஒரு ெவள்ளிப்பாத்த ரமும்
ஆகய இந்த இரண்டும், 56 தூபவர்க்கம் நைறந்த பத்துச்ேசக்கல் நைறயுள்ள
ெபான்னினால் ெசய்த ஒரு தூபகரண்டியும், 57 சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு
காைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவும், ஒருவயதுைடய ஒரு ஆட்டுக்குட்டியும்,
58 பாவநவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாவும், 59 சமாதானபலியாக
இரண்டு மாடுகளும், ஐந்து ஆட்டுக்கடாக்களும், ஐந்து ெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும்,
ஒருவயதுைடய ஐந்து ஆட்டுக்குட்டிகளுேம; இது ெபதாசூரின் மகனாகய
கமாலிேயலின் காணிக்ைக. 60 ஒன்பதாம் நாளில் கீெதேயானின் மகனாகய
அபீதான் என்னும் ெபன்யமீன் சந்ததயாரின் ப ரபு காணிக்ைக ெசலுத்தனான்.
61 அவனுைடய காணிக்ைகயாவது: ேபாஜனபலியாகப் பைடக்கும்படியாக
எண்ெணயேல பைசந்த ெமல்லிய மாவனால் நைறந்ததும், பரிசுத்த
ஸ்தலத்தன் ேசக்கல் கணக்காக நூற்றுமுப்பது ேசக்கல் நைறயுள்ளதுமான
ஒரு ெவள்ளித்தட்டும், எழுபது ேசக்கல் நைறயுள்ள ஒரு ெவள்ளிப்பாத்த ரமும்
ஆகய இந்த இரண்டும், 62 தூபவர்க்கம் நைறந்த பத்துச்ேசக்கல் நைறயுள்ள
ெபான்னினால் ெசய்த ஒரு தூபகரண்டியும், 63 சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு
காைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவும், ஒருவயதுைடய ஒரு ஆட்டுக்குட்டியும்,
64 பாவநவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாவும், 65 சமாதானபலியாக
இரண்டு மாடுகளும், ஐந்து ஆட்டுக்கடாக்களும், ஐந்து ெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும்,
ஒருவயதுைடய ஐந்து ஆட்டுக்குட்டிகளுேம; இது கீெதேயானின் மகனாகய
அபீதானின் காணிக்ைக. 66 பத்தாம் நாளில் அம்மிஷதாயன் மகனாகய
அக ேயேசர் என்னும் தாண் சந்ததயாரின் ப ரபு காணிக்ைக ெசலுத்தனான்.
67 அவனுைடய காணிக்ைகயாவது: ேபாஜனபலியாகப் பைடக்கும்படியாக
எண்ெணயேல பைசந்த ெமல்லிய மாவனால் நைறந்ததும், பரிசுத்த
ஸ்தலத்தன் ேசக்கல் கணக்காக நூற்றுமுப்பது ேசக்கல் நைறயுள்ளதுமான
ஒரு ெவள்ளித்தட்டும், எழுபது ேசக்கல் நைறயுள்ள ஒரு ெவள்ளிப்பாத்த ரமும்
ஆகய இந்த இரண்டும், 68 தூபவர்க்கம் நைறந்த பத்துச்ேசக்கல் நைறயுள்ள
ெபான்னினால் ெசய்த ஒரு தூபகரண்டியும், 69 சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு
காைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவும், ஒருவயதுைடய ஒரு ஆட்டுக்குட்டியும்,
70 பாவநவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாவும், 71 சமாதானபலியாக
இரண்டு மாடுகளும், ஐந்து ஆட்டுக்கடாக்களும், ஐந்து ெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும்,
ஒருவயதுைடய ஐந்து ஆட்டுக்குட்டிகளுேம; இது அம்மிஷதாயன் மகனாகய
அக ேயேசரின் காணிக்ைக. 72 பத ேனாராம் நாளில் ஓக ரானின் மகனாகய
பாக ேயல் என்னும் ஆேசர் சந்ததயாரின் ப ரபு காணிக்ைக ெசலுத்தனான்.
73 அவனுைடய காணிக்ைகயாவது: ேபாஜனபலியாகப் பைடக்கும்படியாக
எண்ெணயேல பைசந்த ெமல்லிய மாவனால் நைறந்ததும், பரிசுத்த
ஸ்தலத்தன் ேசக்கல் கணக்காக நூற்றுமுப்பது ேசக்கல் நைறயுள்ளதுமான
ஒரு ெவள்ளித்தட்டும், எழுபது ேசக்கல் நைறயுள்ள ஒரு ெவள்ளிப்பாத்த ரமும்
ஆகய இந்த இரண்டும், 74 தூபவர்க்கம் நைறந்த பத்துச்ேசக்கல் நைறயுள்ள
ெபான்னினால் ெசய்த ஒரு தூபகரண்டியும், 75 சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு
காைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவும், ஒருவயதுைடய ஒரு ஆட்டுக்குட்டியும்,
76 பாவநவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாவும், 77 சமாதானபலியாக
இரண்டு மாடுகளும், ஐந்து ஆட்டுக்கடாக்களும், ஐந்து ெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும்,
ஒருவயதுைடய ஐந்து ஆட்டுக்குட்டிகளுேம; இது ஓக ரானின் மகனாகய
பாக ேயலின் காணிக்ைக. 78 பன்னிரண்டாம் நாளில் ஏனானின் மகனாகய
அகீரா என்னும் நப்தலி சந்ததயாரின் ப ரபு காணிக்ைக ெசலுத்தனான்.
79 அவனுைடய காணிக்ைகயாவது: ேபாஜனபலியாகப் பைடக்கும்படியாக
எண்ெணயேல பைசந்த ெமல்லிய மாவனால் நைறந்ததும், பரிசுத்த
ஸ்தலத்தன் ேசக்கல் கணக்காக நூற்றுமுப்பது ேசக்கல் நைறயுள்ளதுமான
ஒரு ெவள்ளித்தட்டும், எழுபது ேசக்கல் நைறயுள்ள ஒரு ெவள்ளிப்பாத்த ரமும்
ஆகய இந்த இரண்டும், 80 தூபவர்க்கம் நைறந்த பத்துச்ேசக்கல் நைறயுள்ள
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ெபான்னினால் ெசய்த ஒரு தூபகரண்டியும், 81 சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு
காைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவும், ஒருவயதுைடய ஒரு ஆட்டுக்குட்டியும்,
82 பாவநவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாவும், 83 சமாதானபலியாக
இரண்டு மாடுகளும், ஐந்து ஆட்டுக்கடாக்களும், ஐந்து ெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும்,
ஒருவயதுைடய ஐந்து ஆட்டுக்குட்டிகளுேம; இது ஏனானின் மகனாகய
அகீராவன் காணிக்ைக. 84 பலிபீடம் அப ேஷகம் ெசய்யப்பட்டேபாது, இஸ்ரேவல்
ப ரபுக்களால் ெசய்யப்பட்ட ப ரதஷ்ைடயாவது: ெவள்ளித்தாலங்கள் பன்னிரண்டு,
ெவள்ளிக்கலங்கள் பன்னிரண்டு, ெபான் தூபகரண்டிகள் பன்னிரண்டு.
85 ஒவ்ெவாரு ெவள்ளித்தட்டு நூற்று முப்பது ேசக்கல் நைறயும், ஒவ்ெவாரு
கலம் எழுபது ேசக்கல் நைறயுமாக, இந்தப் பாத்த ரங்களின் ெவள்ளிெயல்லாம்
பரிசுத்த ஸ்தலத்தன் ேசக்கல் கணக்கன்படி இரண்டாய ரத்து நானூறு ேசக்கல்
நைறயாக இருந்தது. 86 தூபவர்க்கம் நைறந்த ெபான் தூபகரண்டிகள்
பன்னிரண்டு, ஒவ்ெவான்று பரிசுத்த ஸ்தலத்தன் ேசக்கல் கணக்கன்படி
பத்துச்ேசக்கல் நைறயாக, தூப கரண்டிகளின் ெபான்ெனல்லாம் நூற்றருபது
ேசக்கல் நைறயாக இருந்தது. 87 சர்வாங்கதகனபலியாகச் ெசலுத்தப்பட்ட
காைளகெளல்லாம் பன்னிரண்டு, ஆட்டுக்கடாக்கள் பன்னிரண்டு, ஒருவயதுைடய
ஆட்டுக்குட்டிகள் பன்னிரண்டு, அைவகளுக்குரிய ேபாஜனபலிகளும் கூடச்
ெசலுத்தப்பட்டது; பாவநவாரணபலியாகச் ெசலுத்தப்பட்ட ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கள்
பன்னிரண்டு. 88 சமாதானபலியாகச் ெசலுத்தப்பட்ட காைளகெளல்லாம்
இருபத்துநான்கு; ஆட்டுக்கடாக்கள் அறுபது, ெவள்ளாட்டுக் கடாக்கள் அறுபது;
ஒருவயதுைடய ஆட்டுக்குட்டிகள் அறுபது; பலிபீடம் அப ேஷகம்ெசய்யப்பட்ட
பன்பு ெசய்யப்பட்ட அதன் ப ரதஷ்ைட இதுேவ. 89 ேமாேச ேதவேனாடு ேபசும்படி
ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்குள் நுைழயும்ேபாது, தன்ேனாேட ேபசுக றவர்களின்
சத்தம் சாட்ச ப்ெபட்டியன்ேமலுள்ள கருபாசனமான இரண்டு ேகருபீன்களின் *
நடுவலிருந்துஉண்டாகக் ேகட்பான்;அங்ேகஇருந்துஅவேனாடு ேபசுவார்.

அத்த யாயம் 8
வளக்குகைளஅைமத்தல்

1 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “நீ ஆேராேனாடு ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: நீ வளக்குகைள ஏற்றும்ேபாது ஏழு வளக்குகளும்
வளக்குத்தண்டிற்கு ேநேர எரியேவண்டும் என்று ெசால் என்றார். 3 ெயேகாவா
ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்ட ப ரகாரம் ஆேரான் ெசய்து, வளக்குத்தண்டிற்கு
ேநேர ஒழுங்காக அதன் வளக்குகைள ஏற்றனான். 4 இந்தக் குத்துவளக்கு,
அதன் பாதமுதல் பூக்கள்வைரக்கும் தங்கத்தால் அடிப்பு ேவைலயாகச்
ெசய்யப்பட்டிருந்தது; ேமாேசக்குக் காண்பத்த மாத ரியன்படிேய அவன்
குத்துவளக்ைகஉண்டாக்கனான்.

ேலவயர்கைளஅைமத்தல்
5 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 6 “நீ இஸ்ரேவல் மக்களிலிருந்து

ேலவயர்கைளப் ப ரித்ெதடுத்து, அவர்கைளச் சுத்த கரிக்கேவண்டும்.
7 அவர்கைளச் சுத்த கரிக்கும்படி அவர்களுக்குச் ெசய்யேவண்டியதாவது:
அவர்கள்ேமல் சுத்த கரிக்கும் தண்ணீைரத் ெதளிக்கேவண்டும்; பன்பு அவர்கள்
உடல் முழவதும் சவரம்ெசய்து, தங்களுைடய ஆைடகைளத் துைவத்து,
தங்கைளச் சுத்த கரிக்கேவண்டும். 8 அப்ெபாழுது ஒரு காைளையயும்,
அதற்ேகற்ற எண்ெணயேல பைசந்த ெமல்லியமாவாகய ேபாஜனபலிையயும்
ெகாண்டுவரேவண்டும்; பாவநவாரணபலியாக ேவெறாரு காைளையயும்
நீ வாங்க . 9 ேலவயர்கைள ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்கு முன்பு வரச்ெசய்து,
இஸ்ரேவல் மக்களின் சைபயார் எல்ேலாைரயும் கூடிவரச்ெசய். 10 நீ
ேலவயர்கைளக் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் வரச்ெசய்தேபாது, இஸ்ரேவல்
மக்கள் தங்களுைடய ைககைள ேலவயர்கள்ேமல் ைவக்கேவண்டும்.
11 ேலவயர்கள் ெயேகாவாவுக்குரிய பணிவைட ெசய்யும்ெபாருட்டு, ஆேரான்
அவர்கைள இஸ்ரேவல் மக்களின் காணிக்ைகயாகக் ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக

* அத்த யாயம் 7:89 7:89 ஆத 3. அதகாரத்தல் ஜீவ வருட்சத்ைத பாதுகாக்க இருந்தது ேபால ெதய்வீக

ெபாருட்கைளபாதுகாக்கஇங்குஇருந்தன.
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அைசவாட்டப்படும் காணிக்ைகயாக நறுத்தேவண்டும். 12 அதன்பன்பு
ேலவயர்கள் தங்களுைடய ைககைளக் காைளகளுைடய தைலயன்ேமல்
ைவக்கேவண்டும்; பன்பு நீ ேலவயர்களுக்காகப் பாவநவ ர்த்த ெசய்வதற்காக,
ெயேகாவாவுக்கு அைவகளில் ஒன்ைறப் பாவநவாரணபலியாகவும்,
மற்ெறான்ைறச் சர்வாங்கதகனபலியாகவும் ெசலுத்த , 13 ேலவயர்கைள
ஆேரானுக்கும் அவனுைடய மகனுக்கும் முன்பாக நறுத்த , அவர்கைளக்
ெயேகாவாவுக்கு அைசவாட்டப்படும் காணிக்ைகயாக்க , 14 “இப்படி நீ
ேலவயர்கைள இஸ்ரேவல் மக்களிலிருந்து ப ரித்ெதடுக்கேவண்டும்; ேலவயர்கள்
என்னுைடயவர்களாக இருப்பார்கள். 15 இப்படி அவர்கைளச் சுத்த கரித்து,
அவர்கைள அைசவாட்டும் காணிக்ைகயாக்கேவண்டும்; அதன்பன்பு ேலவயர்கள்
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தல் பணிவைட ெசய்ய நுைழயேவண்டும். 16 இஸ்ரேவல்
மக்களிலிருந்து அவர்கள் எனக்கு முற்றலும் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றார்கள்;
இஸ்ரேவல் மக்கள் எல்லாரிலும் கர்ப்பம்த றந்து ப றக்க ற எல்லா முதற்ேபறுக்கும்
பதலாக அவர்கைள எனக்கு எடுத்துக்ெகாண்ேடன். 17 இஸ்ரேவல் மக்களில்
மனிதர்களிலும் மிருகஜீவன்களிலும் முதற்ேபறானெதல்லாம் என்னுைடயது;
நான் எக ப்துேதசத்த ேல முதற்ேபறான யாைவயும் ெகான்ற நாளிேல
அைவகைள எனக்ெகன்று பரிசுத்தப்படுத்த , 18 பன்பு ேலவயர்கைள
இஸ்ரேவல் மக்களிலுள்ள முதற்ேபறு சகலத்த ற்கும் பதலாக எடுத்துக்ெகாண்டு,
19 ேலவயர்கள் இஸ்ரேவல் மக்களுைடய பணிவைடைய ஆசரிப்புக்கூடாரத்தல்
ெசய்யும்படியும், இஸ்ரேவல் மக்களுக்காகப் பாவநவ ர்த்த ெசய்யும்படியும்,
இஸ்ரேவல் மக்கள் தாங்கேள பரிசுத்த ஸ்தலத்தல் ேசருக றதனால் இஸ்ரேவல்
மக்களில் வாைத உண்டாகாதபடியும், ேலவயர்கைள அவர்களிலிருந்து எடுத்து,
ஆேரானுக்கும் அவனுைடய மகன்களுக்கும் பரிசாகக் ெகாடுத்ேதன்” என்றார்.
20 அப்ெபாழுது ேமாேசயும் ஆேரானும் இஸ்ரேவல் மக்களின் சைபயார் யாவரும்
ெயேகாவா ேலவயர்கைளக்குறத்து ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடிெயல்லாம்
ேலவயர்களுக்குச் ெசய்தார்கள். 21 ேலவயர்கள் சுத்த கரிக்கப்பட்டு,
தங்களுைடய ஆைடகைளத் துைவத்தார்கள்; பன்பு ஆேரான் அவர்கைளக்
ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக அைசவாட்டும் காணிக்ைகயாக நறுத்த , அவர்கைளச்
சுத்த கரிக்க அவர்களுக்காகப் பாவநவ ர்த்த ெசய்தான். 22 அதற்குப்பன்பு
ேலவயர்கள் ஆேரானுக்கும் அவனுைடய மகன்களுக்கும் முன்பாக
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தல்தங்களுைடயபணிவைடையச்ெசய்யும்படிநுைழந்தார்கள்;
ெயேகாவா ேலவயர்கைளக்குறத்து ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய
அவர்களுக்குச் ெசய்தார்கள். 23 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
24 ேலவயர்களுக்குரிய கட்டைள என்னெவன்றால்: “இருபத்ைதந்து வயதுமுதல்
அதற்கு ேமற்பட்ட வயதுள்ள யாவரும் ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் பணிவைடையச்
ெசய்யும் கூட்டத்த ற்கு ேசவ க்க வரேவண்டும். 25 ஐம்பது வயதற்கு
ேமற்பட்டவர்கள் ேவைலெசய்யாமல் ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் பணிவைட
ெசய்யும் கூட்டத்ைதவ ட்டு, 26 ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் காவைலக்காக்க றதற்குத்
தங்களுைடய சேகாதரர்கேளாடு ஊழியம் ெசய்வைதத் தவ ர, ேவெறாரு
ேவைலயும் ெசய்யேவண்டியதல்ைல; இப்படி ேலவயர்கள் ெசய்யேவண்டிய
ேவைலகைளக்குறத்துத்த ட்டமிடேவண்டும்” என்றார்.

அத்த யாயம் 9
பஸ்கா

1 அவர்கள் எக ப்துேதசத்தலிருந்து புறப்பட்ட இரண்டாம் வருடம் முதலாம்
மாதத்தல் ெயேகாவா சீனாய் வனாந்த ரத்தல் ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “குறத்த
காலத்தல் இஸ்ரேவல் மக்கள் பஸ்காைவ அனுசரிக்கேவண்டும். 3 இந்த
மாதம் பதனான்காம்ேதத மாைல ேவைளயாகய குறத்த காலத்தல்
அைத அனுசரிக்கேவண்டும்; அதற்குரிய எல்லாக் கட்டைளயன்படிேயயும்
முைறகளின்படிேயயும் அைத அனுசரிக்கேவண்டும் என்றார். 4 அப்படிேய
பஸ்காைவ அனுசரிக்கும்படி ேமாேச இஸ்ரேவல் மக்களுக்குக் கட்டைளய ட்டான்.
5 அதனால் முதலாம் மாதம் பதனான்காம் ேதத மாைலேநரமான
ேவைளயல், சீனாய் வனாந்த ரத்தல் பஸ்காைவ ஆசரித்தார்கள்; ெயேகாவா
ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடிெயல்லாம் இஸ்ரேவல் மக்கள் ெசய்தார்கள்.
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6 அந்நாளில் சலர் மனித ப ேரதத்தனால் தீட்டுப்பட்டபடியனால் பஸ்காைவ
அனுசரிக்கத்தகாதவர்களாக இருந்தார்கள்; அவர்கள் அந்நாளிேல ேமாேசக்கும்
ஆேரானுக்கும்முன்பாகவந்து: 7 “நாங்கள்மனிதப ேரதத்தனால்தீட்டுப்பட்டவர்கள்;
குறத்த காலத்தல் இஸ்ரேவல் மக்கேளாடு ெயேகாவாவுக்குக் காணிக்ைகையச்
ெசலுத்தாதபடி, நாங்கள் வலக்கப்பட்டிருக்கேவண்டியது என்ன என்றார்கள்.
8 ேமாேச அவர்கைள ேநாக்க : “ெபாறுங்கள்; ெயேகாவா உங்கைளக்குறத்துக்
கட்டைளயடுவது என்ன என்று ேகட்ேபன் என்றான். 9 ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : 10 “நீ இஸ்ரேவல் மக்கேளாடு ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
உங்களிேலா உங்கள் சந்ததயாரிேலா ஒருவன் ப ேரதத்தனால் தீட்டுப்பட்டாலும்,
பயணமாகத் தூரமாக ேபாயருந்தாலும், ெயேகாவாவுக்குப் பஸ்காைவ
அனுசரிக்கேவண்டும். 11 அவர்கள் அைத இரண்டாம் மாதம் பதனான்காம்ேதத
மாைலேநரமான ேவைளயல் ஆசரித்து, அைதப் புளிப்பல்லாத அப்பங்கேளாடும்
கசப்பான கீைரகேளாடும் சாப்ப ட்டு 12 அதகாைலவைர அதல் ஒன்றும் மீதயாக
ைவக்காமலும், அதல் ஒரு எலும்ைபயும் முறக்காமலும், பஸ்காவனுைடய எல்லா
முைறகளின்படியும்அைதஅனுசரிக்கேவண்டும். 13ஒருவன்சுத்தமுள்ளவனுமாகப்
பயணம் ேபாகாதவனுமாக இருந்தும், பஸ்காைவ அனுசரிக்காமல் ேபானால்,
அந்த ஆத்துமா குற த்த காலத்தல் ெயேகாவாவன் பலிையச் ெசலுத்தாதபடியால்
தன்னுைடய மக்களில் இல்லாமல் அறுப்புண்டுேபாவான்; அந்த மனிதன்
தன்னுைடய பாவத்ைதச் சுமப்பான். 14 ஒரு பரேதச உங்களிடத்த ேல தங்க ,
ெயேகாவாவுக்குப் பஸ்காைவ அனுசரிக்கேவண்டுமானால், அவன் அைதப்
பஸ்காவன் கட்டைளப்படியும் அதன் முைறயன்படியும் அனுசரிக்கேவண்டும்;
பரேதச க்கும்சுேதச க்கும்ஒேர கட்டைளஇருக்கேவண்டும்என்றுெசால்” என்றார்.

ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்ேமல் ேமகம்
15 வாசஸ்தலம் ப ரதஷ்ைடெசய்யப்பட்ட நாளிேல, ேமகமானது

சாட்ச யன் கூடாரமாக ய வாசஸ்தலத்ைத மூடியது; சாயங்காலமானேபாது,
வாசஸ்தலத்தன்ேமல் அக்கனிமயமான ஒரு ேதாற்றம் உண்டானது; அது
அதகாைலவைர இருந்தது. 16 இப்படி எப்ேபாதும் இருந்தது; பகலில்
ேமகமும், இரவல் அக்கனித்ேதாற்றமும் அைத மூடிக்ெகாண்டிருந்தது.
17 ேமகம் கூடாரத்தலிருந்து ேமேல எழும்பும்ேபாது இஸ்ரேவல் மக்கள்
பயணம்ெசய்வார்கள்; ேமகம் தங்குமிடத்தல் இஸ்ரேவல் மக்கள்
முகாமிடுவார்கள். 18 ெயேகாவாவுைடய கட்டைளயன்படிேய இஸ்ரேவல் மக்கள்
புறப்படுவார்கள்; ெயேகாவாவுைடய கட்டைளயன்படிேய முகாமிடுவார்கள்;
ேமகம் வாசஸ்தலத்தன்ேமல் தங்கயருக்கும் நாட்கெளல்லாம் அவர்கள்
முகாமில் தங்கயருப்பார்கள். 19 ேமகம் ெநடுநாள் வாசஸ்தலத்தன்ேமல்
தங்கயருக்கும்ேபாது,இஸ்ரேவல்மக்கள்புறப்படாமல்ெயேகாவாவன்காவைலக்
காத்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள். 20 ேமகம் சலநாட்கள் மட்டும் வாசஸ்தலத்தன்ேமல்
தங்கயருக்கும்ேபாது, ெயேகாவாவுைடய கட்டைளயன்படிேய முகாமிட்டு,
ெயேகாவாவுைடய கட்டைளயன்படிேய புறப்படுவார்கள். 21 ேமகம்
மாைலதுவங்க அதகாைலவைர இருந்து, அதகாைலயல் உயர எழும்பும்ேபாது,
உடேன புறப்படுவார்கள்; பகலிேலா இரவ ேலா ேமகம் எழும்பும்ேபாது
புறப்படுவார்கள். 22 ேமகமானது இரண்டு நாளாவது ஒரு மாதமாவது ஒரு
வருடமாவது வாசஸ்தலத்தன்ேமல் தங்கயருக்கும்ேபாது, இஸ்ரேவல் மக்கள்
பயணம்ெசய்யாமல் முகாமிட்டிருப்பார்கள்; அது உயர எழும்பும்ேபாேதா
புறப்படுவார்கள். 23 ெயேகாவாவுைடய கட்டைளயன்படிேய முகாமிடுவார்கள்;
ெயேகாவாவுைடய கட்டைளயன்படிேய பயணம் ெசய்வார்கள்; ெயேகாவா
ேமாேசையக்ெகாண்டு கட்டைளயடுகறபடிேய ெயேகாவாவுைடய காவைலக்
காத்துக்ெகாள்வார்கள்.

அத்த யாயம் 10
1 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “சைபையக் கூடிவரவைழப்பதற்கும்

முகாம்கைளப் புறப்படச்ெசய்வதற்கும் உபேயாகமாக இரண்டு ெவள்ளி
எக்காளங்கைளச் ெசய்துெகாள்; அைவகள் ஒேர ெவள்ளித்தகட்டால்
ெசய்யப்படேவண்டும். 3 அைவகைள ஊதும்ேபாது, சைபயார் எல்ேலாரும்
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலில் உன்னிடத்தல் கூடிவரேவண்டும்.
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4ஒன்ைறமட்டும்ஊதனால்இஸ்ரேவலில்ஆய ரம்ேபர்களுக்குத்தைலவர்களாகய
ப ரபுக்கள் உன்னிடத்தல் கூடிவரேவண்டும். 5 நீங்கள் அைவகைளப்
ெபருந்ெதானியாக முழக்கும்ேபாது, க ழக்ேக இறங்கயருக்க ற முகாம்கள்
புறப்படேவண்டும். 6அைவகைள நீங்கள் இரண்டாவது முைற ெபருந்ெதானியாய்
முழக்கும்ேபாது, ெதற்ேக இறங்கயருக்க ற முகாம்கள் புறப்படேவண்டும்;
அவர்கைளப் புறப்படச்ெசய்வதற்கு ெபருந்ெதானியாக முழக்கேவண்டும்.
7 சைபையக் கூட்டுகறதற்கு நீங்கள் ஊதனால் ேபாதும் ெபருந்ெதானியாக
முழக்கேவண்டாம். 8 ஆேரானின் மகன்களாகய ஆசாரியர்கள் எக்காளங்கைள
ஊதேவண்டும்; உங்களுைடய தைலமுைறேதாறும் இது உங்களுக்கு ந ரந்தர
கட்டைளயாக இருக்கேவண்டும். 9 உங்களுைடய ேதசத்தல் உங்கைளத்
துன்பப்படுத்துகற எத ரிக்கு வ ேராதமாக யுத்தத்த ற்குப் ேபாகும்ேபாது,
எக்காளங்கைளப் ெபருந்ெதானியாக முழக்கேவண்டும்; அப்ெபாழுது
உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய சமூகத்த ேல நீங்கள்
நைனவுகூரப்பட்டு, உங்கள் பைகஞருக்கு நீங்கலாக இரட்ச க்கப்படுவீர்கள்.
10 உங்களுைடய மக ழ்ச்ச யன் நாட்களிலும், உங்களுைடய பண்டிைககளிலும்,
மாதப்ப றப்புகளிலும்,உங்களுைடயசர்வாங்கதகனபலிகளும்சமாதானபலிகளும்
ெசலுத்தப்படும்ேபாது எக்காளங்கைள ஊதேவண்டும்; அப்ெபாழுது அைவகள்
உங்களுைடய ேதவனுைடய சமூகத்தல் உங்களுக்கு ஞாபகக்குறயாக இருக்கும்;
நான் உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா” என்றார். 11 இரண்டாம் வருடம்
இரண்டாம் மாதம் இருபதாம் ேததயல் ேமகம் சாட்ச யனுைடய வாசஸ்தலத்தன்
மீதலிருந்து உயர எழும்பயது. 12 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் மக்கள் சீனாய்
வனாந்த ரத்தலிருந்து தங்களுைடய பயண வரிைசகளின்படி புறப்பட்டார்கள்;
ேமகம் பாரான் வனாந்த ரத்தல் தங்கற்று. 13இப்படிேய ெயேகாவா ேமாேசையக்
ெகாண்டுகட்டைளய ட்டபடிமுதல் பயணம்ெசய்தார்கள். 14யூதா சந்ததயாருைடய
முகாமின் ெகாடி அவர்களுைடய இராணுவங்கேளாடு முதல் புறப்பட்டது;
அவனுைடய இராணுவத்தற்கு அம்மினதாபன் மகன் நகேசான் தைலவனாக
இருந்தான். 15 இசக்கார் சந்ததயாருைடய ேகாத்த ரத்தன் இராணுவத்தற்குச்
சூவாரின் மகன் ெநதெனேயல் தைலவனாக இருந்தான். 16 ெசபுேலான்
சந்ததயாருைடய ேகாத்த ரத்தன் இராணுவத்தற்கு ஏேலானின் மகன் எலியாப்
தைலவனாக இருந்தான். 17 அப்ெபாழுது வாசஸ்தலம் இறக்க ைவக்கப்பட்டது;
அைதக் ெகர்ேசான் சந்ததயாரும் ெமராரி சந்ததயாரும் சுமந்துெகாண்டு
புறப்பட்டார்கள். 18 அதற்குப்பன்பு ரூபன் சந்ததயாருைடய முகாமின் ெகாடி
அவர்களுைடய இராணுவங்கேளாடு புறப்பட்டது; அவனுைடய இராணுவத்தற்குச்
ேசேதயூரின் மகன் எலிசூர் தைலவனாக இருந்தான். 19 ச மிேயான்
சந்ததயாருைடய ேகாத்த ரத்தன் இராணுவத்தற்குச் சூரிஷதாயன் மகன்
ெசலூமிேயல் தைலவனாக இருந்தான். 20 காத் சந்ததயாருைடய ேகாத்த ரத்தன்
இராணுவத்தற்குத் ேதகுேவலின் மகன் எலியாசாப் தைலவனாக இருந்தான்.
21 ேகாகாத்தயர் பரிசுத்தமானைவகைளச் சுமந்துெகாண்டு புறப்பட்டார்கள்;
இவர்கள் வந்து ேசருமுன்பு மற்றவர்கள் வாசஸ்தலத்ைத நறுவுவார்கள்.
22 அதற்குப்பன்பு, எப்ப ராயீம் சந்ததயாருைடய முகாமின் ெகாடி அவர்களுைடய
இராணுவங்கேளாடு புறப்பட்டது; அவனுைடய இராணுவத்தற்கு அம்மியூதன்
மகன் எலிஷாமா தைலவனாக இருந்தான். 23 மனாேச சந்ததயாருைடய
ேகாத்த ரத்தன் இராணுவத்தற்குப் ெபதாசூரின் மகன் கமாலிேயல் தைலவனாக
இருந்தான். 24 ெபன்யமீன் சந்ததயாருைடய ேகாத்த ரத்தன் இராணுவத்தற்குக்
கீெதேயானின் மகன் அபீதான் தைலவனாக இருந்தான். 25 அதற்குப்பன்பு,
தாண் சந்ததயாருைடய முகாமின் ெகாடி எல்லா முகாம்களுக்கும் பன்னாக
அவர்களுைடய இராணுவங்கேளாடு புறப்பட்டது; அவனுைடய இராணுவத்தற்கு
அம்மிஷதாயன் மகன் அக ேயேசர் தைலவனாக இருந்தான். 26 ஆேசர்
சந்ததயாருைடய ேகாத்த ரத்தன் இராணுவத்தற்கு ஓக ரானின் மகன்
பாக ேயல் தைலவனாக இருந்தான். 27 நப்தலி சந்ததயாருைடய ேகாத்த ரத்தன்
இராணுவத்தற்கு ஏனானின் மகன்அகீரா தைலவனாகஇருந்தான். 28இஸ்ரேவல்
மக்கள் புறப்பட்டேபாது, இந்த வதமாகத் தங்கள் தங்கள் இராணுவங்களின்படிேய
பயணம்ெசய்தார்கள். 29அப்ெபாழுது ேமாேச தன்னுைடய மாமனாகய ெரகுேவல்
என்னும் மீதயானனுைடய மகனான ஓபாைவ ேநாக்க : “உங்களுக்குத் தருேவன்
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என்று ெயேகாவா ெசான்ன இடத்த ற்கு நாங்கள் பயணமாகப் ேபாக ேறாம்; நீயும்
எங்கேளாடு கூட வா, உனக்கு நன்ைமெசய்ேவாம்; ெயேகாவா இஸ்ரேவலுக்கு
நல்ல வாக்குத்தத்தம் ெசய்தருக்க றார்” என்றான். 30 அதற்கு அவன்: “நான்
வரக்கூடாது; என்னுைடய ேதசத்த ற்கும் என்னுைடய இனத்தாரிடத்த ற்கும்
ேபாகேவண்டும் என்றான். 31 அப்ெபாழுது ேமாேச: “நீ எங்கைள வ ட்டுப்
ேபாகேவண்டாம்; வனாந்த ரத்த ேல நாங்கள் முகாமிடும் இடங்கைள நீ
அற ந்தருக்க றபடியால், எங்களுக்குக் கண்கைளப்ேபால இருப்பாய். 32 நீ
எங்கேளாடு வந்தால், ெயேகாவா எங்களுக்குச் ெசய்தருளும் நன்ைமயன்படிேய
உனக்கும் நன்ைமெசய்ேவாம்” என்றான். 33 அவர்கள் ெயேகாவாவுைடய
மைலையவ ட்டு, மூன்றுநாட்கள் பயணமாக ேபானார்கள்; மூன்றுநாட்கள்
பயணத்தலும் ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டி அவர்களுக்கு
இைளப்பாறும் ஸ்தலத்ைதத் ேதடிக் காட்டும்படிக்கு அவர்கள் முன்பு ெசன்றது.
34 அவர்கள் முகாமிலிருந்து பயணமாக ேபாக றேபாது, ெயேகாவாவுைடய
ேமகம் பகலில் அவர்கள்ேமல் தங்கயருந்தது. 35 உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியானது
புறப்படும்ேபாது, ேமாேச: “ெயேகாவாேவ, எழுந்தருளும், உம்முைடய எத ரிகள்
ச தறடிக்கப்படுவார்களாக; உம்ைமப் பைகக்க றவர்கள் உமக்கு முன்பாக
ஓடிப்ேபாவார்களாக” என்பான். 36 அது தங்கும்ேபாது: “ெயேகாவாேவ, அேநக
ஆய ரம்ேபர்களாகயஇஸ்ரேவலர்களிடத்தல்தரும்புவீராக” என்றுெசால்லுவான்.

அத்த யாயம் 11
1 பன்பு, இஸ்ரேவல் மக்கள் முைறய ட்டுக்ெகாண்டிருந்தார்கள்; அது

ெயேகாவாவுைடய ெசவகளில் தீைமயாக இருந்தது; ெயேகாவா அைதக்
ேகட்டேபாது, அவருைடய ேகாபம் மூண்டது; ெயேகாவாவுைடய அக்கனி
அவர்களுக்குள்ேள பற்றெயரிந்து, முகாமின் கைடசயலிருந்த சலைர எரித்தது.
2அப்ெபாழுதுமக்கள்ேமாேசையேநாக்க க்கூப்ப ட்டார்கள்; ேமாேசெயேகாவாைவ
ேநாக்க வண்ணப்பம்ெசய்தான்; உடேன அக்கனி அைணந்துேபாய ற்று.
3 ெயேகாவாவுைடய அக்கனி அவர்களுக்குள்ேள பற்றெயரிந்ததால், அந்த
இடத்த ற்குத் தேபரா* என்று ெபயரிட்டான். 4 பன்பு அவர்களுக்குள் இருந்த
பல ஜாதயான அந்நய மக்கள் மிகுந்த ஆைசயுள்ளவர்களாக மாறனார்கள்;
இஸ்ரேவல் மக்களும் தரும்பஅழுது, “நமக்குஇைறச்சைய சாப்ப டக்ெகாடுப்பவர்
யார்? 5 நாம் எக ப்த ேல வைலயல்லாமல் சாப்ப ட்ட மீன்கைளயும்,
ெவள்ளரிக்காய்கைளயும், ெகாம்மட்டிக்காய்கைளயும், கீைரகைளயும்,
ெவங்காயங்கைளயும், ெவள்ைளப்பூண்டுகைளயும் நைனக்க ேறாம்.
6 இப்ெபாழுது நம்முைடய உள்ளம் வாடிப்ேபாக றது; இந்த மன்னாைவத்
தவ ர, நம்முைடய கண்களுக்கு முன்பாக ேவெறான்றும் இல்ைலேய” என்று
ெசான்னார்கள். 7 அந்த மன்னா ெகாத்துமல்லி வைதயளவும், அதன் நறம்
முத்துப்ேபாலவும் இருந்தது. 8 மக்கள் ேபாய் அைதப் ெபாறுக்க க்ெகாண்டு
வந்து, எந்த ரங்களில் அைரத்தாவது உரல்களில் இடித்தாவது, பாைனகளில்
சைமப்பார்கள்; அைத அப்பங்களாகச் சுடுவார்கள்; அதன் ருச புது ஒலிவ
எண்ெணயன் ருச ேபாலிருந்தது. 9இரவ ேல முகாமின்ேமல் பனிெபய்யும்ேபாது,
மன்னாவும் அதன்ேமல் வழும். 10 அந்தந்த வம்சங்கைளச் ேசர்ந்த மக்கள்
தங்கள் தங்கள் கூடாரவாசலில் நன்று அழுகறைத ேமாேச ேகட்டான்;
ெயேகாவாவுக்கு மிகவும் ேகாபம் மூண்டது; ேமாேசயன் பார்ைவக்கும் அது
தீைமயாக இருந்தது. 11 அப்ெபாழுது ேமாேச ெயேகாவாைவ ேநாக்க : நீர்
இந்த மக்கள் எல்ேலாருைடய பாரத்ைதயும் என்ேமல் சுமத்தனதால், உமது
அடியானுக்கு உபத்த ரவம் வரச்ெசய்தது ஏன்? உம்முைடய கண்களில் எனக்குக்
கருைப கைடக்காமல் ேபானது ஏன்? 12 இவர்களுைடய முன்ேனார்களுக்கு
நான் ஆைணயட்டுக்ெகாடுத்த ேதசத்த ற்கு நீ இவர்கைள பால்குடிக்க ற
குழந்ைதையத் தகப்பன் சுமந்துெகாண்டுேபாவதுேபால, உன்னுைடய
மார்ப ேல அைணத்துக்ெகாண்டுேபா என்று நீர் என்ேனாடு ெசால்லும்படி இந்த
மக்கைளெயல்லாம் கர்ப்பந்தரித்ேதேனா? இவர்கைளப் ெபற்றது நாேனா? 13இந்த
மக்கள் எல்லாருக்கும் ெகாடுக்க றதற்கு எனக்கு இைறச்ச எங்ேகயருந்து வரும்?
எனக்குஇைறச்ச ெகாடு என்றுஎன்ைனப்பார்த்துஅழுகறார்கேள. 14இந்தமக்கள்
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எல்ேலாைரயும் நான்ஒருவனாகத் தாங்கமுடியாது; எனக்குஇதுமிஞ்சன பாரமாக
இருக்க றது. 15 உம்முைடய கண்களிேல எனக்குக் கருைப கைடத்ததானால்,
இப்படி எனக்குச் ெசய்யாமல், என்னுைடய உபத்த ரவத்ைத நான் காணாதபடி
இப்ெபாழுேத என்ைனக் ெகான்றுேபாடும்” என்று ேவண்டிக்ெகாண்டான்.
16 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : “இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு
மூப்பர்களும் தைலவருமானவர்கள் இன்னார் என்று நீ அற ந்தருக்க றாேய,
அந்த மூப்பரில் எழுபதுேபைரக் கூட்டி, அவர்கைள ஆசரிப்புக்கூடாரத்தனிடத்தல்
அங்ேக உன்ேனாடு வந்து நற்கும்படிெசய். 17 அப்ெபாழுது நான் இறங்கவந்து,
அங்ேக உன்ேனாடு ேபச , நீ ஒருவன் மட்டும் மக்களின் பாரத்ைதச் சுமக்காமல்,
உன்ேனாடு அவர்களும் அைதச் சுமப்பதற்காக உன்ேமல் இருக்கற ஆவைய
அவர்கள்ேமலும் ைவப்ேபன். 18 நீ மக்கைள ேநாக்க : நாைளக்காக உங்கைளப்
பரிசுத்தப்படுத்துங்கள்; நீங்கள் இைறச்ச சாப்படுவீர்கள்; எங்களுக்கு இைறச்ச
சாப்ப டக் ெகாடுப்பவர் யார் என்றும், எக ப்த ேல எங்களுக்குச் ெசௗக்கயமாக
இருந்தது என்றும், ெயேகாவாவுைடய ெசவகள் ேகட்க அழுதீர்கேள; ஆைகயால்,
நீங்கள் சாப்படும்படி ெயேகாவா உங்களுக்கு இைறச்ச ெகாடுப்பார். 19 நீங்கள்
ஒருநாள், இரண்டுநாட்கள், ஐந்துநாட்கள், பத்துநாட்கள், இருபதுநாட்கள்
மட்டும் இல்ைல, 20 ஒரு மாதம்வைர சாப்படுவீர்கள்; அது உங்களுைடய
மூக்கலிருந்து புறப்பட்டு, உங்களுக்குத் ெதவ ட்டிப்ேபாகும்வைர சாப்படுவீர்கள்;
உங்களுக்குள்ேள இருக்கற ெயேகாவாைவ அசட்ைடெசய்து, நாங்கள் ஏன்
எக ப்தலிருந்துபுறப்பட்ேடாம்என்றுஅவருக்குமுன்பாகஅழுதீர்கேளஎன்றுெசால்”
என்றார். 21 அதற்கு ேமாேச: “என்னுடன் இருக்கற காலாட்கள் ஆறுலட்சம்ேபர்;
ஒரு மாதம் முழுவதும் சாப்படும்படி அவர்களுக்கு இைறச்ச ெகாடுப்ேபன் என்று
ெசான்னீேர. 22 ஆடுமாடுகைள அவர்களுக்காக அடித்தாலும் அவர்களுக்குப்
ேபாதுமா? சமுத்த ரத்தன் மீன்கைளெயல்லாம் அவர்களுக்காகச் ேசர்த்தாலும்
அவர்களுக்குப் ேபாதுமா” என்றான். 23 அதற்குக் ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : “ெயேகாவாவுைடய ைக குறுகயருக்க றேதா? என் வார்த்ைதயன்படி
நடக்குேமா நடவாேதா என்று. நீ இப்ெபாழுது காண்பாய்” என்றார். 24அப்ெபாழுது
ேமாேச புறப்பட்டு, ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதகைள மக்களுக்குச் ெசால்லி,
மக்களின்மூப்பர்களில் எழுபதுேபைரக்கூட்டி, கூடாரத்ைதச் சுற்றலும்அவர்கைள
நறுத்தனான். 25 ெயேகாவா ேமகத்தல் இறங்க , அவேனாடு ேபச , அவன்
ேமலிருந்த ஆவைய மூப்பர்களாகய அந்த எழுபது ேபர்ேமலும் ைவத்தார்;
அந்த ஆவ அவர்கள்ேமல் வந்து தங்கனவுடன் தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள்;
ெசால்லி, பன்பு ஓய்ந்தார்கள். 26 அப்ெபாழுது இரண்டு ேபர் முகாமில்
இருந்துவ ட்டார்கள்; ஒருவன் ேபர் எல்தாத், மற்றவன் ேபர் ேமதாத்; அவர்களும்
ேபர்வழியல் எழுதப்பட்டிருந்தும், கூடாரத்த ற்குப் ேபாகப் புறப்படாமலிருந்தார்கள்;
அவர்கள்ேமலும் ஆவ வந்து தங்கனதனால், முகாமில் தீர்க்கதரிசனம்
ெசான்னார்கள். 27 ஒரு பள்ைள ஓடிவந்து, எல்தாதும், ேமதாதும் முகாமில்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகறார்கள் என்று ேமாேசக்கு அறவத்தான். 28 உடேன
ேமாேசயனிடத்தலுள்ள வாலிபர்களில் ஒருவனும் அவனுைடய ஊழியக்காரனும்
நூனின் மகனுமாகய ேயாசுவா மறுெமாழியாக: “என்னுைடய ஆண்டவனாகய
ேமாேசேய, அவர்கைளத் தைடெசய்யும்” என்றான். 29அதற்கு ேமாேச: “நீ எனக்காக
ைவராக்கயம் காண்பக்க றாேயா? ெயேகாவாவுைடய மக்கள் எல்ேலாரும்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லும்படி, ெயேகாவா தம்முைடய ஆவைய அவர்கள்ேமல்
இறங்கச்ெசய்தால் நலமாக இருக்குேம என்றான். 30 பன்பு, ேமாேசயும்
இஸ்ரேவலின் மூப்பர்களும் முகாமிேல வந்து ேசர்ந்தார்கள். 31 அப்ெபாழுது
ெயேகாவாவ டத்தலிருந்துபுறப்பட்ட ஒருகாற்று சமுத்த ரத்தலிருந்துகாைடகைள
அடித்துக்ெகாண்டுவந்து,முகாமிலும்முகாைமச்சுற்றலும்,இந்தப்பக்கம்ஒருநாள்
பயணம்வைர, அந்தப்பக்கம் ஒரு நாள் பயணம்வைர, தைரயன்ேமல் இரண்டு
முழ உயரம் வழுந்துக டக்கச் ெசய்தது. 32 அப்ெபாழுது மக்கள் எழும்ப , அன்று
பகல்முழுவதும், இரவுமுழுவதும், மறுநாள் முழுவதும் காைடகைளச் ேசர்த்தார்கள்;
ெகாஞ்சமாகச் ேசர்த்தவன் பத்து ஓமர் அளவு ேசர்த்தான்; அைவகைள முகாைமச்
சுற்றலும் தங்களுக்காகக் குவத்து ைவத்தார்கள். 33 தங்களுைடய பற்கள் நடுேவ
இருக்கும் இைறச்சைய அவர்கள் ெமன்று சாப்படும்முன்ேன ெயேகாவாவுைடய
ேகாபம் மக்களுக்குள்ேளமூண்டது; ெயேகாவா மக்கைள மகா ெபரிய வாைதயால்
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வாத த்தார். 34 ஆைசப்பட்ட மக்கைள அங்ேக அடக்கம்ெசய்ததால், அந்த
இடத்த ற்குக் க ப்ேராத் அத்தாவா† என்று ெபயரிட்டான். 35 பன்பு, மக்கள்
க ப்ேராத் அத்தாவா என்னும் இடத்ைத வ ட்டு, ஆஸேராத்த ற்குப் பயணம்ெசய்து,
ஆஸ்ேராத்த ேலதங்கனார்கள்.

அத்த யாயம் 12
1 எத்த ேயாப்ப யா ேதசத்து ெபண்ைண ேமாேச தருமணம்ெசய்தருந்தபடியால்,

மிரியாமும் ஆேரானும் அவன் தருமணம்ெசய்த எத்த ேயாப்ப யா
ேதசத்து ெபண்ணினால் அவனுக்கு வேராதமாகப் ேபச : 2 “ெயேகாவா
ேமாேசையக்ெகாண்டுமட்டும் ேபசனாேரா, எங்கைளக்ெகாண்டும் அவர்
ேபசனதல்ைலேயா என்றார்கள். ெயேகாவா அைதக் ேகட்டார். 3 ேமாேசயானவன்
பூமியலுள்ள சகல மனிதர்களிலும் மிகுந்த சாந்தகுணமுள்ளவனாக இருந்தான்.
4 உடேன ெயேகாவா ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் மிரியாைமயும் ேநாக்க :
“நீங்கள் மூன்று ேபரும் ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்குப் புறப்பட்டு வாருங்கள் என்றார்;
மூன்றுேபரும் ேபானார்கள். 5ெயேகாவா ேமகத்தூணில்இறங்க ,கூடாரவாசலிேல
நன்று, ஆேராைனயும் மிரியாைமயும் கூப்ப ட்டார்; அவர்கள் இருவரும்
ேபானார்கள். 6 அப்ெபாழுது அவர்: “என்னுைடய வார்த்ைதகைளக் ேகளுங்கள்;
உங்களுக்குள்ேள ஒருவன் தீர்க்கதரிச யாக இருந்தால், ெயேகாவாவாகய
நான் தரிசனத்தல் என்ைன அவனுக்கு ெவளிப்படுத்த , ெசாப்பனத்தல்
அவேனாடு ேபசுேவன். 7 என்னுைடய தாசனாகய ேமாேசேயா அப்படிப்பட்டவன்
அல்ல, என்னுைடய வீட்டில் எங்கும் அவன் உண்ைமயுள்ளவன். 8 நான்
அவனுடன் மைறெபாருளாக அல்ல, முகமுகமாக ேபசுக ேறன்; அவன்
ெயேகாவாவன் சாயைலக் காண்கறான்; இப்படியருக்க, நீங்கள் என்னுைடய
தாசனாகய ேமாேசக்கு வ ேராதமாகப் ேபச, உங்களுக்குப் பயமில்லாமல்
ேபானது என்ன என்றார். 9 ெயேகாவாவுைடய ேகாபம் அவர்கள்ேமல்
மூண்டது; அவர் ேபாய்வ ட்டார். 10 ேமகம் கூடாரத்ைத வ ட்டு நீங்க ப்ேபாய ற்று;
மிரியாம் உைறந்த மைழயன் ெவண்ைமேபான்ற ெதாழுேநாயாளியானாள்;
ஆேரான் மிரியாைமப் பார்த்தேபாது, அவள் ெதாழுேநாயாளியாக இருக்கக்
கண்டான். 11 அப்ெபாழுது ஆேரான் ேமாேசைய ேநாக்க : “ஆ, என்னுைடய
ஆண்டவேன, நாங்கள் புத்தயீனமாகச் ெசய்த இந்தப் பாவத்ைத எங்கள்ேமல்
சுமத்தாமலிரும். 12 தன் தாயன் கர்ப்பத்தல் பாத மாம்சம் அழுக ச் ெசத்துவழுந்த
பள்ைளையப்ேபால அவள் ஆகாமலிருப்பாளாக” என்றான். 13 அப்ெபாழுது
ேமாேச ெயேகாவாைவ ேநாக்க : “என்னுைடய ேதவேன. அவைளக் குணமாக்கும்
என்று ெகஞ்சனான். 14 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : “அவளுைடய
தகப்பன் அவளுைடய முகத்த ேல காற த் துப்பனால், அவள் ஏழுநாட்கள்
ெவட்கப்படேவண்டாேமா, அதுேபாலேவ அவள் ஏழுநாள் முகாமிற்குப் புறம்ேப
வலக்கப்பட்டிருந்து, பன்பு ேசர்த்துக்ெகாள்ளப்படேவண்டும் என்றார். 15அப்படிேய
மிரியாம் ஏழு நாட்கள் முகாமிற்குப் புறம்ேப வலக்கப்பட்டிருந்தாள்; மிரியாம்
ேசர்த்துக்ெகாள்ளப்படும்வைர மக்கள் பயணம் ெசய்யாமலிருந்தார்கள். 16 பன்பு,
மக்கள்ஆஸேராத்தலிருந்துபுறப்பட்டு, பாரான்வனாந்த ரத்த ேலமுகாமிட்டார்கள்.

அத்த யாயம் 13
கானாைனவவரித்தல்

1 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “நான் இஸ்ரேவல் மக்களுக்குக்
ெகாடுக்கும் கானான்ேதசத்ைதச் சுற்ற ப்பார்ப்பதற்கு நீ மனிதர்கைள அனுப்பு;
ஒவ்ெவாரு ப தாக்களின் ேகாத்த ரத்தலும் ஒவ்ெவாரு ப ரபுவாகய மனிதைன
அனுப்பேவண்டும் என்றார். 3 ேமாேச ெயேகாவாவுைடய வாக்கன்படிேய
அவர்கைளப் பாரான் வனாந்த ரத்தலிருந்து அனுப்பனான்; அந்த மனிதர்கள்
யாவரும் இஸ்ரேவல் மக்களின் தைலவர்கள். 4 அவர்களுைடய ெபயர்கள்:
ரூபன் ேகாத்த ரத்தல் சக்கூரின் மகன் சம்முவா. 5 ச மிேயான் ேகாத்த ரத்தல்
ஓரியன் மகன் சாப்பாத். 6 யூதா ேகாத்த ரத்தல் எப்புன்ேனயன் மகன் காேலப்.
7இசக்கார் ேகாத்த ரத்தல் ேயாேசப்பன் மகன் ஈகால். 8எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்தல்

† அத்த யாயம் 11:34 11:34 ேபராைசயன்இச்ைசயன்கல்லைற.
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நூனின் மகன் ஓேசயா. 9 ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தல் ரப்பூவன் மகன் பல்த்த .
10 ெசபுேலான் ேகாத்த ரத்தல் ேசாத யன் மகன் காத ேயல். 11 ேயாேசப்பன்
ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த மனாேச ேகாத்த ரத்தல் சூசன் மகன் காத . 12 தாண்
ேகாத்த ரத்தல் ெகமல்லியன் மகன் அம்மிேயல். 13 ஆேசர் ேகாத்த ரத்தல்
மிகாேவலின்மகன் ேசத்தூர். 14நப்தலி ேகாத்த ரத்தல் ஒப்ேபச யன் மகன் நாகப .
15காத் ேகாத்த ரத்தல் மாகயன் மகன்கூேவல். 16 ேதசத்ைதச் சுற்ற ப்பார்க்கும்படி
ேமாேச அனுப்பன மனிதர்களின் ெபயர்கள் இைவகேள: நூனின் மகனாகய
ஓேசயாவுக்கு ேயாசுவா என்று ேமாேச ெபயரிட்டிருந்தான். 17 அவர்கைள ேமாேச
கானான்ேதசத்ைதச் சுற்ற ப்பார்க்கும்படி அனுப்பும்ேபாது, அவர்கைள ேநாக்க :
“நீங்கள் இப்படித் ெதற்ேக ேபாய், மைலயல் ஏற , 18 ேதசம் எப்படிப்பட்டது என்றும்,
அங்ேக குடியருக்க ற மக்கள் பலவான்கேளா பலவீனர்கேளா, ெகாஞ்சம்ேபேரா
அேநகம்ேபேரா என்றும், 19 அவர்கள் குடியருக்க ற ேதசம் எப்படிப்பட்டது,
அது நல்லேதா ெகட்டேதா என்றும், அவர்கள் பட்டணங்கள் எப்படிப்பட்டது
என்றும், அவர்கள் கூடாரங்களில் குடியருக்க றவர்கேளா ேகாட்ைடகளில்
குடியருக்க றவர்கேளா என்றும், 20 நலம் எப்படிப்பட்டது அது வளமானேதா
வளமில்லாதேதா என்றும்; அதல் மரங்கள் உண்ேடா இல்ைலேயா என்றும்
பாருங்கள்; ைதரியம்ெகாண்டிருந்து, ேதசத்தன் கனிகளிேல சலவற்ைறக்
ெகாண்டுவாருங்கள் என்றான். அக்காலம் த ராட்ைசச்ெசடி முதற்பழம்
பழுக்க ற காலமாக இருந்தது. 21 அவர்கள் ேபாய், சீன் வனாந்த ரம்துவங்க ,
ஆமாத்த ற்குப் ேபாக ற வழியாக ய ேரெகாப்வைர, ேதசத்ைதச் சுற்ற ப்பார்த்து,
22 ெதற்ேகயும் ெசன்று, எப ேரான்வைர ேபானார்கள்; அங்ேக ஏனாக்கன்
மகன்களாகய அகீமானும் ேசசாயும் தல்மாயும் இருந்தார்கள். எப ேரான்
எக ப்தலுள்ள ேசாவானுக்கு ஏழுவருடங்களுக்குமுன்ேன கட்டப்பட்டது. 23 பன்பு,
அவர்கள் எஸ்ேகால் பள்ளத்தாக்குவைர ேபாய், அங்ேக ஒேர குைலயுள்ள ஒரு
த ராட்ைசக்ெகாடிைய அறுத்தார்கள்; அைத ஒரு தடிய ேல இரண்டு ேபர் கட்டித்
தூக்க க்ெகாண்டு வந்தார்கள்; மாதுளம் பழங்களிலும் அத்த ப்பழங்களிலும்
சலவற்ைறக் ெகாண்டுவந்தார்கள். 24 இஸ்ரேவல் மக்கள் அங்ேக அறுத்த
த ராட்ைசக்குைலயனால், அந்த இடம் எஸ்ேகால்*பள்ளத்தாக்கு எனப்பட்டது.
25 அவர்கள் ேதசத்ைதச் சுற்ற ப் பார்த்து, நாற்பதுநாட்கள் ெசன்றபன்பு
தரும்பனார்கள். 26 அவர்கள் பாரான் வனாந்த ரத்தல் இருக்க ற காேதசுக்கு
வந்து, ேமாேச ஆேரான் என்பவர்களிடத்தலும் இஸ்ரேவல் மக்களாகய சைபயார்
எல்ேலாரிடத்தலும்ேசர்ந்து,அவர்களுக்கும்சைபயார்அைனவருக்கும்ெசய்தைய
அறவத்து, ேதசத்தன் கனிகைள அவர்களுக்குக் காண்பத்தார்கள். 27 அவர்கள்
ேமாேசைய ேநாக்க : “நீர் எங்கைள அனுப்பன ேதசத்த ற்கு நாங்கள் ேபாய்
வந்ேதாம்; அது பாலும் ேதனும்† ஓடுகற ேதசந்தான்; இது அதனுைடய கனி.
28 ஆனாலும், அந்த ேதசத்த ேல குடியருக்க ற மக்கள் பலவான்கள்; பட்டணங்கள்
பாதுகாப்பானைவகளும் மிகவும் ெபரியைவகளுமாக இருக்க றது; அங்ேக
ஏனாக்கன் மகன்கைளயும் கண்ேடாம். 29 அமேலக்கயர்கள் ெதன்புறமான
ேதசத்தல் குடியருக்க றார்கள்; ஏத்தயர்களும், எபூசயர்களும், எேமாரியர்களும்
மைலநாட்டில்குடியருக்க றார்கள்;கானானியர்கள்மத்தயதைரக்கடல்அருகலும்
ேயார்தானுக்கு அருகல் குடியருக்க றார்கள்” என்றார்கள். 30 அப்ெபாழுது
காேலப் ேமாேசக்கு முன்பாக மக்கைள அமர்த்த : “நாம் உடேன ேபாய் அைதச்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுேவாம்; நாம் அைத எளிதாக ெஜயத்துக்ெகாள்ளலாம்”
என்றான். 31 அவேனாடுகூடப் ேபாய்வந்த மனிதர்கேளா: “நாம் ேபாய் அந்த
மக்கேளாடு எத ர்க்க நம்மாேல முடியாது; அவர்கள் நம்ைமவ ட பலவான்கள்
என்றார்கள். 32 “நாங்கள் ேபாய்ச் சுற்ற ப் பார்த்து வந்த அந்த ேதசம் தன்னுைடய
குடிகைள தாங்கேள உண்கற ேதசம்; நாங்கள் அத ேல கண்ட மக்கள் எல்ேலாரும்
மிகவும் ெபரிய ஆட்கள். 33 அங்ேக இராட்சதப் ப றவயான ஏனாக்கன்
மகன்களாகயஇராட்சதர்கைளயும் கண்ேடாம்; நாங்கள் எங்களுைடய பார்ைவக்கு
ெவட்டுக்களிகைளப்ேபால் இருந்ேதாம், அவர்களுைடய பார்ைவக்கும் அப்படிேய
இருந்ேதாம்” என்று ெசால்லி, இப்படி இஸ்ரேவல் மக்களுக்குள்ேள தாங்கள்
சுற்ற ப்பார்த்துவந்த ேதசத்ைதக்குற த்துதுர்ச்ெசய்த பரம்பச்ெசய்தார்கள்.
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மக்கள்கலகம்ெசய்தல்
1 அப்ெபாழுது சைபயார் எல்ேலாரும் கூக்குரலிட்டுப் புலம்பனார்கள்; மக்கள்

அன்றுஇரவுமுழுதும்அழுதுெகாண்டிருந்தார்கள். 2இஸ்ரேவல்மக்கள்எல்ேலாரும்
ேமாேசக்கும்ஆேரானுக்கும்வ ேராதமாகமுறுமுறுத்தார்கள். சைபயார் எல்ேலாரும்
அவர்கைள ேநாக்க : “எக ப்துேதசத்த ேல ெசத்துப்ேபாேனாமானால் நலமாக
இருக்கும்; இந்த வனாந்த ரத்த ேல நாங்கள் ெசத்தாலும் நலம். 3 நாங்கள்
பட்டயத்தால் மடியும்படியும், எங்களுைடய மைனவகளும் பள்ைளகளும்
ெகாள்ைளயாகும்படியும், ெயேகாவா எங்கைள இந்த ேதசத்த ற்குக் ெகாண்டு
வந்ததுஎன்ன? எக ப்த ற்குத்தரும்ப ப்ேபாக றேதஎங்களுக்குஉத்தமம்அல்லேவா”
என்றார்கள். 4 பன்பு அவர்கள்: “நாம் ஒரு தைலவைன ஏற்படுத்த க்ெகாண்டு
எக ப்த ற்குத் தரும்ப ப்ேபாேவாம் வாருங்கள்” என்று ஒருவேராெடாருவர்
ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 5 அப்ெபாழுது ேமாேசயும் ஆேரானும் இஸ்ரேவல்
மக்களின் சைபயாராக ய எல்லாக் கூட்டத்தாருக்கு முன்பாகவும் முகங்குப்புற
வழுந்தார்கள். 6 ேதசத்ைதச் சுற்ற ப்பார்த்தவர்களில் நூனின் மகனாகய
ேயாசுவாவும், எப்புன்ேனயன் மகனாகய காேலபும், தங்களுைடய ஆைடகைளக்
க ழித்துக்ெகாண்டு, 7இஸ்ரேவல் மக்களின் முழு சைபையயும் ேநாக்க : “நாங்கள்
ேபாய்ச் சுற்ற ப்பார்த்து ேசாத த்த ேதசம் மகா நல்ல ேதசம். 8 ெயேகாவா
நம்ேமல் ப ரியமாக இருந்தால், அந்தத் ேதசத்த ேல நம்ைமக் ெகாண்டுேபாய்,
நல்ல வைளச்சல் உள்ள ெசழிப்பான அந்தத் ேதசத்ைத நமக்குக் ெகாடுப்பார்.
9ெயேகாவாவுக்குவ ேராதமாகமட்டும்கலகம்ெசய்யாமலிருங்கள்;அந்தேதசத்தன்
மக்களுக்கு நீங்கள் பயப்படேவண்டியதல்ைல; அவர்கள் நமக்கு இைரயாவார்கள்;
அவர்கைளக் காத்த ந ழல் அவர்கைள வ ட்டு வலக ப்ேபானது; ெயேகாவா
நம்ேமாடு இருக்க றார்; அவர்களுக்குப் பயப்படேவண்டியதல்ைல” என்றார்கள்.
10அப்ெபாழுது அவர்கள்ேமல் கல்ெலறயேவண்டும் என்று சைபயார் எல்ேலாரும்
ெசான்னார்கள்; உடேன ெயேகாவாவுைடய மகைம ஆசரிப்புக்கூடாரத்தல்
இஸ்ரேவல் மக்கள் எல்ேலாருக்கும் முன்பாகக் காணப்பட்டது. 11 ெயேகாவா
ேமாேசைய ேநாக்க : “எதுவைரக்கும் இந்த மக்கள் எனக்குக் ேகாபம்
உண்டாக்குவார்கள்? தங்களுக்குள்ேள நான் காட்டின சகலஅைடயாளங்கைளயும்
அவர்கள் கண்டும், எதுவைரக்கும் என்ைன நம்பாமலிருப்பீர்கள்? 12 நான்
அவர்கைளக் ெகாள்ைளேநாயனால் வாத த்து, கானானில் அவர்களுக்குரியைத
ெவளிேய தள்ளி, அவர்கைளவ ட உன்ைனப் ெபரிதும் பலத்ததுமான
ேதசமாக்குேவன் என்றார். 13 ேமாேச ெயேகாவாைவ ேநாக்க : “எக ப்தயர்கள்
இைதக் ேகட்பார்கள், அவர்கள் நடுவலிருந்து உம்முைடய வல்லைமயனாேல
இந்த மக்கைளக் ெகாண்டுவந்தீேர. 14 ெயேகாவாவாகய நீர் இந்த மக்களின்
நடுேவஇருக்கறைதயும், ெயேகாவாவாகய நீர்முகமுகமாகத் தரிசனமாவைதயும்,
உம்முைடய ேமகம் இவர்கள்ேமல் ந ற்பைதயும், பகலில் ேமகத்தூணிலும்,
இரவல் அக்கனித்தூணிலும், நீர் இவர்களுக்கு முன்பு ெசல்லுகறைதயும்
ேகட்டிருக்க றார்கள்; இந்த ேதசத்தன் குடிகளுக்கும் ெசால்லுவார்கள். 15 ஒேர
மனிதைனக் ெகால்லுகறது ேபால இந்த மக்கைளெயல்லாம் நீர் ெகான்று
ேபாட்டால், அப்ெபாழுது உம்முைடய புகைழக் ேகட்டிருக்கும் புறஜாதயார்:
16 ெயேகாவா அந்த மக்களுக்குக் ெகாடுப்ேபாம் என்று ஆைணயட்டிருந்த
ேதசத்த ேல அவர்கைளக் ெகாண்டுேபாய்வ டமுடியாமல் ேபானபடியால்,
அவர்கைள வனாந்த ரத்த ேல ெகான்றுேபாட்டார் என்பார்கேள. 17 ஆைகயால்
ெயேகாவா நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த கருைபயுமுள்ளவர் என்றும், அக்க ரமத்ைதயும்
மீறுதைலயும் மன்னிக்க றவர் என்றும், குற்றமுள்ளவர்கைளக்குற்றமற்றவர்களாக
வ டாமல், ப தாக்கள் ெசய்த அக்க ரமத்ைதப் பள்ைளகளிடத்தல் மூன்றாம்
நான்காம் தைலமுைறவைரவ சாரிக்க றவர் என்றும், நீர் ெசால்லியருக்க றபடிேய,
18 என்னுைடய ஆண்டவருைடய வல்லைம ெபரிதாக வளங்குவதாக.
19 உமது கருைபயனுைடய மகத்துவத்தன்படிேயயும், எக ப்ைத வ ட்டதுமுதல்
இந்நாள்வைரக்கும் இந்த மக்களுக்கு மன்னித்து வந்ததன்படிேயயும், இந்த
மக்களின் அக்க ரமத்ைத மன்னித்தருளும் என்றான். 20 அப்ெபாழுது
ெயேகாவா: “உன்னுைடய வார்த்ைதயன்படிேய மன்னித்ேதன். 21 பூமிெயல்லாம்
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ெயேகாவாவுைடய மகைமயனால் நைறந்தருக்கும் என்று என்னுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன். 22 என்னுைடய மகைமையயும், நான்
எக ப்தலும் வனாந்த ரத்தலும் ெசய்த என்னுைடய அைடயாளங்கைளயும்
கண்டிருந்தும், என்னுைடய சத்தத்ைத ேகட்காமல், இேதாடு பத்துமுைற என்ைனப்
பரீட்ைசபார்த்த மனிதர்களில் ஒருவரும், 23 அவர்களுைடய ப தாக்களுக்கு நான்
ஆைணயட்டுக்ெகாடுத்த ேதசத்ைதக் காணமாட்டார்கள்; எனக்குக் ேகாபம்
உண்டாக்கனவர்களில் ஒருவரும் அைதக் காணமாட்டார்கள். 24 என்னுைடய
தாசனாகய காேலப் ேவேற ஆவைய உைடயவனாக இருக்க றபடியாலும்,
உத்தமமாக என்ைனப் பன்பற்ற வந்தபடியாலும், அவன் ேபாய் வந்த
ேதசத்த ேல அவைனச் ேசரும்படிச்ெசய்ேவன்; அவனுைடய சந்ததயார் அைதச்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுவார்கள். 25 அமேலக்கயர்களும் கானானியர்களும்
பள்ளத்தாக்க ேல குடியருக்க றபடியால், நாைளக்கு நீங்கள் தரும்ப சவந்த
சமுத்த ரத்த ற்குப்ேபாக ற வழியாக வனாந்த ரத்த ற்குப் பயணம்ெசய்யுங்கள்”
என்றார். 26பன்னும்ெயேகாவா ேமாேசையயும்ஆேராைனயும் ேநாக்க : 27 “எனக்கு
வ ேராதமாக முறுமுறுக்கற இந்தப் ெபால்லாத சைபயாைர எதுவைரக்கும்
ெபாறுப்ேபன்? இஸ்ரேவல் மக்கள் எனக்கு வ ேராதமாக முறுமுறுக்கறைதக்
ேகட்ேடன். 28 நீ அவர்கேளாடு ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: நீங்கள்
என்னுைடய காதுகள் ேகட்கச் ெசான்னபடிேய உங்களுக்குச் ெசய்ேவன் என்பைத
என்னுைடயஜீவைனக்ெகாண்டுெசால்லுக ேறன்என்றுெயேகாவாஉைரக்க றார்.
29 இந்த வனாந்த ரத்தல் உங்களுைடய ப ேரதங்கள் வழும்; உங்களில் இருபது
வயது முதல் அதற்கு ேமற்பட்டவர்களாக எண்ணப்பட்டு, உங்கள் ெதாைகக்கு
உட்பட்டவர்களும் எனக்கு வ ேராதமாக முறுமுறுத்தருக்க றவர்களுமாகய
அைனவரின் ப ேரதங்களும் வழும். 30 எப்புன்ேனயன் மகன் காேலபும்,
நூனின் மகன் ேயாசுவாவும் தவ ர, மற்றவர்களாகய நீங்கள் நான் உங்கைளக்
குடிேயற்றுேவன் என்று ஆைணயட்டுக்ெகாடுத்த ேதசத்தல் நுைழவதல்ைல.
31ெகாள்ைளயாவார்கள்என்றுநீங்கள்ெசான்னஉங்களுைடயகுழந்ைதகைளேயா
நான் அதல் நுைழயச் ெசய்ேவன்; நீங்கள் அசட்ைடெசய்த ேதசத்ைத அவர்கள்
கண்டறவார்கள். 32 உங்களுைடய ப ேரதங்கேளா இந்த வனாந்த ரத்த ேல
வழும். 33 அைவகள் வனாந்த ரத்த ேல வழுந்து தீரும்வைர, உங்களுைடய
பள்ைளகள் நாற்பது வருடங்கள் வனாந்த ரத்த ேல த ரிந்து, நீங்கள் ெசய்த
கலகங்களின் பலைனச் சுமப்பார்கள். 34 நீங்கள் ேதசத்ைதச் சுற்ற ப்பார்த்த
நாற்பதுநாட்கள் இலக்கத்தன்படிேய, ஒவ்ெவாரு நாள் ஒவ்ெவாரு வருடமாக,
நீங்கள் நாற்பதுவருடங்கள்உங்களுைடயஅக்க ரமங்கைளச் சுமந்து, என்னுைடய
உடன்படிக்ைகக்கு வந்த மாறுதைல உணருவீர்கள். 35 ெயேகாவாவாகய நான்
இைதச் ெசான்ேனன்; எனக்கு வ ேராதமாகக் கூட்டங்கூடின இந்தப் ெபால்லாத
சைபயார்யாவருக்கும்இப்படிேயெசய்ேவன்;இந்தவனாந்த ரத்த ேலஅழிவார்கள்,
இங்ேக சாவார்கள் என்று ெசால் என்றார். 36 அந்தத் ேதசத்ைதச் ேசாத த்துப்
பார்க்கும்படி ேமாேசயால் அனுப்பப்பட்டுத் தரும்ப , அந்தத் ேதசத்ைதக்குற த்துத்
துர்ச்ெசய்த ெகாண்டுவந்து, 37 சைபயார் எல்ேலாரும் அவனுக்கு வேராதமாக
முறுமுறுக்கும்படிஅந்தத்துர்ச்ெசய்தையச் ெசான்னவர்களாகயஅந்த மனிதர்கள்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் வாைதயனால் ெசத்தார்கள். 38 ேதசத்ைதச்
சுற்ற ப் பார்க்கப்ேபான அந்த மனிதர்களில் நூனின் மகனாகய ேயாசுவாவும்,
எப்புன்ேனயன் மகனாகய காேலபும் மட்டும் உய ேராடு இருந்தார்கள். 39 ேமாேச
இந்த வார்த்ைதகைள இஸ்ரேவல் மக்கள் அைனவேராடும் ெசான்னேபாது,
மக்கள் மிகவும் துக்க த்தார்கள். 40 அதகாைலயல் அவர்கள் எழுந்து: “நாங்கள்
பாவம்ெசய்ேதாம், ெயேகாவா வாக்குத்தத்தம்ெசய்த இடத்த ற்கு நாங்கள்
ேபாேவாம்” என்று ெசால்லி மைலயன் உச்சயல் ஏறத்துணிந்தார்கள்.
41 ேமாேச அவர்கைள ேநாக்க : “நீங்கள் இப்படி ெயேகாவாவன் கட்டைளைய
மீறுகறெதன்ன? அது உங்களுக்கு வாய்க்காது. 42 நீங்கள் உங்களுைடய
எத ரிகளுக்கு முன்பாக முறயடிக்கப்படாதபடிக்கு ஏற ப்ேபாகாமலிருங்கள்;
ெயேகாவா உங்களுைடய நடுவல் இருக்கமாட்டார். 43 அமேலக்கயர்களும்
கானானியர்களும் அங்ேக உங்களுக்கு முன்ேன இருக்கறார்கள்; பட்டயத்தனால்
வழுவீர்கள்; நீங்கள் ெயேகாவா ைவ வ ட்டுப் பன்வாங்கனபடியால், ெயேகாவா
உங்கேளாடு இருக்கமாட்டார்” என்றான். 44 ஆனாலும் அவர்கள் மைலயன்
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உச்சயல் ஏறத் துணிந்தார்கள்; ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகயன் ெபட்டியும்
ேமாேசயும் முகாைம வ ட்டுப்ேபாகவல்ைல. 45 அப்ெபாழுது அமேலக்கயர்களும்
கானானியர்களும் அந்த மைலய ேல இருந்து இறங்க வந்து, அவர்கைள
முறயடித்து,அவர்கைளஓர்மாவைரதுரத்தனார்கள்.

அத்த யாயம் 15
மற்ற பலிகள்

1 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “நீ இஸ்ரேவல் மக்கேளாடு
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: நீங்கள் குடியருக்கும்படி நான்
உங்களுக்குக் ெகாடுக்கும் ேதசத்தல் நீங்கள் ேபாய்ச் ேசர்ந்தபன்பு, 3வேசஷத்த
ெபாருத்தைனையேயா, உற்சாக பலிையேயா, உங்களுைடய பண்டிைககளில்
ெசலுத்தும் பலிையேயா, ெயேகாவாவுக்கு மாடுகளிலாவது ஆடுகளிலாவது
சர்வாங்கதகனபலிையயாவதுமற்றஏதாவதுஒருபலிையயாவதுெயேகாவாவுக்கு
நறுமண வாசைனயான தகனமாகப் பலியடும்ேபாது, 4 தன்னுைடய பைடப்ைபக்
ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்துகறவன் சர்வாங்கதகனபலிக்காவது மற்றப்
பலிக்காவது ஒரு ஆட்டுக்குட்டியுடேன, ஒரு மரக்காலிேல பத்தல் ஒரு பங்கும்
காற்படி எண்ெணயேல பைசந்ததுமான ெமல்லிய மாவன் ேபாஜனபலிையச்
ெசலுத்தேவண்டும். 5 பானபலியாக காற்படி த ராட்ைசரசத்ைதயும்
பைடக்கேவண்டும். 6 ஆட்டுக்கடாவாக இருந்தெதன்றால், பத்தல் இரண்டு
பங்கானதும்,ஒருபடியல்மூன்றல்ஒருபங்காகயஎண்ெணயேலபைசந்ததுமான
ெமல்லியமாவன் ேபாஜனபலிையயும், 7 பானபலியாக ஒரு படியல் மூன்றல்
ஒரு பங்கு த ராட்ைசரசத்ைதயும் ெயேகாவாவுைடய நறுமண வாசைனயான
பைடப்பாகப் பைடக்கேவண்டும். 8 நீ சர்வாங்கதகனபலிக்காவது, வேசஷத்த
ெபாருத்தைனபலிக்காவது, சமாதானபலிக்காவது, ஒரு காைளையக்
ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்த ஆயத்தப்படுத்தும்ேபாது, 9 அதேனாடு பத்தல்
மூன்றுபங்கானதும், அைரப்படி எண்ெணயேல பைசந்ததுமான ெமல்லிய
மாவன் ேபாஜனபலிையயும், 10 பானபலியாக அைரப்படி த ராட்ைசரசத்ைதயும்,
ெயேகாவாவுக்கு நறுமண வாசைனயான தகனபலியாகப் பைடக்கேவண்டும்.
11 “இந்தவதமாகேவ ஒவ்ெவாரு மாட்டுக்கும், ஆட்டுக்கடாவுக்கும், ெசம்மறயாட்டுக்
குட்டிக்கும், ெவள்ளாட்டுக் குட்டிக்கும் ெசய்து பைடக்கேவண்டும். 12 நீங்கள்
பைடக்க றைவகளின் எண்ணிக்ைகக்குத்தகுந்தபடி, ஒவ்ெவான்றற்காகவும்
இந்த முைறயல் ெசய்யேவண்டும். 13 ெசாந்தேதசத்தல் ப றந்தவர்கள் யாவரும்
ெயேகாவாவுக்கு நறுமண வாசைனயான தகனபலிையச் ெசலுத்தும்ேபாது
இந்த வதமாகேவ ெசய்யேவண்டும். 14 “உங்களிடத்த ேல தங்கயருக்க ற
அந்நயனாவது, உங்கள் நடுவ ேல உங்களுைடய தைலமுைறேதாறும்
குடியருக்க றவேனா, ெயேகாவாவுக்கு நறுமண வாசைனயான தகனபலி
ெசலுத்தேவண்டுமானால், நீங்கள் ெசய்க றபடிேய அவனும் ெசய்யேவண்டும்.
15 சைபயாராக ய உங்களுக்கும் உங்களிடத்தல் தங்குகற அந்நயனுக்கும்
ஒேர ப ரமாணம் இருக்கேவண்டும் என்பது உங்களுைடய தைலமுைறகளில்
ந ரந்தர கட்டைளயாக இருக்கேவண்டும்; ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக அந்நயனும்
உங்கைளப்ேபாலேவ இருக்கேவண்டும். 16 உங்களுக்கும் உங்களிடத்தல்
தங்குகற அந்நயனுக்கும் ஒேர ப ரமாணமும் ஒேர கட்டைளயும் இருக்கேவண்டும்
என்று ெசால்” என்றார். 17 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 18 நீ
இஸ்ரேவல் மக்கேளாடு ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: “நான்
உங்கைள அைழத்துக்ெகாண்டுேபாக ற ேதசத்தல் நீங்கள் ேசர்ந்து, 19 ேதசத்தன்
ஆகாரத்ைத சாப்படும்ேபாது, ெயேகாவாவுக்கு ஏெறடுத்துப் பைடக்கும்
காணிக்ைகையச் ெசலுத்தேவண்டும். 20 நீங்கள் பைசந்த மாவனால் ெசய்த
முதற்பலனாகய அத ரசத்ைத ஏெறடுத்துப் பைடக்கேவண்டும்; ேபாரடிக்க ற
களத்தன்பைடப்ைபபைடக்க றதுேபாலஅைதயும்ஏெறடுத்துப்பைடக்கேவண்டும்.
21 இப்படி உங்களுைடய தைலமுைறேதாறும் உங்களுைடய பைசந்த மாவன்
முதற்பலனிேலெயேகாவாவுக்குப் பைடப்ைபஏெறடுத்துப் பைடக்கேவண்டும்.

அறயாமல்ெசய்த பாவத்த ற்கானபலி
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22 “ெயேகாவா ேமாேசயனிடத்தல் ெசான்ன இந்தக் கற்பைனகள்
எல்லாவற்றன்படியும், 23 ெயேகாவா ேமாேசையக்ெகாண்டு கட்டைளெகாடுத்த
நாள்முதற்ெகாண்டு அவர் உங்களுக்கும் உங்களுைடய சந்தத களுக்கும்
நயமித்த எல்லாவற்றன்படிேயயும் நீங்கள் ெசய்யாமல், 24 அறயாமல் தவற
நடந்தாலும், சைபயாருக்குத் ெதரியாமல் யாெதாரு தப்ப தம் ெசய்தாலும்,
சைபயார் எல்ேலாரும் ெயேகாவாவுக்குச் சுகந்த வாசைனயான தகனபலியாக
ஒரு காைளையயும், கட்டைளயன்படி அதற்ேகற்ற உணவுபலிையயும்,
பானபலிையயும், பாவநவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும்
ெசலுத்தேவண்டும். 25 அதனால் ஆசாரியன் இஸ்ரேவல் மக்களின்
சைபயைனத்தற்காகவும் பாவநவ ர்த்த ெசய்யேவண்டும்; அது
அறயாைமயனால் ெசய்யப்பட்டதாலும், அதற்காக அவர்கள் ெயேகாவாவுக்குத்
தகனபலிையயும் பாவநவாரணபலிையயும் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
ெகாண்டுவந்ததனாலும், அது அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படும். 26 அது
அறயாைமயனாேல மக்கள் யாவருக்கும் வந்தபடியால், அது இஸ்ரேவல்
மக்களின் சைபயைனத்தற்கும் அவர்களுக்குள்ேள தங்குகற அந்நயனுக்கும்
மன்னிக்கப்படும். 27 “ஒருவன் அறயாைமயனால் பாவஞ்ெசய்தால்,
ஒருவயதுைடய ெவள்ளாட்ைடப் பாவநவாரணபலியாகச் ெசலுத்தேவண்டும்.
28 அப்ெபாழுது அறயாைமயனால் பாவம்ெசய்தவனுக்காக ஆசாரியன்
பாவநவ ர்த்த ெசய்யும்படி ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் பாவநவ ர்த்த
ெசய்யேவண்டும்; அப்ெபாழுது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும். 29 இஸ்ரேவல்
மக்களாகய உங்களில் ப றந்தவனுக்கும் உங்களுக்குள்ேள தங்கும்
அந்நயனுக்கும், அறயாைமயனால் பாவம்ெசய்தவனுக்கும், ஒேர ப ரமாணம்
இருக்கேவண்டும். 30 “அன்றயும் ேதசத்த ேல ப றந்தவர்களிேலா அந்நயர்களிேலா
எவனாவது துணிகரமாக ஏதாவது ஒன்ைறச்ெசய்தால், அவன் ெயேகாவாைவ
ந ந்த க்க றான்; அந்த ஆத்துமா தன்னுைடய மக்களில் இல்லாதபடி
துண்டிக்கப்படேவண்டும். 31அவன்ெயேகாவாவன்வார்த்ைதையஅசட்ைடெசய்து,
அவர் கற்பைனைய மீறனபடியால், அந்த ஆத்துமா துண்டிக்கப்பட ேவண்டும்;
அவனுைடயஅக்க ரமம்அவன்ேமல்இருக்கும்என்றுெசால்” என்றார்.

ஓய்வுநாள் சட்டத்ைதமீறயவனின்மரணதண்டைன
32 இஸ்ரேவல் மக்கள் வனாந்த ரத்தல் இருக்கும்ேபாது, ஓய்வுநாளில்

வறகுகைளப் ெபாறுக்க க்ெகாண்டிருந்த ஒரு மனிதைனக் கண்டுபடித்தார்கள்.
33 வறகுகைளப் ெபாறுக்கன அந்த மனிதைனக் கண்டுபடித்தவர்கள், அவைன
ேமாேச ஆேரான் என்பவர்களிடத்த ற்கும் சைபயார் அைனவரிடத்த ற்கும்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 34அவனுக்குச் ெசய்யேவண்டியது இன்னெதன்று சரியான
தீர்ப்பு இல்லாதபடியால், அவைனக் காவலில் ைவத்தார்கள். 35 “ெயேகாவா
ேமாேசைய ேநாக்க : அந்த மனிதன் ந ச்சயமாகக் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும்;
சைபயார் எல்ேலாரும் அவைன முகாமிற்குப் புறம்ேப கல்ெலறயேவண்டும்
என்றார். 36 அப்ெபாழுது சைபயார் எல்ேலாரும் ெயேகாவா ேமாேசக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிேய, அவைன முகாமிற்குப் புறம்ேப ெகாண்டுேபாய்க்
கல்ெலற ந்தார்கள்;அவன்ெசத்தான்.

ஆைடயல்ெதாங்கல்கள்
37 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 38 “நீ இஸ்ரேவல் சந்ததயாரிடத்தல்

ேபச , அவர்கள் தங்களுைடய தைலமுைறேதாறும் தங்களுைடய ஆைடகளின்
ஓரங்களிேல ெதாங்கல்கைள உண்டாக்க , ஓரத்தன் ெதாங்கலிேல இளநீல
நாடாைவக் கட்டேவண்டும் என்று அவர்களுக்குச் ெசால். 39 நீங்கள் பன்பற்ற ச்
ேசாரம்ேபாக ற உங்களுைடய இருதயத்த ற்கும் உங்களுைடய கண்களுக்கும்
ஏற்க நடவாமல், அைதப் பார்த்து, ெயேகாவாவன் கற்பைனகைளெயல்லாம்
நைனத்து அைவகளின்படிேய ெசய்யும்படி, அது உங்களுக்குத் ெதாங்கலாக
இருக்கேவண்டும். 40 நீங்கள் என்னுைடய கற்பைனகைளெயல்லாம் நைனத்து,
அைவகளின்படிேய ெசய்து, உங்களுைடய ேதவனுக்குப் பரிசுத்தராக இருக்கும்படி
அைதப் பார்க்கேவண்டும். 41நான்உங்களுக்கு ேதவனாகஇருக்கும்படி, உங்கைள
எக ப்துேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்த உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா;
நாேனஉங்களுைடயேதவனாகயெயேகாவா என்றுெசால்” என்றார்.
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அத்த யாயம் 16
ேகாராகு, தாத்தான்மற்றும்அப ராம்

1 ேலவக்குப் ப றந்த ேகாகாத்தன் மகனாகய இத்ேசயாரின் மகன் ேகாராகு
என்பவன் ரூபன் வம்சத்தலுள்ள எலியாபன் மகன்களாகய தாத்தாைனயும்
அப ராைமயும் ேபேலத்தன் மகனாகய ஓைனயும் கூட்டிக்ெகாண்டு, 2இஸ்ரேவல்
மக்களில் சைபக்குத் தைலவர்களும் சங்கத்த ற்கு அைழக்கப்பட்டவர்களும்
ப ரபலமானவர்களுமாகய 250 ேபர்கேளாடும் கூட ேமாேசக்கு முன்பாக எழும்ப ,
3 ேமாேசக்கும் ஆேரானுக்கும் வ ேராதமாகக் கூட்டம்கூடி, அவர்கைள ேநாக்க :
“நீங்கள் மிஞ்ச ப்ேபாக றீர்கள்; சைபயார் எல்ேலாரும் பரிசுத்தமானவர்கள்;
ெயேகாவா அவர்கள் நடுவல் இருக்கறாேர; இப்படியருக்க, ெயேகாவாவுைடய
சைபக்கு ேமலாக உங்கைள ஏன் உயர்த்துகறீர்கள்” என்றார்கள். 4 ேமாேச
அைதக் ேகட்டேபாது, முகங்குப்புற வழுந்தான். 5 பன்பு அவன் ேகாராைகயும்
அவனுைடய எல்லாக் கூட்டத்ைதயும் ேநாக்க : “நாைளக்குக் ெயேகாவா
தம்முைடயவன் இன்னான் என்றும், தம் அருகல் ேசரத் தாம் கட்டைளய ட்ட
பரிசுத்தவான் இன்னான் என்றும் காண்பப்பார்; அப்ெபாழுது எவைனத்
ெதரிந்துெகாள்வாேரா, அவைனத் தம்மிடத்தல் ேசரக் கட்டைளயடுவார். 6ஒன்று
ெசய்யுங்கள்; ேகாராேக, ேகாராகன் கூட்டத்தார்கேள, நீங்கள் எல்ேலாரும்
தூபகலசங்கைள எடுத்துக்ெகாண்டு, 7 நாைளக்கு அைவகளில் அக்கனி ேபாட்டு,
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்தூபவர்க்கம் ேபாடுங்கள்; அப்ெபாழுது ெயேகாவா
எவைனத் ெதரிந்துெகாள்வாேரா, அவன் பரிசுத்தவானாக இருப்பான்; ேலவயன்
சந்ததயாராக ய நீங்கேள மிஞ்ச ப்ேபாக றீர்கள்” என்றான். 8 பன்னும் ேமாேச
ேகாராைக ேநாக்க : “ேலவயன் சந்ததயாேர, ேகளுங்கள்; 9 ெயேகாவாவுைடய
வாசஸ்தலத்தன் பணிவைடகைளச் ெசய்யவும், சைபயாரின் முன்நன்று
அவர்கள் ெசய்யேவண்டிய ேவைலகைளச் ெசய்யவும், உங்கைளத் தம் அருகல்
ேசரச்ெசய்யும்படி இஸ்ரேவலின் ேதவன் இஸ்ரேவல் சைபயாரிலிருந்து
உங்கைளப் ப ரித்ெதடுத்ததும், 10 அவர் உன்ைனயும் உன்ேனாடு ேலவயன்
சந்ததயாராக ய உன்னுைடய எல்லாச் சேகாதரைனயும் ேசரச்ெசய்ததும்,
உங்களுக்கு அற்பகாரியேமா? இப்ெபாழுது ஆசாரியப்பட்டத்ைதயும்
ேதடுக றீர்கேளா? 11 இதற்காக நீயும் உன்னுைடய கூட்டத்தார் அைனவரும்
ெயேகாவாவுைடய வ ேராதமாகேவ கூட்டம்கூடினீர்கள்; ஆேரானுக்கு வ ேராதமாக
நீங்கள் முறுமுறுக்கறதற்கு அவன் யார்” என்றான். 12 பன்பு ேமாேச
எலியாபன் மகன்களாகய தாத்தாைனயும் அப ராைமயும் அைழத்தனுப்பனான்.
அவர்கள்: “நாங்கள் வருகறதல்ைல; 13 இந்த வனாந்த ரத்தல் எங்கைளக்
ெகான்றுேபாடும்படி, நல்ல வைளச்சல் உள்ள ெசழிப்பான ேதசத்தலிருந்து
எங்கைளக் ெகாண்டு வந்தது அற்பகாரியேமா, எங்கள்ேமல் அதகாரமும்
ெசய்யப்பார்க றாேயா? 14 ேமலும் நீ எங்கைளப் நல்ல வைளச்சல் உள்ள
ெசழிப்பான ேதசத்த ற்குக் ெகாண்டுவந்ததும் இல்ைல, எங்களுக்கு
வயல்கைளயும் த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைளயும் சுதந்தரமாகக் ெகாடுத்ததும்
இல்ைல; இந்த மனிதர்களுைடய கண்கைளப் படுங்கப்பார்க்க றாேயா?* நாங்கள்
வருகறதல்ைல” என்றார்கள். 15 அப்ெபாழுது ேமாேசக்குக் கடுங்ேகாபம்
மூண்டது; அவன் ெயேகாவாைவ ேநாக்க : “அவர்கள் ெசலுத்தும் காணிக்ைகைய
அங்கீகரியாமல் இருப்பீராக; நான் அவர்களிடம் ஒரு கழுைதையக் கூட
எடுத்துக்ெகாள்ளவல்ைல; அவர்களில் ஒருவனுக்கும் யாெதாரு தீங்கு ெசய்யவும்
இல்ைல” என்றான். 16 பன்பு ேமாேச ேகாராைக ேநாக்க : “நீயும் உன்னுைடய
கூட்டத்தார் யாவரும் நாைளக்குக் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் வாருங்கள்;
நீயும் அவர்களும் ஆேரானும் வந்தருங்கள். 17 உங்களில் ஒவ்ெவாருவரும்
தங்கள் தங்கள் தூபகலசங்கைள எடுத்து, அைவகளில் தூபவர்க்கத்ைதப்
ேபாட்டு, தங்கள் தங்கள் தூபகலசங்களாகய 250 தூபகலசங்கைளயும்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் ெகாண்டுவரேவண்டும்; நீயும் ஆேரானும் தன்
தன் தூபகலசத்ைதக் ெகாண்டுவாருங்கள்” என்றான். 18 அப்படிேய அவரவர்
தங்கள் தங்கள் தூபகலசங்கைள எடுத்து, அைவகளில் அக்கனிையயும்
தூபவர்க்கத்ைதயும் ேபாட்டு, ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலுக்கு முன்பாக வந்து
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நன்றார்கள்; ேமாேசயும் ஆேரானும் அங்ேக நன்றார்கள். 19 அவர்களுக்கு
வேராதமாகக் ேகாராகு சைபையெயல்லாம் ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலுக்கு
முன்பாகக் கூடிவரும்படி ெசய்தான்; அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய மகைம
சைபக்ெகல்லாம் காணப்பட்டது. 20 ெயேகாவா ேமாேசேயாடும் ஆேராேனாடும்
ேபச : 21 “இந்தச் சைபையவ ட்டுப் ப ரிந்து ேபாங்கள்; ஒரு நமிடத்த ேலஅவர்கைள
அழித்துப்ேபாடுேவன்” என்றார். 22 அப்ெபாழுது அவர்கள் முகங்குப்புற வழுந்து:
“ேதவேன, மாம்சமான யாவருைடய ஆவகளுக்கும் ேதவேன, ஒரு மனிதன்
பாவம் ெசய்தருக்கச் சைபயார் எல்லார்ேமலும் கடுங்ேகாபம்ெகாள்வீேரா”
என்றார்கள். 23 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 24 “ேகாராகு
தாத்தான் அப ராம் என்பவர்களுைடய இடத்ைத வ ட்டு வலக ப்ேபாங்கள் என்று
சைபயாருக்குச் ெசால்” என்றார். 25 உடேன ேமாேச எழுந்தருந்து, தாத்தான்
அப ராம் என்பவர்களிடம் ேபானான்; இஸ்ரேவலின் மூப்பர்களும் அவைனப்
பன்ெசன்று ேபானார்கள். 26 அவன் சைபயாைர ேநாக்க : “இந்தப் ெபால்லாத
மனிதர்களின் எல்லா பாவங்களிலும் நீங்கள் வாரிக்ெகாள்ளப்படாதபடி, அவர்கள்
கூடாரங்கைள வ ட்டு வலக , அவர்களுக்கு உண்டானைவகளில் ஒன்ைறயும்
ெதாடாமலிருங்கள்” என்றான். 27அப்படிேய அவர்கள் ேகாராகு தாத்தான் அப ராம்
என்பவர்களுைடய இடத்ைதவ ட்டு வலக ப்ேபானார்கள்; தாத்தானும் அப ராமும்
ெவளிேய வந்து, தங்களுைடய மைனவகள் பள்ைளகள் குழந்ைதகேளாடும்
தங்களுைடய கூடாரவாசலிேல நன்றார்கள். 28 அப்ெபாழுது ேமாேச: “இந்தக்
க ரிையகைளெயல்லாம் ெசய்க றதற்குக் ெயேகாவா என்ைன அனுப்பனார்
என்றும், அைவகைள நான் என்னுைடய மனதன்படிேய ெசய்யவல்ைல என்றும்,
நீங்கள்எதனாேலஅறவீர்கெளன்றால், 29எல்லாமனிதர்களும்சாக றபடிஇவர்கள்
ெசத்து, எல்லா மனிதர்களுக்கும் ேநரிடுக றதுேபால இவர்களுக்கும் ேநரிட்டால்,
ெயேகாவா என்ைனஅனுப்பவல்ைல என்றுஅறவீர்கள். 30ெயேகாவா ஒரு புதய
காரியத்ைத ேநரிடச்ெசய்வதால், பூமி தன்னுைடய வாையத்த றந்து, இவர்கள்
உய ேராடுபாதாளத்தல்இறங்கும்படியாகஇவர்கைளயும்இவர்களுக்குஉண்டான
யாைவயும் வழுங்க ப் ேபாட்டெதன்றால், இந்த மனிதர்கள் ெயேகாவாைவ
அவமத த்தார்கள் என்பைத அற ந்துெகாள்வீர்கள்” என்றான். 31 அவன் இந்த
வார்த்ைதகைளெயல்லாம் ெசால்லி முடித்தவுடேன, அவர்கள் நன்றருந்த நலம்
பளந்தது; 32 பூமி தன்னுைடய வாையத் த றந்து, அவர்கைளயும் அவர்களுைடய
வீடுகைளயும், ேகாராகுக்குரிய எல்லா மனிதர்கைளயும், அவர்களுக்கு உண்டான
எல்லா ெபாருள்கைளயும் வழுங்கயது. 33 அவர்கள் தங்களுக்கு உண்டானைவ
எல்லாவற்ேறாடும் உய ேராடு பாதாளத்தல் இறங்கனார்கள்; பூமி அவர்கைள
மூடிக்ெகாண்டது; இப்படிச் சைபயன் நடுவலிருந்து அழிந்துேபானார்கள்.
34 அவர்கைளச் சுற்றலும் இருந்த இஸ்ரேவலர்கள் யாவரும் அவர்கள்
கூக்குரைலக்ேகட்டு, பூமி நம்ைமயும் வழுங்க ப்ேபாடும்” என்று ெசால்லி
ஓடினார்கள். 35 அக்கனி ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயலிருந்து புறப்பட்டு,
தூபங்காட்டின 250 ேபைரயும் பட்ச த்துப் ேபாட்டது. 36 பன்பு ெயேகாவா
ேமாேசைய ேநாக்க : 37 “ெநருப்ப ற்குள் அகப்பட்ட தூபகலசங்கைள எடுத்து,
அைவகளிலிருக்க றஅக்கனிையஅப்பாேல ெகாட்டிப்ேபாடும்படிஆசாரியனாகய
ஆேரானின் மகன் எெலயாசாருக்குச் ெசால்; அந்தத் தூபகலசங்கள்
பரிசுத்தமானது. 38 தங்களுைடய ஆத்துமாக்களுக்ேக ேகடு உண்டாக்கன
அந்தப் பாவ களின் தூபகலசங்கைளப் பலிபீடத்ைத மூடும் தட்ைடயான
தகடுகளாக அடிக்கேவண்டும்; அவர்கள் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
அைவகைளக் ெகாண்டுவந்ததால் அைவகள் பரிசுத்தமானது; அைவகள்
இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு ஒரு அைடயாளமாக இருக்கும்” என்றார். 39 அப்படிேய
ஆசாரியனாகய எெலயாசார் சுட்ெடரிக்கப்பட்டவர்கள் ெகாண்டுவந்தருந்த
ெவண்கலத் தூபகலசங்கைள எடுத்து, 40 ஆேரானின் சந்ததயாக இல்லாத
அந்நயன் ஒருவனும் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் தூபங்காட்ட வராதபடியும்,
ேகாராைகப்ேபாலவும் அவனுைடய கூட்டத்தாைரப்ேபாலவும் இல்லாதபடியும்,
இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு நைனவுப்ெபாருளாக இருக்கும்படியாக, ெயேகாவா
ேமாேசையக்ெகாண்டு தனக்குச் ெசான்னபடிேய அைவகைளப் பலிபீடத்ைத
மூடும் தகடுகளாக அடிப்ப த்தான். 41 மறுநாளில் இஸ்ரேவல் மக்களின் சைபயார்
எல்ேலாரும் ேமாேசக்கும் ஆேரானுக்கும் வ ேராதமாக முறுமுறுத்து: “நீங்கள்
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ெயேகாவாவன் மக்கைளக் ெகான்று ேபாட்டீர்கள்” என்றார்கள். 42 சைபயார்
ேமாேசக்கும் ஆேரானுக்கும் வ ேராதமாகக் கூடி ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்கு ேநேர
பார்க்க றேபாது, ேமகம் அைத மூடினது, ெயேகாவாவன் மகைம காணப்பட்டது.
43 ேமாேசயும் ஆேரானும் ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்கு முன்பாக வந்தார்கள்;
44 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 45 “இந்தச் சைபயாைர வ ட்டு
வலக ப்ேபாங்கள்; ஒரு நமிடத்தல் அவர்கைள அழிப்ேபன் என்றார். அவர்கள்
முகங்குப்புற வழுந்தார்கள். 46 ேமாேச ஆேராைன ேநாக்க : “நீ தூபகலசத்ைத
எடுத்து, பலிபீடத்தலிருக்கற அக்கனிைய அதல் ேபாட்டு, அதன்ேமல்
தூபவர்க்கம் இட்டு, சீக்க ரமாகச் சைபயனிடத்தல் ேபாய், அவர்களுக்காகப்
பாவநவ ர்த்த ெசய்”; ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயலிருந்து கடுங்ேகாபம்
புறப்பட்டது. வாைத துவங்கயது என்றான். 47 ேமாேச ெசான்னபடி ஆேரான்
அைத எடுத்துக்ெகாண்டு சைபயன் நடுவல் ஓடினான்; மக்களுக்குள்ேள வாைத
துவங்கயருந்தது; அவன் தூபவர்க்கம் ேபாட்டு, மக்களுக்காகப் பாவநவ ர்த்த
ெசய்து, 48 ெசத்தவர்களுக்கும் உய ேராடிருக்க றவர்களுக்கும் நடுேவ நன்றான்;
அப்ெபாழுது வாைத நறுத்தப்பட்டது. 49 ேகாராகன் காரியத்தனால் ெசத்தவர்கள்
தவ ர, அந்த வாைதயனால் ெசத்துப்ேபானவர்கள் 14,700 ேபர். 50 வாைத
நறுத்தப்பட்டது; அப்ெபாழுது ஆேரான் ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலுக்கு
ேமாேசயனிடம் தரும்பவந்தான்.

அத்த யாயம் 17
ஆேரானின் ேகால்துளிர்த்தல்

1 பன்பு ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “நீ இஸ்ரேவல் மக்கேளாடு ேபச ,
அவர்களுைடய ப தாக்களின் வம்சங்களாகய ஒவ்ெவாரு வம்சத்தனுைடய
ப ரபுவனிடத்தல், ஒவ்ெவாரு ேகாலாகப் பன்னிரண்டு ேகாைல வாங்க ,
அவனவன் ேகாலில் அவனவன் ெபயைர எழுது. 3 ேலவயனுைடய ேகாலின்ேமல்
ஆேரானின் ெபயைர எழுதேவண்டும்; அவர்களுைடய ப தாக்களின் ஒவ்ெவாரு
வம்சத்தைலவனுக்காகவும் ஒவ்ெவாரு ேகால் இருக்கேவண்டும். 4 அைவகைள
ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ேலநான்உங்கைளச்சந்த க்கும்இடமாகயசாட்ச ப்ெபட்டிக்கு*
முன்ேன ைவக்கேவண்டும். 5அப்ெபாழுது நான் ெதரிந்துெகாள்ளுகறவனுைடய
ேகால் துளிர்க்கும்; இப்படி இஸ்ரேவல் மக்கள் உங்களுக்கு வேராதமாக
முறுமுறுக்கறஅவர்கள்முறுமுறுப்ைபஎன்ைனவட்டுஒழியச்ெசய்ேவன்” என்றார்.
6இைத ேமாேச இஸ்ரேவல் மக்கேளாடு ெசான்னான்; அப்ெபாழுதுஅவர்களுைடய
ப ரபுக்கள் எல்ேலாரும் தங்கள் ப தாக்களுைடய வம்சத்தன்படி ஒவ்ெவாரு
ப ரபுவுக்கு ஒவ்ெவாரு ேகாலாகப் பன்னிரண்டு ேகால்கைள அவனிடத்தல்
ெகாடுத்தார்கள்; ஆேரானின் ேகாலும் அவர்களுைடய ேகால்களுடேன இருந்தது.
7 அந்தக் ேகால்கைள ேமாேச சாட்ச யன் கூடாரத்த ேல ெயேகாவாவுைடய
சமுகத்தல் ைவத்தான். 8 மறுநாள் ேமாேச சாட்ச யன் கூடாரத்த ற்குள்
நுைழந்தேபாது, இேதா, ேலவயன் குடும்பத்தாருக்கு இருந்த ஆேரானின்
ேகால் துளிர்த்தருந்தது; அது துளிர்வ ட்டு, பூப்பூத்து, வாதுைமப் பழங்கைளக்
ெகாடுத்தது. 9 அப்ெபாழுது ேமாேச ெயேகாவாவுைடய சமுகத்தலிருந்த
அந்தக் ேகால்கைளெயல்லாம் எடுத்து, இஸ்ரேவல் மக்கள் எல்ேலாரும் காண
ெவளிேய ெகாண்டுவந்தான்; அவர்கள் கண்டு, அவரவர் தங்கள் தங்கள்
ேகால்கைள வாங்க க்ெகாண்டார்கள். 10 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : “ஆேரானின் ேகால் அந்தக் கலகக்காரர்களுக்கு வேராதமான
அைடயாளமாவதற்காக, அைதத் தரும்பவும் சாட்ச ப்ெபட்டிக்கு முன்ேன
ெகாண்டு ேபாய் ைவ; இப்படி அவர்கள் எனக்கு வ ேராதமாக முறுமுறுப்பைத
ஒழியச்ெசய்வாய், அப்ெபாழுது அவர்கள் சாகமாட்டார்கள்” என்றார். 11ெயேகாவா
தனக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய ேமாேச ெசய்தான். 12 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல்
புத்த ரர் ேமாேசைய ேநாக்க : “இேதா, ெசத்து அழிந்துேபாக ேறாம்; நாங்கள்
எல்ேலாரும் அழிந்துேபாக ேறாம். 13 ெயேகாவாவன் வாசஸ்தலத்தன் அருகல்
வருகற எவனும் சாக றான்; நாங்கள் எல்ேலாரும் சாகத்தான் ேவண்டுேமா”
என்றார்கள்.

* அத்த யாயம் 17:4 17:4யாத்: 31:18,
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அத்த யாயம் 18
ஆசாரியர்கள்மற்றும் ேலவயர்களின்பணிகள்

1 பன்பு ெயேகாவா ஆேராைன ேநாக்க : “நீயும் உன்னுடன் உன்னுைடய
மகன்களும் உன்னுைடய தகப்பன் வம்சத்தாரும் பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதப்பற்றய
அக்க ரமத்ைதச் சுமக்கேவண்டும்; நீயும் உன்னுடன் உன்னுைடய மகன்களும்
உங்கள் ஆசாரிய ஊழியத்ைதப்பற்றய அக்க ரமத்ைதச் சுமக்க ேவண்டும்.
2 உன்னுைடய தகப்பனாகய ேலவயன் ேகாத்த ரத்தாரான உன்னுைடய
சேகாதரர்கைளயும் உன்ேனாேட கூடியருக்கவும் உன்னிடத்த ேல ேசவ க்கவும்
அவர்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாள்; நீயும் உன்னுைடய மகன்களுேமா சாட்ச யன்
கூடாரத்த ற்குமுன்பு ஊழியம் ெசய்யேவண்டும். 3 அவர்கள் உன்னுைடய
காவைலயும் கூடாரம் அைனத்தன் காவைலயும் காக்கேவண்டும்;
ஆனாலும் அவர்களும் நீங்களும் சாகாதபடி, அவர்கள் பரிசுத்த ஸ்தலத்தன்
பணிப்ெபாருட்களின் அருகலும் பலிபீடத்தன் அருகலும் ேசராமல்,
4 உன்ேனாேட கூடிக்ெகாண்டு, கூடாரத்தன் எல்லா ேவைலையயும் ெசய்ய,
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் காவைலக் காக்கேவண்டும்; அந்நயன் ஒருவனும்
உங்களிடத்தல் ேசரக்கூடாது. 5 இஸ்ரேவல் மக்கள்ேமல் இனிக் கடுங்ேகாபம்
வராதபடி, நீங்கள் பரிசுத்த ஸ்தலத்தன் காவைலயும் பலிபீடத்தன் காவைலயும்
காக்கேவண்டும். 6ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்ேவைலையச்ெசய்ய,ெயேகாவாவுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்ட உங்கள் சேகாதரர்களாகய ேலவயர்கைள நான் இஸ்ரேவல்
சந்ததயாரிலிருந்து ப ரித்து, உங்களுக்கு பரிசாகக் ெகாடுத்ேதன். 7 ஆைகயால்
நீயும் உன்ேனாேடகூட உன்னுைடய மகன்களும் பலிபீடத்த ற்கும் தைரக்கு
உட்புறத்த ற்கும் அடுத்த எல்லாவற்ைறயும் ெசய்வதற்காக, உங்கள் ஆசாரிய
ஊழியத்ைதக் காத்துச் ேசவ க்கேவண்டும்; உங்களுைடய ஆசாரிய ஊழியத்ைத
உங்களுக்கு பரிசாக அருளிேனன்; அைதச் ெசய்யும்படி ேசருக ற அந்நயன்
ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும்” என்றார்.

ஆசாரியர்கள்மற்றும் ேலவயர்களின்காணிக்ைக
8 பன்னும் ெயேகாவா ஆேராைன ேநாக்க : “இஸ்ரேவல் மக்கள்

பரிசுத்தப்படுத்துகறைவகளிெலல்லாம் எனக்கு ஏெறடுத்துப் பைடக்கப்படும்
பைடப்புகைளக் காத்துக் ெகாண்டிருக்க றீர்கேள, அைவகைள உனக்குக்
ெகாடுத்ேதன்; அப ேஷகத்தனால் அைவகைள உனக்கும் உன் மகன்களுக்கும்
ந ரந்தர கட்டைளயாகக் ெகாடுத்ேதன். 9 மகா பரிசுத்தமானைவகளிேல,
அக்கனிக்கு உட்படுத்தப்படாமல் உன்னுைடயதாக இருப்பது எைவெயனில்,
அவர்கள் எனக்குப் பைடக்கும் எல்லாப் பைடப்பும், எல்லா உணவுபலியும்,
எல்லாப் பாவநவாரணபலியும், எல்லாக் குற்றநவாரணபலியும், உனக்கும்
உன்னுைடய மகன்களுக்கும் பரிசுத்தமாக இருக்கும். 10 பரிசுத்த ஸ்தலத்த ேல
அைவகைளச் சாப்ப டேவண்டும்; ஆண்மக்கள் யாவரும் அைவகைளச்
சாப்ப டலாம்; அைவகள் உனக்குப் பரிசுத்தமாக இருப்பதாக. 11 இஸ்ரேவல்
மக்கள் ஏெறடுத்துப்பைடக்க றதும் அைசவாட்டுக றதுமான அவர்களுைடய
எல்லாக் காணிக்ைககளின் பைடப்பும் உன்னுைடயைவகளாக இருக்கும்;
அைவகைள உனக்கும் உன்னுைடய மகன்களுக்கும் உன்னுைடய மகள்களுக்கும்
ந ரந்தர பங்காகக் ெகாடுத்ேதன்; உன்னுைடய வீட்டிேல சுத்தமானவர்கள்
எல்ேலாரும் அைவகைளச் சாப்ப டலாம். 12 அவர்கள் ெயேகாவாவுக்குக்
ெகாடுக்கும் அவர்களுைடய முதற்பலன்களாகய ச றந்த எண்ெணையயும்,
ச றந்த த ராட்ைசரசத்ைதயும், தானியத்ைதயும் உனக்குஉரியதாகக் ெகாடுத்ேதன்.
13 தங்களுைடய ேதசத்தல் முதற் பழுத்த பலனில் அவர்கள் ெயேகாவாவுக்குக்
ெகாண்டு வருவெதல்லாம் உனக்கு உரியதாகும்; உன்னுைடய வீட்டிேல
சுத்தமாக இருப்பவர்கள் யாவரும் அைவகைளச் சாப்ப டலாம். 14 இஸ்ரேவலிேல
சாபத்தீடாக ேநர்ந்துெகாள்ளப்பட்டெதல்லாம் உனக்கு உரியதாக இருக்கும்.
15 மனிதரிலும் மிருகங்களிலும் அவர்கள் ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்தும் எல்லா
மிருகங்களுக்குள்ேள கர்ப்பந்த றந்து ப றக்கும் யாவும் உனக்கு உரியதாக
இருக்கும்; ஆனாலும் மனிதரின் முதற்ேபற்ைற ெகால்லப்படாத ந யமத்தன்படி
மீட்கேவண்டும்; தீட்டான மிருகஜீவனின் தைலயீற்ைறயும் மீட்கேவண்டும்.
16 மீட்கேவண்டியைவகள் ஒரு மாதத்த ற்கு ேமற்பட்டதானால், உன்னுைடய
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மத ப்புக்கு இைசய பரிசுத்த ஸ்தலத்தன் ேசக்கல் கணக்கன்படி ஐந்து ேசக்கல்
பணத்தாேல அைவகைள மீட்கேவண்டும்; ஒரு ேசக்கல்இருபது ேகரா*. 17மாட்டின்
தைலயீற்றும், ெசம்மறயாட்டின் தைலயீற்றும், ெவள்ளாட்டின் தைலயீற்றுேமா
மீட்கப்படேவண்டாம்; அைவகள் பரிசுத்தமானைவகள்; அைவகளின் இரத்தத்ைதப்
பலிபீடத்தன்ேமல் ெதளித்து, அைவகளின் ெகாழுப்ைபக் ெயேகாவாவுக்குச்
சுகந்த வாசைனயான தகனமாகத் தகனிக்கேவண்டும். 18 அைசவாட்டும்
மார்புப்பகுதையப்ேபாலவும் வலது முன்னந்ெதாைடையப்ேபாலவும் அைவகளின்
இைறச்சயும் உன்னுைடயதாகும். 19 இஸ்ரேவல் மக்கள் ெயேகாவாவுக்கு
ஏெறடுத்துப் பைடக்க ற பரிசுத்த பைடப்புகைளெயல்லாம் உனக்கும் உன்னுைடய
மகன்களுக்கும் உன்னுைடய மகள்களுக்கும் ந ரந்தர கட்டைளயாகக்
ெகாடுத்ேதன்; ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் இது உனக்கும் உன்னுைடய
சந்தத க்கும் என்ைறக்கும் ெசல்லும் மாறாத உடன்படிக்ைக” என்றார்.
20 பன்னும் ெயேகாவா ஆேராைன ேநாக்க : “அவர்களுைடய ேதசத்தல் நீ
ஒன்ைறயும் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளேவண்டாம், அவர்கள் நடுேவ உனக்குப்
பங்கு உண்டாயருக்கவும் ேவண்டாம்; இஸ்ரேவல் மக்கள் நடுவல் நாேன
உன்னுைடய பங்கும் உன்னுைடய சுதந்தரமுமாக இருக்க ேறன். 21 “இேதா,
ேலவயன் சந்தத ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் பணிவைடையச் ெசய்க ற
அவர்களுைடய ேவைலக்காக, இஸ்ரேவலருக்குள்ளைவ எல்லாவற்றலும்
தசமபாகத்ைத அவர்களுக்குச் சுதந்தரமாகக் ெகாடுத்ேதன். 22 இஸ்ரேவல்
மக்கள் குற்றஞ்சுமந்து சாகாதபடி, இனி ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைதக் அருகல்
வராமலிருக்க ேவண்டும். 23 ேலவயர்கள் மட்டும் ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைதச்ேசர்ந்த
ேவைலகைளச் ெசய்யேவண்டும்; அவர்கள் தங்களுைடய அக்க ரமத்ைதச்
சுமப்பார்கள்;இஸ்ரேவல்மக்கள்நடுேவஅவர்களுக்குச்சுதந்தரம்இல்ைலஎன்பது
உங்களுைடய தைலமுைறேதாறும் ந ரந்தர கட்டைளயாக இருக்கும். 24இஸ்ரேவல்
மக்கள் ெயேகாவாவுக்கு ஏெறடுத்துப் பைடக்கும் பைடப்பாக ய தசமபாகத்ைத
ேலவயர்களுக்குச் சுதந்தரமாகக் ெகாடுத்ேதன்; ஆைகயால் இஸ்ரேவல்
மக்களின் நடுேவ அவர்களுக்குச் சுதந்தரமில்ைலெயன்று அவர்களுக்குச்
ெசான்ேனன்” என்றார். 25 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 26 “நீ
ேலவயேராடு ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவல் மக்கள்
ைகயல் வாங்க க்ெகாள்ளும்படி நான் உங்களுக்குச் சுதந்தரமாகக் ெகாடுத்த
தசமபாகத்ைத நீங்கள் அவர்கள் ைகயல் வாங்கும்ேபாது. தசமபாகத்தல்
பத்தல் ஒரு பங்ைகக் ெயேகாவாவுக்கு ஏெறடுத்துப்பைடக்கும் பைடப்பாகச்
ெசலுத்தேவண்டும். 27 நீங்கள் ஏெறடுத்துப் பைடக்கும் இந்தப் பைடப்பு
களத்தன் தானியத்ைதப்ேபாலும், ஆைலயன் இரசத்ைதப்ேபாலும் உங்களுக்கு
எண்ணப்படும். 28 இப்படிேய நீங்கள் இஸ்ரேவல் மக்கள் ைகயல் வாங்கும்
தசமபாகமாக ய உங்களுைடய பங்குகளிெலல்லாம் நீங்களும் ெயேகாவாவுக்கு
என்று ஒரு பைடப்ைப ஏெறடுத்துப் பைடத்து, அந்தப் பைடப்ைப ஆசாரியனாகய
ஆேரானுக்குக்ெகாடுக்கேவண்டும். 29உங்களுக்குக்ெகாடுக்கப்படுக றஒவ்ெவாரு
காணிக்ைகயலுமுள்ள சறந்த பரிசுத்த பங்ைகெயல்லாம் ெயேகாவாவுக்கு
ஏெறடுத்துப் பைடக்கும் பைடப்பாகச் ெசலுத்தேவண்டும். 30 ஆதலால் நீ
அவர்கேளாடு ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: அதல் ச றந்தைத நீங்கள்
ஏெறடுத்துப் பைடக்கும்ேபாது, அது களத்தன் வரத்தலும் ஆைலயன் வரத்தலும்
இருந்து எடுத்துச்ெசலுத்துகறதுேபால ேலவயர்களுக்கு எண்ணப்படும். 31அைத
நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தாரும் எவ்வ டத்தலும் சாப்ப டலாம்; அது நீங்கள்
ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ேல ெசய்யும் பணிவைடக்கு ஈடான உங்கள் சம்பளம்.
32 இப்படி அதல் ச றந்தைத ஏெறடுத்துப் பைடத்தீர்களானால், நீங்கள் அதற்காக
பாவம் சுமக்கமாட்டீர்கள்; நீங்கள் சாகாதருக்கும்படி, இஸ்ரேவல் மக்களின்
பரிசுத்தமானைவகைளத்தீட்டுப்படுத்தக்கூடாதுஎன்றுெசால்” என்றார்.

அத்த யாயம் 19
சுத்த கரிக்கும்தண்ணீர்

* அத்த யாயம் 18:16 18:16 55 க ராம்ஸ்
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1 ெயேகாவா ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் ேநாக்க : 2 “ெயேகாவா
கற்ப த்த நயமப்ப ரமாணமாவது: பழுதற்றதும் ஊனமில்லாததும்
நுகத்தடிக்கு பயன்படுத்தாதுமாகய சவப்பான ஒரு க டாரிைய உன்னிடத்தல்
ெகாண்டுவரும்படி இஸ்ரேவல் மக்களுக்குச் ெசால்லுங்கள். 3 அைத
எெலயாசார் என்னும் ஆசாரியனிடத்தல் ஒப்புக்ெகாடுங்கள்; அவன்
அைதப் முகாமிற்கு ெவளிேய ெகாண்டுேபாகேவண்டும்; அங்ேக அது
அவனுக்கு முன்பாகக் ெகால்லப்படக்கடவது. 4 அப்ெபாழுது ஆசாரியனாகய
எெலயாசார் தன்னுைடய வ ரலினால் அதன் இரத்தத்தல் ெகாஞ்சம் எடுத்து,
ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்கு எத ராக ஏழுதரம் ெதளிக்கேவண்டும். 5 பன்பு
க டாரிைய அவன் கண்களுக்கு முன்பாக ஒருவன் சுட்ெடரிக்கேவண்டும்;
அதன் ேதாலும் அதன் இைறச்சயும் அதன் இரத்தமும் அதன் சாணியும்
சுட்ெடரிக்கப்படேவண்டும். 6 அப்ெபாழுது ஆசாரியன் ேகதுருக்கட்ைடையயும்
ஈேசாப்ைபயும் சவப்பு நூைலயும் எடுத்து, க டாரி எரிக்கப்படுக ற ெநருப்பன்
நடுவ ேல ேபாடேவண்டும். 7 பன்பு ஆசாரியன் தன்னுைடய ஆைடகைளத்
ேதாய்த்து, தண்ணீரிேல குளித்து, அதன்பன்பு முகாமில் நுைழயேவண்டும்;
ஆசாரியன் மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பான். 8 அைதச் சுட்ெடரித்தவனும்
தன்னுைடய ஆைடகைள தண்ணீரில் ேதாய்த்து, தண்ணீரில் குளித்து,
மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பான். 9 சுத்தமாக இருக்க ற ஒருவன் அந்தக்
க டாரியன் சாம்பைல வாரிக்ெகாண்டு, முகாமிற்கு ெவளிேய சுத்தமான ஒரு
இடத்த ேல ெகாட்டிைவக்கேவண்டும்; அது இஸ்ரேவல் மக்களின் சைபக்காகத்
தீட்டுக்கழிக்கும் தண்ணீருக்ெகன்று பாதுகாத்து ைவக்கப்படேவண்டும்; அது
பாவத்ைதப் பரிகரிக்கும். 10 க டாரியன் சாம்பைல வாரினவன் தன்னுைடய
ஆைடகைளத் துைவக்கேவண்டும்; அவன் மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பான்;
இது இஸ்ரேவல் மக்களுக்கும் அவர்கள் நடுவ ேல தங்குகற அந்நயனுக்கும்
ந த்தய கட்டைளயாக இருப்பதாக. 11 “இறந்தவனுைடய ப ேரதத்ைதத் ெதாட்டவன்
ஏழுநாட்கள் தீட்டுப்பட்டிருப்பான். 12 அவன் மூன்றாம் நாளிலும் ஏழாம் நாளிலும்
தீட்டுக்கழிக்கும் தண்ணீரினால் தன்ைனச் சுத்த கரிக்கேவண்டும்; அப்ெபாழுது
சுத்தமாவான்; மூன்றாம் நாளிலும் ஏழாம் நாளிலும் தன்ைனச் சுத்த கரிக்காமல்
இருந்தால் சுத்தமாகமாட்டான். 13 ெசத்தவனுைடய ப ேரதத்ைதத் ெதாட்டும்,
தன்ைனச் சுத்த கரித்துக்ெகாள்ளாதவன் ெயேகாவாவன் வாசஸ்தலத்ைதத்
தீட்டுப்படுத்துகறான்;அந்தஆத்துமாஇஸ்ரேவலில்இல்லாமல்அழிந்துேபாவான்;
தீட்டுக்கழிக்கும் தண்ணீர் அவன்ேமல் ெதளிக்கப்படாததனால், அவன்
தீட்டுப்பட்டிருப்பான்; அவனுைடய தீட்டு இன்னும் அவன்ேமல் இருக்கும்.
14 “கூடாரத்தல் ஒரு மனிதன் ெசத்தால், அைதச்ேசர்ந்த நயமமாவது: அந்தக்
கூடாரத்தல் நுைழகற யாவரும் கூடாரத்தல் இருக்க ற யாவரும் ஏழுநாட்கள்
தீட்டுப்பட்டிருப்பார்கள். 15 மூடிக் கட்டப்படாமல் த றந்தருக்கும் பாத்த ரங்கள்
எல்லாம் தீட்டுப்பட்டிருக்கும். 16 ெவளிய ேல பட்டயத்தால் ெவட்டப்பட்டவைனேயா,
ெசத்தவைனேயா,மனிதஎலும்ைபேயா,ப ேரதக்குழிையேயா,ெதாட்டவன்எவனும்
ஏழுநாட்கள் தீட்டுப்பட்டிருப்பான். 17ஆைகயால் தீட்டுப்பட்டவனுக்காக, பாவத்ைதப்
பரிகரிக்கும் க டாரியன் சாம்பலிேல ெகாஞ்சம் எடுத்து, ஒரு பாத்த ரத்தல் ேபாட்டு,
அதன்ேமல் ஊற்று தண்ணீர் ஊற்றேவண்டும். 18 சுத்தமான ஒருவன் ஈேசாப்ைப
எடுத்து, அந்த தண்ணீரிேல நைனத்து, கூடாரத்தன்ேமலும் அதலுள்ள எல்லா
பணிப்ெபாருட்களின்ேமலும் அங்ேகயருக்க ற மக்களின்ேமலும் ெதளிக்க றதும்
இல்லாமல், எலும்ைபேயா ெவட்டப்பட்டவைனேயா ெசத்தவைனேயா
ப ேரதக்குழிையேயா ெதாட்டவன்ேமலும் ெதளிக்கேவண்டும். 19 சுத்தமாக
இருக்க றவன் தீட்டுப்பட்டவன்ேமல் மூன்றாம் நாளிலும் ஏழாம் நாளிலும்
ெதளிக்கேவண்டும்; ஏழாம் நாளில் இவன் தன்ைனச் சுத்த கரித்து, தன்னுைடய
ஆைடகைளத் ேதாய்த்து, தண்ணீரில் குளித்து, மாைலய ேல சுத்தமாக இருப்பான்.
20 “தீட்டுப்பட்டிருக்க றவன் தன்ைனச் சுத்த கரித்துக்ெகாள்ளாமல் இருந்தால்,
அவன் சைபயல் இல்லாதபடி அழிந்துேபாவான்; அவன் ெயேகாவாவன்
பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதத் தீட்டுப்படுத்தனான்; தீட்டுக்கழிக்கும் தண்ணீர் அவன்ேமல்
ெதளிக்கப்படாததனால் அவன் தீட்டுப்பட்டிருக்க றான். 21 தீட்டுக்கழிக்கும்
தண்ணீைரத் ெதளிக்க றவனும் தன்னுைடய ஆைடகைளத் துைவக்கேவண்டும்;
தீட்டுக்கழிக்கும் தண்ணீைரத் ெதாட்டவனும் மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பான்.
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22 தீட்டுப்பட்டிருக்க றவன் ெதாடுக றைவகெளல்லாம் தீட்டுப்படும், அைவகைளத்
ெதாடுக றவனும் மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பான்; இது உங்களுக்கு ந ரந்தர
கட்டைளயாகஇருக்கும்” என்றார்.

அத்த யாயம் 20
கன்மைலயலிருந்துதண்ணீர்

1 இஸ்ரேவல் மக்களின் சைபயார் எல்ேலாரும் முதலாம் மாதத்தல்
சீன்வனாந்த ரத்த ேல ேசர்ந்து, மக்கள் காேதச ேல தங்கயருக்கும்ேபாது, மிரியாம்
மரணமைடந்து, அங்ேக அடக்கம்ெசய்யப்பட்டாள். 2 மக்களுக்குத் தண்ணீர்
இல்லாமல் இருந்தது; அப்ெபாழுது அவர்கள் ேமாேசக்கும் ஆேரானுக்கும்
வ ேராதமாகக் கூட்டம்கூடினார்கள். 3 மக்கள் ேமாேசேயாடு வாக்குவாதம்ெசய்து:
“எங்களுைடய சேகாதரர்கள் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் இறந்தேபாது
நாங்களும் இறந்துேபாயருந்தால் நலமாக இருக்கும். 4 நாங்களும் எங்களுைடய
மிருகங்களும் இங்ேக இறக்கும்படி, நீங்கள் ெயேகாவாவன் சைபைய இந்த
வனாந்த ரத்த ேல ெகாண்டு வந்தது என்ன; 5 வைதப்பும், அத்தமரமும்,
த ராட்ைசச்ெசடியும், மாதுளஞ்ெசடியும், குடிக்கத்தண்ணீரும் இல்லாத இந்தக்
ெகட்ட இடத்தல் எங்கைளக் ெகாண்டுவரும்படி, நீங்கள் எங்கைள எக ப்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்தது ஏன்” என்றார்கள். 6 அப்ெபாழுது ேமாேசயும் ஆேரானும்
சைபயாைரவ ட்டு, ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலில் ேபாய், முகங்குப்புற
வழுந்தார்கள்; ெயேகாவாவுைடய மகைம அவர்களுக்குக் காணப்பட்டது.
7 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 8 “நீ ேகாைல எடுத்துக்ெகாண்டு, நீயும்
உன்னுைடய சேகாதரனாகய ஆேரானும் சைபயாைரக் கூடிவரச்ெசய்து, அவர்கள்
கண்களுக்குமுன்ேன கன்மைலையப் பார்த்துப் ேபசுங்கள்; அப்ெபாழுது
அது தன்னிடத்தலுள்ள தண்ணீைரக் ெகாடுக்கும்; இப்படி நீ அவர்களுக்குக்
கன்மைலயலிருந்து தண்ணீர் புறப்படச்ெசய்து, சைபயாருக்கும் அவர்களுைடய
மிருகங்களுக்கும் குடிக்கக் ெகாடுப்பாய்” என்றார். 9 அப்ெபாழுது ேமாேச
தனக்குக் ெயேகாவா கட்டைளய ட்டபடிேய ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயலிருந்த
ேகாைல எடுத்தான். 10 ேமாேசயும் ஆேரானும் சைபயாைரக் கன்மைலக்கு
முன்பாகக் கூடிவரச்ெசய்தார்கள்; அப்ெபாழுது ேமாேச அவர்கைள ேநாக்க :
“கலகக்காரேர, ேகளுங்கள், உங்களுக்கு இந்தக் கன்மைலயலிருந்து நாங்கள்
தண்ணீர் புறப்படச்ெசய்ேவாேமா” என்று ெசால்லி, 11 தன்னுைடய ைகைய ஓங்க ,
கன்மைலையத் தன்னுைடய ேகாலினால் இரண்டுமுைற அடித்தான்; உடேன
தண்ணீர்ஏராளமாகப் புறப்பட்டது, சைபயார்குடித்தார்கள்;அவர்கள்மிருகங்களும்
குடித்தது. 12பன்பு ெயேகாவா ேமாேசையயும்ஆேராைனயும் ேநாக்க : “இஸ்ரேவல்
மக்கள் கண்களுக்கு முன்பாக என்ைனப் பரிசுத்தம்ெசய்யும்படி, நீங்கள் என்ைன
வசுவாச க்காமல் ேபானதால்,இந்தச் சைபயாருக்கு நான்ெகாடுத்த ேதசத்த ற்குள்
நீங்கள் அவர்கைளக் ெகாண்டுேபாவதல்ைல” என்றார். 13 இங்ேக இஸ்ரேவல்
மக்கள் ேயேகாவாேவாடு வாக்குவாதம் ெசய்ததனாலும், அவர்களுக்குள்ேள
அவருைடய பரிசுத்தம் வளங்கனதனாலும் இது ேமரிபாவன்* தண்ணீர்
என்னப்பட்டது.

ஏேதாம்இஸ்ரேவலர்களுக்குஅனுமத மறுத்தல்
14 பன்பு ேமாேச காேதசலிருந்து ஏேதாமின் ராஜாவனிடத்த ற்கு தூதுவர்கைள

அனுப்ப : 15 எங்களுைடய முற்ப தாக்கள் எக ப்த ற்குப் ேபானதும், நாங்கள்
எக ப்த ேல ெநடுநாட்கள் வாசம்ெசய்ததும், எக ப்தயர்கள் எங்கைளயும்
எங்களுைடய ப தாக்கைளயும் உபத்த ரவப்படுத்தனதும், இைவகளினால்
எங்களுக்கு ேநரிட்ட எல்லா வருத்தமும் உமக்குத் ெதரிந்தருக்க றது.
16 ெயேகாவாைவ ேநாக்க நாங்கள் மன்றாடிேனாம்; அவர் எங்களுக்குச்
ெசவெகாடுத்து, ஒரு தூதைன அனுப்ப , எங்கைள எக ப்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்தார்; இப்ெபாழுது நாங்கள் உமது எல்ைலக்கு உட்பட்ட
காேதஸ் ஊரில் வந்தருக்க ேறாம். 17 நாங்கள் உமது ேதசத்தன் வழியாகக்
கடந்துேபாகும்படி அனுமத ெகாடுக்கேவண்டும்; வயல்ெவளிகள் வழியாகவும்,
த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கள் வழியாகவும் நாங்கள் ேபாகாமலும், கணறுகளின்

* அத்த யாயம் 20:13 20:13 சண்ைட, கலவரம்
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தண்ணீைரக் குடிக்காமலும், ராஜபாைதயாகேவ நடந்து, உமது எல்ைலையக்
கடந்துேபாகும்வைர, வலதுபுறம் இடதுபுறம் சாயாமல் இருப்ேபாம் என்று,
உமது சேகாதரனாகய இஸ்ரேவல் ெசால்லி அனுப்புக றான்” என்று
ெசால்லச்ெசான்னான். 18 அதற்கு ஏேதாம்: “நீ என்னுைடய ேதசத்தன்
வழியாகக் கடந்துேபாக முடியாது; ேபானால் பட்டயத்ேதாடு உன்ைன எத ர்க்கப்
புறப்படுேவன் என்று அவனுக்குச் ெசால்லச்ெசான்னான். 19 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவல் மக்கள் அவைன ேநாக்க : “நடப்பான பாைதயன் வழியாகப்
ேபாேவாம்; நாங்களும் எங்களுைடய மிருகங்களும் உன்னுைடய தண்ணீைரக்
குடித்தால், அதற்குக் தகுந்த வைலெகாடுப்ேபாம்; ேவெறான்றும் ெசய்யாமல்,
கால்நைடயாக மட்டும் கடந்துேபாேவாம்” என்றார்கள். 20 அதற்கு அவன்: “நீ
கடந்துேபாக முடியாது” என்று ெசால்லி, கணக்கற்ற மக்கேளாடும் பலத்த
கரங்கேளாடும், பைடேயாடும் அவர்கைள எத ர்க்கப் புறப்பட்டான். 21 இப்படி
ஏேதாம் தன்னுைடய எல்ைலவழியாகக் கடந்துேபாகும்படி இஸ்ரேவலர்களுக்கு
அனுமத ெகாடுக்கவல்ைல; ஆைகயால்இஸ்ரேவலர்கள்அவைனவட்டு வலக ப்
ேபானார்கள்.

ஆேரானின்மரணம்
22இஸ்ரேவல் மக்களான சைபயார் எல்ேலாரும் காேதைச வ ட்டுப் பயணப்பட்டு,

ஓர் என்னும் மைலக்குப் ேபானார்கள். 23 ஏேதாம் ேதசத்தன் எல்ைலக்கு
அருகான ஓர் என்னும் மைலய ேல ெயேகாவா ேமாேசையயும் ஆேராைனயும்
ேநாக்க : 24 “ஆேரான் தன்னுைடய மக்கேளாடு ேசர்க்கப்படுவான். ேமரிபாவன்
தண்ணீைரப்பற்றய காரியத்தல் நீங்கள் என்னுைடய வாக்குக்குக் கீழ்ப்படியாமல்
ேபானபடியால், நான் இஸ்ரேவல் மக்களுக்குக் ெகாடுக்க ற ேதசத்தல் அவன்
நுைழவதல்ைல. 25 நீ ஆேராைனயும் அவனுைடய மகனாகய எெலயாசாைரயும்
கூட்டிக்ெகாண்டு, அவர்கைள ஓர் என்னும் மைலயல் ஏறச்ெசய்து, 26 ஆேரான்
உடுத்தயருக்க ற ஆைடகைளக் கழற்ற , அைவகைள அவனுைடய மகனாகய
எெலயாசாருக்கு உடுத்து; ஆேரான் அங்ேக மரித்து, தன்னுைடய மக்கேளாடு
ேசர்க்கப்படுவான்” என்றார். 27ெயேகாவா கட்டைளய ட்டபடிேய ேமாேச ெசய்தான்;
சைபயார் எல்ேலாரும் பார்க்க, அவர்கள் ஓர் என்னும் மைலயல் ஏறனார்கள்.
28 அங்ேக ஆேரான் உடுத்தயருந்த ஆைடகைள ேமாேச கழற்ற , அைவகைள
அவனுைடய மகனாகய எெலயாசாருக்கு உடுத்தனான்; அப்ெபாழுது ஆேரான்
அங்ேக மைலயன் உச்சய ேல இறந்தான்; பன்பு ேமாேசயும் எெலயாசாரும்
மைலயலிருந்து இறங்கனார்கள். 29 ஆேரான் இறந்துேபானான் என்பைதச்
சைபயார் எல்ேலாரும் கண்டேபாது, இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் எல்ேலாரும்
ஆேரானுக்காக 30 நாட்கள்துக்கம்ெகாண்டாடினார்கள்.

அத்த யாயம் 21
ஆராத்அழிக்கப்படுதல்

1 ேவவுகாரர்கள் காண்பத்த வழியாக இஸ்ரேவலர்கள் வருகறார்கள் என்று
ெதற்ேக வாழ்க ற கானானியனாகய ஆராத் ராஜா ேகள்வப்பட்டேபாது,
அவன் இஸ்ரேவலர்களுக்கு எத ராக யுத்தம் ெசய்து, அவர்களில் சலைரச்
சைறப டித்துக்ெகாண்டுேபானான். 2அப்ெபாழுதுஇஸ்ரேவலர்கள்ெயேகாவாைவ
ேநாக்க : “ேதவரீர் இந்த மக்கைள எங்கள் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தால்,
அவர்களுைடய பட்டணங்கைளச் அழிப்ேபாம்” என்று சபதம் ெசய்தார்கள்.
3 ெயேகாவா இஸ்ரேவலின் சத்தத்த ற்குச் ெசவெகாடுத்து, அவர்களுக்குக்
கானானியர்கைளஒப்புக்ெகாடுத்தார்;அப்ெபாழுதுஅவர்கைளயும்அவர்களுைடய
பட்டணங்கைளயும்அழித்து,அந்தஇடத்த ற்குஓர்மா* என்றுெபயரிட்டார்கள்.

ெவண்கலபாம்பு
4அவர்கள் ஏேதாம் ேதசத்ைதச் சுற்ற ப்ேபாகும்படி, ஓர் என்னும் மைலையவ ட்டு,

சவந்த சமுத்த ரத்தன் வழியாகப் பயணம்ெசய்தார்கள்; வழிப்பயணத்தன்
காரணமாக மக்கள் மனேவதைனயைடந்தார்கள். 5 மக்கள் ேதவனுக்கும்
ேமாேசக்கும் வ ேராதமாகப் ேபச : “நாங்கள் வனாந்த ரத்த ேல சாகும்படி நீங்கள்
எங்கைள எக ப்து ேதசத்தலிருந்து வரச்ெசய்தது ஏன்? இங்ேக அப்பமும்

* அத்த யாயம் 21:3 21:3அழிவு
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இல்ைல, தண்ணீரும் இல்ைல; இந்த அற்பமான உணவு எங்களுைடய
மனதற்கு ெவறுப்பாக இருக்க றது என்றார்கள். 6 அப்ெபாழுது ெயேகாவா
வஷமுள்ள பாம்புகைள மக்களுக்குள்ேள அனுப்பனார்; அைவகள் மக்கைளக்
கடித்ததனால்இஸ்ரேவலர்களுக்குள்ேளஅேநக மக்கள்இறந்தார்கள். 7அதனால்
மக்கள் ேமாேசயனிடத்தல் ேபாய்: “நாங்கள் ெயேகாவாவுக்கும் உமக்கும்
வ ேராதமாகப் ேபசனதனால் பாவம்ெசய்ேதாம்; பாம்புகள் எங்கைளவ ட்டு
நீங்கும்படி ெயேகாவாைவ ேநாக்க வண்ணப்பம் ெசய்யேவண்டும்” என்றார்கள்;
ேமாேச மக்களுக்காக வண்ணப்பம்ெசய்தான். 8 அப்ெபாழுது ெயேகாவா
ேமாேசைய ேநாக்க : “நீ ஒரு வஷமுள்ள பாம்பன் உருவத்ைதச் ெசய்து, அைத
ஒரு கம்பத்தன்ேமல் தூக்கைவ; கடிக்கப்பட்டவன் எவேனா அவன் அைத
ேநாக்க ப்பார்த்தால் பைழப்பான் என்றார். 9 அப்படிேய ேமாேச ஒரு ெவண்கலப்
பாம்ைப உண்டாக்க , அைத ஒரு கம்பத்தன்ேமல் தூக்கைவத்தான்; பாம்பு
ஒருவைனக் கடித்தேபாது, அவன் அந்த ெவண்கலப் பாம்ைப ேநாக்க ப்பார்த்துப்
பைழப்பான்.

ேமாவாபுக்குபயணம்
10 இஸ்ரேவல் மக்கள் பயணப்பட்டுப்ேபாய், ஓேபாத்தல் முகாமிட்டார்கள்.

11 ஓேபாத்தலிருந்து பயணம் ெசய்து, க ழக்குதைசக்கு ேநராக ேமாவாபுக்கு
எத ரான வனாந்த ரத்தலுள்ள அபாரீமின் ேமடுகளில் முகாமிட்டார்கள்.
12அங்ேகயருந்து பயணப்பட்டுப் ேபாய், ேசேரத் பள்ளத்தாக்க ேலமுகாமிட்டார்கள்.
13 அங்ேகயருந்து பயணப்பட்டுப் ேபாய், எேமாரியர்களின் எல்ைலயலிருந்து
வருகறதும் வனாந்த ரத்தல் ஓடுகறதுமான அர்ேனான் ஆற்றுக்கு இந்தப்பக்கம்
முகாமிட்டார்கள்; அந்த அர்ேனான் ேமாவாபுக்கும் எேமாரியர்களுக்கும் நடுேவ
இருக்கற ேமாவாபன் எல்ைல. 14 அதனால் சூப்பாவலுள்ள வாேகபும்,
அர்ேனானின்ஆற்றுக்கால்களும், 15ஆர்என்னும்இடத்த ற்குப் பாயும் நீேராைடயும்
ேமாவாபன் எல்ைலையச் சார்ந்தருக்க றது என்னும் வசனம் ெயேகாவாவுைடய
யுத்த புத்தகத்தல்எழுதயருக்க றது. 16அங்ேகயருந்துேபேயருக்குப் ேபானார்கள்;
“மக்கைளக் கூடிவரச்ெசய், அவர்களுக்குத் தண்ணீர் ெகாடுப்ேபன்” என்று
ெயேகாவாேமாேசக்குச்ெசான்னஊற்றுஇருக்கறஇடம்அதுதான். 17அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவலர்கள் பாடின பாட்டாவது: “ஊற்றுத் தண்ணீேர, ெபாங்கவா;
அைதக்குறத்துப் பாடுேவாம் வாருங்கள். 18 நயாயப்ப ரமாணத் தைலவனின்
தூண்டுதலால்அத பத கள் கணற்ைறத் ேதாண்டினார்கள்; மக்களின் ேமன்மக்கள்
தங்கள் தண்டாயுதங்கைளக்ெகாண்டு ேதாண்டினார்கள்” என்று பாடினார்கள்.
19 அந்த வனாந்த ரத்தலிருந்து மாத்தனாவுக்கும், மாத்தனாவலிருந்து
நகாலிேயலுக்கும், நகாலிேயலிலிருந்து பாேமாத்த ற்கும், 20 பள்ளத்தாக்கலுள்ள
ேமாவாபன் ெவளியல் இருக்க ற பாேமாத்தலிருந்து எஷேமாைன ேநாக்கும்
பஸ்காவன்உச்ச க்கும் ேபானார்கள்.

சீேகாைனயும்ஓைகயும் ேதாற்கடித்தல்
21 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலர்கள் எேமாரியர்களின் ராஜாவாகய

சீேகானிடத்தல் தூதுவர்கைள அனுப்ப : 22 “உமது ேதசத்தன் வழியாகக்
கடந்துேபாகும்படி உத்த ரவு ெகாடுக்கேவண்டும்; நாங்கள் வயல்களிலும்,
த ராட்ைசத்ேதாட்டங்களிலும் ேபாகாமலும், கணறுகளின் தண்ணீைரக்
குடிக்காமலும், உமது எல்ைலையக் கடந்துேபாகும்வைர ராஜபாைதயல்
நடந்துேபாேவாம்” என்று ெசால்லச்ெசான்னார்கள். 23 சீேகான் தன்னுைடய
எல்ைல வழியாகக் கடந்துேபாக இஸ்ரேவலுக்கு உத்த ரவு ெகாடாமல்,
தன்னுைடய மக்கள் எல்ேலாைரயும் கூட்டிக்ெகாண்டு, இஸ்ரேவலர்களுக்கு
எத ராக வனாந்த ரத்த ேல புறப்பட்டு, யாகாசுக்கு வந்து, இஸ்ரேவலர்கேளாடு
யுத்தம்ெசய்தான். 24 இஸ்ரேவலர்கள் அவைனப் பட்டயக்கூர்ைமயனால்
ெவட்டி, அர்ேனான் துவங்க அம்ேமான் மக்களின் ேதசத்ைதச்சார்ந்த
யாப்ேபாக்குவைரக்கும் உள்ள அவனுைடய ேதசத்ைதக் கட்டிக்ெகாண்டார்கள்;
அம்ேமான் மக்களின் எல்ைல பாதுகாப்பானதாக இருந்தது. 25 இஸ்ரேவலர்கள்
அந்தப் பட்டணங்கள் யாைவயும் ப டித்து, எஸ்ேபானிலும் அைதச் சார்ந்த
எல்லாக் க ராமங்களிலும் எேமாரியர்களுைடய எல்லாப் பட்டணங்களிலும்
குடியருந்தார்கள். 26 எஸ்ேபானானது எேமாரியர்களின் ராஜாவாகய
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சீேகானின் பட்டணமாக இருந்தது; அவன் ேமாவாப யர்களின் முந்தன
ராஜாவுக்கு எத ராக யுத்தம்ெசய்து, அர்ேனான் வைரக்கும் இருந்த அவனுைடய
ேதசத்ைதெயல்லாம் அவனுைடய ைகயலிருந்து பற த்துக்ெகாண்டான்.
27 அதனாேல நீத ெமாழிையப் ேபசுக றவர்கள்: “எஸ்ேபானுக்கு வாருங்கள்;
சீேகானின் பட்டணம் உறுதயாகக் கட்டப்படட்டும். 28 எஸ்ேபானிலிருந்து
அக்கனியும் சீேகானுைடய பட்டணத்தலிருந்து ஜூவாைலயும் புறப்பட்டு,
ேமாவாபுைடய ஆர் என்னும் ஊைரயும், அர்ேனானுைடய ேமடுகளிலுள்ள
ஆண்டவன்மார்கைளயும் எரித்தது. 29 ஐேயா, ேமாவாேப, ேகேமாஷ் ேதவனின்
ஜனேம, நீ நாசமானாய்; தப்ப ஓடின தன்னுைடய மகன்கைளயும் தன்னுைடய
மகள்கைளயும் எேமாரியர்களின் ராஜாவாகய சீேகானுக்குச் சைறகளாக
ஒப்புக்ெகாடுத்தான். 30அவர்கைளஎய்துேபாட்ேடாம்; எஸ்ேபான்பட்டணம், தீேபான்
ஊர்வைரக்கும் அழிந்தது†; ெமெதபாவுக்கு அருகான ேநாப்பா பட்டணம்வைர
அவர்கைளப் பாழாக்க ேனாம்” என்று பாடினார்கள். 31இஸ்ரேவலர்கள் இப்படிேய
எேமாரியர்களின் ேதசத்த ேல குடியருந்தார்கள். 32 பன்பு, ேமாேச யாேசர்
பட்டணத்தற்கு ேவவுபார்க்க றவர்கைள அனுப்பனான்; அவர்கள் அைதச்ேசர்ந்த
க ராமங்கைளக் ைகப்பற்ற , அங்ேக இருந்த எேமாரியர்கைளத் துரத்தவ ட்டார்கள்.
33 பன்பு பாசானுக்குப் ேபாக ற வழியாகத் தரும்பவ ட்டார்கள்; அப்ெபாழுது
பாசான் ராஜாவாகய ஓக் என்பவன் தன்னுைடய எல்லா மக்கேளாடும் அவர்கைள
எத ர்த்து யுத்தம்ெசய்யும்படி, எத்ேரய க்குப் புறப்பட்டு வந்தான். 34 ெயேகாவா
ேமாேசைய ேநாக்க : “அவனுக்குப் பயப்படேவண்டாம்; அவைனயும் அவனுைடய
மக்கள் எல்ேலாைரயும், அவனுைடய ேதசத்ைதயும் உன்னுைடய ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்; எஸ்ேபானிேல குடியருந்த எேமாரியர்களின் ராஜாவாகய
சீேகானுக்குநீெசய்தபடிேயஇவனுக்கும்ெசய்வாய்என்றார். 35அப்படிேயஒருவரும்
உயருடன் மீதயாக இல்லாதபடி அவைனயும், அவனுைடய மகன்கைளயும்,
அவனுைடய எல்லா மக்கைளயும் ெவட்டிப்ேபாட்டு, அவனுைடய ேதசத்ைதக்
ைகப்பற்ற க்ெகாண்டார்கள்.

அத்த யாயம் 22
பாலாக் ப ேலயாைமஅைழத்தல்

1 பன்பு இஸ்ரேவல் மக்கள் பயணம்ெசய்து, எரிேகாவன் அருேக இருக்கும்
ேயார்தானுக்கு இக்கைரய ேல ேமாவாபன் சமெவளிகளில் முகாமிட்டார்கள்.
2இஸ்ரேவலர்கள் எேமாரியர்களுக்குச் ெசய்த யாைவயும் ச ப்ேபாரின் மகனாகய
பாலாக் கண்டான். 3 மக்கள் ஏராளமாக இருந்தபடியால், ேமாவாப் மிகவும் பயந்து,
இஸ்ரேவல் மக்களினால் கலக்கமைடந்து, 4 மீதயானியர்களின் மூப்பர்கைள
ேநாக்க : “மாடு ெவளியன் புல்ைல ேமய்க றதுேபால, இப்ெபாழுது இந்தக்
கூட்டம் நம்ைமச் சுற்றயருக்க ற எல்லாவற்ைறயும் ேமய்ந்துேபாடும் என்றான்.
அக்காலத்த ேல ச ப்ேபாரின் மகனாகய பாலாக் ேமாவாப யர்களுக்கு ராஜாவாக
இருந்தான். 5 அவன் ேபேயாரின் மகனாகய ப ேலயாைம அைழத்துவரும்படி,
தன்னுைடய சந்ததயாருைடய ேதசத்தல் நதயருேகயுள்ள ேபத்ேதாருக்கு
தூதுவர்கைள அனுப்ப : “எக ப்தலிருந்து ஒரு மக்கள்கூட்டம் வந்தருக்க றது;
அவர்கள் பூமியன் வசாலத்ைத மூடி, எனக்கு எத ேர இறங்கயருக்க றார்கள்.
6 அவர்கள் என்ைனவட பலவான்கள்; இருந்தாலும், நீர் ஆசீர்வத க்க றவன்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன், நீர் சப க்க றவன் சப க்கப்பட்டவன் என்று அற ேவன்;
ஆதலால் நீர் வந்து, எனக்காக அந்த மக்கைள சப க்கேவண்டும்; அப்ெபாழுது
ஒருேவைள நான் அவர்கைள முறயடித்து, அவர்கைள இந்த ேதசத்தலிருந்து
துரத்தவ டலாம்” என்று ெசால்லச்ெசான்னான். 7 அப்படிேய ேமாவாபன்
மூப்பர்களும் மீதயானின் மூப்பர்களும் குறெசால்லுதலுக்கு உரிய கூலிையத்
தங்களுைடய ைகயல் எடுத்துக்ெகாண்டு புறப்பட்டு, ப ேலயாமிடத்தல் ேபாய்,
பாலாகன் வார்த்ைதகைள அவனுக்குச் ெசான்னார்கள். 8 அவன் அவர்கைள
ேநாக்க : “இரவு இங்ேக தங்கயருங்கள்; ெயேகாவா எனக்குச் ெசால்லுகறபடிேய
உங்களுக்கு உத்த ரவு ெகாடுப்ேபன்” என்றான்; அப்படிேய ேமாவாபன்
ப ரபுக்கள் ப ேலயாமிடத்தல் தங்கனார்கள். 9 ேதவன் ப ேலயாமிடத்தல் வந்து:

† அத்த யாயம் 21:30 21:30 கல்ெலற ந்துெகான்றார்கள்
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“உன்னிடத்தலிருக்கற இந்த மனிதர்கள் யார்” என்றார். 10 ப ேலயாம் ேதவைன
ேநாக்க : “ச ப்ேபாரின் மகனாகய பாலாக் என்னும் ேமாவாபன் ராஜா அவர்கைள
என்னிடத்த ற்கு அனுப்ப : 11 பூமியன் வ சாலத்ைத மூடுகற ஒரு மக்கள்கூட்டம்
எக ப்தலிருந்து வந்தருக்க றது; ஆைகயால், நீ வந்து எனக்காக அவர்கைளச்
சப க்கேவண்டும்; அப்ெபாழுது நான் அவர்கேளாடு யுத்தம்ெசய்து, ஒருேவைள
அவர்கைளத்துரத்தவ டலாம் என்றுெசால்லச்ெசான்னான்” என்றான். 12அதற்குத்
ேதவன் ப ேலயாைம ேநாக்க : “நீ அவர்கேளாடு ேபாகேவண்டாம்; அந்த மக்கைளச்
சப க்கவும் ேவண்டாம்; அவர்கள் ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்” என்றார். 13 ப ேலயாம்
காைலயல் எழுந்து, பாலாகன் ப ரபுக்கைள ேநாக்க : “நீங்கள் உங்களுைடய
ேதசத்த ற்குப் ேபாய்வடுங்கள்; நான் உங்கேளாடு வருவதற்குக் ெயேகாவா
எனக்குஉத்த ரவு ெகாடுக்கமாட்ேடாம் என்கறார்” என்றுெசான்னான். 14அப்படிேய
ேமாவாப யர்களுைடய ப ரபுக்கள் எழுந்து, பாலாக டம் ேபாய்: “ப ேலயாம்
எங்கேளாடு வரமாட்ேடன் என்று ெசான்னான்” என்றார்கள். 15 பாலாக் மறுபடியும்
அவர்களிலும் கனவான்களான அதக ப ரபுக்கைள அனுப்பனான். 16 அவர்கள்
ப ேலயாமிடத்தல் ேபாய், அவைன ேநாக்க : “ச ப்ேபாரின் மகனாகய பாலாக்
எங்கைள அனுப்ப : நீர் என்னிடத்தல் வருவதற்குத் தைடபடேவண்டாம்; 17உம்ைம
மிகவும் மரியாைதெசய்ேவன்; நீர் ெசால்வைதெயல்லாம் ெசய்ேவன்; நீர் வந்து
எனக்காக அந்த மக்கைளச் சப க்கேவண்டும் என்று ெசால்லச்ெசான்னார்”
என்றார்கள். 18 ப ேலயாம் பாலாகன் ஊழியக்காரர்களுக்கு மறுெமாழியாக:
“பாலாக் எனக்குத் தன்னுைடய வீடு நைறய ெவள்ளியும் ெபான்னும் தந்தாலும்,
ச றய காரியமானாலும் ெபரிய காரியமானாலும் ெசய்வதற்காக, என்னுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாவன் கட்டைளைய நான் மீறக்கூடாது. 19 ஆனாலும்,
ெயேகாவா இனிேமல் எனக்கு என்ன ெசால்லுவார் என்பைத நான் அறயும்படி,
நீங்களும் இந்த இரவு இங்ேக தங்கயருங்கள்” என்றான். 20 இரவ ேல ேதவன்
ப ேலயாமிடம் வந்து; “அந்த மனிதர்கள் உன்ைனக் கூப்ப ட வந்தருந்தால்,
நீ எழுந்து அவர்கேளாடு கூடப்ேபா; ஆனாலும், நான் உனக்குச் ெசால்லும்
வார்த்ைதயன்படிமட்டும்நீெசய்யேவண்டும்” என்றார்.

ப ேலயாமின்கழுைத
21 ப ேலயாம் காைலயல் எழுந்து, தன்னுைடய கழுைதயன்ேமல் ேசணங்கட்டி

ேமாவாபன் ப ரபுக்கேளாடு கூடப் ேபானான். 22 அவன் ேபாவதனாேல
ேதவனுக்குக் ேகாபம் மூண்டது; ெயேகாவாவுைடய தூதனானவர் வழிய ேல
அவனுக்கு எத ராளியாக நன்றார். அவன் தன்னுைடய கழுைதயன்ேமல்
ஏற ப்ேபானான்; அவனுைடய ேவைலக்காரர்கள் இரண்டுேபரும் அவேனாேட
இருந்தார்கள். 23 ெயேகாவாவுைடய தூதனானவர் உருவன பட்டயத்ைதத்
தம்முைடய ைகய ேல ப டித்துக்ெகாண்டு வழிய ேல ந ற்க றைதக் கழுைத
கண்டு, வழிைய வ ட்டு வயலிேல வலக ப்ேபானது; கழுைதைய வழியல்
தருப்ப ப ேலயாம் அைத அடித்தான். 24 ெயேகாவாவுைடய தூதனானவர்
இருபுறத்தலும் சுவர் ைவத்தருந்த த ராட்ைசத் ேதாட்டங்களின் பாைதய ேல
ேபாய் நன்றார். 25 கழுைத ெயேகாவாவுைடய தூதைனக்கண்டு, சுவர் ஒரமாக
ஒதுங்க , ப ேலயாமின் காைலச் சுவேராடு ெநருக்கயது; தரும்பவும் அைத
அடித்தான். 26அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடயதூதன் அப்புறம் ேபாய், வலதுபுறம்
இடதுபுறம் வலக வழியல்லாத இடுக்கமான இடத்த ேல நன்றார். 27 கழுைத
ெயேகாவாவுைடய தூதைனக்கண்டு, ப ேலயாமின் கீழ்ப் படுத்துக்ெகாண்டது;
ப ேலயாம் ேகாபம் வந்தவனாக , கழுைதையத் தடியனால் அடித்தான். 28உடேன
ெயேகாவா கழுைதயன் வாையத் த றந்தார்; அது ப ேலயாைமப் பார்த்து: “நீர்
என்ைன இப்ெபாழுது மூன்று தரம் அடிக்கும்படி நான் உமக்கு என்ன ெசய்ேதன்”
என்றது. 29 அப்ெபாழுது ப ேலயாம் கழுைதையப் பார்த்து: “நீ என்ைன ேகலி
ெசய்துெகாண்டுவருகறாய்; என்னுைடயைகயல் ஒரு பட்டயம்மட்டும் இருந்தால்,
இப்ெபாழுேத உன்ைனக் ெகான்றுேபாடுேவன்” என்றான். 30 கழுைத ப ேலயாைம
ேநாக்க : “நீர் என்ைனக் ைகக்ெகாண்ட காலமுதல் இந்நாள்வைரக்கும் நீர் ஏறன
கழுைத நான் அல்லவா? இப்படி உமக்கு எப்ேபாதாவது நான் ெசய்தது உண்டா”
என்றது. அதற்கு அவன்: “இல்ைல” என்றான். 31 அப்ெபாழுது ெயேகாவா
ப ேலயாமின் கண்கைளத் தறந்தார்; வழிய ேல நன்று உருவன பட்டயத்ைதத்
தம்முைடய ைகய ேல ப டித்தருக்க ற ெயேகாவாவுைடய தூதைன அவன்
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கண்டு, தைலகுனிந்து முகங்குப்புற வழுந்து பணிந்தான். 32 ெயேகாவாவுைடய
தூதனானவர்அவைனேநாக்க : “நீஉன்னுைடயகழுைதையஇேதாடுமூன்றுமுைற
அடித்தது ஏன்? உன்னுைடய வழி எனக்கு மாறுபாடாக இருக்க றதனால்,
நான் உனக்கு எத ரியாகப் புறப்பட்டு வந்ேதன். 33 கழுைத என்ைனக் கண்டு,
இந்த மூன்றுமுைற எனக்கு வலகயது; எனக்கு வலகாமல் இருந்தருந்தால்,
இப்ெபாழுதுநான்உன்ைனக்ெகான்றுேபாட்டு,கழுைதையஉய ேராடுைவப்ேபன்”
என்றார். 34 அப்ெபாழுது ப ேலயாம் ெயேகாவாவுைடய தூதைன ேநாக்க : “நான்
பாவம்ெசய்ேதன்; வழிய ேல நீர் எனக்கு எத ராக ந ற்க றைத அறயாமலிருந்ேதன்;
இப்ெபாழுதும் உமது பார்ைவக்கு இது ப ரியமில்லாமல் இருந்தால், நான்
தரும்ப ப்ேபாய்வடுக ேறன்” என்றான். 35 ெயேகாவாவுைடய தூதனானவர்
ப ேலயாைம ேநாக்க : “அந்த மனிதர்கேளாடு கூடப்ேபா; நான் உன்ேனாடு
ெசால்லும் வார்த்ைதைய மட்டும் நீ ெசால்லேவண்டும்” என்றார்; அப்படிேய
ப ேலயாம் பாலாகன் ப ரபுக்கேளாடு கூடப்ேபானான். 36 ப ேலயாம் வருகறைதப்
பாலாக் ேகட்டவுடன், கைடச எல்ைலயான அர்ேனான் நதயன் ஓரத்தலுள்ள
ேமாவாபன் பட்டணம்வைர அவனுக்கு எத ர்ெகாண்டு ேபானான். 37 பாலாக்
ப ேலயாைம ேநாக்க : “உம்ைமஅைழக்கும்படி நான்ஆவேலாடு உம்மிடத்தல்ஆள்
அனுப்பவல்ைலயா? என்னிடத்த ற்கு வராமல் இருந்தது ஏன்? ஏற்றபடி உமக்கு
நான்மரியாைதெசலுத்தமாட்ேடனாஎன்றான். 38அப்ெபாழுதுப ேலயாம்பாலாைக
ேநாக்க : “இேதா, உம்மிடத்த ற்கு வந்ேதன்; ஆனாலும், ஏதாவது ெசால்வதற்கு
என்னாேல ஆகுேமா? ேதவன் என்னுைடய வாய ேல அளிக்கும் வார்த்ைதையேய
ெசால்லுேவன்” என்றான். 39 ப ேலயாம் பாலாகுடேன கூடப்ேபானான்; அவர்கள்
கீரியாத் ஊேசாத்தல் ேசர்ந்தார்கள். 40 அங்ேக பாலாக் ஆடுமாடுகைள அடித்து,
ப ேலயாமுக்கும் அவேனாடிருந்த ப ரபுக்களுக்கும் அனுப்பனான். 41 மறுநாள்
காைலயல் பாலாக் ப ேலயாைமக் கூட்டிக்ெகாண்டு, அவைனப் பாகாலுைடய
ேமடுகளில்* ஏறச்ெசய்தான்; அந்த இடத்தலிருந்து ப ேலயாம் ஜனத்தன் கைடச
முகாைமப் பார்த்தான்.

அத்த யாயம் 23
ப ேலயாமின்முதல்ேதவவாக்கு

1ப ேலயாம்பாலாைகேநாக்க : “நீர்இங்ேகஎனக்குஏழுபலிபீடங்கைளக்கட்டி,ஏழு
காைளகைளயும் ஏழு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் இங்ேக எனக்கு ஆயத்தப்படுத்தும்”
என்றான். 2 ப ேலயாம் ெசான்னபடிேய பாலாக் ெசய்தான்; பாலாகும் ப ேலயாமும்
ஒவ்ெவாரு பீடத்தல் ஒவ்ெவாரு காைளையயும் ஒவ்ெவாரு ஆட்டுக்கடாைவயும்
பலிய ட்டார்கள். 3 பன்பு ப ேலயாம் பாலாைக ேநாக்க : “உம்முைடய
சர்வாங்கதகனபலி அருகல் நல்லும், நான் ேபாய்வருக ேறன்; ெயேகாவா வந்து
என்ைனச் சந்த ப்பதாக இருக்கும்; அவர் எனக்கு ெவளிப்படுத்துவைத உமக்கு
அறவப்ேபன்என்றுெசால்லி,ஒருேமட்டின்ேமல்ஏறனான். 4ேதவன்ப ேலயாைமச்
சந்த த்தார்; அப்ெபாழுது அவன் அவைர ேநாக்க : “நான் ஏழு பலிபீடங்கைள
ஆயத்தம்ெசய்து, ஒவ்ெவாரு பலிபீடத்தல் ஒவ்ெவாரு காைளையயும் ஒவ்ெவாரு
ஆட்டுக்கடாைவயும் பலிய ட்ேடன்” என்றான். 5 ெயேகாவா ப ேலயாமின்
வாய ேல வாக்கு அருளி: “நீ பாலாகனிடத்தல் தரும்ப ப் ேபாய், இந்த வதமாகச்
ெசால்லேவண்டும்” என்றார். 6 அவனிடம் அவன் தரும்ப ப்ேபானான்; பாலாக்
ேமாவாபுைடய எல்லா ப ரபுக்கேளாடுங்கூட தன்னுைடய சர்வாங்கதகனபலி
அருக ேல நன்று ெகாண்டிருந்தான். 7 அப்ெபாழுது அவன் தன்னுைடய
வாக்கயத்ைதஎடுத்துைரத்து:
“ேமாவாபன் ராஜாவாகய பாலாக்
என்ைனக்கழக்குமைலகளிலுள்ளஆராமிலிருந்துவரவைழத்து:
நீவந்துஎனக்காகயாக்ேகாைபச் சப க்கேவண்டும்;
நீவந்துஇஸ்ரேவைலெவறுத்துவ டேவண்டும்” என்றுெசான்னான்.
8ேதவன்சப க்காதவைனநான்சப ப்பெதப்படி?
ெயேகாவாெவறுக்காதவைனநான்ெவறுப்பெதப்படி?
9உயரமானமைலயலிருந்துநான்அவைனக்கண்டு,
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குன்றுகளிலிருந்துஅவைனப்பார்க்க ேறன்;
அந்தமக்கள்ேதசத்ேதாடுகலக்காமல்தனிேயவாழ்வார்கள்.
10 “யாக்ேகாபன்தூைளஎண்ணத்தக்கவன்யார்?
இஸ்ரேவலின்காற்பங்ைகஎண்ணுகறவன்யார்?
நீத மான்மரிப்பதுேபால் நான்மரிப்ேபனாக,
என்னுைடயமுடிவுஅவனுைடயமுடிவுேபால்இருப்பதாக” என்றான்.

11 அப்ெபாழுது பாலாக் ப ேலயாைம ேநாக்க : “நீர் எனக்கு என்ன ெசய்தீர்;
என்னுைடய எத ரிகைளச் சப க்கும்படி உம்ைமஅைழத்து வந்ேதன்; நீர் அவர்கைள
ஆசீர்வத க்கேவ ஆசீர்வத த்தீர்” என்றான். 12 அதற்கு அவன்: “ெயேகாவா
என்னுைடய வாயல் அருளினைதேய ெசால்வது என்னுைடய கடைமயல்லவா”
என்றான்.

ப ேலயாமின்இரண்டாவதுேதவவாக்கு
13 பன்பு பாலாக் அவைன ேநாக்க : “நீர் அவர்கைளப் பார்க்கத்தக்க ேவெறாரு

இடத்த ற்கு என்ேனாடுகூட வாரும்; அங்ேக அவர்கள் எல்ேலாைரயும் பாரக்காமல்,
அவர்களுைடய கைடச முகாைம மட்டும் பார்ப்பீர்; அங்ேகயருந்து எனக்காக
அவர்கைளச் சப க்கேவண்டும்” என்று ெசால்லி, 14 அவைனப் பஸ்காவன்
உச்சயல் இருக்கற ேசாப்பீமின் ெவளிய ேல அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய்,
ஏழு பலிபீடங்கைளக் கட்டி, ஒவ்ெவாரு பீடத்தல் ஒவ்ெவாரு காைளையயும்
ஒவ்ெவாருஆட்டுக்கடாைவயும் பலிய ட்டான். 15அப்ெபாழுது ப ேலயாம் பாலாைக
ேநாக்க : “இங்ேக உம்முைடய சர்வாங்கதகனபலி அருகல் நல்லும்; நான்
அங்ேக ேபாய்க் ெயேகாவாைவச் சந்த த்துவருக ேறன்” என்றான். 16 ெயேகாவா
ப ேலயாைமச்சந்த த்து,அவனுைடயவாய ேலவசனத்ைதஅருளி; “நீபாலாகனிடம்
தரும்ப ப்ேபாய், இந்த வதமாகச் ெசால்லேவண்டும்” என்றார். 17அவனிடத்த ற்கு
அவன் வருகறேபாது, அவன் ேமாவாபன் ப ரபுக்கேளாடுங்கூடத் தன்னுைடய
சர்வாங்கதகனபலி அருக ேல நன்று ெகாண்டிருந்தான்; பாலாக் அவைன
ேநாக்க : “ெயேகாவா என்ன ெசான்னார்” என்று ேகட்டான். 18அப்ெபாழுது அவன்
தன்னுைடயவாக்கயத்ைதஎடுத்துைரத்து:
“பாலாேக, எழுந்தருந்துேகளும்; ச ப்ேபாரின்மகேன,
எனக்குச்ெசவெகாடும்.
19ெபாய்ெசால்ல ேதவன்ஒருமனிதன்அல்ல;
மனம்மாறஅவர்ஒருமனுபுத்த ரனும்அல்ல;
அவர்ெசால்லியும்ெசய்யாமல்இருப்பாரா?
அவர்வாக்களித்தும்நைறேவற்றாமல்இருப்பாரா?
20இேதா,ஆசீர்வத க்கக் கட்டைளெபற்ேறன்;
அவர்ஆசீர்வத க்க றார்,அைதநான்தருப்பக்கூடாது.
21அவர்யாக்ேகாப ேலஅக்க ரமத்ைதக்காண்கறதும்இல்ைல,
இஸ்ரேவலிேலகுற்றம் பார்க்க றதும்இல்ைல;
அவர்களுைடயேதவனாகயெயேகாவாஅவர்கேளாடுஇருக்க றார்;
ராஜாவன்ெவற்றயன்ெகம்பீரம்அவர்களுக்குள்ேளஇருக்கறது.
22ேதவன்அவர்கைளஎக ப்தலிருந்துபுறப்படச்ெசய்தார்;
காண்டாமிருகத்த ற்குஇைணயானெபலன்அவர்களுக்குஉண்டு.
23யாக்ேகாபுக்குவ ேராதமானமந்த ரவாதம்இல்ைல,
இஸ்ரேவலுக்குவேராதமானகுறெசால்லுதலும்இல்ைல;
ேதவன் என்ெனன்ன ெசய்தார் என்று ெகாஞ்சக்காலத்த ேல யாக்ேகாைபயும்

இஸ்ரேவைலயும்குறத்துச்ெசால்லப்படும்.
24அந்தமக்கள்ெகாடிய சங்கம்ேபால எழும்பும்,
இளம்சங்கம்ேபால ந மிர்ந்துந ற்கும்;
அதுதான்ப டித்தஇைரையச் சாப்ப ட்டு,
ெவட்டுண்டவர்களின் இரத்தத்ைதக் குடிக்கும்வைர படுத்துக்ெகாள்வதல்ைல”

என்றான்.
25 அப்ெபாழுது பாலாக் ப ேலயாைம ேநாக்க : “நீர் அவர்கைளச் சப க்கவும்

ேவண்டாம், அவர்கைள ஆசீர்வத க்கவும் ேவண்டாம்” என்றான். 26 அதற்குப்
ப ேலயாம் பாலாைகப் பார்த்து: “ெயேகாவா ெசால்லுகறபடிெயல்லாம் ெசய்ேவன்
என்றுஉம்ேமாடுநான்ெசால்லவல்ைலயா” என்றான்.
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ப ேலயாமின்மூன்றாவதுேதவவாக்கு
27 அப்ெபாழுது பாலாக் ப ேலயாைம ேநாக்க : “வாரும், ேவெறாரு இடத்த ற்கு

உம்ைம அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாக ேறன்; நீர் அங்ேக இருந்தாவது எனக்காக
அவர்கைளச் சப க்க றது ேதவனுக்குப் ப ரியமாக இருக்கும்” என்று ெசால்லி,
28 அவைன எஷேமானுக்கு எத ராக இருக்க ற ேபேயாரின் உச்ச க்கு
அைழத்துக்ெகாண்டு ேபானான். 29 அப்ெபாழுது ப ேலயாம் பாலாைக ேநாக்க :
“இங்ேக எனக்கு ஏழு பலிபீடங்கைளக் கட்டி, இங்ேக எனக்கு ஏழு காைளகைளயும்
ஏழுஆட்டுக்கடாக்கைளயும்ஆயத்தம்ெசய்யும்” என்றான். 30ப ேலயாம் ெசான்னபடி
பாலாக் ெசய்து, ஒவ்ெவாரு பீடத்தல் ஒவ்ெவாரு காைளையயும் ஒவ்ெவாரு
ஆட்டுக்கடாைவயும்பலிய ட்டான்.

அத்த யாயம் 24
1 இஸ்ரேவைல ஆசீர்வத ப்பேத ெயேகாவாவுக்குப் ப ரியம் என்று ப ேலயாம்

பார்த்தேபாது, அவன் முந்த ச் ெசய்து வந்ததுேபால ெயேகாவாைவப்
பார்க்கப் ேபாகாமல், வனாந்த ரத்த ற்கு ேநராகத் தன்னுைடய முகத்ைதத்
தருப்ப , 2 தன்னுைடய கண்கைள ஏெறடுத்து, இஸ்ரேவல் தன்னுைடய
ேகாத்த ரங்களின்படிேயமுகாமிட்டிருக்க றைதப் பார்த்தான்; ேதவஆவ அவன்ேமல்
வந்தது. 3அப்ெபாழுதுஅவன்தன்னுைடயவாக்கயத்ைதஎடுத்துைரத்து:
“ேபேயாரின்மகனாகயப ேலயாம்ெசால்லுகறதாவது,
கண்தறக்கப்பட்டவன்உைரக்க றதாவது,
4ேதவன்அருளும்வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு,
சர்வவல்லவரின் தரிசனத்ைதக் கண்டு தாழவழும்ேபாது, கண் தறக்கப்பட்டவன்

ெசால்லுகறதாவது,
5யாக்ேகாேப,உன்னுைடயகூடாரங்களும்,இஸ்ரேவேல,
உன்னுைடயதங்குமிடங்களும்எவ்வளவுஅழகானைவகள்!
6அைவகள்பரவ ப்ேபாக றஆறுகைளப்ேபாலவும்,
நத ேயாரத்தலுள்ளேதாட்டங்கைளப்ேபாலவும்,
ெயேகாவா நாட்டினசந்தனமரங்கைளப்ேபாலவும்,
தண்ணீர்அருேகஉள்ளேகதுருமரங்கைளப்ேபாலவும்இருக்க றது.
7அவர்களுைடயவாளிகளிலிருந்துதண்ணீர்பாயும்;
அவர்கள்வைதத ரளானதண்ணீர்களில் பரவும்;
அவர்களுைடய ராஜாஆகாைகவ டஉயருவான்;
அவர்களுைடய ராஜ்ஜியம் ேமன்ைமயைடயும்.
8ேதவன்அவர்கைளஎக ப்தலிருந்துபுறப்படச்ெசய்தார்;
காண்டாமிருகத்த ற்குஇைணயானெபலன்அவர்களுக்குஉண்டு;
அவர்கள்தங்களுைடயஎத ரிகளாகய ேதசத்ைததன்று,
அவர்களுைடயஎலும்புகைளெநாறுக்க ,
அவர்கைளத்தங்களுைடயஅம்புகளாேலஎய்வார்கள்.
9சங்கம்ேபாலவும்ெகாடியசங்கம்ேபாலவும்மடங்க ப்படுத்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்;
அவர்கைளஎழுப்புக றவன்யார்?
உங்கைளஆசீர்வத க்க றவன்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன்,
உங்கைளச் சப க்க றவன்சப க்கப்பட்டவன்”
என்றான். 10 அப்ெபாழுது பாலாக் ப ேலயாமின்ேமல் ேகாபம் வந்தவனாக ,

ைகேயாடு ைகதட்டி, ப ேலயாைம ேநாக்க : “என்னுைடய எத ரிகைளச் சப க்க
உன்ைன அைழத்து வந்ேதன்; நீேயா இந்த மூன்றுமுைறயும் அவர்கைள
ஆசீர்வத க்கேவ ஆசீர்வத த்தாய். 11 ஆைகயால் உன்னுைடய இடத்த ற்கு
ஓடிப்ேபா; உன்ைன மிகவும் ேமன்ைமப்படுத்துேவன் என்ேறன்; நீ ேமன்ைம
அைடயாதபடி ெயேகாவா தடுத்தார் என்றான். 12 அப்ெபாழுது ப ேலயாம்
பாலாைக ேநாக்க : “பாலாக் எனக்குத் தன்னுைடய வீடு நைறய ெவள்ளியும்
ெபான்னும் ெகாடுத்தாலும், நான் என்னுைடய மனதாக நன்ைமையேயா
தீைமையேயா ெசய்க றதற்குக் ெயேகாவாவன் கட்டைளைய மீறக்கூடாது;
ெயேகாவா ெசால்வைதேய ெசால்ேவன் என்று, 13 நீர் என்னிடத்த ற்கு அனுப்பன
தூதுவர்களிடத்தல் நான் ெசால்லவல்ைலயா? 14 இேதா, நான் என்னுைடய
மக்களிடத்த ற்குப் ேபாக ேறன்; ப ற்காலத்த ேல இந்த மக்கள் உம்முைடய
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மக்களுக்குச் ெசய்வது இன்னெதன்று உமக்குத் ெதரிவ ப்ேபன் வாரும்” என்று
ெசால்லி.

ப ேலயாமின்நான்காவதுேதவவாக்கு
15அவன்தன்னுைடயவாக்கயத்ைதஎடுத்துைரத்து:

“ேபேயாரின்மகன்ப ேலயாம்ெசால்லுகறதாவது,
கண்தறக்கப்பட்டவன்உைரக்க றதாவது,
16ேதவன்அருளும்வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு,
உன்னதமானேதவன்அளித்தஅறைவஅறந்து,
உன்னதமானேதவனுைடயதரிசனத்ைதக்கண்டு,
தாழவழும்ேபாது, கண்தறக்கப்பட்டவன்ெசால்லுகறதாவது;
17அவைரக்காண்ேபன்,இப்ெபாழுதுஅல்ல;
அவைரத்தரிச ப்ேபன்,அருகாைமயல்அல்ல;
ஒருநட்சத்த ரம்யாக்ேகாபலிருந்துஉதக்கும்,
ஒருெசங்ேகால்இஸ்ரேவலிலிருந்துஎழும்பும்;
அதுேமாவாபன்எல்ைலகைளெநாறுக்க ,
ேசத் சந்தத * எல்ேலாைரயும் ந ர்மூலமாக்கும்.
18ஏேதாம் சுதந்தரமாகும், ேசயீர் தன்னுைடயஎத ரிகளுக்குச்சுதந்தரமாகும்;
இஸ்ரேவல்பராக்க ரமம்ெசய்யும்.
19யாக்ேகாபலிருந்துேதான்றும்ஒருவர்ஆளுைகெசய்வார்;
பட்டணங்களில்மீதயானவர்கைளஅழிப்பார்”
என்றான்.
ப ேலயாமின்கைடச ேதவவாக்கு

20ேமலும்,அவன்அமேலக்ைகப் பார்த்து,
தன்னுைடயவாக்கயத்ைதஎடுத்துைரத்து:
“அமேலக்கு முந்தெயழும்பனவன்; ஆனாலும் அவன் முடிவல் முற்றலும்

நாசமாவான்என்றான்.
21அன்றயும்அவன்ேகனியைனப்பார்த்து,
தன்னுைடயவாக்கயத்ைதஎடுத்துைரத்து:
“உன்னுைடயதங்குமிடம் பாதுகாப்பானது;
உன்னுைடயகூட்ைடக்கன்மைலயல்கட்டினாய்.
22ஆகலும்ேகனியன்அழிந்துேபாவான்;
அசூர் உன்ைனச் சைறப டித்துக்ெகாண்டுேபாக எத்தைன நாட்கள் ஆகும்”

என்றான்.
23 பன்னும் அவன் தன்னுைடய வாக்கயத்ைத எடுத்துைரத்து: “ஐேயா, ேதவன்

இைதச்ெசய்யும்ேபாது யார் பைழப்பான்; 24 க த்தீமின் கடல் துைறயலிருந்து
கப்பல்கள் வந்து, அசூைரச் சறுைமப்படுத்த , ஏேபைரயும் வருத்தப்படுத்தும்;
அவனும் முற்றலும் அழிந்துேபாவான்” என்றான். 25 பன்பு ப ேலயாம் எழுந்து
புறப்பட்டு, தன்னுைடயஇடத்த ற்குத் தரும்பனான்; பாலாகும் தன்னுைடயவழிேய
ேபானான்.

அத்த யாயம் 25
இஸ்ரேவல்ேமாவாப யப்ெபண்கேளாடுவபசாரம்ெசய்தல்

1இஸ்ரேவல்ச த்தீமிேலதங்கயருக்கும்ேபாது,மக்கள்ேமாவாபன்மகள்கேளாடு
வபசாரம் ெசய்யத் ெதாடங்கனார்கள். 2அவர்கள் தங்களுைடய ெதய்வங்களுக்கு
ெசலுத்தய பலிகைள வருந்துண்ணும்படி மக்கைள அைழத்தார்கள்; மக்கள்
ேபாய் சாப்ப ட்டு, அவர்கள் ெதய்வங்கைளப் பணிந்துெகாண்டார்கள். 3 இப்படி
இஸ்ரேவலர்கள் பாகால்ேபேயாைரப் பற்ற க்ெகாண்டார்கள்; அதனால்
இஸ்ரேவலர்கள்ேமல் ெயேகாவாவுைடய ேகாபம் வந்தது. 4ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : “ெயேகாவாவுைடய கடுைமயான ேகாபம் இஸ்ரேவைலவ ட்டு நீங்கும்படி
நீ மக்களின் தைலவர் எல்ேலாைரயும்கூட்டிக்ெகாண்டு, அப்படிச் ெசய்தவர்கைளச்
சூரிய ெவளிச்சத்த ேல ெயேகாவாவுைடய சந்ந தானத்தல்* தூக்கல்ேபாடும்படி

* அத்த யாயம் 24:17 24:17 கலகக்காரரின்தைலகைள * அத்த யாயம் 25:4 25:4 எல்லாரும்பார்க்கும்படி
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ெசய் என்றார். 5 அப்படிேய ேமாேச இஸ்ரேவலின் நயாயாத பத கைள
ேநாக்க : “நீங்கள் அவரவர் பாகால்ேபேயாைரப் பற்ற க்ெகாண்ட உங்களுைடய
மனிதர்கைளக் ெகான்றுேபாடுங்கள்” என்றான். 6 அப்ெபாழுது ேமாேசயும்
இஸ்ரேவல் மக்களாகய சைபயார் அைனவரும்ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்வாசலுக்கு
முன்பாக அழுதுெகாண்டு நற்கும்ேபாது, அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக
இஸ்ரேவல் மக்களில் ஒருவன் ஒரு மீதயானிய ெபண்ைணத் தன்னுைடய
சேகாதரர்களிடம் அைழத்துக்ெகாண்டுவந்தான். 7 அைத ஆசாரியனாகய
ஆேரானின் மகனான எெலயாசாரின் மகன் பெனகாஸ் பார்த்தேபாது, அவன்
நடுச்சைபயலிருந்து எழுந்து, ஒரு ஈட்டிையத் தன்னுைடய ைகய ேல ப டித்து,
8 இஸ்ரேவலனாகய அந்த மனிதன் வபசாரம்ெசய்யும் அைறய ேல அவன்
பன்னாேல ேபாய், இஸ்ரேவல் மனிதனும் அந்த ெபண்ணுமாகய இருவருைடய
வயற்றலும் ஈட்டி ெவளிேய ேபாகுமளவுக்கு அவர்கைளக் குத்த ப்ேபாட்டான்;
அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் மக்களில் உண்டான வாைத நன்றுேபாய ற்று. 9 அந்த
வாைதயால்இறந்தவர்கள் 24,000 ேபர். 10ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 11 “நான்
என்னுைடய எரிச்சலில் இஸ்ரேவல் மக்கைள அழிக்காதபடி, ஆசாரியனாகய
ஆேரானின் மகனான எெலயாசாரின் மகன் பெனகாஸ், எனக்காக அவர்கள்
நடுவல் பக்தைவராக்கயம் காண்பத்ததனால், இஸ்ரேவல் மக்கள்ேமல்
உண்டான என்னுைடய கடுங்ேகாபத்ைத தருப்பனான். 12 ஆைகயால், “இேதா,
அவனுக்கு என்னுைடய சமாதானத்தன்உடன்படிக்ைகையக் கட்டைளயடுக ேறன்.
13அவன் தன்னுைடய ேதவனுக்காக பக்தைவராக்கயம் காண்பத்து, இஸ்ரேவல்
மக்களுக்காகப் பாவநவ ர்த்த ெசய்தபடியனால், அவனுக்கும் அவனுக்குப்
பன்பு அவன் சந்தத க்கும் ந ரந்தர ஆசாரிய பட்டத்த ற்குரிய உடன்படிக்ைக
உண்டாயருக்கும்என்றுெசால்”என்றார். 14மீதயானியெபண்ேணாடுகுத்தப்பட்டு
இறந்த இஸ்ரேவல் மனிதனுைடய ெபயர் ச ம்ரி; அவன் சல்லூவன் மகனும்,
ச மிேயானியர்களின் தகப்பன் வம்சத்தல் ஒரு ப ரபுவாகவும் இருந்தான்.
15குத்தப்பட்ட மீதயானிய ெபண்ணின் ெபயர் கஸ்ப , அவள் சூரின் மகள், அவன்
மீதயானியர்களுைடய தகப்பன் வம்சத்தாரான மக்களுக்குத் தைலவனாக
இருந்தான். 16 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 17 “மீதயானியர்கைள வீழ்த்த
அவர்கைள ெவட்டிப்ேபாடுங்கள். 18 ேபேயாரின் காரியத்தலும் ேபேயாரினால்
வாைத உண்டான நாளிேல குத்தப்பட்ட அவர்களுைடய சேகாதரியாக ய கஸ்ப
என்னும்மீதயான்ப ரபுவனுைடயமகளின்காரியத்தலும்,அவர்கள்உங்களுக்குச்
ெசய்ததுேராகங்களினால்உங்கைளேமாசம்ேபாக்க ெநருக்கனார்கேள” என்றார்.

அத்த யாயம் 26
இரண்டாவதுகணக்ெகடுப்பு

1 அந்த வாைத தீர்ந்தபன்பு, ெயேகாவா ேமாேசையயும் ஆேரானின் மகனும்
ஆசாரியனுமாகய எெலயாசாைரயும் ேநாக்க : 2 “இஸ்ரேவல் மக்களின்
எல்லா சைபயாைரயும் அவர்கள் ப தாக்களுைடய வம்சத்தன்படி இருபது
வயதுமுதல்அதற்குேமற்பட்டஇஸ்ரேவலிேலயுத்தத்த ற்குப்புறப்படக்கூடியவர்கள்
எல்ேலாைரயும் எண்ணுங்கள்” என்றார். 3 அப்ெபாழுது ேமாேசயும்
ஆசாரியனாகய எெலயாசாரும் எரிேகாவன் அருேக இருக்கும் ேயார்தானுக்கு
அருக ேல ேமாவாபன் சமெவளிகளிேல அவர்கேளாடு ேபச : 4 “ெயேகாவா
ேமாேசக்கும் எக ப்துேதசத்தலிருந்து புறப்பட்ட இஸ்ரேவல் மக்களுக்கும்
கட்டைளய ட்டிருக்க றபடிேய, இருபது வயது முதற்ெகாண்டிருக்க றவர்கைள
எண்ணுங்கள்” என்றார்கள். 5 ரூபன் இஸ்ரேவலின் மூத்த மகன்: ரூபனுைடய
மகன்கள், ஆேனாக்கயர்களின் குடும்பத்த ற்குத் தகப்பனான ஆேனாக்கும்,
பல்லூவயர்கள் குடும்பத்த ற்குத் தகப்பனான பல்லூவும், 6 எஸ்ேரானியர்களின்
குடும்பத்த ற்குத் தகப்பனான எஸ்ேரானும், கர்மீயர்களின் குடும்பத்த ற்குத்
தகப்பனான கர்மீயுேம. 7 இைவகேள ரூபனியர்களின் குடும்பங்கள்; அவர்களில்
எண்ணப்பட்டவர்கள் 43,730 ேபர். 8 பல்லூவன் மகன் எலியாப். 9 எலியாபன்
மகன்கள் ேநமுேவல், தாத்தான், அப ராம் என்பவர்கள்; இந்தத் தாத்தான் அப ராம்
என்பவர்கேள சைபயல் ெபயர்ெபற்றவர்களாக இருந்து, ெயேகாவாவுக்கு
எத ராகப் ேபாராட்டம்ெசய்து, ேகாராகன் கூட்டாளிகளாக , ேமாேசக்கும்,
ஆேரானுக்கும் எத ராக வவாதம்ெசய்தவர்கள். 10 பூமி தன்னுைடய வாையத்
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த றந்து, அவர்கைளயும் ேகாராைகயும் வழுங்கனதனாலும், அக்கனி 250
ேபைர எரித்ததனாலும், அந்தக் கூட்டத்தார் ெசத்து, ஒரு அைடயாளமானார்கள்.
11 ேகாராகன் மகன்கேளா சாகவல்ைல. 12 ச மிேயானுைடய மகன்களின்
குடும்பங்களாவன: ேநமுேவலின் சந்ததயான ேநமுேவலர்களின் குடும்பமும்,
யாமினியன் சந்ததயான, யாமினியர்களின் குடும்பமும், யாகீனின் சந்ததயான
யாகீனியர்களின் குடும்பமும், 13 ேசராகன் சந்ததயான ேசராக யர்களின்
குடும்பமும், சவுலின் சந்ததயான சவுலியர்களின் குடும்பமுேம. 14 இைவகேள
ச மிேயானியர்களின் குடும்பங்கள்; அவர்கள் 22,200 ேபர். 15 காத்துைடய
மகன்களின் குடும்பங்களாவன: ச ப்ேபானின் சந்ததயான ச ப்ேபானியர்களின்
குடும்பமும், அகயன் சந்ததயான ஆகயர்களின் குடும்பமும், சூனியன்
சந்ததயான சூனியர்களின் குடும்பமும், 16 ஒஸ்னியன் சந்ததயான
ஒஸ்னியர்களின் குடும்பமும், ஏரியன் சந்ததயான ஏரியர்களின் குடும்பமும்,
17ஆேராதன் சந்ததயானஆேராத யர்களின் குடும்பமும், அேரலியன் சந்ததயான
அேரலியர்களின் குடும்பமுேம. 18 இைவகேள காத் சந்ததயன் குடும்பங்கள்;
அவர்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள் 40,500 ேபர். 19யூதாவன் மகன்கள் ஏர், ஓனான்
என்பவர்கள்; ஏரும், ஓனானும் கானான்ேதசத்தல் ெசத்தார்கள். 20 யூதாவுைடய
மற்ற மகன்களின் குடும்பங்களாவன: ேசலாவன் சந்ததயான ேசலாவயர்களின்
குடும்பமும், பாேரசன் சந்ததயான பாேரச யர்களின் குடும்பமும், ேசராவன்
சந்ததயான ேசராக யர்களின் குடும்பமுேம. 21 பாேரசுைடய மகன்களின்
குடும்பங்களாவன: எஸ்ேரானின் சந்ததயான எஸ்ேரானியர்களின் குடும்பமும்,
ஆமூலின் சந்ததயான ஆமூலியர்களின் குடும்பமுேம. 22 இைவகேள யூதாவன்
குடும்பங்கள்; அவர்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள் 76,500 ேபர். 23 இசக்காருைடய
மகன்களின் குடும்பங்களாவன: ேதாலாவன் சந்ததயான ேதாலாவயர்களின்
குடும்பமும், பூவாவன் சந்ததயான பூவாவயர்களின் குடும்பமும், 24 யாசூபன்
சந்ததயான யாசூபயர்களின் குடும்பமும், ச ம்ேரானின் சந்ததயான
ச ம்ேரானியர்களின் குடும்பமுேம. 25 இைவகேள இசக்காரின் குடும்பங்கள்;
அவர்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள் அறுபத்து 64,300 ேபர். 26 ெசபுேலானுைடய
மகன்களின் குடும்பங்களாவன: ேசேரத்தன் சந்ததயான ேசேரத்தயர்களின்
குடும்பமும், ஏேலானின் சந்ததயான ஏேலானியர்களின் குடும்பமும்,
யாேலேயலின் சந்ததயான யாேலேயலியர்களின் குடும்பமுேம. 27 இைவகேள
ெசபுேலானியர்களின் குடும்பங்கள்; அவர்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள் 60,500
ேபர். 28 ேயாேசப்புைடய மகனான மனாேச எப்ப ராயீம் என்பவர்களின்
குடும்பங்களாவன: 29 மனாேசயனுைடய மகன்களின் குடும்பங்கள்; மாகீரின்
சந்ததயான மாகீரியர்களின்குடும்பமும், மாகீர் ெபற்ற கீேலயாத்தன் சந்ததயான
கெலயாதயர்களின் குடும்பமும், 30 கீேலயாத் ெபற்ற ஈேயேசர்களின் சந்ததயான
ஈேயேசரியர்களின் குடும்பமும், ஏேலக்கன் சந்ததயான ஏேலக்கயர்களின்
குடும்பமும், 31 அஸ்ரிேயலின் சந்ததயான அஸ்ரிேயலர்களின் குடும்பமும்,
ேசேகமின் சந்ததயான ேசேகமியர்களின் குடும்பமும், 32ெசமீதாவன் சந்ததயான
ெசமீதாவயர்களின் குடும்பமும், எப்ேபரின் சந்ததயான எப்ேபரியர்களின்
குடும்பமுேம. 33 எப்ேபரின் மகனான ெசெலாப்ப யாத்த ற்கு மகன்கள் இல்லாமல்,
மகள்கள் மட்டும் இருந்தார்கள்; இவர்கள் ெபயர்கள் மக்லாள், ேநாவாள்,
ஒக்லாள், மில்காள், த ர்சாள் என்பைவகள். 34 இைவகேள மனாேசயன்
குடும்பங்கள்; அவர்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள் 52,700 ேபர். 35 எப்ப ராயீமுைடய
மகன்களின் குடும்பங்களாவன: சுத்ெதலாகன் சந்ததயான சுத்ெதலாகயர்களின்
குடும்பமும், ெபேகரின் சந்ததயான ெபேகரியர்களின் குடும்பமும், தாகானின்
சந்ததயான தாகானியர்களின் குடும்பமும், 36 சுத்ெதலாக் ெபற்ற ஏரானின்
சந்ததயான ஏரானியர்களின் குடும்பமுேம. 37 இைவகேள எப்ப ராயீம்
சந்ததயன் குடும்பங்கள்; அவர்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள் 32,500 ேபர்;
இவர்கேள ேயாேசப்பு சந்ததயன் குடும்பங்கள். 38 ெபன்யமீனுைடய மகன்களின்
குடும்பங்களாவன: ேபலாவன் சந்ததயான ேபலாவயர்களின் குடும்பமும்,
அஸ்ேபலின்சந்ததயானஅஸ்ேபலியர்களின்குடும்பமும்,அக ராமின் சந்ததயான
அக ராமியர்களின் குடும்பமும், 39 சுப்பாமின் சந்ததயான சுப்பாமியர்களின்
குடும்பமும்,உப்பாமின்சந்ததயானஉப்பாமியர்களின்குடும்பமும், 40ேபலாெபற்ற
ஆேரதன் சந்ததயான ஆேரதயர்களின் குடும்பமும், நாகமானின் சந்ததயான
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நாகமானியர்களின் குடும்பமுேம. 41 இைவகேள ெபன்யமீன் சந்ததயன்
குடும்பங்கள்; அவர்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள் 45,600 ேபர். 42 தாணுைடய
மகன்களின் குடும்பங்களாவன: சூகாமின் சந்ததயான சூகாமியரின்
குடும்பேம; இைவகள் தாணின் குடும்பம். 43 சூகாமியர்களின் வம்சங்களில்
எண்ணப்பட்டவர்கள் எல்ேலாரும் 64,400 ேபர். 44 ஆேசருைடய மகன்களின்
குடும்பங்களாவன: இம்னாவன் சந்ததயான இம்னாவயர்களின் குடும்பமும்,
இஸ்வயன் சந்ததயான இஸ்வயர்களின் குடும்பமும், ெபரீயாவன் சந்ததயான
ெபரீயாவயர்களின் குடும்பமும், 45 ெபரீயா ெபற்ற ஏேபரின் சந்ததயான
ஏேபரியர்களின் குடும்பமும், மல்க ேயலின் சந்ததயான மல்க ேயலியர்களின்
குடும்பமுேம. 46 ஆேசருைடய மகளின் ெபயர் ேசராள். 47 இைவகேள ஆேசர்
சந்ததயன் குடும்பங்கள்; அவர்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள் 53,400 ேபர்.
48 நப்தலியனுைடய மகன்களின் குடும்பங்களாவன: யாத்ச ேயலின் சந்ததயான
யாத்ச ேயலியர்களின் குடும்பமும், கூனியன் சந்ததயான கூனியர்களின்
குடும்பமும், 49 எத்ெசரின் சந்ததயான எத்ெசரியர்களின் குடும்பமும், ச ல்ேலமின்
சந்ததயான சல்ேலமியர்களின் குடும்பமுேம. 50 இைவகேள நப்தலியன்
குடும்பங்கள்; அவர்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள் 45,400 ேபர். 51 இஸ்ரேவல்
மக்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள் 6,01,730 ேபராக இருந்தார்கள். 52 ெயேகாவா
ேமாேசைய ேநாக்க : 53 “இவர்களுைடய ேபர்களின் எண்ணிக்ைகக்குத்
தகுந்தபடி ேதசம் இவர்களுக்குச் சுதந்தரமாகப் பங்க டப்படேவண்டும்.
54 அேநகம்ேபருக்கு அதக சுதந்தரமும் ெகாஞ்சம்ேபருக்குக் ெகாஞ்ச
சுதந்தரமும் ெகாடுக்கேவண்டும்; அவர்களில் எண்ணப்பட்ட எண்ணிக்ைகக்குத்
தகுந்தபடி அவரவர்களுக்குச் சுதந்தரம் ெகாடுக்கப்படேவண்டும். 55 ஆனாலும்
சீட்டுப்ேபாட்டு, ேதசத்ைதப் பங்க டேவண்டும்; தங்கள் ப தாக்களுைடய
ேகாத்த ரங்களுக்குரிய ெபயர்களின்படிேய சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளேவண்டும்.
56 அேநகம்ேபேரா ெகாஞ்சம்ேபர்கேளா சீட்டு வழுந்தபடிேய அவரவர்களுைடய
சுதந்தரங்கள் பங்க டப்படேவண்டும்” என்றார். 57 எண்ணப்பட்ட ேலவயர்களின்
குடும்பங்களாவன: ெகர்ேசானின் சந்ததயான ெகர்ேசானியர்களின் குடும்பமும்,
ேகாகாத்தன் சந்ததயான ேகாகாத்தயர்களின் குடும்பமும், ெமராரியன்
சந்ததயான ெமராரியர்களின் குடும்பமும்; 58 ேலவயன் மற்றக் குடும்பங்களாகய
லிப்னீயர்களின் குடும்பமும், எப்ேரானியர்களின் குடும்பமும், மகலியர்களின்
குடும்பமும், மூசயர்களின் குடும்பமும், ேகாராக யர்களின் குடும்பமுேம. ேகாகாத்
அம்ராைமப் ெபற்றான். 59 அம்ராமுைடய மைனவக்கு ேயாெகேபத் என்று
ெபயர்; அவள் எக ப்த ேல ேலவக்குப் ப றந்த மகள்; அவள் அம்ராமுக்கு
ஆேராைனயும் ேமாேசையயும் அவர்கள் சேகாதரியான மிரியாைமயும்
ெபற்றாள். 60 ஆேரானுக்கு நாதாபும் அபயூவும் எெலயாசாரும் இத்தாமாரும்
ப றந்தார்கள். 61 நாதாபும் அபயூவும் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் அந்நய
அக்கனிையக்ெகாண்டுவந்தேபாது,ெசத்துப்ேபானார்கள். 62அவர்களில்ஒருமாத
ஆண்பள்ைளயலிருந்து எண்ணப்பட்டவர்கள் 23,000 ேபர்; இஸ்ரேவல் சந்ததயன்
நடுேவஅவர்களுக்குச்சுதந்தரம்ெகாடுக்கப்படாதபடியனால்,அவர்கள்இஸ்ரேவல்
மக்களின் எண்ணிக்ைகக்கு உட்படவல்ைல. 63 ேமாேசயும் ஆசாரியனாகய
எெலயாசாரும் எரிேகாவன் அருகலிருக்கும் ேயார்தானுக்கு அருக ேல
ேமாவாபன் சமனான ெவளிகளில் இஸ்ரேவல் மக்கைள எண்ணுகறேபாது
இருந்தவர்கள் இவர்கேள. 64 முன்பு ேமாேசயும் ஆசாரியனாகய ஆேரானும்
சீனாய் வனாந்த ரத்தல் இஸ்ரேவல் சந்ததைய எண்ணும்ேபாது இருந்தவர்களில்
ஒருவரும் இவர்களுக்குள் இல்ைல. 65 வனாந்த ரத்தல் ந ச்சயமாக சாவார்கள்
என்று ெயேகாவா அவர்கைளக் குறத்துச்ெசால்லியருந்தார்; எப்புன்ேனயன்
மகனாகய காேலபும் நூனின் மகனாகய ேயாசுவாவும் தவ ர, ேவெறாருவரும்
அவர்களில்மீதயாகஇருக்கவல்ைல.

அத்த யாயம் 27
ெசேலாப்ப யாத்தன்மகள்கள்

1ேயாேசப்பன்மகனாகயமனாேசயன்குடும்பங்களில்,மனாேசயன்மகனாகய
மாகீரின் மகனான கெலயாத்த ற்குப் ப றந்த எப்ேபருக்குப் மகனாயருந்த
ெசெலாப்ப யாத்தன் மகள்களாகய மக்லாள், ேநாவாள், ஒக்லாள், மில்காள்,
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த ர்சாள் என்பவர்கள் வந்து, 2 ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலிேல ேமாேசக்கும்,
ஆசாரியனாகய எெலயாசாருக்கும், ப ரபுக்களுக்கும், சைபயைனத்தற்கும்
முன்பாக நன்று: 3 “எங்களுைடய தகப்பன் வனாந்த ரத்தல் மரணமைடந்தார்;
அவர் ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாகக் கூடின ேகாராகன்கூட்டத்தாரில் ேசர்ந்தவர்
அல்ல, தம்முைடய பாவத்தனாேல இறந்தார்; அவருக்கு மகன்கள் இல்ைல.
4 எங்களுைடய தகப்பனுக்கு மகன் இல்லாததனாேல, அவருைடய ெபயர்
அவருைடய வம்சத்தல் இல்லாமல் அற்றுப்ேபாகலாமா? எங்கள் தகப்பனுைடய
சேகாதரருக்குள்ேள எங்களுக்குக்ெசாந்த நலம் ெகாடுக்கேவண்டும்” என்றார்கள்.
5 ேமாேச அவர்களுைடய நயாயத்ைதக் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் ெகாண்டு
ேபானான். 6அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 7 “ெசெலாப்ப யாத்தன்
மகள்கள் ெசால்லுகறது சரிதான்; அவர்களுக்கு அவர்கள் தகப்பனுைடய
சேகாதரர்களுக்குள்ேள ெசாத்து ெகாடுக்கேவண்டும்; அவர்கள் தகப்பன்
பன்ைவத்த ெசாத்ைதஅவர்களுக்குக் கைடக்கும்படி ெசய். 8ேமலும் நீஇஸ்ரேவல்
மக்கைள ேநாக்க : ஒருவன் மகன் இல்லாமல் இறந்தால், அவனுக்குரிய
சுதந்தரத்ைத அவன் மகளுக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும். 9 அவனுக்குக் மகளும்
இல்லாமல் இருந்தால், அவனுக்குரிய சுதந்தரத்ைத அவன் சேகாதரர்களுக்குக்
ெகாடுக்கேவண்டும். 10 அவனுக்குச் சேகாதரர்களும் இல்லாமல் இருந்தால்,
அவனுக்குரிய சுதந்தரத்ைத அவன் தகப்பனுைடய சேகாதரர்களுக்குக்
ெகாடுக்கேவண்டும். 11அவன்தகப்பனுக்குச் சேகாதரர்கள்இல்லாமல்இருந்தால்,
அவனுக்குரிய சுதந்தரத்ைதஅவன்வம்சத்த ேலஅவனுக்குக் ெநருங்கயஉறவன்
முைறயானுக்குச்சுதந்தரமாகக்ெகாடுக்கேவண்டும்;இது,ெயேகாவாேமாேசக்குக்
கட்டைளய ட்டபடி, இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு நயாயவத ப்ப ரமாணமாக இருப்பதாக
என்றுெசால்” என்றார்.

ேமாேச ேயாசுவாைவேதர்ந்ெதடுத்தல்
12 பன்பு ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : “நீ இந்த அபாரீம் மைலயல் ஏற ,

நான் இஸ்ரேவல் மக்களுக்குக் ெகாடுத்த ேதசத்ைதப் பார். 13 நீ அைதப்
பார்த்தபன்பு, உன்னுைடய சேகாதரனாகய ஆேரான் ேசர்க்கப்பட்டது ேபால, நீயும்
உன்னுைடய மக்களிடத்தல் ேசர்க்கப்படுவாய்; 14 சைபயார் வாக்குவாதம்ெசய்த
சீன் வனாந்த ரத்தல் தண்ணீரின் காரியத்தல் அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக
என்ைனப் பரிசுத்தம்ெசய்யேவண்டிய நீங்கள் என்னுைடய கட்டைளைய
மீறனீர்கேள என்றார். இது சீன் வனாந்த ரத்தல் காேதஸ்ஊர் அருேக உண்டான
ேமரிபாவன் தண்ணீரின் காரியேம. 15 அப்ெபாழுது ேமாேச ெயேகாவாைவ
ேநாக்க : 16 “ெயேகாவாவுைடய சைப ேமய்ப்பன் இல்லாத மந்ைதையப்ேபால்
இல்லாதபடி, 17 அந்தச் சைபக்கு முன்பாகப் ேபாக்கும் வரத்துமாக இருக்கும்படி,
அவர்கைளப் ேபாகவும் வரவும் ெசய்யும்படி, மனிதர்களான எல்ேலாருைடய
ஆவகளுக்கும் ேதவனாகய ெயேகாவா ஒரு வாலிபைன அவர்கள்ேமல்
அதகாரியாக ஏற்படுத்தேவண்டும் என்றான். 18 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
“ஆவையப் ெபற்றருக்க ற வாலிபனாகய ேயாசுவா என்னும் நூனின் மகைன
நீ ெதரிந்துெகாண்டு, அவன்ேமல் உன்னுைடய ைகைய ைவத்து, 19 அவைன
ஆசாரியனாகய எெலயாசாருக்கும் சைபயைனத்தற்கும் முன்பாக நறுத்த ,
அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக அவனுக்குக் கட்டைளெகாடுத்து, 20 இஸ்ரேவல்
மக்களாகய சைபயார் எல்ேலாரும் அவனுக்குக் கீழ்ப்படியும்படி, உன்னுைடய
அதகாரத்தல் ெகாஞ்சம் அவனுக்குக் ெகாடு. 21 அவனுைடய ஆசாரியனாகய
எெலயாசாருக்கு முன்பாக ந ற்கேவண்டும்; அவனுக்காக அந்த ஆசாரியன்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தானத்தல் வந்து, ஊரீம் என்னும் நயாயத்தனாேல*
ஆேலாசைன ேகட்கேவண்டும்; அவருைடய கட்டைளயன்படிேய, அவனும்
அவேனாடுகூட இஸ்ரேவல் மக்களாகய சைபயார் எல்ேலாரும் ேபாகவும்
அவருைடய கட்டைளயன்படிேயவரவும் ேவண்டியது” என்றார். 22ேமாேச தனக்குக்
ெயேகாவா கட்டைளய ட்டபடி ேயாசுவாைவ அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அவைன
ஆசாரியனாகய எெலயாசாருக்கும் சைபயைனத்தற்கும் முன்பாக நறுத்த ,
23அவன்ேமல்தன்னுைடயைககைளைவத்து,ெயேகாவாதனக்குச்ெசான்னபடிேய
அவனுக்குக்கட்டைளெகாடுத்தான்.

* அத்த யாயம் 27:21 27:21 ேதவனுைடயச த்தத்ைதஅறத்துக்ெகாள்ளஊரிம்உபேயாக க்கப்பட்டது
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அத்த யாயம் 28
அனுதனகாணிக்ைக

1 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “எனக்கு நறுமண வாசைனயாக,
தகனபலிகளுக்குரிய காணிக்ைகையயும், அப்பத்ைதயும், குறத்தகாலத்தல்
எனக்குச் ெசலுத்தும்படி கவனமாக இருக்கேவண்டும் என்று நீ இஸ்ரேவல்
மக்களுக்குக் கட்டைளயடு. 3 ேமலும் நீ அவர்கைள ேநாக்க : நீங்கள்
ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்தேவண்டிய தகனபலி என்னெவன்றால்: ந ரந்தர
சர்வாங்கதகனபலியாக நாள்ேதாறும் ஒருவயதுைடய பழுதற்ற இரண்டு
ஆட்டுக்குட்டிகைளப் பலிய டேவண்டும். 4 காைலயல் ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையயும்,
மாைலயல் ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையயும் பலிய ட்டு, 5 உணவுபலியாக ஒரு
மரக்காலிேல பத்தல் ஒரு பங்கானதும் இடித்துப் ப ழிந்த காற்படி* எண்ெணயேல
பைசந்ததுமாகய ெமல்லிய மாைவயும் ெசலுத்தேவண்டும். 6 இது சீனாய்
மைலய ேல கட்டைளய டப்பட்ட ந ரந்தர சர்வாங்கதகனபலி; இது ெயேகாவாவுக்கு
நறுமணவாசைனக்கான தகனபலி. 7காற்படி த ராட்ைசரசம் ஒருஆட்டுக்குட்டிக்கு
அடுத்த பானபலி; பரிசுத்த ஸ்தலத்த ேல ெயேகாவாவுக்கு அந்த இரசம்
பானபலியாக வார்க்கப்படேவண்டும். 8 காைலயன் ேபாஜனபலிக்கும் அதன்
பானபலிக்கும் மாைலயல் மற்ற ஆட்டுக்குட்டிையயும் ெயேகாவாவுக்கு நறுமண
வாசைனயானதகனபலியாகச்ெசலுத்தேவண்டும்.

ஓய்வுநாள்காணிக்ைக
9 “ஓய்வுநாளிேலா உணவுபலிக்காக ஒருவயதுைடய பழுதற்ற இரண்டு

ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், பத்தல் இரண்டு பங்கானதும் எண்ெணயேல
பைசந்ததுமானெமல்லியமாைவயும்,அதன்பானபலிையயும்ெசலுத்தேவண்டும்.
10 எப்ெபாழுதும் ெசலுத்தும் சர்வாங்கதகனபலியும் அதன் பானபலியும் அன்ற
ஒவ்ெவாருஓய்வுநாளிலும்இந்தச் சர்வாங்கதகனபலியும்ெசலுத்தப்படேவண்டும்.
11 “உங்கள் மாதப்ப றப்புகளில் நீங்கள் ெயேகாவாவுக்குச் சர்வாங்க தகனபலியாக
இரண்டு காைளகைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாைவயும், ஒருவயதுைடய பழுதற்ற
ஏழு ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் ெசலுத்தேவண்டும். 12 உணவுபலியாக ஒவ்ெவாரு
காைளக்குப் பத்தல் மூன்றுபங்கானதும் எண்ெணயேல பைசந்ததுமான
ெமல்லிய மாைவயும், உணவுபலியாக ஒரு ஆட்டுக்கடாவுக்குப் பத்தல் இரண்டு
பங்கானதும் எண்ெணயேல பைசந்ததுமான மாைவயும், 13 உணவுபலியாக
ஒவ்ெவாரு ஆட்டுக்குட்டிக்குப் பத்தல் ஒரு பங்கானதும் எண்ெணயேல
பைசந்ததுமான மாைவயும் ெயேகாவாவுக்கு நறுமண வாசைனயான
சர்வாங்கதகனபலியாகச் ெசலுத்தேவண்டும். 14அைவகளுக்ேகற்ற பானபலிகள்
த ராட்ைசரசத்தல் காைளக்கு அைரப்படியும், ஆட்டுக்கடாவுக்குப் படியல் மூன்றல்
ஒரு பங்கும், ஆட்டுக்குட்டிக்குக் காற்படி ரசமுமாக இருக்கேவண்டும்; இது
வருடமுழுவதும் மாதம்ேதாறும் ெசலுத்தப்படேவண்டிய சர்வாங்கதகனபலி.
15 எப்ெபாழுதும் ெசலுத்தப்படும் சர்வாங்கதகனபலியும் அதன் பானபலியும்
அன்ற , பாவநவாரணபலியாகக் ெயேகாவாவுக்கு ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாவும்
ெசலுத்தப்படேவண்டும்.

பஸ்கா
16 “முதலாம் மாதம் பதனான்காம் ேதத ெயேகாவாவுக்கு உரிய பஸ்கா. 17அந்த

மாதம் பதைனந்தாம் ேதத பண்டிைக நாள்; ஏழு நாட்களளவும் புளிப்பல்லாத
அப்பம் சாப்ப டேவண்டும். 18 முதலாம் நாளிேல பரிசுத்த சைபகூடுதல்
இருக்கேவண்டும்; அன்ைறயதனம் சாதாரணமான எந்த ஒரு ேவைலயும்
ெசய்யக்கூடாது. 19அப்ெபாழுதுநீங்கள்ெயேகாவாவுக்குச்சர்வாங்கதகனபலியாக
இரண்டு காைளகைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாைவயும், ஒருவயதுைடய பழுதற்ற ஏழு
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 20 அைவகளுக்ேகற்ற உணவுபலியாக எண்ெணயேல
பைசந்த ெமல்லிய மாவ ேல காைளக்காகப் பத்தல் மூன்று பங்ைகயும்,
ஆட்டுக்கடாவுக்காகப் பத்தல் இரண்டு பங்ைகயும், 21 ஏழு ஆட்டுக்குட்டிகளில்
ஒவ்ெவான்றற்காகப் பத்தல் ஒரு பங்ைகயும், 22 உங்கள் பாவநவ ர்த்த க்ெகன்று
பாவநவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும் ெசலுத்தேவண்டும்.
23 காைலய ேல எப்ெபாழுதும் ெசலுத்தும் சர்வாங்கதகனபலிையயும் தவ ர
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இைவகைளயும் ெசலுத்தேவண்டும். 24இப்படியாக ஏழுநாட்களளவும் நாள்ேதாறும்
ெயேகாவாவுக்கு நறுமண வாசைனயான தகனபலி ெசலுத்தேவண்டும்;
எப்ெபாழுதும் ெசலுத்தப்படும் சர்வாங்கதகனபலிையயும் அதன் பானபலிையயும்
தவ ர, இைதயும் ெசலுத்தேவண்டும். 25 ஏழாம் நாளிேல பரிசுத்த சைபகூடுதல்
இருக்கேவண்டும்;அதல்சாதாரணமானஎந்தஒருேவைலயும்ெசய்யக்கூடாது.

பண்டிைககளின்வாரம்
26 “அந்த வாரங்களுக்குப்பன்பு நீங்கள் ெயேகாவாவுக்குப் புதய

உணவுபலியாக முதற்கனிகைளச் ெசலுத்தும் பண்டிைக நாளிலும் பரிசுத்த
சைபகூடுதல் இருக்கேவண்டும்; அதல் சாதாரணமான எந்த ஒரு ேவைலயும்
ெசய்யக்கூடாது. 27அப்ெபாழுது நீங்கள் ெயேகாவாவுக்கு நறுமணவாசைனயான
சர்வாங்கதகனபலியாக இரண்டு காைளகைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாைவயும்,
ஒருவயதுைடய ஏழு ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 28 அைவகளின் உணவுபலியாக
எண்ெணயேல பைசந்த ெமல்லிய மாவல் ஒரு காைளக்காகப் பத்தல் மூன்று
பங்ைகயும், அந்த ஒரு ஆட்டுக்கடாவுக்காகப் பத்தல் இரண்டு பங்ைகயும்,
29 ஏழு ஆட்டுக்குட்டிகளில் ஒவ்ெவான்றற்காகப் பத்தல் ஒரு பங்ைகயும்,
30 உங்களுக்காகப் பாவநவ ர்த்த ெசய்யும்படி ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும்
ெசலுத்தேவண்டும். 31 ந ரந்தர சர்வாங்கதகனபலிையயும் அதன்
உணவுபலிையயும் அதன் பானபலிையயும் தவ ர, இைவகைளயும்
ெசலுத்தேவண்டும்;இைவகள்பழுதற்றைவகளாகஇருக்கேவண்டும்.

அத்த யாயம் 29
எக்காளபண்டிைக

1 “ஏழாம்மாதம்முதல்ேதத பரிசுத்தசைபகூடும்நாளாகஇருக்கேவண்டும்;அதல்
சாதாரணமான எந்தஒரு ேவைலயும் ெசய்யக்கூடாது; அது உங்களுக்கு எக்காளம்
ஊதும் நாளாக இருக்கேவண்டும். 2 அப்ெபாழுது நீங்கள் ெயேகாவாவுக்கு
நறுமண வாசைனயான சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு காைளையயும், ஒரு
ஆட்டுக்கடாைவயும், ஒருவயதுைடய பழுதற்ற ஏழு ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்,
3 அைவகளுக்கு அடுத்த உணவுபலியாக எண்ெணயேல பைசந்த ெமல்லிய
மாவ ேல காைளக்காகப் பத்தல் மூன்று பங்ைகயும், ஆட்டுக்கடாவுக்காக இரண்டு
பங்ைகயும், 4 ஏழு ஆட்டுக்குட்டிகளில் ஒவ்ெவான்றற்காக ஒரு பங்ைகயும்,
5உங்கள் பாவநவ ர்த்த க்கான பலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும் ெசலுத்த ,
6 மாதப்ப றப்பன் சர்வாங்கதகனபலிையயும், அதன் உணவுபலிையயும்,
தனந்ேதாறும் ெசலுத்தும் சர்வாங்கதகனபலிையயும், அதன் உணவுபலிையயும்,
அைவகளின் முைறைமக்ேகற்ற பானபலிகைளயும் தவ ர, இைவகைளயும்
ெயேகாவாவுக்கு நறுமண வாசைனயான சர்வாங்கதகனபலியாகச்
ெசலுத்தேவண்டும்.

பரிகாரத்தன்நாள்
7 “இந்த ஏழாம் மாதம் பத்தாம் ேதத உங்களுக்குப் பரிசுத்த சைபகூடும் நாளாக

இருக்கேவண்டும்; அத ேல நீங்கள் எந்தஒரு ேவைலயும் ெசய்யாமல், உங்கள்
ஆத்துமாக்கைளத் தாழ்ைமப்படுத்த *, 8 ெயேகாவாவுக்கு நறுமண வாசைனயான
சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு காைளையயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாைவயும்,
ஒருவயதுைடய பழுதற்ற ஏழு ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 9 அைவகளின்
உணவுபலியாக எண்ெணயேல பைசந்த ெமல்லிய மாவ ேல காைளக்காகப்
பத்தல் மூன்று பங்ைகயும், அந்த ஒரு ஆட்டுக்கடாவுக்காக இரண்டு
பங்ைகயும், 10 ஏழு ஆட்டுக்குட்டிகளில் ஒவ்ெவான்றற்காகப் பத்தல் ஒரு
பங்ைகயும், 11 பாவநவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும் ெசலுத்த ,
பாவநவாரணபலிையயும், ந ரந்தர சர்வாங்கதகனபலிையயும், அதன்
உணவுபலிையயும், அைவகளின் பானபலிகைளயும் தவ ர, இைவகைளயும்
ெசலுத்தேவண்டும்.

ஆசரிப்புக்கூடார பண்டிைக
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12 “ஏழாம் மாதம் பதைனந்தாம் ேதத உங்களுக்குப் பரிசுத்த சைபகூடும்
நாளாக இருக்கேவண்டும்; அதல் சாதாரணமான எந்த ஒரு ேவைலயும்
ெசய்யக்கூடாது; ஏழு நாட்கள் ெயேகாவாவுக்குப் பண்டிைக அனுசரிக்கேவண்டும்.
13 நீங்கள் ெயேகாவாவுக்குச் சுகந்த வாசைனயுள்ள சர்வாங்கதகனபலியாக
பதன்மூன்று காைளகைளயும், இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், ஒருவயதுைடய
பழுதற்ற பதனான்கு ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 14 அைவகளின் உணவுபலியாக
எண்ெணயேல பைசந்த ெமல்லிய மாவ ேல அந்தப் பதன்மூன்று
காைளகளில் ஒவ்ெவான்றற்காகப் பத்தல் மூன்று பங்ைகயும், அந்த
இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்களில் ஒவ்ெவான்றற்காக இரண்டு பங்ைகயும்,
15 பதனான்கு ஆட்டுக்குட்டிகளில் ஒவ்ெவான்றற்காக ஒரு பங்ைகயும்,
16 ந ரந்தர தகனபலிையயும், அதன் உணவுபலிையயும், அதன்
பானபலிையயும் தவ ர, பாவநவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும்
ெசலுத்தேவண்டும். 17 “இரண்டாம் நாளிேல பன்னிரண்டு காைளகைளயும்,
இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், ஒருவயதுைடய பழுதற்ற பதனான்கு
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 18 காைளகளும், ஆட்டுக்கடாக்களும், ஆட்டுக்குட்டிகளும்
இருக்கற எண்ணிக்ைகக்குத் தகுந்தபடி முைறைமயன்படி அைவகளின்
உணவுபலிையயும், அைவகளின் பானபலிகைளயும், 19 ந ரந்தர
சர்வாங்க தகனபலிையயும், அதன் உணவுபலிையயும், அைவகளின்
பானபலிகைளயும் அன்ற , பாவநவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும்
ெசலுத்தேவண்டும். 20 “மூன்றாம் நாளிேல பத ெனாரு காைளகைளயும்,
இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், ஒருவயதுைடய பழுதற்ற பதனான்கு
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 21 காைளகளும் ஆட்டுக்கடாக்களும் ஆட்டுக்குட்டிகளும்
இருக்கற எண்ணிக்ைகக்குத் தக்கதாக முைறைமயன்படி அைவகளின்
உணவுபலிையயும், அைவகளின் பானபலிகைளயும், 22 ந ரந்தர சர்வாங்க
தகனபலிையயும், அதன் உணவுபலிையயும், அதன் பானபலிையயும் தவ ர,
பாவநவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும் ெசலுத்தேவண்டும்.
23 “நான்காம் நாளிேல பத்துக் காைளகைளயும், இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும்,
ஒருவயதுைடய பழுதற்ற பதனான்கு ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 24 காைளகளும்,
ஆட்டுக்கடாக்களும், ஆட்டுக்குட்டிகளும் இருக்கற எண்ணிக்ைகக்குத்தக்கதாக
முைறைமயன்படி அைவகளின் உணவுபலிையயும், அைவகளின்
பானபலிகைளயும், 25 ந ரந்தர சர்வாங்கதகனபலிையயும், அதன்
உணவுபலிையயும், அதன் பானபலிையயும் அன்ற , பாவநவாரணபலியாக
ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும் ெசலுத்தேவண்டும். 26 “ஐந்தாம் நாளிேல
ஒன்பது காைளகைளயும், இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், ஒருவயதுைடய
பழுதற்ற பதனான்கு ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 27 காைளகளும், ஆட்டுக்கடாக்களும்,
ஆட்டுக்குட்டிகளும் இருக்கற எண்ணிக்ைகக்குத்தக்கதாக முைறைமயன்படி
அைவகளின் உணவுபலிையயும், அைவகளின் பானபலிகைளயும், 28 ந ரந்தர
சர்வாங்கதகனபலிையயும், அதன் உணவுபலிையயும், அதன் பானபலிையயும்
அன்ற , பாவநவாரணபலியாகஒருெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும்ெசலுத்தேவண்டும்.
29 “ஆறாம் நாளிேல எட்டுக் காைளகைளயும், இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும்,
ஒருவயதுைடய பழுதற்ற பதனான்கு ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 30 காைளகளும்,
ஆட்டுக்கடாக்களும், ஆட்டுக்குட்டிகளும் இருக்கற எண்ணிக்ைகக்குத்தக்கதாக
முைறைமயன்படி அைவகளின் உணவுபலிையயும், அைவகளின்
பானபலிகைளயும், 31 ந ரந்தர சர்வாங்கதகனபலிையயும், அதன்
உணவுபலிையயும், அதன் பானபலிகைளயும் தவ ர, பாவநவாரணபலியாக
ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும் ெசலுத்தேவண்டும். 32 “ஏழாம் நாளிேல ஏழு
காைளகைளயும், இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், ஒருவயதுைடய பழுதற்ற
பதனான்கு ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 33 காைளகளும், ஆட்டுக்கடாக்களும்,
ஆட்டுக்குட்டிகளும் இருக்கற எண்ணிக்ைகக்குத்தக்கதாக முைறைமயன்படி
அைவகளின் உணவுபலிையயும், அைவகளின் பானபலிகைளயும்,
34 ந ரந்தர சர்வாங்கதகனபலிையயும், அதன் உணவுபலிையயும், அதன்
பானபலிையயும் தவ ர, பாவநவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும்
ெசலுத்தேவண்டும். 35 “எட்டாம் நாள் உங்களுக்கு வேசஷத்த ஆசரிப்பு
நாளாக இருக்கேவண்டும்; அதல் சாதாரணமான எந்த ஒரு ேவைலயும்
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ெசய்யக்கூடாது. 36அப்ெபாழுது நீங்கள் ெயேகாவாவுக்கு நறுமணவாசைனயுள்ள
தகனமான சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு காைளையயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாைவயும்,
ஒருவயதுைடயபழுதற்ற ஏழுஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 37காைளயும்,ஆட்டுக்கடாவும்,
ஆட்டுக்குட்டிகளும் இருக்கற எண்ணிக்ைகக்குத் தகுந்தபடி முைறைமயன்படி
அைவகளின் உணவுபலிையயும், அைவகளின் பானபலிகைளயும், 38 ந ரந்தர
சர்வாங்கதகனபலிையயும், அதன் உணவுபலிையயும், அதன் பானபலிையயும்
தவ ர, பாவநவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும் ெசலுத்தேவண்டும்.
39 “உங்களுைடய ெபாருத்தைனகைளயும், உங்களுைடய உற்சாகபலிகைளயும்,
உங்களுைடய சர்வாங்கதகனபலிகைளயும், உங்களுைடய உணவுபலிகைளயும்,
உங்களுைடய பானபலிகைளயும், உங்களுைடய சமாதானபலிகைளயும்
அன்ற , நீங்கள் உங்களுைடய பண்டிைககளிேல ெயேகாவாவுக்குச்
ெசலுத்தேவண்டியைவகள் இைவகேள என்று ெசால் என்றார். 40 ெயேகாவா
ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடிெயல்லாம் ேமாேச இஸ்ரேவல் மக்களுக்குச்
ெசான்னான்.

அத்த யாயம் 30
ெபாருத்தைனகள்

1 ேமாேச இஸ்ரேவல் மக்களுைடய ேகாத்த ரங்களின் தைலவர்கைள ேநாக்க :
“ெயேகாவா கட்டைளயடுவது என்னெவன்றால்: 2 “ஒருவன் ெயேகாவாவுக்கு
எந்த ஒரு ெபாருத்தைன ெசய்தாலும், அல்லது எந்த ஒரு காரியத்ைதச்
ெசய்யும்படி ஆைணயட்டுத் தன்னுைடய ஆத்துமாைவ ந பந்தைனக்கு
உட்படுத்த க்ெகாண்டாலும், அவன் ெசால்தவறாமல் தன்னுைடய வாயலிருந்து
புறப்பட்ட வாக்கன்படிெயல்லாம் ெசய்யேவண்டும். 3 தன்னுைடய தகப்பன்
வீட்டிலிருக்கற ஒரு ெபண்பள்ைள தன்னுைடய சறுவயத ேல ெயேகாவாவுக்குப்
ெபாருத்தைனச்ெசய்து எந்த ஒரு காரியத்ைதச் ெசய்யும்படி தன்னுைடய
ஆத்துமாைவ ந பந்தைனக்கு உட்படுத்த க்ெகாண்டால், 4 அவள் ெசய்த
ெபாருத்தைனையயும், அவள் ெசய்துெகாண்ட ந பந்தைனையயும் அவளுைடய
தகப்பன் ேகட்டும் அவளுக்கு ஒன்றும் ெசால்லாமல் இருப்பானானால், அவள்
ெசய்த எல்லாப் ெபாருத்தைனகளும் அவள் தன்னுைடய ஆத்துமாைவ
ந பந்தைனக்கு உட்படுத்த க்ெகாண்ட ந பந்தைனயும் நைறேவறேவண்டும்.
5 அவள் ெசய்த ெபாருத்தைனகைளயும், அவள் ெசய்யும்படி தன்னுைடய
ஆத்துமாைவ ந பந்தைனக்கு உட்படுத்தன ந பந்தைனையயும் அவளுைடய
தகப்பன் ேகட்க ற நாளில் அவன் ேவண்டாம் என்று தடுத்தால், அது
நைறேவறேவண்டியதல்ைல; அவளுைடய தகப்பன் ேவண்டாம் என்று
தடுத்தபடியால், ெயேகாவா அைத அவளுக்கு மன்னிப்பார். 6 அவள்
ெபாருத்தைன ெசய்யும்ேபாதும், தன்னுைடய உதடுகைளத் தறந்து
தன்னுைடய ஆத்துமாைவ ந பந்தைனக்கு உட்படுத்த க்ெகாள்ளும்ேபாதும்,
அவளுக்கு கணவன் இருந்தால், 7 அப்ெபாழுது அவளுைடய கணவன்
அைதக் ேகட்டிருந்தும், அைதக் ேகள்வப்படுக ற நாளில் அவளுக்கு
ஒன்றும் ெசால்லாமல் இருந்தால், அவளுைடய ெபாருத்தைனகளும் அவள்
தன்னுைடய ஆத்துமாைவ ந பந்தைனக்கு உட்படுத்தன ந பந்தைனயும்
நைறேவறேவண்டும். 8 அவளுைடய கணவன் அைதக் ேகட்க ற நாளில்
அவன் ேவண்டாம் என்று தடுத்து, அவள் ெசய்த ெபாருத்தைனயும் அவள்
தன்னுைடய ஆத்துமாைவ ந பந்தைனக்கு உட்படுத்த க்ெகாண்ட ந பந்தைனயும்
ெசல்லாதபடி ெசய்தாெனன்றால், அப்ெபாழுது ெயேகாவா அைத அவளுக்கு
மன்னிப்பார். 9 ஒரு வதைவயாவது, தள்ளப்பட்டுப்ேபான ஒரு ெபண்ணாவது
தன்னுைடய ஆத்துமாைவ எந்த ந பந்தைனக்கு உட்படுத்த க்ெகாள்ளுகறாேளா
அந்த ந பந்தைன நைறேவறேவண்டும். 10 அவள் தன்னுைடய கணவனுைடய
வீட்டில் எந்த ஒரு ெபாருத்தைன ெசய்தாலும், அல்லது எந்த ஒரு காரியத்ைதச்
ெசய்யும்படி ஆைணயட்டுத் தன்னுைடய ஆத்துமாைவ ந பந்தைனக்கு
உட்படுத்த க்ெகாண்டாலும், 11 அவளுைடய கணவன் அைதக் ேகட்டும்
அவளுக்கு அைத ேவண்டாெமன்று தடுக்காமல் மவுனமாக இருந்தால், அவள்
ெசய்த எல்லாப் ெபாருத்தைனகளும், அவள் தன்னுைடய ஆத்துமாைவ
ந பந்தைனக்கு உட்படுத்தன எல்லா ந பந்தைனகளும் நைறேவறேவண்டும்.
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12அவளுைடய கணவன் அைவகைளக்ேகட்ட நாளில் அைவகைளச் ெசல்லாதபடி
ெசய்தால், அப்ெபாழுது அவள் ெசய்த ெபாருத்தைனகளும், அவள் தன்னுைடய
ஆத்துமாைவ ந பந்தைனக்கு உட்படுத்தன ந பந்தைனையக்குறத்து அவள்
வாயலிருந்து புறப்பட்டெதான்றும் நைறேவறேவண்டியதல்ைல; அவளுைடய
கணவன் அைவகைளச் ெசல்லாதபடி ெசய்ததனாேல ெயேகாவா அைத
அவளுக்கு மன்னிப்பார். 13 எந்தப் ெபாருத்தைனையயும், ஆத்துமாைவத்
தாழ்ைமப்படுத்தும்படி ெசய்யப்பட்ட எந்த ஆைணையயும், அவளுைடய கணவன்
உறுதப்படுத்தவும் முடியும், ெசல்லாதபடி ெசய்யவும் முடியும். 14 அவளுைடய
கணவன் ஒருநாளும் அவளுக்கு ஒன்றும் ெசால்லாமல் இருந்தால், அவன்
அவளுைடய எல்லாப் ெபாருத்தைனகைளயும், அவள் ெபயரிலிருக்க ற
அவளுைடய எல்லா ந பந்தைனகைளயும் உறுத ப்படுத்துகறான்; அவன்
அைதக் ேகட்ட நாளிேல அவளுக்கு ஒன்றும் ெசால்லாமல்ேபானதனால்,
அைவகைள உறுத ப்படுத்துகறான். 15 அவன் அைவகைளக் ேகட்டபன்பு
ெசல்லாதபடி ெசய்தால், அவளுைடய அக்க ரமத்ைத அவன் சுமப்பான் என்றார்.
16 கணவைனயும், மைனவையயும், தகப்பைனயும், தகப்பனுைடய வீட்டில் சறு
வயதல் இருக்கற அவனுைடய மகைளயும் குறத்து, ெயேகாவா ேமாேசக்கு
வத த்தகட்டைளகள்இைவகேள.

அத்த யாயம் 31
மீதயானியர்கைளப்பழிவாங்குதல்

1 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “இஸ்ரேவல் மக்களுக்காக
மீதயானியர்களிடத்தல் பழிவாங்கு; அதன் பன்பு உன்னுைடய மக்களிடத்தல்
ேசர்க்கப்படுவாய்” என்றார். 3 அப்ெபாழுது ேமாேச மக்கைள ேநாக்க :
“ெயேகாவாக்காக மீதயானியர்களிடம் பழிவாங்கத்தக்க, உங்களில்
அவர்கள்ேமல் யுத்தத்த ற்குப் ேபாகும்படியாக மனிதர்கைளப் ப ரித்ெதடுங்கள்.
4 இஸ்ரேவலர்களுைடய எல்லாக் ேகாத்த ரங்களிலும் ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்தல்
1,000 ேபைர யுத்தத்த ற்கு அனுப்பேவண்டும்” என்றான். 5 அப்படிேய
இஸ்ரேவலர்களாகய அேநகம் ஆய ரங்களில், ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்தல்
ஆய ரமாய ரம் ேபராகப் 12,000 ேபர் யுத்தத்த ற்கு ஆயத்தமாக நறுத்தப்பட்டார்கள்.
6 ேமாேச அவர்கைளயும் ஆசாரியனாகய எெலயாசாரின் மகன் பெனகாைசயும்
யுத்தத்த ற்கு அனுப்பும்ேபாது, அவனுைடய ைகய ேல பரிசுத்த ெபாருட்கைளயும்,
ெதானிக்கும்பூரிைககைளயும்ெகாடுத்துஅனுப்பனான். 7ெயேகாவாேமாேசக்குக்
கட்டைளய ட்டபடி அவர்கள் மீதயானியர்களுடன் யுத்தம்ெசய்து, ஆண்கள்
எல்ேலாைரயும் ெகான்றுேபாட்டார்கள். 8 அவர்கைளக் ெகான்றுேபாட்டதும்
அல்லாமல், மீதயானியர்களின் ஐந்து ராஜாக்களாகய ஏவ , ேரக்ேகம்,
சூர், ஊர், ேரபா என்பவர்கைளயும் ெகான்றுேபாட்டார்கள். ேபேயாரின்
மகனாகய ப ேலயாைமயும் பட்டயத்தனாேல ெகான்றுேபாட்டார்கள்.
9 அன்றயும் இஸ்ரேவல் இராணுவம் மீதயானியர்களின் ெபண்கைளயும்
குழந்ைதகைளயும் சைறப டித்து, அவர்களுைடய மிருகஜீவன்களாகய
ஆடுமாடுகள் யாைவயும், மற்ற ெசாத்துகள் அைனத்ைதயும் ெகாள்ைளய ட்டு,
10அவர்கள்குடியருந்தஊர்கள்ேகாட்ைடகள்யாைவயும்அக்கனியால்சுட்ெடரித்து,
11 தாங்கள் ெகாள்ைளய ட்ட ெபாருள்கைளயும் தாங்கள் ப டித்த மனிதர்கள்
மிருகங்கள் அைனத்ைதயும் ேசர்த்து, 12 சைறப்ப டிக்கப்பட்ட மனிதர்கைளயும்,
மிருகங்கைளயும், ெகாள்ைளய ட்ட ெபாருள்கைளயும், எரிேகாவன் அருகலுள்ள
ேயார்தானுக்கு இக்கைரயல் ேமாவாபன் சமெவளிகளிலுள்ள முகாமிலிருந்த
ேமாேசயனிடத்த ற்கும், ஆசாரியனாகய எெலயாசாரினிடமும், இஸ்ரேவல்
மக்களாகய சைபயாரிடமும் ெகாண்டுவந்தார்கள். 13 ேமாேசயும் ஆசாரியனாகய
எெலயாசாரும் சைபயன் ப ரபுக்கள் எல்ேலாரும்அவர்கைளச் சந்த க்க முகாமிற்கு
ெவளிேய புறப்பட்டுப்ேபானார்கள். 14 அப்ெபாழுது ேமாேச யுத்தத்தலிருந்து
வந்த ஆய ரம்ேபருக்குத் தைலவர்களும், நூறுேபருக்குத் தைலவர்களுமாகய
ேசனாபத கள்ேமல் ேகாபங்ெகாண்டு, 15 அவர்கைள ேநாக்க : “ெபண்கள்
எல்ேலாைரயும் உய ேராடு வ ட்டுவ ட்டீர்களா? 16 ேபேயாரின் சங்கதய ேல
ப ேலயாமின் ஆேலாசைனயனால் இஸ்ரேவல் மக்கள் ெயேகாவாவுக்கு
வ ேராதமாகத் துேராகம்ெசய்யக் காரணமாக இருந்தவர்கள் இவர்கள்தாேன;
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அதனால் ெயேகாவாவன் சைபய ேல வாைதயும் ேநரிட்டேத. 17 ஆைகயால்
குழந்ைதகளில் எல்லா ஆண்பள்ைளகைளயும், ஆண்ெதாடர்பு ெகாண்டுள்ள
எல்லா ெபண்கைளயும் ெகான்றுேபாடுங்கள். 18 ெபண்களில் ஆண்ெதாடர்பு
அறயாத எல்லாப் ெபண்பள்ைளகைளயும் உங்களுக்காக உய ேராடு ைவயுங்கள்.
19 பன்பு நீங்கள் ஏழுநாட்கள் முகாமிற்கு ெவளிேய தங்குங்கள்; மனித
உயைரக் ெகான்றவர்களும். ெவட்டுண்டவர்கைளத் ெதாட்டவர்களுமாகய
நீங்கள் யாவரும் மூன்றாம் நாளிலும் ஏழாம் நாளிலும் உங்கைளயும்
உங்களால் சைறப டிக்கப்பட்டவர்கைளயும் சுத்த கரித்து, 20 அந்தப்படிேய எல்லா
ஆைடகைளயும், ேதாலால் ெசய்த கருவகைளயும், ெவள்ளாட்டுமுடியனால்
ெநய்தைவகைளயும், மரச்சாமான்கைளயும் சுத்த கரிக்கேவண்டும்” என்றான்.
21 ஆசாரியனாகய எெலயாசாரும் யுத்தத்த ற்குப் ேபாய்வந்த பைடவீரர்கைள
ேநாக்க : “ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்ட வ த ப்ப ரமாணம்
என்னெவன்றால்: 22 அக்கனிக்கு ந ற்கத்தக்கைவகளாகய ெபான், ெவள்ளி,
ெவண்கலம், இரும்பு, தகரம், ஈயம் ஆகய இைவகெளல்லாம் சுத்தமாகும்படி,
23 அைவகைள அக்கனிய ேல ேபாட்டு எடுக்கேவண்டும்; தீட்டுக்கழிக்கும்
தண்ணீராலும் அைவகள் சுத்த கரிக்கப்படேவண்டும்; அக்கனிக்கு ந ற்கத்
தகாதைவகள் எல்லாம் தண்ணீரினால் சுத்தம் ெசய்யேவண்டும். 24 ஏழாம்
நாளில் உங்களுைடய ஆைடகைளத் ேதாய்க்கேவண்டும்; அப்ெபாழுது சுத்தமாக
இருப்பீர்கள்; பன்புநீங்கள்முகாமிற்குள்வரலாம்” என்றான்.

ெகாள்ைளய டப்பட்டைவகைளபங்கடுதல்
25 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 26 “ப டித்துக்ெகாண்டு வரப்பட்ட

மனிதர்கைளயும் மிருகங்கைளயும் நீயும் ஆசாரியனாகய எெலயாசாரும்
சைபயனுைடய முன்ேனார்களாகய தைலவர்களும் கணக்க ட்டு,
27 ெகாள்ைளய டப்பட்டைத இரண்டு பங்காகப் பங்க ட்டு, யுத்தத்த ற்குப்
பைடெயடுத்துப்ேபானவர்களுக்கும் சைபயைனத்தற்கும் ெகாடுங்கள். 28 ேமலும்
யுத்தத்த ற்குப் ேபான பைடவீரர்களிடத்தல் ெயேகாவாக்காக மனிதர்களிலும்,
மாடுகளிலும், கழுைதகளிலும், ஆடுகளிலும் ஐந்நூற்றற்கு ஒரு மிருகம்
வீதமாக வரி வாங்க , 29 அவர்களுைடய பாத ப்பங்கல் எடுத்து, ெயேகாவாவுக்கு
ஏெறடுத்துப்பைடக்கும் பைடப்பாக ஆசாரியனாகய எெலயாசாருக்கு
ெகாடுக்கேவண்டும். 30 இஸ்ரேவல் மக்களின் பாத ப்பங்க ேலா மனிதர்களிலும்,
மாடுகள், கழுைதகள், ஆடுகளாகய எல்லா வத மிருகங்களிலும், ஐம்பத ற்கு
ஒன்று வீதமாக வாங்க , அைவகைளக் ெயேகாவாவுைடய வாசஸ்தலத்தன்
காவைலக்காக்கும்ேலவயர்களுக்குக்ெகாடுக்கேவண்டும்”என்றார். 31ெயேகாவா
ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடி, ேமாேசயும் ஆசாரியனாகய எெலயாசாரும்
ெசய்தார்கள். 32 பைடவீரர்கள் ெகாள்ைளய ட்ட ெபாருளில், 6,75,000 ஆடுகளும்,
33 72,000 மாடுகளும், 34 61,000 கழுைதகளும் மீதயாக இருந்தது. 35 ஆணுடன்
உடலுறவுக்ெகாள்ளாத ெபண்களில் 32,000 ேபர் இருந்தார்கள். 36 யுத்தம்ெசய்யப்
ேபானவர்களுக்குக் கைடத்த பாத ப்பங்கன் ெதாைகயாவது: ஆடுகள் 3,37,500.
37 இந்த ஆடுகளிேல ெயேகாவாவுக்கு வரியாக வந்தது 675. 38 மாடுகள்
36,000; அைவகளில் ெயேகாவாவுக்கு வரியாக வந்தது 72. 39 கழுைதகள்
30,500; அைவகளில் ெயேகாவாவன் பகுதயாக வந்தது 61. 40 மனிதஉய ர்கள்
16,000 ேபர்; அவர்களில் ெயேகாவாவுக்கு வரியாக வந்தவர்கள் 32 ேபர்.
41 ெயேகாவாவுக்கு ஏெறடுத்துப் பைடக்கும் அந்தப் பகுதைய, ேமாேச ெயேகாவா
தனக்குக் கட்டைளய ட்டபடி. ஆசாரியனாகய எெலயாசாரிடம் ெகாடுத்தான்.
42 யுத்தம்ெசய்த ேபர்களுக்கும் இஸ்ரேவல் மக்களுக்கும் ேமாேச பாத பாத யாகப்
பங்க ட்டதன்படி சைபயாருக்கு வந்த பாத ப்பங்காவது: 43 ஆடுகளில் 3,37,500
44 மாடுகளில் 36,000, 45 கழுைதகளில் 30,500, 46 மனிதஉய ர்களில் 16,000 ேபருேம.
47 இஸ்ரேவல் மக்களின் பாத ப்பங்குக்கு வந்த இந்த மனிதஉய ர்களிலும்
மிருகங்களிலும் ேமாேச ஐம்பத ற்கு ஒன்று வீதமாக, எடுத்து அைவகைளக்
ெயேகாவா தனக்குக் கட்டைளய ட்டபடி, ெயேகாவாவுைடய வாசஸ்தலத்தன்
காவைலக் காக்க ற ேலவயர்களுக்குக் ெகாடுத்தான். 48 பன்பு ஆய ரம்ேபருக்குத்
தைலவர்களும் நூறுேபருக்குத் தைலவர்களுமான அதகாரிகள் ேமாேசய டம்
வந்து, 49 “உமது ஊழியக்காரராக ய நாங்கள் எங்களுைடய ைகயன் கீழிருக்க ற
யுத்தமனிதர்கைள கணக்கு பார்த்ேதாம்; அவர்களுக்குள்ேள ஒரு ஆளும்
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குைறயவல்ைல. 50 ஆைகயால், ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் எங்களுைடய
ஆத்துமாக்களுக்காகப் பாவநவ ர்த்த ெசய்வதற்காக, எங்களுக்குக் கைடத்த
ெபாற்பணிகளாகய காலணிகைளயும், ைக அணிகைளயும், ேமாத ரங்கைளயும்,
காதணிகைளயும், காப்புகைளயும் ெயேகாவாவுக்குக் காணிக்ைகயாகக்
ெகாண்டுவந்ேதாம்” என்றார்கள். 51 அப்ெபாழுது ேமாேசயும் ஆசாரியனாகய
எெலயாசாரும் எல்லாவத ேவைலப்பாடுள்ள ெபாருட்களான அந்தப் ெபான்
ஆபரணங்கைள அவர்களிடத்தல் வாங்கனார்கள். 52 இப்படி ஆய ரம்ேபருக்குத்
தைலவர்களானவர்களாலும் நூறுேபருக்குத் தைலவர்களானவர்களாலும்
ெயேகாவாவுக்கு ஏெறடுத்துப் பைடக்கும் காணிக்ைகயாகச் ெசலுத்தப்பட்ட ெபான்
முழுவதும் பதனாறு ஆய ரத்து எழுநூற்று ஐம்பது ேசக்கல் நைறயாக இருந்தது.
53 யுத்தத்த ற்குப் ேபான மனிதர்கள் ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள் தங்களுக்காக
ெகாள்ைளய ட்டிருந்தார்கள். 54 அந்தப் ெபான்ைன ேமாேசயும் ஆசாரியனாகய
எெலயாசாரும் ஆய ரம் ேபருக்குத் தைலவர்களானவர்களின் ைகயலும், நூறு
ேபருக்குத் தைலவர்களானவர்களின் ைகயலும் வாங்க , இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு
ஞாபகக்குறயாக ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ேல ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
ெகாண்டுவந்துைவத்தார்கள்.

அத்த யாயம் 32
1 ரூபன், காத் சந்தத க்கும் ஆடுமாடுகள் மிகவும் த ரளாக இருந்தது;

அவர்கள் யாேசர் ேதசத்ைதயும் கீேலயாத் ேதசத்ைதயும் பார்த்தேபாது, அது
ஆடுமாடுகளுக்குத்தகுந்தஇடெமன்றுகண்டார்கள். 2ஆைகயால்ரூபன்சந்ததயும்
காத் சந்ததயும் வந்து, ேமாேசையயும் ஆசாரியனாகய எெலயாசாைரயும்
சைபயன் ப ரபுக்கைளயும் ேநாக்க : 3 “ெயேகாவா இஸ்ரேவல் சைபக்கு முன்பாக
முறயடித்த அதேராத், தீேபான், யாேசர், ந ம்ரா, எஸ்ேபான், எெலயாெல, ேசபாம்,
ேநேபா,ெபேயான்என்னும்பட்டணங்கைளச் ேசர்ந்த நாடானதுஆடுமாடுகளுக்குத்
தகுந்த இடம். 4 உமது அடியார்களுக்கு ஆடுமாடுகள் உண்டு. 5 “உம்முைடய
கண்களில் எங்களுக்குத் தயவு கைடத்ததானால், எங்கைள ேயார்தான் நத க்கு
அப்புறம் கடந்துேபாகச்ெசய்வாராக; இந்த நாட்ைட உமது அடியார்களுக்குக்
ெசாந்த நலமாக ெகாடுக்கேவண்டும்” என்றார்கள். 6 அப்ெபாழுது ேமாேச
காத் சந்ததையயும் ரூபன் சந்ததையயும் ேநாக்க : “உங்கள் சேகாதரர்கள்
யுத்தத்த ற்குப் ேபாகும்ேபாது, நீங்கள் இங்ேக இருப்பீர்கேளா? 7 ெயேகாவா
இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு ெகாடுத்த ேதசத்த ற்கு அவர்கள் ேபாகாதபடி, நீங்கள்
அவர்கள் இருதயத்ைதத் த டனற்றுப்ேபாகச்ெசய்க றது ஏன்? 8 அந்த ேதசத்ைதப்
பார்ப்பதற்கு நான் உங்களுைடய தகப்பன்மார்கைள காேதஸ்பர்ேனயாவலிருந்து
அனுப்பனேபாது அவர்களும் இப்படிேய ெசய்தார்கள். 9 அவர்கள் எஸ்ேகால்
பள்ளத்தாக்கு வைர ேபாய், அத்ேதசத்ைதப் பார்த்து வந்து, இஸ்ரேவல் மக்கள்
ெயேகாவா தங்களுக்குக் ெகாடுத்த ேதசத்த ற்குப் ேபாகாதபடி அவர்கள்
இருதயத்ைதத் த டனற்றுப்ேபாகச்ெசய்தார்கள். 10 அதனால் ெயேகாவா
அந்த நாளிேல ேகாபம் வந்தவராக : 11 உத்தமமாக என்ைனப் பன்பற்றன
ேகேனசயனான எப்புன்ேனயன் மகன் காேலபும், நூனின் மகன் ேயாசுவாவும்
தவ ர, 12 எக ப்தலிருந்து வந்தவர்களில் இருபது வயதுமுதல் அதற்கு ேமற்பட்ட
மனிதர்களில் ஒருவரும் என்ைன உத்தமமாகப் பன்பற்றாதபடியால், அவர்கள்
நான் ஆப ரகாமுக்கும், ஈசாக்குக்கும், யாக்ேகாபுக்கும் ஆைணயட்டுக்ெகாடுத்த
ேதசத்ைதக் காண்பதல்ைல என்று ஆைணயட்டிருக்க றார். 13 அப்படிேய
ெயேகாவாவுைடய ேகாபம் இஸ்ரேவலின் ேமல் வந்தது; ெயேகாவாவுைடய
சமுகத்தல்தீங்குெசய்தஅந்தச்சந்தத ெயல்லாம்அழிந்துேபாகும்வைரஅவர்கைள
வனாந்த ரத்த ேல 40 வருடங்கள் அைலயச்ெசய்தார். 14 இப்ெபாழுதும் இேதா
இஸ்ரேவலர்களின் ேமல் இருக்கும் ெயேகாவாவுைடய ேகாபத்தன் கடுைமைய
இன்னும் அதகரிக்கச்ெசய்யும்படி, நீங்கள் உங்களுைடய தகப்பன்களின்
இடத்த ேல பாவமுள்ள ெபருங்கூட்டமாக எழும்பயருக்க றீர்கள். 15 நீங்கள்
அவைரவ ட்டுப் பன்வாங்கனால், அவர் இன்னும் அவர்கைள வனாந்த ரத்தல்
இருக்கச்ெசய்வார்; இப்படி நீங்கள் இந்த மக்கைளெயல்லாம் அழியச்ெசய்வீர்கள்”
என்றான். 16 அப்ெபாழுது அவர்கள் அவன் அருகல் வந்து: “எங்களுைடய
ஆடுமாடுகளுக்காகத் ெதாழுவங்கைளயும், எங்களுைடய பள்ைளகளுக்காகப்
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பட்டணங்கைளயும் இங்ேக கட்டுேவாம். 17 நாங்கேளா இஸ்ரேவலர்களுைடய
ராணுவத்ைத அவர்கள் இடத்த ேல ெகாண்டுேபாய்ச் ேசர்க்கும்வைரயும்,
யுத்தத்த ற்கு ஆயத்தமாக தீவ ரத்ேதாடு அவர்களுக்கு முன்பாக நடப்ேபாம்;
எங்களுைடய பள்ைளகள் இத்ேதசத்து மக்களின் ெபாருட்டு பாதுகாப்பான
பட்டணங்களிேல குடியருக்கக் ேகட்டுக்ெகாள்ளுக ேறாம். 18 இஸ்ரேவல் மக்கள்
எல்ேலாரும் தங்கள்தங்கள் சுதந்தரத்ைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும் வைரக்கும்,
நாங்கள் எங்களுைடய வீடுகளுக்குத் தரும்புவதல்ைல. 19 ேயார்தானுக்கு
இப்புறத்தல் க ழக்ேக எங்களுக்குச் சுதந்தரம் உண்டானபடியனாேல, நாங்கள்
அவர்கேளாடு ேயார்தானுக்கு அக்கைரயலும், அதற்கு அப்புறத்தலும் சுதந்தரம்
வாங்கமாட்ேடாம்”என்றார்கள். 20அப்ெபாழுதுேமாேசஅவர்கைளேநாக்க : “நீங்கள்
இந்த வார்த்ைதயன்படி ெசய்து, ெயேகாவாவுைடய சமுகத்தல் யுத்தத்த ற்கு
ஆயத்தமாக , 21 ெயேகாவா தம்முைடய எத ரிகைளத் தம்முைடய முகத்த ற்கு
முன்னின்று துரத்தவடும்வைர, நீங்கள் எல்ேலாரும் அவருைடய சமுகத்தல்
யுத்தத்த ற்கு ஆயத்தமாக ேயார்தாைனக் கடந்து ேபாவீர்களானால், 22 அந்த
ேதசம் ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக கைடத்தபன்பு, நீங்கள் தரும்ப வந்து,
ெயேகாவாவுக்குமுன்பாகவும்,இஸ்ரேவலர்களுக்குமுன்பாகவும்,குற்றமில்லாமல்
இருப்பீர்கள்; அதற்குப்பன்புஇந்த ேதசம் ெயேகாவாவுக்குமுன்பாக உங்களுக்குச்
ெசாந்தமாகும். 23நீங்கள்இப்படிச்ெசய்யாமல்ேபானால்,ெயேகாவாவுக்குஎத ராகப்
பாவம் ெசய்தவர்களாக இருப்பீர்கள்; உங்கள் பாவம் உங்கைளத் ெதாடர்ந்து
ப டிக்கும் என்று ந ச்சயமாக அறயுங்கள். 24 உங்களுைடய பள்ைளகளுக்காகப்
பட்டணங்கைளயும், உங்களுைடய ஆடுமாடுகளுக்காகத் ெதாழுவங்கைளயும்
கட்டி,உங்களுைடயவாய்ெமாழியன்படிேயெசய்யுங்கள்”என்றான். 25அப்ெபாழுது
காத் சந்ததயும் ரூபன் சந்ததயும் ேமாேசைய ேநாக்க : “எங்களுைடய
ஆண்டவன் கட்டைளய ட்டபடி உமது ஊழியக்காரராக ய நாங்கள் ெசய்ேவாம்.
26 எங்களுைடய பள்ைளகளும் எங்களுைடய மைனவகளும், எங்களுைடய
ஆடுமாடு முதலான எங்களுைடய எல்லா மிருகஜீவன்கேளாடும், இங்ேக
கீேலயாத்தன் பட்டணங்களில் இருப்பார்கள். 27 உமது ஊழியக்காரர்களாகய
நாங்கேளா எங்களுைடய ஆண்டவன் ெசான்னபடி, ஒவ்ெவாருவரும் யுத்தத்த ற்கு
ஆயத்தமாக,ெயேகாவாவுைடயசமுகத்தல்யுத்தத்த ற்குப்ேபாேவாம்”என்றார்கள்.
28 அப்ெபாழுது ேமாேச அவர்களுக்காக ஆசாரியனாகய எெலயாசாருக்கும்,
நூனின் மகனாகய ேயாசுவாவுக்கும், இஸ்ரேவல் மக்களுைடய ேகாத்த ர
ப தாக்களாகய தைலவர்களுக்கும் கட்டைளய ட்டு: 29 “காத் சந்ததயும்
ரூபன் சந்ததயும் அவரவர் ெயேகாவாவுைடய சமுகத்தல் யுத்தத்த ற்கு
ஆயத்தமாக உங்கேளாடுகூட ேயார்தாைனக் கடந்துேபானால், அந்த ேதசம்
உங்களுக்கு கைடத்தபன்பு, அவர்களுக்குக் கீேலயாத் ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாகக்
ெகாடுக்கக்கடவீர்கள். 30 உங்கேளாடுகூட யுத்தவீரர்களாகக் கடந்துேபாகாமல்
இருந்தார்கேளயானால், அவர்கள் உங்கள் நடுேவ கானான் ேதசத்த ேல
சுதந்தரம் அைடயேவண்டும்” என்றான். 31 காத் சந்ததயும் ரூபன் சந்ததயும்
மறுெமாழியாக: “உம்முைடய ஊழியக்காரர்களாகய நாங்கள் ெயேகாவா
எங்களுக்குச் ெசான்னபடிேய ெசய்ேவாம். 32 ேயார்தானுக்கு இக்கைரய ேல
எங்கள் சுதந்தரத்தன் ெசாந்தநலம் எங்களுக்கு உரியதாகும்படி நாங்கள்
ெயேகாவாவுைடய சமுகத்தல் யுத்தத்த ற்கு ஆயத்தமாக கானான் ேதசத்த ற்குப்
ேபாேவாம்” என்றார்கள். 33 அப்ெபாழுது ேமாேச காத் சந்தத க்கும், ரூபன்
சந்தத க்கும், ேயாேசப்பன் மகனாகய மனாேசயன் பாத க்ேகாத்த ரத்தாருக்கும்,
எேமாரியருைடய ராஜாவாகய சீேகானின் ராஜ்ஜியத்ைதயும், பாசானுைடய
ராஜாவாகய ஓகன் ராஜ்ஜியத்ைதயும், அைவகைளச் ேசர்ந்த ேதசங்கைளயும்
அைவகளின் எல்ைலையச் சுற்றலுமுள்ள பட்டணங்கைளயும் ெகாடுத்தான்.
34 பன்பு காத் சந்ததயார் தீேபான், அதேராத் ஆேராேவர், 35 ஆத்ேராத், ேசாபான்,
யாேசர், ெயாக ேபயா, 36 ெபத்ந ம்ரா, ெபத்தாரன் என்னும் பாதுகாப்பான
பட்டணங்கைளயும்ஆட்டுத்ெதாழுவங்கைளயும் கட்டினார்கள். 37ரூபன் சந்ததயார்
எஸ்ேபான், எெலயாெல, கீரியத்தாயீம், 38 ெபயர்கள் மாற்றப்பட்ட ேநேபா,
பாகால்ெமேயான்,சீப்மாஎன்பைவகைளக்கட்டி,தாங்கள்கட்டினபட்டணங்களுக்கு
ேவறு ெபயர்கைளக் ெகாடுத்தார்கள். 39 மனாேசயன் மகனாகய மாகீரின் சந்தத
கீேலயாத்த ற்குப் ேபாய், அைதக் கட்டிக்ெகாண்டு, அதலிருந்த எேமாரியர்கைளத்
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துரத்தவ ட்டார்கள். 40அப்ெபாழுது ேமாேச கீேலயாத்ைத மனாேசயன் மகனாகய
மாகீருக்குக் ெகாடுத்தான்; அவர்கள் அத ேல குடிேயறனார்கள். 41 மனாேசயன்
மகனாகய யாவீர் ேபாய், அவர்களுைடய க ராமங்கைளக் கட்டிக்ெகாண்டு,
அைவகளுக்கு யாவீர்* என்று ெபயரிட்டான். 42 ேநாபாக் ேபாய், ேகனாத்ைதயும்,
அதன் க ராமங்கைளயும் கட்டிக்ெகாண்டு, அதற்குத் தன்னுைடய ெபயரின்படி
ேநாபாக் என்றுெபயரிட்டான்.

அத்த யாயம் 33
இஸ்ரேவல்பயணத்தன்நைலகள்

1 ேமாேச ஆேரான் என்பவர்களுைடய ைகயன்கீழ்த் தங்கள்தங்கள்
இராணுவங்களின்படி எக ப்துேதசத்தலிருந்து புறப்பட்ட இஸ்ரேவல் மக்களுைடய
பயணங்களின் வபரம்: 2 ேமாேச தனக்குக் ெயேகாவா கட்டைளய ட்டபடி அவர்கள்
புறப்பட்ட முைறயாக அவர்களுைடய பயணங்கைள எழுதனான்; அவர்கள்
ஒவ்ெவாரு இடங்களிலிருந்து புறப்பட்டு பயணித்த பயணங்களாவன: 3முதலாம்
மாதத்தன் பதைனந்தாம் ேததய ேலஅவர்கள் ராமேசைச வ ட்டுப் புறப்பட்டார்கள்;
பஸ்காவுக்கு மறுநாளிேல, எக ப்தயர்கள் எல்ேலாரும் பார்க்க, இஸ்ரேவல் மக்கள்
பலத்தைகயுடன் புறப்பட்டார்கள். 4 அப்ெபாழுது எக ப்தயர்கள் ெயேகாவா
தங்களுக்குள்ேள அழித்த மூத்தபள்ைளகைளெயல்லாம் அடக்கம்ெசய்தார்கள்;
அவர்களுைடய ெதய்வங்களின் ெபயரிலும் ெயேகாவா நீத ெசலுத்தனார்*.
5 பன்பு இஸ்ரேவல் மக்கள் ராமேசசலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், சுக்ேகாத்த ேல
முகாமிட்டார்கள். 6 சுக்ேகாத்தலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், வனாந்த ரத்தன்
எல்ைலயலிருக்கற ஏத்தாமிேல முகாமிட்டார்கள். 7 ஏத்தாமிலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், பாகால்ெசேபானுக்கு எத ராக இருக்க ற ஈேராத் பள்ளத்தாக்கன்
முன்னடிக்குத் தரும்ப , மிக்ேதாலுக்கு முன்பாக முகாமிட்டார்கள். 8 ஈேராத்ைத
வ ட்டுப் புறப்பட்டு, சமுத்த ரத்ைத நடுவாகக் கடந்து வனாந்த ரத்த ற்குப்
ேபாய், ஏத்தாம் வனாந்த ரத்த ேல மூன்று நாட்கள் பயணம்ெசய்து, மாராவ ேல
முகாமிட்டார்கள். 9 மாராவலிருந்து புறப்பட்டு, ஏலிமுக்குப் ேபானார்கள்;
ஏலிமிேல பன்னிரண்டு நீரூற்றுகளும் எழுபது ேபரீச்சமரங்களும் இருந்தது;
அங்ேக முகாமிட்டார்கள். 10 ஏலிமிலிருந்து புறப்பட்டு, சவந்த சமுத்த ரத்தன்
அருேக முகாமிட்டார்கள். 11 சவந்த சமுத்த ரத்ைத வ ட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபாய், சீன்
வனாந்த ரத்த ேலமுகாமிட்டார்கள். 12சீன்வனாந்த ரத்தலிருந்துபுறப்பட்டுப்ேபாய்,
ெதாப்காவ ேல முகாமிட்டார்கள். 13 ெதாப்காவலிருந்து புறப்பட்டுப் ேபாய்,
ஆலூசேல முகாமிட்டார்கள். 14 ஆலூசலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், ெரவ தீமிேல
முகாமிட்டார்கள். அங்ேக மக்களுக்குக் குடிக்கத் தண்ணீர் இல்லாமல்
இருந்தது. 15 ெரவ தீமிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், சீனாய் வனாந்த ரத்த ேல
முகாமிட்டார்கள். 16 சீனாய் வனாந்த ரத்தலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், க ப்ேராத்
அத்தாவ ேல முகாமிட்டார்கள். 17 க ப்ேராத் அத்தாவலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய்,
ஆஸேராத்த ேல முகாமிட்டார்கள். 18 ஆஸேராத்தலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய்,
ரித்மாவ ேல முகாமிட்டார்கள். 19 ரித்மாவலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய்,
ரிம்ேமான்ேபேரச ேல முகாமிட்டார்கள். 20 ரிம்ேமான்ேபேரசலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், லிப்னாவ ேல முகாமிட்டார்கள். 21 லிப்னாவலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், ரீசாவ ேல முகாமிட்டார்கள். 22 ரீசாவலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய்,
ேகலத்தாவ ேலமுகாமிட்டார்கள். 23ேகலத்தாவலிருந்துபுறப்பட்டுப்ேபாய், சாப்ேபர்
மைலய ேல முகாமிட்டார்கள். 24 சாப்ேபர் மைலயலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய்,
ஆரதாவ ேல முகாமிட்டார்கள். 25 ஆரதாவலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய்,
மக்ெகேலாத்த ேல முகாமிட்டார்கள். 26 மக்ெகேலாத்தலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய்,
தாகாத்த ேல முகாமிட்டார்கள். 27 தாகாத்தலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய்,
தாராக ேல முகாமிட்டார்கள். 28 தாராகலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், மித்காவ ேல
முகாமிட்டார்கள். 29 மித்காவலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், அஸ்ேமானாவ ேல
முகாமிட்டார்கள். 30 அஸ்ேமானாவலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், ேமாெசேராத்த ேல
முகாமிட்டார்கள். 31ேமாெசேராத்தலிருந்துபுறப்பட்டுப்ேபாய்,ெபெனயாக்கானிேல

* அத்த யாயம் 32:41 32:41 யாவீரின் க ராமங்கள். * அத்த யாயம் 33:4 33:4 ெயேகாவா எக ப்தயர்
ெதய்வங்கைளவ டவல்லைமயுள்ளவர் என்றுநருப த்தருக்க றார்
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முகாமிட்டார்கள். 32 ெபெனயாக்கானிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், க த்காத்
மைலய ேல முகாமிட்டார்கள். 33 க த்காத் மைலயலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய்,
ேயாத்பாத்தாவ ேல முகாமிட்டார்கள். 34 ேயாத்பாத்தாவலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய்,
எப்ேரானாவ ேல முகாமிட்டார்கள். 35 எப்ேரானாவலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய்,
எச ேயான் ேகேபரிேல முகாமிட்டார்கள். 36 எச ேயான் ேகேபரிலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், காேதசாக ய சீன் வனாந்த ரத்த ேல முகாமிட்டார்கள்.
37 காேதசலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், ஏேதாம் ேதசத்தன் எல்ைலயலிருக்கற
ஓர் என்னும் மைலய ேல முகாமிட்டார்கள். 38 அப்ெபாழுது ஆசாரியனாகய
ஆேரான் ெயேகாவாவுைடய கட்டைளயன்படி ஓர் என்னும் மைலயன்ேமல்
ஏற , அங்ேக இஸ்ரேவல் மக்கள் எக ப்து ேதசத்தலிருந்து புறப்பட்ட 40 ஆம்
வருடம் ஐந்தாம் மாதம் முதல் ேததய ேல மரணமைடந்தான். 39 ஆேரான்
ஓர் என்னும் மைலய ேல மரணமைடந்தேபாது, 123 வயதாக இருந்தான்.
40 அந்த நாட்களிேல கானான் ேதசத்தன் ெதன்தைசயல் குடியருந்த
கானானியனாகய ஆராத் என்னும் ராஜா இஸ்ரேவல் மக்கள் வருகறைதக்
ேகள்வப்பட்டான். 41 ஓர் என்னும் மைலைய வ ட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபாய்,
சல்ேமானாவ ேல முகாமிட்டார்கள். 42 சல்ேமானாவலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய்,
பூேனானிேல முகாமிட்டார்கள். 43 பூேனானிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய்,
ஓேபாத்த ேல முகாமிட்டார்கள். 44 ஓேபாத்தலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய்,
ேமாவாபன் எல்ைலயலுள்ள அபாரிமீன் ேமடுகளிேல முகாமிட்டார்கள். 45 அந்த
ேமடுகைள வ ட்டுப்பறப்பட்டுப்ேபாய், தீேபான்காத்த ேல முகாமிட்டார்கள்.
46 தீேபான்காத்தலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், அல்ேமான் த ப்லத்தாய மிேல
முகாமிட்டார்கள். 47 அல்ேமான் த ப்லத்தாய மிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய்,
ேநேபாவுக்கு எத ரான அபாரீம் மைலகளிேல முகாமிட்டார்கள். 48 அபாரீம்
மைலகளிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், எரிேகாவன் அருேக ேயார்தாைனச்சார்ந்த
ேமாவாபன் சமனான ெவளிகளிேல முகாமிட்டார்கள். 49 ேயார்தாைனச்
சார்ந்த ேமாவாபன் சமனான ெவளிகளில் அவர்கள் ெபத்ெயச ேமாத்ைதத்
துவங்க , ஆேபல் ச த்தீம்மட்டும் முகாமிட்டிருந்தார்கள். 50 எரிேகாவன் அருேக
ேயார்தாைனச் சார்ந்த ேமாவாபன்சமனானெவளிகளிேலெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : 51 நீ இஸ்ரேவல் மக்கேளாடு ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
நீங்கள் ேயார்தாைனக் கடந்து, கானான்ேதசத்தல் ேபாய்ச் ேசரும்ேபாது,
52 அத்ேதசத்துக் குடிகைளெயல்லாம் உங்களுக்கு முன்பாகத் துரத்தவ ட்டு,
அவர்களுைடய எல்லாச் சைலகைளயும் வார்ப்ப க்கப்பட்ட அவர்களுைடய எல்லா
வக்க ரகங்கைளயும் அழித்து, அவர்கள் ேமைடகைளெயல்லாம் ந ர்மூலமாக்க ,
53 ேதசத்தலுள்ளவர்கைளத் துரத்தவ ட்டு, அத ேல குடியருக்கேவண்டும்; அந்த
ேதசத்ைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும்படி அைத உங்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன்.
54 சீட்டுப்ேபாட்டு, ேதசத்ைத உங்களுைடய குடும்பங்களுக்குச் சுதந்தரங்களாகப்
பங்க ட்டு, அதக மக்களுக்கு அதக சுதந்தரமும், ெகாஞ்ச மக்களுக்குக்
ெகாஞ்ச சுதந்தரமும் ெகாடுக்கக்கடவீர்கள்; அவரவர்க்குச் சீட்டு வழும் இடம்
எதுேவா, அந்த இடம் அவரவர்க்கு உரியதாகும்; உங்கள் முன்ேனார்களுைடய
ேகாத்த ரங்களின்படிேய சுதந்தரம் ெபற்றுக்ெகாள்ளக்கடவீர்கள். 55 நீங்கள்
ேதசத்தன் குடிகைள உங்களுக்கு முன்பாகத் துரத்தவ டாமல் இருப்பீர்களானால்,
அப்ெபாழுது அவர்களில் நீங்கள் மீதயாக ைவக்க றவர்கள் உங்களுைடய
கண்களில் முட்களும் உங்களுைடய வலாக்களிேல கூர்களுமாக இருந்து, நீங்கள்
குடியருக்க ற ேதசத்த ேல உங்கைள உபத்த ரவப்படுத்துவார்கள். 56 அன்றயும்,
நான்அவர்களுக்குச்ெசய்யநைனத்தைதஉங்களுக்குச்ெசய்ேவன்என்றுெசால்”
என்றார்.

அத்த யாயம் 34
கானானின்எல்ைலகள்

1 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 2 நீ இஸ்ரேவல் மக்களுக்குக் கட்டைளய ட்டுச்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: கானான்ேதசம் அதன் எல்ைலகள் உட்பட
உங்களுக்குச் சுதந்தரமாகக் கைடக்கப்ேபாக றது; நீங்கள் கானான்ேதசத்தல்
ேசரும்ேபாது, 3 உங்கள் ெதன்புறம் சீன்வனாந்த ரம் துவங்க ஏேதாம் ேதசத்தன்
ஓரம்வைர இருக்கும்; க ழக்ேக இருக்க ற சவக்கடலின் கைடச துவங்க
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உங்களுைடய ெதன் எல்ைலயாக இருக்கும். 4 உங்களுைடய எல்ைல
ெதற்கலிருந்து அக்கராபீம் ேமடுகைளச் சுற்ற , சீன்வனாந்த ரம் வைரயல் ேபாய்,
ெதற்க ேல காேதஸ்பர்ேனயாவுக்கும், அங்ேகயருந்து ஆத்சார் ஆதாருக்கும்,
அங்ேகயருந்து அஸ்ேமானாவுக்கும் ேபாய், 5 அஸ்ேமானாவலிருந்து எக ப்தன்
நதவைரக்கும் சுற்ற ப்ேபாய்க் மத்தய தைரக் கடலில் முடியும். 6 ேமற்கு
தைசக்குப் மத்தயதைரக் கடேல உங்களுக்கு எல்ைல; அதுேவ உங்களுக்கு
ேமற்கு புறத்து எல்ைலயாக இருக்கும். 7 உங்களுக்கு வடதைச எல்ைல
மத்தயதைரக் கடல் துவங்க , ஓர் என்னும் மைலைய உங்களுக்குக் குற ப்பாக
ைவத்து, 8 ஓர் என்னும் மைல துவங்க , ஆமாத்த ற்குப் ேபாக ற வழிையக்
குற ப்பாக ைவத்து, அங்ேகயருந்து அந்த எல்ைல ேசதாத்த ற்குப் ேபாய்,
9 அங்ேகயருந்து அது ச ப்ேரானுக்குப் ேபாய், ஆத்சார் ஏனானிேல முடியும்;
அதுேவ உங்களுக்கு வடபுறத்து எல்ைலயாக இருக்கும். 10 உங்களுக்குக்
க ழக்குத்தைச எல்ைலக்கு ஆத்சார் ஏனானிலிருந்து ேசப்பாைமக் குற ப்பாக
ைவத்து, 11 ேசப்பாமிலிருந்து எல்ைலயானது ஆயனுக்குக் க ழக்கலுள்ள
ரிப்லாவைரயும், அங்ேகயருந்து கலிேலயா கடல் வைரயும் அதன் கழக்குக்
கைரேயாரமாக, 12 அங்ேகயருந்து ேயார்தான் நத வைரயும் ேபாய், சவக்கடலில்
முடியும்; இந்தச் சுற்று எல்ைலகைளயுைடய ேதசேம உங்களுக்குரிய ேதசம்
என்று ெசால்” என்றார். 13 அப்ெபாழுது ேமாேச இஸ்ரேவல் மக்கைள ேநாக்க :
ஒன்பதைரக் ேகாத்த ரத்தாருக்குக் ெகாடுக்கும்படி ெயேகாவா கட்டைளய ட்டதும்,
நீங்கள் சீட்டுப்ேபாட்டுச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளேவண்டியதுமான ேதசம் இதுேவ.
14 ரூபன் சந்ததயர்கள் தங்கள் முன்ேனார்களுைடய வம்சத்தன்படியும், காத்
சந்ததயர்கள் தங்கள் முன்ேனார்களுைடய வம்சத்தன்படியும், தங்களுைடய
சுதந்தரத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டதும் அல்லாமல், மனாேசயன் பாத க்
ேகாத்த ரத்தாரும் தங்களுைடய சுதந்தரத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டார்கள். 15 இந்த
இரண்டைரக் ேகாத்த ரத்தாரும் சூரிேயாதய தைசயாகய க ழக்ேக எரிேகாவன்
அருகலுள்ள ேயார்தானுக்கு இப்புறத்த ேல தங்களுைடய சுகந்தரத்ைதப்
ெபற்றுக்ெகாண்டார்கள்” என்றான். 16 ேமலும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
17உங்களுக்கு ேதசத்ைதப் பங்க ட்டுக் ெகாடுக்கும் மனிதர்களின் ெபயர்களாவன:
“ஆசாரியனாகய எெலயாசாரும், நூனின்மகனாகய ேயாசுவாவுேம. 18அன்றயும்,
ேதசத்ைதப் பங்கடும்படி ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்தல் ஒவ்ெவாரு தைலவைனயும்
ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள். 19 அந்த மனிதர்களுைடய ெபயர்களாவன: யூதா
ேகாத்த ரத்த ற்குஎப்புன்ேனயன்மகனாகயகாேலபும், 20ச மிேயான் சந்ததயாரும்
ேகாத்த ரத்த ற்கு அம்மியூதன் மகனாகய சாமுேவலும், 21 ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்த ற்குக் கஸ்ேலானின் மகனாகய எலிதாதும், 22 தாண் சந்ததயாரின்
ேகாத்த ரத்த ற்குெயாக்லியன்மகனாகய புக்க என்னும்ப ரபுவும், 23ேயாேசப்பன்
மகனாகய மனாேச சந்ததயாரின் ேகாத்த ரத்த ற்கு எேபாதன் மகனாகய
அன்னிேயல் என்னும் ப ரபுவும், 24 எப்ப ராயீம் சந்ததயாரின் ேகாத்த ரத்த ற்கு
ச ப்தானின் மகனாகய ேகமுேவல் என்னும் ப ரபுவும், 25ெசபுேலான் சந்ததயாரின்
ேகாத்த ரத்த ற்கு பர்னாகன் மகனாகய எலிசாபான் என்னும் ப ரபுவும், 26இசக்கார்
சந்ததயாரின் ேகாத்த ரத்த ற்கு ஆசானின் மகனாகய பல்த்த ேயல் என்னும்
ப ரபுவும், 27 ஆேசர் சந்ததயாரின் ேகாத்த ரத்த ற்கு ேசேலாமியன் மகனாகய
அகயூத் என்னும் ப ரபுவும், 28 நப்தலி சந்ததயாரின் ேகாத்த ரத்த ற்கு அம்மியூதன்
மகனாகய, ெபதாக்ேகல் என்னும் ப ரபுவுேம” என்றார். 29 கானான்ேதசத்த ேல
இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களுக்குச் சுதந்தரங்கைளப் பங்க ட்டுக் ெகாடுக்க றதற்குக்
ெயேகாவா கட்டைளய ட்டவர்கள்இவர்கேள.

அத்த யாயம் 35
ேலவயர்களுக்கானபட்டணங்கள்

1 எரிேகாவன் அருேக ேயார்தாைனச் ேசர்ந்த ேமாவாபன் சமெவளிகளிேல
ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “இஸ்ரேவல் மக்கள் தங்களுைடய ெசாந்த
நலத்ைத ேலவயர்கள் குடியருக்கும்படி பட்டணங்கைளக் ெகாடுக்கேவண்டும்
என்று அவர்களுக்குக் கட்டைளயடு; அந்தப் பட்டணங்கைளச் சூழ்ந்தருக்க ற
ெவளிந லங்கைளயும் ேலவயர்களுக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும். 3 அந்தப்
பட்டணங்கள் அவர்கள் குடியருப்பதற்கும், அைவகைளச் சூழ்ந்த ெவளிந லங்கள்
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அவர்களுைடய ஆடு மாடுகளுக்கும், அவர்களுைடய ெசாத்துக்களுக்கும்,
அவர்களுைடய எல்லா மிருக ஜீவன்களுக்கும் குறக்கப்படேவண்டும். 4 நீங்கள்
ேலவயர்களுக்கு ெகாடுக்கும் பட்டணங்கைளச் சூழ்ந்த ெவளிந லங்கள்
பட்டணத்தன் மதல்துவங்க , ெவளிய ேல சுற்றலும் 1,500 அடிகள் தூரத்த ற்கு
எட்டேவண்டும். 5பட்டணம் மத்தயல்இருக்க, பட்டணத்தன் ெவளிப்புறம் துவங்க ,
க ழக்ேக 3,000 அடிகள், ெதற்ேக 3,000, அடிகள் வடக்ேக 3,000 அடிகள் ேமற்ேக
3,000 அடிகள் அளந்துவ டேவண்டும்; இது அவர்களுைடய பட்டணங்களுக்கு
ெவளிந லங்களாகஇருப்பதாக.

அைடக்கலப்பட்டணம்
6 நீங்கள் ேலவயர்களுக்கு ெகாடுக்கும் பட்டணங்களில் அைடக்கலத்த ற்காக

ஆறு பட்டணங்கள் இருக்கேவண்டும்; ெகாைல ெசய்தவன் அங்ேக தப்ப
ஓடிப்ேபாக றதற்கு அைவகைளக் குறக்கேவண்டும்; அைவகைளயல்லாமல்,
42 பட்டணங்கைள அவர்களுக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும். 7 நீங்கள்
ேலவயர்களுக்கு ெகாடுக்கேவண்டிய பட்டணங்கெளல்லாம் 48 பட்டணங்களும்
அைவகைளச் சூழ்ந்த ெவளிந லங்களுேம. 8 நீங்கள் இஸ்ரேவல் மக்களின்
சுதந்தரத்தலிருந்து அந்தப் பட்டணங்கைளப் ப ரித்துக் ெகாடுக்கும்ேபாது,
அதகமுள்ளவர்களிடத்தலிருந்து அதகமும், ெகாஞ்சமுள்ளவர்களிடத்தலிருந்து
ெகாஞ்சமும் ப ரித்துக்ெகாடுக்கேவண்டும்; அவரவர் சுதந்தரித்துக்ெகாண்ட
சுதந்தரத்தன்படி தங்களுைடய பட்டணங்களில் ேலவயர்களுக்கு
ெகாடுக்கேவண்டும் என்றார். 9 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
10 “நீ இஸ்ரேவல் மக்கேளாடு ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: நீங்கள்
ேயார்தாைன நதையக் கடந்து, கானான் ேதசத்தல் நுைழயும்ேபாது,
11 ைக தவற ஒருவைனக் ெகான்று ேபாட்டவன் ஓடிப்ேபாயருக்கும்
அைடக்கலப்பட்டணங்களாகச் சல பட்டணங்கைளக் குறக்கேவண்டும்.
12 ெகாைலெசய்தவன் நயாயசைபய ேல நயாயம் வ சாரிக்கப்படும் முன்பு
சாகாமல், பழிவாங்குகறவன் ைகக்குத் தப்ப ப்ேபாயருக்கும்படி, அைவகள்
உங்களுக்கு அைடக்கலப்பட்டணங்களாக இருக்கேவண்டும். 13 நீங்கள்
ெகாடுக்கும் பட்டணங்களில் ஆறு பட்டணங்கள் அைடக்கலத்த ற்காக
இருக்கேவண்டும். 14 ேயார்தானுக்கு நத க்கு கழக்கு புறத்தல் மூன்று
பட்டணங்கைளயும், கானான்ேதசத்தல் மூன்று பட்டணங்கைளயும்
ெகாடுக்கேவண்டும்; அைவகள் அைடக்கலப்பட்டணங்களாகும். 15 ைக தவற
ஒருவைனக் ெகான்றவன் எவேனா, அவன் அங்ேக ஓடிப்ேபாயருக்கும்படி,
அந்த ஆறு பட்டணங்களும் இஸ்ரேவல் மக்களுக்கும் உங்களின் நடுேவ
இருக்கும் பரேதச க்கும் அந்நயனுக்கும் அைடக்கலப்பட்டணங்களாக
இருக்கேவண்டும். 16 “ஒருவன் இரும்பு ஆயுதத்தனால் ஒருவைன
ெவட்டினதனால் அவன் ெசத்துப்ேபானால், ெவட்டினவன் ெகாைலபாதகனாக
இருக்க றான்; ெகாைலபாதகன் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும். 17 ஒருவன்
ஒரு கல்ைல எடுத்து, சாகத்தக்கதாக ஒருவன்ேமல் எற க றதனாேல அவன்
ெசத்துப்ேபானால் கல்ெலற ந்தவன் ெகாைலபாதகனாக இருக்க றான்;
அவன் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும். 18 ஒருவன் தன்னுைடய ைகயல்
ஒரு மர ஆயுதத்ைத எடுத்து, சாகத்தக்கதாக ஒருவைன அடித்ததனால்
அவன் ெசத்துப்ேபானால், அடித்தவன் ெகாைலபாதகனாக இருக்க றான்;
ெகாைலபாதகன் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும். 19 பழிவாங்கேவண்டியவேன
ெகாைலபாதகைனக் ெகால்லேவண்டும்; அவைனக் கண்டவுடன்
அவைனக் ெகான்று ேபாடலாம். 20 ஒருவன் பைகயனால் ஒருவைன
வழத்தள்ளினதனாேலா, பதுங்கயருந்து அவன் சாகும்படி அவன்ேமல்
ஏதாகலும் எற ந்ததனாேலா, 21 அவைனப் பைகத்து, தன்னுைடய ைகயனால்
அடித்ததனாேலா, அவன் ெசத்துப்ேபானால், அடித்தவன் ெகாைலபாதகன்;
அவன் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும், பழிவாங்குகறவன் ெகாைலபாதகைனக்
கண்டவுடன் ெகான்றுேபாடலாம். 22 “ஒருவன் பைகெயான்றும் இல்லாமல்
த டீெரன ஒருவைனத் தள்ளி வ ழச்ெசய்ததாேலா, பதுங்காமல் எந்த ஒரு
ஆயுதத்ைத அவன்ேமல் பட எற ந்ததனாேலா, 23 அவனுக்கு எத ரியாக
இல்லாமலும் அவனுக்குத் தீங்கு ெசய்ய நைனக்காமலும் இருக்கும்ேபாது,
ஒருவைனக் ெகான்றுேபாடும்படியான ஒரு கல்லினால் அவைனபார்க்காமல்
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எறய, அது அவன்ேமல் பட்டதனாேலா, அவன் ெசத்துப்ேபானால், 24அப்ெபாழுது
ெகாைலெசய்தவைனயும் பழிவாங்குகறவைனயும் சைபயார் இந்த
நயாயப்படி வ சாரித்து, 25 ெகாைலெசய்தவைனப் பழிவாங்குகறவனுைடய
ைகக்குத் தப்புவ த்து, அவன் ஓடிப்ேபாயருந்த அைடக்கலப்பட்டணத்தற்கு
அவைனத் தரும்பப்ேபாகும்படி ெசய்யேவண்டும்; பரிசுத்த ைதலத்தனால்
அப ேஷகம் ெபற்ற ப ரதான ஆசாரியன் மரணமைடயும்வைர அவன் அத ேல
இருக்கேவண்டும். 26 ஆனாலும் ெகாைலெசய்தவன் தான் ஓடிப்ேபாயருக்க ற
அைடக்கலப்பட்டணத்தன் எல்ைலைய வ ட்டு ெவளிப்பட்டிருக்கும்ேபாது,
27 பழிவாங்குகறவன் ெகாைல ெசய்தவைன அைடக்கலப்பட்டணத்தற்கு
ெவளிேய கண்டுபடித்துக் ெகான்றுேபாட்டால், அவன்ேமல் இரத்தப்பழி
இல்ைல. 28 ெகாைலெசய்தவன் ப ரதான ஆசாரியன் மரணமைடயும்வைர
அைடக்கலப்பட்டணத்தல் இருக்கேவண்டும்; ப ரதான ஆசாரியன்
மரணமைடந்தபன்பு, தன்னுைடய சுதந்தரமான தன்னுைடய ெசாந்த நலத்த ற்குத்
தரும்ப ப்ேபாகலாம். 29 “இைவகள்உங்களுைடயவீடுகளில் எங்கும்உங்களுைடய
தைலமுைறேதாறும் உங்களுக்கு நயாயவத ப் ப ரமாணமாக இருப்பதாக.
30 எவனாவது, ஒரு மனிதைனக்ெகான்றுேபாட்டால், அப்ெபாழுது சாட்ச களுைடய
வாக்குமூலத்தன்படி அந்தக் ெகாைலபாதகைனக் ெகாைலெசய்யேவண்டும்;
ஒேர சாட்சையக்ெகாண்டுமட்டும் ஒரு மனிதன் சாகும்படி தீர்ப்புச்ெசய்யக்கூடாது.
31 சாக றதற்ேகற்ற குற்றம் சுமந்த ெகாைலபாதகனுைடய உயருக்காக
நீங்கள் மீட்கும் ெபாருைள வாங்கக்கூடாது; அவன் தப்பாமல்
ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும். 32 தன்னுைடய அைடக்கலப்பட்டணத்தற்கு
ஓடிப்ேபானவன்ஆசாரியன்மரணமைடயாததற்குமுன்ேனதன்னுைடயநாட்டிற்குத்
தரும்பவரும்படி நீங்கள் அவனுக்காக மீட்கும் ெபாருைள வாங்கக்கூடாது.
33 நீங்கள் இருக்கும் ேதசத்ைதப் பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்காமல் இருங்கள்;
இரத்தம் ேதசத்ைதத் தீட்டுப்படுத்தும்;இரத்தம் ச ந்தனவனுைடயஇரத்தத்தனாேல
அன்ற , ேவெறான்றனாலும் ேதசத்த ேல ச ந்தப்பட்ட இரத்தத்த ற்காகப்
பாவநவ ர்த்தயல்ைல. 34 நீங்கள் குடியருக்கும் என்னுைடய வாசஸ்தலமாகய
ேதசத்ைதத் தீட்டுப்படுத்தேவண்டாம்; ெயேகாவாவாகய நான் இஸ்ரேவல்
மக்களின்நடுேவவாழ்ந்துெகாண்டிருக்க ேறன்என்றுெசால்” என்றார்.

அத்த யாயம் 36
ெசெலாப்ப யாத்தன்மகள்களுைடயசுதந்த ரம்

1 ேயாேசப்பன் மகனுைடய வம்சத்தாரில் மனாேசயன் மகனாகய
மாகீருக்குப் ப றந்த கீேலயாத்தன் வம்ச ப தாக்களான தைலவர்கள் ேசர்ந்து,
ேமாேசக்கும் இஸ்ரேவலின் முன்ேனார்களுைடய ப தாக்களில் தைலவர்களாகய
ப ரபுக்களுக்கும் முன்பாக வந்து, அவர்கைள ேநாக்க : 2 “சீட்டுப்ேபாட்டு,
ேதசத்ைத இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு சுதந்தரமாகக் ெகாடுக்கும்படி எங்களுைடய
ஆண்டவனுக்குக் ெயேகாவா கட்டைளய ட்டாேர; அன்றயும், எங்களுைடய
சேகாதரனாகய ெசெலாப்ப யாத்தன் சுதந்தரத்ைத அவன் மகள்களுக்குக்
ெகாடுக்கேவண்டும் என்றும் எங்களுைடய ஆண்டவனுக்குக் ெயேகாவாவாேல
கட்டைளய டப்பட்டேத. 3 இப்படியருக்க, இவர்கள் இஸ்ரேவல் மக்களுைடய
ேவெறாரு ேகாத்த ரத்தன்ஆண்களுக்குமைனவகளானால்,அந்தமகள்களுைடய
சுதந்தரம் எங்கள் முற்ப தாக்களுைடய சுதந்தரத்தலிருந்து நீங்க , அவர்கள்
உட்படுக ற ேகாத்த ரத்தன் சுதந்தரத்ேதாடு ேசர்ந்துேபாகும்; இப்படி எங்களுைடய
சுதந்தரத்த ற்குச் சீட்டினால் வழுந்த பங்கல் இல்லாமல் அற்றுப்ேபாகுேம.
4 இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு யூபலி வருடம் வந்தாலும், அவர்களுைடய சுதந்தரம்
அவர்கள் உட்பட்டுப்ேபான ேகாத்த ரத்தன் சுதந்தரத்ேதாடு ேசர்ந்துேபாகும்; இப்படி
எங்கள்ப தாக்களுைடயேகாத்த ரத்தன்சுதந்தரத்தலிருந்துஅதுநீங்க ப்ேபாகுேம”
என்றார்கள். 5 அப்ெபாழுது ேமாேச ெயேகாவாவுைடய கட்டைளயன்படி
இஸ்ரேவல் மக்கைள ேநாக்க : “ேயாேசப்பு சந்ததயாரின் ேகாத்த ரத்தார்
ெசால்லுகறது சரிேய. 6 ெயேகாவா ெசெலாப்ப யாத்தன் மகள்கைளக்குறத்த
காரியத்தல் கட்டைளயடுகறதாவது: அவர்கள் தங்களுக்கு இஷ்டமானவர்கைள
தருமணம்ெசய்யலாம்;ஆனாலும்,தங்களுைடயப தாவன்ேகாத்த ரவம்சத்தாரில்
மட்டும் அவர்கள் தருமணம் ெசய்யேவண்டும். 7இப்படிேய இஸ்ரேவல் மக்களின்
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சுதந்தரம் ஒரு ேகாத்த ரத்ைதவ ட்டு, ேவறு ேகாத்த ரத்த ற்குப் ேபாகாமல்
இருக்கும்; இஸ்ரேவல் மக்கள் அவரவர் தங்கள்தங்கள் முன்ேனார்களுைடய
ேகாத்த ரத்தன் சுதந்தரத்த ேல நைலெகாண்டிருக்கேவண்டும். 8 இஸ்ரேவல்
மக்கள் அவரவர் தங்கள்தங்கள் முற்ப தாக்களின் சுதந்தரத்ைத அநுபவக்கும்படி,
இஸ்ரேவல் மக்களுைடய ஒரு ேகாத்த ரத்த ேல சுதந்தரம் அைடந்தருக்க ற
எந்தக் மகளும் தன்னுைடய முன்ேனாரின் ேகாத்த ர வம்சத்தாரில் ஒருவனுக்கு
மைனவயாகேவண்டும். 9 சுதந்தரமானது ஒரு ேகாத்த ரத்ைத வ ட்டு
ேவெறாரு ேகாத்த ரத்ைதச் ேசரக்கூடாது; இஸ்ரேவல் மக்களுைடய ஒவ்ெவாரு
ேகாத்த ரமும் தன்தன் சுதந்தரத்த ேல நைலெகாண்டிருக்கேவண்டும் என்று
கட்டைளய ட்டிருக்க றார்” என்றான். 10 ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடி
ெசெலாப்ப யாத்தன்மகள்கள்ெசய்தார்கள். 11ெசெலாப்ப யாத்தன்மகள்களாகய
மக்லாள், த ர்சாள், ஒக்லாள், மில்காள், ேநாவாள் என்பவர்கள் தங்களுைடய
ப தாவன் சேகாதரர்களுைடய சந்ததயாைர தருமணம் ெசய்தார்கள்; அவர்கள்
ேயாேசப்பன் மகனாகய மனாேச சந்ததயாரின் வம்சத்தாைரத் தருமணம்
ெசய்தபடியால், 12 அவர்களுைடய சுதந்தரம் அவர்கள் ப தாவன் வம்சமான
ேகாத்த ரத்ேதாடு இருந்தது. 13 எரிேகாவன் அருேக ேயார்தான் நத க்கு
இப்புறத்தலுள்ள ேமாவாபன் சமெவளிகளில் ெயேகாவா ேமாேசையக் ெகாண்டு
இஸ்ரேவல்மக்களுக்குவதத்தகட்டைளகளும்நயாயங்களும்இைவகேள.
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உபாகமம்
ஆச ரியர்

ேமாேச தான் இந்த புத்தகத்தன் ஆச ரியர். ேயார்தான் நதைய கடக்கும்
முன் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு ேமாேச ெசய்த உபேதசங்களின் ெதாகுப்புகள்
அதகமாக பதயப்பட்டு இருக்க றது. 1:2, ேமாேச இஸ்ரேவலர் எல்ேலாைரயும்
ேநாக்க ச் ெசான்ன வசனங்களாவன. கைடச அத காரம் அேனகமாக
ேயாசுவாவனால் எழுதப்பட்டதாக கருதப்படுக றது. ேமாேச தான் இந்த
புத்தகத்தன் ஆச ரியர் என்று புத்தகம் முழுவதலும் நைறய ஆதாரங்கள்
காணப்படுகறது. 1:2, 4, 31:24. ேமாேசயும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் ேயார்தான்
நத க்கு இப்புறத்தல் இருக்கற ேமாவாபன் ேதசத்தல் இருந்தைத இந்த
புத்தகம் காண்பக்க றது. 1:5. உபாகமம் என்ற பதத்தன் ெபாருள் இரண்டாவது
நயாயப ரமாணம். ேதவனுக்கும்அவருைடயஜனங்களானஇஸ்ரேவலர்களுக்கும்
நடுவல் ெசய்யப்பட்ட உடன்படிக்ைக ப ரமாணங்கைள மறுபடியும் இந்த
புத்தகத்தல்கூறப்பட்டிருக்க றது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக . மு. 1,446 க்கும் 1,405 க்கும். இைடயல்எழுதப்பட்டது.
இஸ்ரேவலர் கானான் ேதசத்த ற்குள் ப ரேவச க்கவருந்த 40 நாட்களில்

எழுதப்பட்டது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

எக ப்து ேதசத்தன் அடிைமத்தனத்தலிருந்து வடுதைலயான இஸ்ரேவலர்கள்,
40 வருடங்கள் அைலந்து த ரிந்து இறந்தபன்பு, கானான் ேதசத்தல் ப ரேவச க்க
ஆயத்தமாக இருந்த இைளய சந்ததயான இஸ்ரேவலர்களுக்கும், மற்றும் ேவத
புத்தகத்ைதவாச ப்பவர்களுக்கும்எழுதப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
இஸ்ரேவல் ேதசத்த ற்கு ேமாேச ெகாடுத்தவழியனுப்பும் ெசய்த கள். இஸ்ரேவல்

வாக்குதத்தம் ெசய்யப்பட்ட ேதசத்தல் ப ரேவச க்க ஆயுத்தமாக இருந்தார்கள்.
எக ப்ைத வ ட்டு நாற்பது வருடங்கள் வனாந்த ரத்தல் சுற்ற , இப்ேபாது
ேயார்தான் நதைய கடந்து கானான் ேதசத்ைத ெசாந்தமாக்கும் நாட்களில்
இருந்தார்கள். ஆனாலும் ேமாேச ேதசத்தல் ப ரேவச க்காமல் மரணத்தல்
ப ரேவச க்க இருந்த நாட்களில் ேபசன ெசய்த கள் ப ரேவச க்க ேபாக ற புதய
ேதசத்தல், சுகமாயருக்கும்படி ேதவனுைடய கட்டைளகளுக்கு கீழ்படிய அன்பாய்
ேமாேசயனால் ேகட்டுக் ெகாள்ளப்பட்ட வழியனுப்பும் ெசய்த கள். இந்த
இஸ்ரேவலின் ேதவன் யார் என்றும் இஸ்ரேவலர்களுக்கு என்ன ெசய்தார்
என்றும் ஜனங்களுக்கு நைனப்பூட்டும் ெசய்த கைள அளித்தான். 6:4, 10-12; 20-23.
அதுமாத்த ரமில்லாமல் பன்வரும் சந்தத க்கும்இந்த கட்டைளகைளைகக்ெகாள்ள
கற்றுக்ெகாடுக்கும்படிமன்றாடுக றான். 6:6-9.

ைமயக்கருத்து
கீழ்படிதல்

ெபாருளடக்கம்
1.இஸ்ரேவலர் எக ப்தலிருந்துெசய்த ப ரயாணங்கள்— 1:1-3:29
2. ேதவனுடன்இஸ்ரேவலுக்குஉள்ளஉறவுகள்— 4:1-5:33
3. ேதவனுக்குவசுவாசமாய்இருப்பதன்அவசயம்— 6:1-11:32
4. ேதவனிடத்தல்அன்புகூறுவதும்அவருைடயகட்டைளக்களுக்குகீழ்படிவதும்—
12:1-26:19

5.ஆச ர்வாதங்களும்சாபங்களும்— 27:1-30:20
6. கைடச ெசய்த களும்ேமாேசயன்மரணமும்— 31:1-34:12

ஓேரைபவ ட்டுப் புறப்படுவதற்கானகட்டைள
1 ேசயீர் மைலவழியாக ஓேரபுக்குப் பத ெனாரு நாட்கள் ப ரயாண

தூரத்தலுள்ள காேதஸ்பர்ேனயாவலிருந்து, 2 சூப்புக்கு எத ராகவும், பாரான்,
ேதாப்ேபல், லாபான், ஆஸேராத், த சாகாப் ஆகயவற்ற க்கு நடுவலும்
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இருக்கற ேயார்தானுைடய க ழக்கு பகுதயல் வனாந்த ரத்தன் சமெவளிக்கு
வந்தேபாது, ேமாேச இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாைரயும் ேநாக்க ச் ெசான்ன
வசனங்களாவன: 3 எஸ்ேபானில் குடியருந்த எேமாரியர்களின் ராஜாவாகய
சீேகாைனயும், எத்ேரயன் அருேக அஸ்தேராத்தல் குடியருந்த பாசானின்
ராஜாவாகய ஓக் என்பவைனயும், ேமாேச ேதாற்கடித்தபன்பு, 4 எக ப்ைத
வ ட்ட 40 ஆம் வருடம் பத ேனாராம் மாதம் முதல் ேததய ேல, ேமாேச
இஸ்ரேவல் மக்களுக்குச் ெசால்லும்படி தனக்குக் ெயேகாவா ெகாடுத்த
யாைவயும் அவர்களுக்குச் ெசான்னான். 5 ேயார்தான் நத க்கு க ழக்கு
தைசயலிருக்கற ேமாவாபன் ேதசத்தல் ேமாேச இந்த நயாயப்ப ரமாணத்ைத
வவரித்துக் காண்பக்கத் துவங்க , 6 ஓேரப ேல நம்முைடய ேதவனாகய
ெயேகாவா நம்மிடம் ெசான்னது என்னெவன்றால்: “நீங்கள் இந்த மைலயருேக
தங்கயருந்தது ேபாதும். 7நீங்கள் தரும்ப ப் ப ரயாணம் ெசய்து, எேமாரியர்களின்
மைலநாட்டிற்கும், அதற்கு அருகலுள்ள எல்லா சமெவளிகளிலும், குன்றுகளிலும்,
பள்ளத்தாக்குகளிலும், ெதன்தைசயலும், மத்தய தைரக் கடேலாரத்தலும்
இருக்கற கானானியர்களின் ேதசத்த ற்கும், லீபேனானுக்கும், ஐப்ப ராத்து
நத என்னும் ெபரிய நதவைரக்கும் ெசல்லுங்கள். 8 இேதா, இந்த ேதசத்ைத
உங்களுக்கு முன்பாக ைவத்ேதன்; நீங்கள் ேபாய், ெயேகாவா உங்களுைடய
முற்ப தாக்களாகயஆப ரகாமுக்கும், ஈசாக்குக்கும்,யாக்ேகாபுக்கும்அவர்களுக்குப்
பன்வரும் அவர்களுைடய சந்தத க்கும் வாக்களித்துக் ெகாடுத்த அந்த ேதசத்ைத
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளுங்கள்” என்றார்.

தைலவர்கள்நயமனம்
9 அக்காலத்த ேல நான் உங்கைள ேநாக்க : “நான் ஒருவேன உங்களுைடய

பாரத்ைத சுமக்கமுடியாது. 10 உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா
உங்கைளப் ெபருகச்ெசய்தார்; இேதா, இந்நாளில் நீங்கள் வானத்தன்
நட்சத்த ரங்கைளப்ேபால த ரளாக இருக்க றீர்கள். 11 நீங்கள் இப்ெபாழுது
இருக்கறைதப் பார்க்கலும் ஆய ரம் மடங்கு அதகமாகும்படி உங்கள்
முற்ப தாக்களின்ேதவனாகயெயேகாவாஉங்களுக்குச்ெசான்னபடிேயஉங்கைள
ஆசீர்வத ப்பாராக. 12 உங்களுைடய வருத்தத்ைதயும், ப ரச்சைனகைளயும்,
வழக்குகைளயும் நான் ஒருவேன தாங்குவது எப்படி? 13 நான் உங்களுக்கு
தைலவர்கைள ஏற்படுத்துவதற்காக, உங்களுைடய ேகாத்த ரங்களில்
ஞானமும், வேவகமும், அறவும் உள்ளவர்கெளன்று நன்மத ப்பு ெபற்ற
மனிதர்கைளத் ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள் என்று ெசான்ேனன். 14 நீங்கள்
எனக்கு மறுெமாழியாக: நீர் ெசய்யச்ெசான்ன காரியம் நல்லது என்றீர்கள்.
15 ஆைகயால் நான் ஞானமும், அறவுமுள்ள மனிதர்களாகய உங்கள்
ேகாத்த ரங்களின் வம்சத் தைலவர்கைளத் ெதரிந்துெகாண்டு, அவர்கள்
உங்களுக்குத் தைலவர்களாயருக்க, ஆயரம்ேபருக்கு தைலவர்களாகவும்,
நூறுேபருக்கு தைலவர்களாகவும், ஐம்பதுேபருக்கு தைலவர்களாகவும்,
பத்துப்ேபருக்கு தைலவர்களாகவும் உங்கள் ேகாத்த ரங்களில் அத காரிகளாகவும்
ஏற்படுத்த ேனன். 16 அக்காலத்த ேல உங்களுைடய நயாயாத பத கைள நான்
ேநாக்க : நீங்கள் உங்கள் சேகாதரர்களின் வழக்குகைளக் ேகட்டு, உங்கள்
சேகாதரர்களுக்கும், அவர்களிடத்தல் தங்கும் அந்நயனுக்கும், நீதயன்படி
தீர்ப்புச் ெசய்யுங்கள். 17 நயாயத்த ேல முகதாட்சணியம் பார்க்காமல் ெபரியவன்
ெசால்வைதக் ேகட்பதுேபாலச் ச றயவன் ெசால்வைதயும் ேகட்கக்கடவீர்கள்;
மனிதனுைடய முகத்த ற்குப் பயப்படக்கூடாது; நயாயத்தீர்ப்பு ேதவனுைடயது;
உங்களுக்குக் கடினமாயருக்கும் காரியத்ைத என்னிடம் ெகாண்டு வாருங்கள்;
நான் அைதக் ேகட்ேபன் என்று ெசால்லி, 18 நீங்கள் ெசய்யேவண்டிய காரியங்கள்
எல்லாவற்ைறயும்அக்காலத்த ேலகட்டைளய ட்ேடன்.

ேவவுகாரர்கள்அனுப்பப்படுதல்
19 “நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவா நமக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய, நாம்

ஓேரைபவ ட்டுப் ப ரயாணம் ெசய்து, எேமாரியர்களின் மைலநாட்டிற்கு ேநராக
நீங்கள் பார்த்த அந்தப் பயங்கரமான ெபரிய வனாந்த ர வழி முழுவதும்
நடந்து வந்து, காேதஸ்பர்ேனயாவ ேல ேசர்ந்ேதாம். 20 அப்ெபாழுது நான்
உங்கைள ேநாக்க : நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவா நமக்குக்ெகாடுக்கும்



உபாகமம்அத்தயாயம் 1:21 235 உபாகமம்அத்தயாயம் 1:41

எேமாரியர்களின் மைலநாடு வைர வந்து ேசர்ந்தீர்கள். 21 இேதா, உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா அந்த ேதசத்ைத உனக்கு முன்பாக ைவத்தருக்க றார்;
உன் முற்ப தாக்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குச் ெசான்னபடிேய,
நீ ேபாய் அைத ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்; பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இரு
என்ேறன். 22 அப்ெபாழுது நீங்கள் எல்ேலாரும் என்னிடம் வந்து: நமக்காக அந்த
ேதசத்ைதச் ேசாத த்துப்பார்க்கவும், நாம் இன்னவழியாக அதல் ெசன்று, இன்ன
பட்டணங்களுக்குப் ேபாகலாம் என்று நமக்கு மறுெசய்த ெகாண்டுவரவும்,
நமக்கு முன்பாக மனிதர்கைள அனுப்புேவாம் என்றீர்கள். 23 அது எனக்கு
நன்றாகக்கண்டது; ேகாத்த ரத்த ற்கு ஒருவனாக பன்னிரண்டு மனிதர்கைளத்
ெதரிந்ெதடுத்து அனுப்ப ேனன். 24 அவர்கள் புறப்பட்டு, மைலகளில் ஏற ,
எஸ்ேகால் பள்ளத்தாக்கு வைர ேபாய், அைத உளவுபார்த்து, 25 அந்த ேதசத்தன்
பழங்களில் சலவற்ைறத்தங்கள்ைககளில்எடுத்துக்ெகாண்டுநம்மிடத்தல்வந்து,
நம்முைடயேதவனாகயெயேகாவாநமக்குக்ெகாடுக்கும்ேதசம்நல்லேதசம்என்று
நம்மிடத்தல்ெசான்னார்கள்.

ேதவனுக்குஎத ரானகலகம்
26 “அப்படியருந்தும், நீங்கள், ேபாகமாட்ேடாம் என்று உங்கள் ேதவனாகய

ெயேகாவாவுைடய கட்டைளக்கு வ ேராதமாக எத ர்த்து, 27 உங்கள் கூடாரங்களில்
முறுமுறுத்து: ெயேகாவா நம்ைம ெவறுத்து, நம்ைம அழிப்பதற்காக
நம்ைம எேமாரியர்களின் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுக்க, நம்ைம எக ப்து
ேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்தார். 28 நாம் எங்ேக ேபாகலாம்; அந்த மக்கள்
நம்ைமவ ட பலவான்களும், உயரமானவர்களும், அவர்களுைடய பட்டணங்கள்
ெபரியைவகளும், வானளாவய மதலுள்ளைவகளுமாக இருக்க றெதன்றும்,
ஏனாக்கயர்களின் சந்ததையயும் அங்ேக கண்ேடாம் என்றும் நம்முைடய
சேகாதரர்கள் ெசால்லி, நம்முைடய இருதயத்ைதக் கலங்கச்ெசய்தார்கள்
என்று ெசான்னீர்கள். 29 அப்ெபாழுது நான் உங்கைள ேநாக்க : நீங்கள்
கலங்காமலும் அவர்களுக்குப் பயப்படாமலும் இருங்கள். 30 உங்களுக்கு முன்
ெசல்லும் உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா தாேம எக ப்தல் உங்கேளாடிருந்து,
உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாகச் ெசய்த எல்லாவற்ைறப் ேபாலவும்,
வனாந்த ரத்தல் ெசய்துவந்ததுேபாலவும், உங்களுக்காக ேபார்ெசய்வார்.
31 ஒரு மனிதன் தன் பள்ைளையச் சுமந்துெகாண்டு ேபாவதுேபால, நீங்கள்
இவ்வ டத்த ற்கு வருகறவைரக்கும், நடந்துவந்த வழிகள் எல்லாவற்றலும்,
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா உங்கைளச் சுமந்துெகாண்டு வந்தைதக்
கண்டீர்கேள. 32உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா நீங்கள் முகாம் அைமக்கத்தக்க
இடத்ைதப் பார்க்கவும், நீங்கள் ேபாகேவண்டிய வழிைய உங்களுக்குக் காட்டவும்,
33 இரவல் அக்கனியலும் பகலில் ேமகத்தலும் உங்களுக்குமுன் ெசன்றாேர.
இப்படியருந்தும்,இந்தக்காரியத்தல்நீங்கள்அவைரவசுவாச க்காமற்ேபானீர்கள்.
34 “ஆைகயால் ெயேகாவா உங்கள் வார்த்ைதகளின் சத்தத்ைதக் ேகட்டு,
கடுங்ேகாபங்ெகாண்டு: 35 உங்கள் முற்ப தாக்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று
நான் வாக்களித்த அந்த நல்ல ேதசத்ைத இந்தப் ெபால்லாத சந்ததயாராக ய
மனிதர்களில் ஒருவரும் காண்பதல்ைல என்றும், 36 எப்புன்ேனயன் மகனாகய
காேலப் மாத்த ரம் அைதக் காண்பான்; அவன் ெயேகாவாைவ உத்தமமாகப்
பன்பற்றனபடியனால், நான் அவன் மித த்து வந்த ேதசத்ைத அவனுக்கும்
அவனுைடயபள்ைளகளுக்கும்ெகாடுப்ேபன்என்றும்வாக்களித்தார். 37அன்றயும்
உங்கள் நமித்தம் ெயேகாவா என்ேமலும் ேகாபங்ெகாண்டு: நீயும் அதல்
நுைழவதல்ைல; 38 உனக்கு முன்பாக ந ற்க ற நூனின் மகனாகய ேயாசுவா
அதல் நுைழவான்; அவைனத் த டப்படுத்து; அவேன அைத இஸ்ரேவலுக்குச்
ெசாந்தமாகப் பங்கடுவான். 39 ெகாள்ைளயாவார்கள் என்று நீங்கள் ெசான்ன
உங்கள்குழந்ைதகளும்,இந்நாளில்நன்ைமதீைமஅறயாதஉங்கள்பள்ைளகளும்
அதல் நுைழவார்கள்; அவர்களுக்கு அைதக் ெகாடுப்ேபன்; அவர்கள் அைதச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வார்கள். 40 நீங்கேளா தரும்ப க்ெகாண்டு, சவந்த
சமுத்த ரத்தன் வழியாக வனாந்த ரத்த ற்குப் ப ரயாணப்பட்டுப் ேபாங்கள்
என்றார். 41 அப்ெபாழுது நீங்கள் எனக்கு மறுெமாழியாக: “ெயேகாவாவுக்கு
வ ேராதமாகப்பாவம்ெசய்ேதாம்;நம்முைடயேதவனாகயெயேகாவாஎங்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிெயல்லாம் நாங்கள் ேபாய் ேபார் ெசய்ேவாம் என்று ெசால்லி,
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நீங்கள் யாவரும்உங்களுைடயஆயுதங்கைள எடுத்துக்ெகாண்டு, மைலயன்ேமல்
ஏற ஆயத்தமாயருந்தீர்கள். 42 அப்ெபாழுது ெயேகாவா என்ைனப் பார்த்து:
நீங்கள் உங்களுைடய எத ரிகளுக்கு முன்பாக ேதாற்றுப்ேபாகாதபடி, ேபாகாமலும்
ேபார் ெசய்யாமலும் இருப்பீர்களாக; நான் உங்களுடன் இருக்கமாட்ேடன்
என்று அவர்களுக்குச் ெசால் என்றார். 43 அப்படிேய நான் உங்களுக்குச்
ெசான்ேனன்; நீங்கேளா ெசவெகாடாமல், ெயேகாவாவுைடய கட்டைளக்கு
வ ேராதமாகத் துணிந்து மைலயன்ேமல் ஏறனீர்கள். 44 அந்த மைலய ேல
குடியருந்த எேமாரியர்கள் உங்கைள எத ர்க்கும்படி புறப்பட்டுவந்து, ேதனீக்கள்
துரத்துகறதுேபால உங்கைளத் துரத்த , உங்கைளச் ேசயீர் துவங்க ஓர்மாவைர
தாக்கனார்கள். 45நீங்கள்தரும்பவந்து,ெயேகாவாவுைடயசமுகத்தல்அழுதீர்கள்;
ெயேகாவா உங்கள் சத்தத்ைதக் ேகட்கவல்ைல, உங்களுக்குச் ெசவெகாடுக்கவும்
இல்ைல. 46இப்படி காேதச ேலஅேநக நாட்கள்தங்கயருந்தீர்கள்.

அத்த யாயம் 2
வனாந்த ரத்தல்சுற்ற த்த ரிதல்

1 “ெயேகாவா எனக்குச் ெசான்னபடி நாம் தரும்ப , சவந்த சமுத்த ரத்த ற்குப்
ேபாக ற வழியாக வனாந்த ரத்த ற்குப் ப ரயாணம்ெசய்து, அேநக நாட்கள் ேசயீர்
நாட்ைட சுற்ற த்த ரிந்ேதாம். 2அப்ெபாழுது ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : 3 நீங்கள்
இந்தமைலநாட்ைடச்சுற்ற த்த ரிந்ததுேபாதும்;வடக்ேகதரும்புங்கள். 4மக்களுக்கு
நீ கட்டைளய டேவண்டியது என்னெவன்றால்: ேசயீரிேல குடியருக்க ற ஏசாவன்
சந்ததயானஉங்கள்சேகாதரர்களின்எல்ைலையக்கடக்கப்ேபாக றீர்கள்;அவர்கள்
உங்களுக்குப் பயப்படுவார்கள்; நீங்கேளா மிகவும் எச்சரிக்ைகயாயருங்கள்;
5 அவர்கேளாடு ேபார்ெசய்யேவண்டாம்; அவர்களுைடய ேதசத்த ேல ஒரு
அடி நலத்ைதக்கூட உங்களுக்குக் ெகாடுக்கமாட்ேடன்; ேசயீர் மைலநாட்ைட
ஏசாவுக்குச் ெசாந்தமாகக் ெகாடுத்தருக்க ேறன். 6 உணவுப்ெபாருட்கைள
அவர்களிடம் பணத்தற்கு வாங்க ச் சாப்ப ட்டு, தண்ணீைரயும் அவர்களிடம்
பணத்தற்கு வாங்க க் குடியுங்கள். 7 உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன்
ைகயன் ெசயல்களிெலல்லாம் உன்ைன ஆசீர்வத த்து வருகறார்; இந்தப்
ெபரிய வனாந்த ரத்தன்வழியாக நீ நடந்துவருகறைத அறவார்; இந்த
நாற்பது வருடங்களும் உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன்னுடன் இருந்தார்;
உனக்கு ஒன்றும் குைறவுபடவல்ைல என்று ெசால் என்றார். 8 “அப்படிேய
நாம் ேசயீரிேல குடியருக்க ற நம்முைடய சேகாதரர்களாகய ஏசாவன்
சந்ததையவ ட்டுப் புறப்பட்டு, சமபூமி வழியாக ஏலாத்த ற்கும், எச ேயான்
ேகேபருக்கும் ேபாய், தரும்ப க்ெகாண்டு, ேமாவாப் வனாந்த ரவழியாக வந்ேதாம்.
9அப்ெபாழுது ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : நீ ேமாவாைப துன்பப்படுத்தாமலும்,
அவர்களுடன் ேபார்ெசய்யாமலும் இரு; அவர்களுைடய ேதசத்தல் உனக்கு
ஒன்ைறயும் ெசாந்தமாகக் ெகாடுக்கமாட்ேடன்; ஆர் என்னும் பட்டணத்ைத
ேலாத் சந்தத க்குச் ெசாந்தமாகக் ெகாடுத்ேதன். 10 த ரளானவர்களும்,
ஏனாக்கயர்கைளப்ேபால உயரமானவர்களுமான பலத்த மக்களாகய ஏமியர்கள்
அதல் முன்ேன குடியருந்தார்கள். 11 அவர்களும் ஏனாக்கயர்கைளப்ேபால
இராட்சதர்கள் என்று கருதப்பட்டார்கள், ேமாவாப யர்கேளா அவர்கைள
ஏமியர்கள் என்று ெசால்லுகறார்கள். 12 ஓரியர்களும் ேசயீரில் முன்ேன
குடியருந்தார்கள்; ெயேகாவா தங்களுக்குச் ெசாந்தமாகக் ெகாடுத்த
ேதசத்தாைர இஸ்ரேவல் துரத்தனதுேபால, ஏசாவன் சந்ததயனர் அந்த
ஓரியர்கைளத் துரத்த , அவர்கைளத் தங்கள் முகத்த ற்கு முன்பாக அழித்து,
அவர்கள் இருந்த பகுதயல் குடிேயறனார்கள். 13 நீங்கள் எழுந்து, ேசேரத்
ஆற்ைற கடந்துேபாங்கள் என்று ெசான்னார்; அப்படிேய ேசேரத் ஆற்ைறக்
கடந்ேதாம். 14 ேபார்ெசய்யத் தகுதயுள்ளவர்களான அந்தச் சந்தத ெயல்லாம்
ெயேகாவா தங்களுக்கு வாக்களித்தபடிேய முகாமிலிருந்து அழிந்துேபாக, நாம்
காேதஸ்பர்ேனயாைவவ ட்டுப் புறப்பட்டதுமுதல், ேசேரத் ஆற்ைறக் கடக்கும்வைர
ெசன்றகாலங்கள் முப்பத்ெதட்டு வருடங்கள். 15 அவர்கள் முகாமிலிருந்து
அழிந்துேபாகும்வைர ெயேகாவாவன் ைக அவர்கைள ந ர்மூலமாக்குவதற்கு
அவர்களுக்கு வேராதமாயருந்தது. 16 “ேபார் ெசய்யத் தகுதயுைடயவர்கள்
எல்ேலாரும் மக்களின் நடுவலிருந்து மரணமைடந்தபன்பு, 17ெயேகாவா என்ைன
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ேநாக்க : 18 நீ ஆர் பட்டணம் இருக்கற ேமாவாபன் எல்ைலைய இன்ைறக்குக்
கடந்து, 19 அம்ேமான் மக்களுக்கு எத ராகச் ேசரப்ேபாக றாய்; நீ அவர்கைளத்
துன்பப்படுத்தவும் அவர்களுடன் ேபார்ெசய்யவும் ேவண்டாம்; அம்ேமான்
மக்களின் ேதசத்தல் ஒன்ைறயும் உனக்குச் ெசாந்தமாகக் ெகாடுக்கமாட்ேடன்;
அைத ேலாத்தன் சந்ததயனருக்குச் ெசாந்தமாகக் ெகாடுத்தருக்க ேறன்.
20அதுவும் இராட்சதருைடய ேதசமாக கருதப்பட்டது; முற்காலத்தல் இராட்சதர்கள்
அத ேல குடியருந்தார்கள், அம்ேமானியர்கள் அவர்கைளச் சம்சூமியர்கள் என்று
ெசால்லுகறார்கள். 21 அவர்கள் த ரளானவர்களும் ஏனாக்கயர்கைளப்ேபால
உயரமானவர்களுமான பலத்த மக்களாயருந்தார்கள்; ெயேகாவாேவா ேசயீரில்
குடியருந்த ஏசாவன் சந்தத க்கு முன்பாக ஓரியர்கைள அழிக்க, அவர்கள்
அந்த மக்கைளத் துரத்தவ ட்டு, அவர்கள் இருந்த பகுதயல் இந்நாள்வைரக்கும்
குடியருக்க றதுேபாலவும், 22 கப்ேதாரிலிருந்து புறப்பட்ட கப்ேதாரியர்கள் ஆேசரீம்
துவங்க ஆசாவைரகுடியருந்தஓரியர்கைளஅழித்து,அவர்கள்இருந்தபகுதய ேல
குடிேயறனது ேபாலவும், 23 ெயேகாவா அவர்கைள இவர்களுக்கு முன்பாக
அழியச்ெசய்ய, இவர்கள்அவர்கைளத்துரத்தவ ட்டு, அவர்கள்இருந்த பகுதய ேல
குடிேயறனார்கள்.

சீேகானின் ேதால்வ
24 நீங்கள் எழுந்து ப ரயாணம்ெசய்து, அர்ேனான் ஆற்ைறக் கடந்துேபாங்கள்;

எஸ்ேபானின் ராஜாவாகய சீேகான் என்னும் எேமாரியைனயும் அவனுைடய
ேதசத்ைதயும் உன் ைகய ேல ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்; இதுமுதல் அைதச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ள அவேனாடு ேபாரிடு. 25 வானத்தன்கீழ் எங்குமுள்ள
மக்கள் உன்னாேல த கலும் பயமும் அைடயும்படி இன்று நான் ெசய்யத்
துவங்குேவன்; அவர்கள் உன்னுைடய புகைழக் ேகட்டு, உன்னிமித்தம்
நடுங்க , ேவதைனப்படுவார்கள் என்றார். 26 “அப்ெபாழுது நான் ெகெதேமாத்
வனாந்த ரத்தலிருந்து எஸ்ேபானின் ராஜாவாகய சீேகானிடத்தல், சமாதான
வார்த்ைதகைளச் ெசால்லும்படி ப ரத ந த கைள அனுப்ப : 27 நான் உம்முைடய
ேதசத்ைதக் கடந்துேபாகும்படி அனுமதெகாடும்; வலதுபுறம் இடதுபுறம்
சாயாமல் ெபரும்பாைத வழியாக நடப்ேபன். 28 ேசயீரில் குடியருக்க ற ஏசாவன்
சந்ததயனரும், ஆர் பட்டணத்தல் குடியருக்க ற ேமாவாப யர்களும் எனக்குச்
ெசய்ததுேபால,நான்ேயார்தான்நதையக்கடந்து,எங்கள்ேதவனாகயெயேகாவா
எங்களுக்குக் ெகாடுக்க ற ேதசத்தல் ேசரும்வைர, 29 நீர் எனக்கு சாப்ப ட
உணைவயும், குடிக்கத் தண்ணீைரயும் வைலக்குத் தாரும்; நான் கால்நைடயாகக்
கடந்து ேபாகமாத்த ரம் அனுமதெகாடும் என்று ெசால்லி அனுப்ப ேனன்.
30 ஆனாலும் தன் ேதசத்ைதக் கடந்துேபாவதற்கு, எஸ்ேபானின் ராஜாவாகய
சீேகான் நமக்கு அனுமத ெகாடுக்கவல்ைல; இந்நாளில் இருக்க றதுேபால,
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா அவைன உன் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்பதற்காக,
அவனுைடய மனைதயும், இருதயத்ைதயும் கடினப்படுத்தயருந்தார்.
31 அப்ெபாழுது ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : இேதா, சீேகாைனயும் அவனுைடய
ேதசத்ைதயும் உனக்கு ஒப்புக்ெகாடுக்கப்ேபாக ேறன்; இதுமுதல் அவனுைடய
ேதசத்ைத வசப்படுத்த , ெசாந்தமாக்க க்ெகாள் என்றார். 32 சீேகான் தன்னுைடய
எல்லா மக்கேளாடு நம்முடன் ேபார்ெசய்யப் புறப்பட்டு, யாகாசுக்கு வந்தான்.
33 அவைன நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவா நமக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்தார்;
நாம் அவைனயும் அவனுைடய மகன்கைளயும், அைனத்து மக்கைளயும்
ேதாற்கடித்து, 34 அக்காலத்தல் அவனுைடய பட்டணங்கைளெயல்லாம்
ப டித்து, சகல பட்டணங்களிலும் இருந்த ெபண்கைளயும், ஆண்கைளயும்,
பள்ைளகைளயும், ஒருவைரயும் மீதயாக ைவக்காமல் முற்றலும் அழித்ேதாம்.
35 மிருகஜீவன்கைளயும், நாம் ப டித்த பட்டணங்களில் ெகாள்ைளயடித்த
ெபாருட்கைளயும் மாத்த ரம் நமக்ெகன்று ைவத்துக்ெகாண்ேடாம். 36 அர்ேனான்
ஆற்றங்கைரயல் இருக்கறஆேராேவரும், ஆற்றுக்கு அருகலிருக்கற பட்டணமும்
துவங்க ,கீேலயாத்வைரக்கும்நமக்குஎத ர்த்துந ற்கத்தக்கபாதுகாப்பானபட்டணம்
இருந்ததல்ைல, எல்லாவற்ைறயும் நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவா நமக்கு
ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 37 அம்ேமான் மக்களுைடய ேதசத்ைதயும், யாப்ேபாக்கு
ஆற்றங்கைரயலுள்ள இடங்கைளயும், மைலகளிலுள்ள பட்டணங்கைளயும்,
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நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவா நமக்கு வலக்கன மற்ற இடங்கைளயும்
ேசராமல்வலக ப்ேபானாய்.

அத்த யாயம் 3
ஓக் ராஜாவாவன்ேதால்வ

1 “பன்பு நாம் தரும்ப , பாசானுக்குப்ேபாக ற வழியாகப் ேபாேனாம்;
பாசானின் ராஜாவாகய ஓக் தன்னுைடய சகல மக்கேளாடும் நம்ைம
எத ர்த்துப் ேபார்ெசய்யும்படிப் புறப்பட்டு, எத்ேரய க்கு வந்தான். 2 அப்ெபாழுது
ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : அவனுக்குப் பயப்படேவண்டாம்; அவைனயும்
அவனுைடய மக்கள் எல்ேலாைரயும் அவனுைடய ேதசத்ைதயும் உன் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்; எஸ்ேபானிேல குடியருந்த எேமாரியர்களின் ராஜாவாகய
சீேகானுக்கு நீ ெசய்ததுேபால, அவனுக்கும் ெசய்வாய் என்றார். 3 அப்படிேய
நம்முைடயேதவனாகயெயேகாவாபாசானின்ராஜாவாகயஓைகயும்அவனுைடய
சகல மக்கைளயும் நம்முைடய ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அவனுக்கு ஒருவரும்
மீதயாய ராமல்ேபாகும்வைர அவைன முற்றலும் அழித்ேதாம். 4 அக்காலத்த ேல
அவனுைடய பட்டணங்கைளெயல்லாம் ப டித்ேதாம்; அவர்களிடத்தல் நாம்
ப டித்துக்ெகாள்ளாத பட்டணம் இல்ைல; பாசானிலிருந்த ஓகன் ராஜ்ஜியமான
அறுபது பட்டணங்களுள்ள அர்ேகாப் ேதசம் முழுவைதயும் ப டித்ேதாம்.
5 அந்தப் பட்டணங்கெளல்லாம் உயர்ந்த மதல்களாலும், வாசல்களாலும்,
தாழ்ப்பாள்களாலும் பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தது; மட்டுமின்ற அைவகளில் மதல்
இல்லாத பட்டணங்களும் அேநகம் இருந்தன. 6 அைவகைளயும் முற்றலும்
அழித்ேதாம்; நாம் எஸ்ேபானின் ராஜாவாகய சீேகானுக்குச் ெசய்ததுேபால,
அந்த எல்லாப் பட்டணங்களிலுமுள்ள ஆண்கைளயும், ெபண்கைளயும்,
பள்ைளகைளயும் அழித்ேதாம். 7 ஆனாலும் பட்டணங்களிலுள்ள ஆஸ்தையயும்
சகல மிருகஜீவன்கைளயும் நமக்ெகன்று ெகாள்ைளய ட்ேடாம். 8 இப்படிேய
ேயார்தானுக்குகழக்கலுள்ளஅர்ேனான்நததுவங்க , எர்ேமான்மைலவைரயுள்ள
ேதசத்ைத நாம் அக்காலத்தல் எேமாரியர்களுைடய இரண்டு ராஜாக்களிடமிருந்து
ப டித்ேதாம். 9 சீேதானியர்கள் எர்ேமாைனச் சீரிேயான் என்கறார்கள்;
எேமாரியர்கேளா அைதச் ேசனீர் என்கறார்கள். 10 சமமான நாட்டின் எல்லாப்
பட்டணங்கைளயும், கீேலயாத் முழுவைதயும், சல்காய , எத்ேரய என்னும்
பாசானிலிருந்த ஓகுைடய ராஜ்ஜியத்தன் பட்டணங்கள்வைரயுள்ள பாசான்
முழுவைதயும் ப டித்ேதாம். 11 மீதயாயருந்த இராட்சதர்களில் பாசானின்
ராஜாவாகயஓக் என்பவன்மாத்த ரம் தப்பயருந்தான்;இரும்பனால்ெசய்யப்பட்ட
அவனுைடய கட்டில், மனிதர்களுைடய ைக முழத்தன்படிேய, 13 அடி நீளமும் 6
அடி அகலமுமாயருந்தது; அது அம்ேமான் சந்ததயாருைடய ரப்பாபட்டணத்தல்
இருக்கறதல்லவா?

ேதசம் ப ரிக்கப்படுதல்
12 “அக்காலத்த ேல ெசாந்தமாகப் ெபற்றுக்ெகாண்ட ேதசத்ைத

அர்ேனான் நதயருேகயுள்ள ஆேராேவர்* துவங்க , கீேலயாத் மைலநாட்டில்
பாதையயும், அதலிருக்கற பட்டணங்கைளயும், ரூபனியர்களுக்கும்
காத்தயர்களுக்கும் ெகாடுத்ேதன். 13 கீேலயாத்தன் மற்றப் பங்ைகயும், ஓகன்
ராஜ்ஜியமாயருந்த பாசான்முழுவைதயும், மனாேசயன் பாத க் ேகாத்த ரத்த ற்குக்
ெகாடுத்ததுமல்லாமல், இராட்சத ேதசம் என்று கருதப்பட்ட பாசானுக்குள்ளான
அர்ேகாப் பகுத முழுவைதயும் ெகாடுத்ேதன். 14 மனாேசயன் மகனாகய யாவீர்
அர்ேகாப் பகுத முழுவைதயும் ெகசூரியர்கள் மாகாத்தயர்கள் என்பவர்களுைடய
எல்ைலவைர கட்டிக்ெகாண்டு, அதற்குத் தன் ெபயரின்படிேய பாசான்
அேவாத்யாயீர்† என்று ெபயரிட்டான், அது இந்நாள்வைரக்கும் வழங்கவருகறது.
15 மாகீருக்குக் கீேலயாத்ைதக் ெகாடுத்ேதன். 16 ேமலும் கீேலயாத் துவங்க ,
அர்ேனான் நத ஓடுகற பள்ளத்தாக்கும், அம்ேமானியர்களுைடய கைடச
எல்ைலயாகய யாப்ேபாக்கு ஆறுவைர இருக்க ற ேதசத்ைதயும், 17 கன்னேரத்
துவங்க அஸ்ேதாத் பஸ்காவுக்குத் தாழ்வாகக் க ழக்ேக இருக்க ற உப்புக்கடலான

* அத்த யாயம் 3:12 3:12 ஆேராேவர் பட்டணத்தன் வடக்கு பகுதயலிருந்து. † அத்த யாயம் 3:14 3:14
யாவ ரின்க ராமங்கள்.
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சமெவளியன்கடல்வைர, ேயார்தானின்எல்ைலக்குள்அடங்கயசமெவளிையயும்,
ரூபனியர்களுக்கும் காத்தயர்களுக்கும் ெகாடுத்ேதன். 18 “அக்காலத்த ேல
நான் உங்கைள ேநாக்க : உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா உங்களுக்கு இந்த
ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாகக் ெகாடுத்தார்; ேபார்ெசய்யத்தக்கவர்களாகய நீங்கள்
எல்ேலாரும் இஸ்ரேவல் மக்களான உங்கள் சேகாதரர்களுக்கு முன்பாக ஆயுதம்
ஏந்தயவர்களாக நடந்துேபாங்கள். 19உங்களுைடயமைனவகளும், பள்ைளகளும்
உங்களுைடய ஆடுமாடுகளும் மாத்த ரம் நான் உங்களுக்குக் ெகாடுத்த உங்கள்
பட்டணங்களில் இருக்கட்டும்; உங்களுக்குத் த ரளான ஆடுமாடுகள் உண்ெடன்று
அற ேவன். 20 ஆனாலும் ெயேகாவா உங்கைள இைளப்பாறச்ெசய்ததுேபால,
உங்களுைடய சேகாதரர்கைளயும் இைளப்பாறச்ெசய்து, ேயார்தானுக்கு
அப்புறத்தல் உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா ெகாடுக்க ற ேதசத்ைதச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளும்வைர நீங்கள் இருந்து, பன்பு அவரவர் நான்
உங்களுக்குக்ெகாடுத்தஉங்களுைடயஇடத்த ற்குத்தரும்புவீர்களாக என்ேறன்.

ேயார்தாைனக்கடந்துெசல்லேமாேசக்குதைட
21 அக்காலத்த ேல நான் ேயாசுவாைவ ேநாக்க : உங்கள் ேதவனாகய

ெயேகாவா அந்த இரண்டு ராஜாக்களுக்கும் ெசய்தைவகைளெயல்லாம்
உன்னுைடய கண்கள் கண்டது; நீ ேபாய்ச்ேசரும் எல்லா ராஜ்ஜியங்களுக்கும்
ெயேகாவா அப்படிேய ெசய்வார். 22 அவர்களுக்குப் பயப்படேவண்டாம்; உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவாேவ உங்களுக்காகப் ேபார் ெசய்வார் என்று ெசான்ேனன்.
23அக்காலத்த ேலநான்ெயேகாவாைவேநாக்க : 24 “ெயேகாவாவாகயஆண்டவேர,
நீர் உமது அடிேயனுக்கு உமது மகத்துவத்ைதயும் உமது வல்லைமயுள்ள
கரத்ைதயும் காண்பக்கத் துவங்கனீர்; வானத்தலும் பூமியலும் உம்முைடய
ெசயல்களுக்கும் உம்முைடய வல்லைமகளுக்கும் ஒப்பாகச் ெசய்யத்தக்க
ேதவன் யார்? 25 நான் கடந்துேபாய் ேயார்தானுக்கு அப்புறத்தலுள்ள அந்த
நல்ல ேதசத்ைதயும், அந்த நல்ல மைலையயும், லீபேனாைனயும் பார்க்கும்படி
அனுமத ெகாடுத்தருளும் என்று ேவண்டிக்ெகாண்ேடன். 26 ெயேகாவாேவா
உங்கள்ந மித்தம் என்ேமல் ேகாபம்ெகாண்டு, எனக்குச் ெசவெகாடாமல்,
என்ைன ேநாக்க : ேபாதும், இனி இந்தக் காரியத்ைதக்குற த்து என்னுடன்
ேபசேவண்டாம். 27 நீ பஸ்கா மைலயுச்சயல் ஏற , உன் கண்கைள ேமற்கலும்
வடக்கலும் ெதற்கலும் கழக்கலும் ஏெறடுத்து, உன் கண்களினாேல அைதப்
பார்; இந்த ேயார்தான் நதைய நீ கடந்துேபாவதல்ைல. 28 நீ ேயாசுவாவுக்குக்
கட்டைள ெகாடுத்து, அவைனத் த டப்படுத்த ப் பலப்படுத்து; அவன் இந்த
மக்களுக்குமுன்பாகக் கடந்துேபாய், நீ காணும் ேதசத்ைத அவேனஅவர்களுக்குப்
பங்க ட்டுக்ெகாடுப்பான் என்றார். 29 பன்பு ெபத்ேபேயாருக்கு எத ேரயுள்ள
பள்ளத்தாக்கல்தங்கயருந்ேதாம்.

அத்த யாயம் 4
கீழ்ப்படிவதற்கானகட்டைள

1 “இஸ்ரேவலர்கேள, நீங்கள் பைழத்தருப்பதற்கும், உங்கள் முற்ப தாக்களின்
ேதவனாகய ெயேகாவா உங்களுக்குக் ெகாடுக்க ற ேதசத்தல் நீங்கள் நுைழந்து
அைதச் ெசாந்தமாக்க க் ெகாள்வதற்கும், நீங்கள் ைகக்ெகாள்வதற்காக நான்
உங்களுக்குப் ேபாத க்க ற கட்டைளகைளயும் நயாயங்கைளயும் ேகளுங்கள்.
2 நான் உங்களுக்குக் கற்ப க்கும் உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
கட்டைளகைள நீங்கள் ைகக்ெகாள்ளும்படி நான் உங்களுக்குக் கற்ப க்க ற
வசனத்ேதாேட நீங்கள் ஒன்றும்கூட்டவும் ேவண்டாம், அதல் ஒன்றும் குைறக்கவும்
ேவண்டாம். 3பாகால்ேபேயாரின் ந மித்தம் ெயேகாவா ெசய்தைதஉங்கள்கண்கள்
கண்டிருக்கறது; பாகால்ேபேயாைரப் பன்பற்றன மனிதர்கைளெயல்லாம் உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா உன் நடுவல் இராதபடி அழித்துப்ேபாட்டார். 4ஆனாலும்
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாைவப் பற்ற க்ெகாண்ட நீங்கள் எல்ேலாரும்
இந்நாள்வைரக்கும்உய ேராடிருக்க றீர்கள். 5நீங்கள்ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளும்படி
நுைழயும் ேதசத்தல் நீங்கள் ைகக்ெகாள்ளும்ெபாருட்டு, என் ேதவனாகய
ெயேகாவா எனக்குக் கற்ப த்தபடிேய, நான் உங்களுக்குக் கட்டைளகைளயும்
நயாயங்கைளயும் ேபாத த்ேதன். 6 ஆைகயால் அைவகைளக் ைகக்ெகாண்டு
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நடவுங்கள்; மக்களின் கண்களுக்கு முன்பாகவும் இதுேவ உங்களுக்கு
ஞானமும் வ ேவகமுமாக இருக்கும்; அவர்கள் இந்தக் கட்டைளகைளெயல்லாம்
ேகட்டு, இந்தப் ெபரிய மக்கள் கூட்டேம ஞானமும் வ ேவகமும் உள்ள
மக்கள் என்பார்கள். 7 நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாைவ நாம்
ெதாழுதுெகாள்ளுகறேபாெதல்லாம், அவர் நமக்குச் சமீபமாயருக்க றதுேபால,
ேதவைனஇவ்வளவு சமீபமாகப் ெபற்றருக்க ற ேவேற ெபரிய மக்கள்கூட்டம் எது?
8இந்நாளில்நான்உங்களுக்குெகாடுக்க றஇந்தநயாயப்ப ரமாணம்முழுவதற்கும்
இைணயாக இவ்வளவு நீதயுள்ள கட்டைளகைளயும் நயாயங்கைளயும்
ெபற்றருக்க ற ேவேற ெபரிய மக்களும் எது? 9 ஓேரப ேல உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக நீ ந ற்கும்ேபாது, ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க :
“மக்கைள என்னிடத்தல் கூடிவரச்ெசய்து, என் வார்த்ைதகைள அவர்கள்
ேகட்கச்ெசய்ேவன்; அவர்கள் பூமியல் உய ேராடிருக்கும் நாட்கெளல்லாம் எனக்குப்
பயந்தருக்கும்படி அைவகைளக் கற்றுக்ெகாண்டு, தங்கள் பள்ைளகளுக்கும்
ேபாத க்கக்கடவர்கள்என்றுெசான்னநாளில், 10உன்கண்கள்கண்டகாரியங்கைள
நீ மறக்காமலிருக்கவும், நீ உய ேராடிருக்க ற நாட்கெளல்லாம் அைவகள்
உன் இருதயத்ைதவ ட்டு நீங்காமலிருக்கவும் நீ எச்சரிக்ைகயாயருந்து, உன்
ஆத்துமாைவ கவனமாகக் காத்துக்ெகாள்; அைவகைள உன் பள்ைளகளுக்கும்
உன் பள்ைளகளின் பள்ைளகளுக்கும் அறவப்பாயாக. 11 நீங்கள் ேசர்ந்து வந்து,
மைலயன்அடிவாரத்தல்நன்றீர்கள்;அந்தமைலயல்வானளாவயஅக்கனிஎரிய,
இருளும் ேமகமும் அந்தகாரமும் சூழ்ந்தது. 12 அந்த அக்கனியன் நடுவலிருந்து
ெயேகாவாஉங்களுடன்ேபசனார்;வார்த்ைதகளின் சத்தத்ைத நீங்கள் ேகட்டீர்கள்;
அந்தச் சத்தத்ைத நீங்கள் ேகட்டேதயன்ற , ஒரு உருவத்ைதயும் காணவல்ைல.
13 நீங்கள் ைகக்ெகாள்ளேவண்டும் என்று அவர் உங்களுக்குக் கட்டைளய ட்ட
பத்துக் கற்பைனகளாகய தம்முைடய உடன்படிக்ைகைய அவர் உங்களுக்கு
அறவத்து, அைவகைள இரண்டு கற்பலைககளில் எழுதனார். 14 நீங்கள்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளப்ேபாக ற ேதசத்தல் நீங்கள் ைகக்ெகாள்ளேவண்டிய
கட்டைளகைளயும் நயாயங்கைளயும் உங்களுக்குப் ேபாத க்கேவண்டுெமன்று
அக்காலத்தல்ெயேகாவா எனக்குக்கட்டைளய ட்டார்.

சைலவழிபாடுதைடெசய்யப்படுதல்
15 “ெயேகாவா ஓேரப ேல அக்கனியன் நடுவலிருந்து உங்களுடன் ேபசன

நாளில், நீங்கள் ஒரு உருவத்ைதயும் காணவல்ைல. 16 ஆைகயால் நீங்கள்
உங்கைளக் ெகடுத்துக்ெகாண்டு, ஆண் உருவமும், ெபண் உருவமும்,
17 பூமியலிருக்கற எந்தெவாரு மிருகத்தன் உருவமும், ஆகாயத்தல் பறக்க ற
இறக்ைகயுள்ள எந்தெவாரு உருவமும், 18 பூமியலுள்ள எந்தெவாரு ஊரும்
ப ராணியன் உருவமும், பூமியன்கீழ் தண்ணீரிலுள்ள எந்தெவாரு உய ரினத்தன்
உருவமாயருக்க ற இைவகளில் எந்தெவாரு உருவத்த ற்கும் ஒப்பான சைலைய
உங்களுக்கு உண்டாக்காமல், 19 உங்கள் கண்கைள வானத்தற்கு ஏெறடுத்து,
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா வானத்தன் கீெழங்கும் இருக்கற எல்லா
மக்களுக்கும் ஏற்படுத்தன வானத்தன் சர்வ ேசைனகளாகய சந்த ர சூரிய
நட்சத்த ரங்கைள ேநாக்க , அைவகைளத் ெதாழுதுவணங்க சம்மத க்காமல்,
உங்கள்ஆத்துமாக்கைளக்குறத்துமிகவும்எச்சரிக்ைகயாயருங்கள். 20இந்நாளில்
நீங்கள் இருக்கறதுேபால, தமக்குச் ெசாந்தமான மக்களாயருக்க, ெயேகாவா
உங்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு, உங்கைள எக ப்து என்னும் இரும்ைப
உருக்கும் உைலயலிருந்து புறப்படச்ெசய்தார். 21 ெயேகாவா உங்களால்
என்ேமல் ேகாபங்ெகாண்டு, நான் ேயார்தாைனக் கடந்துேபாவதல்ைல என்றும்,
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குச் ெசாந்தமாகக் ெகாடுக்க ற அந்த
நல்ல ேதசத்தல் நான் நுைழவதல்ைல என்றும் உறுதயாகக் கூறனார்.
22 அதனால் இந்த ேதசத்தல் நான் மரணமைடயேவண்டும்; நான் ேயார்தாைனக்
கடந்துேபாவதல்ைல; நீங்கேளா கடந்துேபாய், அந்த நல்ல ேதசத்ைதச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வீர்கள். 23 உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
உங்களுடன் ெசய்த உடன்படிக்ைகைய நீங்கள் மறந்து, உங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவா, ேவண்டாம் என்று வலக்கன எவ்வத சாயலான சைலையயும்
உங்களுக்கு உண்டாக்காமல் எச்சரிக்ைகயாயருங்கள். 24 உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா சுட்ெடரிக்க ற அக்கனி, அவர் எரிச்சலுள்ள ேதவன். 25 “நீங்கள்
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பள்ைளகைளயும், பள்ைளகளின் பள்ைளகைளயும் ெபற்று, ேதசத்தல் அத க
நாட்கள்இருந்தபன்பு,நீங்கள்உங்கைளக்ெகடுத்து,எந்தெவாருசைலையயாவது
எந்தெவாரு சாயலான உருவத்ைதயாவது ெசய்து, உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்குக் ேகாபம் உண்டாக்க அவர் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச்
ெசய்தால், 26 நீங்கள் ேயார்தாைனக்கடந்து ெசாந்தமாக்கப்ேபாக ற ேதசத்தல்
இல்லாமல், சீக்க ரமாக முற்றலும் அழிந்துேபாவீர்கள் என்று, இந்நாளில்
உங்களுக்கு வேராதமாக வானத்ைதயும் பூமிையயும் சாட்ச யாக ைவக்க ேறன்;
நீங்கள் அத ேல அதக நாட்கள் இராமல் அழிக்கப்படுவீர்கள். 27 ெயேகாவா
உங்கைள யூதரல்லாத மக்களுக்குள்ேள ச தறடிப்பார்; ெயேகாவா உங்கைளக்
ெகாண்டுேபாய் வ டப்ேபாக ற மக்களிடத்த ேல ெகாஞ்ச மக்களாக மீந்தருப்பீர்கள்.
28அங்ேககாணாமலும், ேகளாமலும், சாப்ப டாமலும்,முகராமலும்இருக்கறமரமும்
கல்லுமான, மனிதர்களுைடயைகேவைலயாகய ெதய்வங்கைளவணங்குவீர்கள்.
29 அப்ெபாழுது அங்ேகயருந்து உன் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ ேதடுவாய்;
உன் முழு இருதயத்ேதாடும் உன் முழு ஆத்துமாேவாடும் அவைரத் ேதடும்ேபாது,
அவைரக்கண்டைடவாய். 30நீதுன்பப்படஇைவகெளல்லாம்உன்ைனத்ெதாடர்ந்து
ப டிக்கும்ேபாது, கைடச நாட்களில் உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவ டத்தல்
தரும்ப அவர் சத்தத்த ற்குக் கீழ்ப்படிவாயானால், 31உன் ேதவனாகய ெயேகாவா
இரக்கமுள்ள ேதவனாயருப்பதனால், அவர் உன்ைனக் ைகவ டவுமாட்டார்,
உன்ைன அழிக்கவுமாட்டார், உன் முற்ப தாக்களுக்குத் தாம் வாக்களித்துக்
ெகாடுத்தஉடன்படிக்ைகையமறக்கவுமாட்டார்.

ெயேகாவாேவ ேதவன்
32 “ேதவன் மனிதைனப் பூமிய ேல பைடத்த நாள்முதல், உனக்கு முன் இருந்த

ஆதநாட்களில், வானத்தன் ஒருமுைன துவங்க அதன் மறுமுைனவைரயுள்ள
எவ்வ டத்தலாகலும் இப்படிப்பட்ட ெபரிய காரியம் நடந்ததுண்ேடா, இப்படிப்பட்ட
காரியம் ேகள்வப்பட்டதுண்ேடா; 33 அக்கனியன் நடுவலிருந்து ேபசுக ற
ேதவனுைடய சத்தத்ைத நீ ேகட்டது ேபால, எந்தெவாரு மக்களாவது ேகட்டதும்,
உய ேராடிருந்ததும்உண்டு?, 34அல்லதுஉங்கள்ேதவனாகயெயேகாவாஎக ப்த ேல
உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக உங்களுக்குச் ெசய்தபடிெயல்லாம் ேதவன்
அந்நய மக்களின் நடுவலிருந்து ஒரு மக்கள்கூட்டத்ைதச் ேசாதைனகளினாலும்,
அைடயாளங்களினாலும், அற்புதங்களினாலும், ேபாரினாலும், வல்லைமயுள்ள
கரத்தனாலும், ஓங்கய புயத்தனாலும், மகா பயங்கரமான ெசயல்களினாலும்,
தமக்ெகன்று ெதரிந்துெகாள்ள வழிெசய்ததுண்ேடா என்று நீ வ சாரித்துப்பார்.
35 ெயேகாவாேவ ேதவன், அவைரயல்லாமல் ேவெறாருவரும் இல்ைல
என்பைத நீ அற ந்துெகாள்ள, இது உனக்குக் காட்டப்பட்டது. 36 உனக்கு
உபேதச க்கும்படி, அவர் வானத்தலிருந்து தமது சத்தத்ைத உனக்குக்
ேகட்கச்ெசய்து, பூமிய ேல தமது ெபரிய அக்கனிைய உனக்குக் காண்பத்தார்;
அக்கனியன் நடுவலிருந்து உண்டான அவருைடய வார்த்ைதகைளக் ேகட்டாய்.
37 அவர் உன் முற்ப தாக்களிடத்தல் அன்பு ெசலுத்தயதால், அவர்களுைடய
பன்சந்ததையத் ெதரிந்துெகாண்டு, 38 உன்னிலும் பலத்த ெபரிய மக்கைள
உனக்கு முன்னின்று துரத்தவும், உன்ைனஅைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், இந்நாளில்
இருக்க றதுேபால, அவர்கள் ேதசத்ைத உனக்குச்ெசாந்தமாகக் ெகாடுக்கவும்,
உன்ைனத் தமது முகத்த ற்குமுன் தமது மிகுந்த வல்லைமயனால் எக ப்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்தார். 39 ஆைகயால், உயர வானத்தலும் கீேழ பூமியலும்
ெயேகாவாேவ ேதவன், அவைரத் தவ ர ஒருவரும்இல்ைல என்பைத நீ இந்நாளில்
அற ந்து,உன்மனத ேலச ந்த த்து, 40நீயும்உனக்குப்பன்வரும்உன்பள்ைளகளும்
நன்றாயருக்கவும், உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்கு என்ைறக்கும்
ெகாடுக்க ற ேதசத்த ேல நீ நீண்ட நாட்கள் வாழ்வதற்கும், நான் இன்று உனக்குக்
கற்ப க்க ற அவருைடய கட்டைளகைளயும் அவருைடய கற்பைனகைளயும்
ைகக்ெகாள்ளக்கடவாய்” என்றான்.

அைடக்கலப் பட்டணங்கள்
41 முன்பைக இல்லாமல் ைக தவறுதலாக மற்றவைனக் ெகான்றவன்

அைடக்கலப்பட்டணங்களில் ஒரு பட்டணத்தல் தப்ப ஓடிப்ேபாய்ப்
பைழத்தருப்பதற்கு, 42 ரூபனியர்கைளச் ேசர்ந்த சமபூமியாக ய
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வனாந்த ரத்தலுள்ள ேபேசரும், காத்தயர்கைளச் ேசர்ந்த கீேலயாத்தலுள்ள
ராேமாத்தும், மனாேசயர்கைளச் ேசர்ந்த பாசானிலுள்ள ேகாலானுமாகய,
43மூன்று பட்டணங்கைள ேமாேச ேயார்தான் நத க்கு க ழக்கல், சூரியன்உதக்கும்
தைசய ேலஏற்படுத்தனான்.

நயாயப்ப ரமாணத்தன்அறமுகம்
44இதுேவ ேமாேச இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு ெகாடுத்த ப ரமாணம். 45இஸ்ரேவல்

மக்கள் எக ப்தலிருந்து புறப்பட்டபன்பு, ேயார்தானுக்கு இப்புறத்தல் எஸ்ேபானில்
குடியருந்த எேமாரியர்களின் ராஜாவாகய சீேகானுைடய ேதசத்தலுள்ள
ெபத்ேபேயாருக்கு எத ரான பள்ளத்தாக்க ேல, அவர்களுக்கு ேமாேச ெசான்ன
சாட்ச களும் கட்டைளகளும் நயாயங்களும் இைவகேள. 46 ேமாேசயும் இஸ்ரேவல்
மக்களும் எக ப்தலிருந்து புறப்பட்டபன்பு அந்த ராஜாைவத் ேதாற்கடித்து,
47 ேயார்தானுக்கு இப்புறத்தல் சூரியன் உதக்கும் தைசயல் அர்ேனான்
ஆற்றங்கைரயலுள்ள ஆேராேவர் துவங்க எர்ேமான் என்னும் சீேயான்
மைலவைரக்கும் உள்ள ேதசமும், 48 ேயார்தானுக்கு இப்புறத்தல் சூரியன்
உதக்கும் தைசய ேல அஸ்ேதாத் பஸ்காவுக்கும் தாழ்ந்த சமெவளிையச்ேசர்ந்த
கடல் வைரயுள்ள சமெவளி அைனத்துமாகய, 49 எேமாரியர்களுைடய இரண்டு
ராஜாக்களின் ேதசங்களான சீேகானுைடய ேதசத்ைதயும், பாசானின் ராஜாவாகய
ஓகன்ேதசத்ைதயும்கட்டிக்ெகாண்டார்கள்.

அத்த யாயம் 5
பத்துக்கட்டைளகள்

1 “ேமாேச இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாைரயும் அைழப்ப த்து, அவர்கைள
ேநாக்க : இஸ்ரேவலர்கேள, நான் இன்று உங்கள் காதுகள் ேகட்கச் ெசால்லும்
கட்டைளகைளயும் நயாயங்கைளயும் ேகளுங்கள்; நீங்கள் அைவகளின்படிேய
ெசய்வதற்கு அைவகைளக் கற்றுக் ைகக்ெகாள்ளக்கடவீர்கள். 2 நம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா ஓேரப ேல நம்முடன் உடன்படிக்ைக ெசய்தார். 3 அந்த
உடன்படிக்ைகையக் ெயேகாவா நம்முைடய முற்ப தாக்களுடன் ெசய்யாமல்,
இந்நாளில் இங்ேக உய ேராடிருக்க ற நம் அைனவேராடும் ெசய்தார். 4ெயேகாவா
மைலய ேல அக்கனியன் நடுவலிருந்து முகமுகமாக உங்கேளாடு ேபசனார்.
5 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதைய உங்களுக்கு அறவப்பதற்கு, அக்காலத்த ேல
நான் ெயேகாவாவுக்கும், உங்களுக்கும் நடுவாக நன்ேறன்; நீங்கள் அக்கனிக்குப்
பயந்து மைலயல் ஏறாமல் இருந்தீர்கள்; அப்ெபாழுது அவர் ெசான்னது
என்னெவன்றால்: 6 நீங்கள் அடிைமகளாய் வாழ்ந்த எக ப்து ேதசத்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்த உன் ேதவனாகய ெயேகாவா நாேன. 7 என்ைனத்தவ ர
உனக்கு ேவறு ெதய்வங்கள் உண்டாயருக்கேவண்டாம். 8 ேமேல வானத்தலும்,
கீேழ பூமியலும், பூமியன்கீழ் தண்ணீரிலும் உண்டாயருக்க றைவகளுக்கு
ஒப்பான ஒரு உருவத்ைதயாகலும் யாெதாரு சைலையயாகலும் நீ
உனக்கு உண்டாக்கேவண்டாம். 9 நீ அைவகைள வணங்கவும் பூைஜ
ெசய்யவும் ேவண்டாம்; உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவாயருக்க ற நான்
எரிச்சலுள்ள ேதவனாயருந்து, என்ைனப் பைகக்க றவர்கைளக்குறத்து
முற்ப தாக்களுைடய அக்க ரமத்ைதப் பள்ைளகளிடத்தல் மூன்றாம்,
நான்காம் தைலமுைறவைர வ சாரிக்க றவராயருக்க ேறன். 10 என்னிடத்தல்
அன்புெசலுத்த , என் கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாள்ளுகறவர்களுக்ேகா
ஆய ரம் தைலமுைறவைரக்கும் இரக்கம்ெசய்க றவராயருக்க ேறன். 11 உன்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய நாமத்ைத வீணாகப் பயன்படுத்தாதருப்பாயாக;
ெயேகாவா தம்முைடய நாமத்ைத வீணாகப் பயன்படுத்துகறவைனத்
தண்டிக்காமல் வ டமாட்டார். 12 உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிேய, ஓய்வுநாைளப் பரிசுத்தமாக அனுசரிப்பாயாக. 13 ஆறு
நாளும் நீ ேவைலெசய்து, உன் ெசயல்கைளெயல்லாம் நடப்ப ப்பாயாக.
14 ஏழாம் நாேளா உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய ஓய்வு நாள்; அத ேல
நீயானாலும்,உன்னுைடயமகனானாலும்,மகளானாலும்,ேவைலக்காரனானாலும்,
ேவைலக்காரியானாலும், எருதானாலும், கழுைதயானாலும், உனக்கு இருக்கற
மற்ெறந்த மிருகஜீவனானாலும், உன் வாசல்களில் இருக்க ற அந்நயனானாலும்
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எந்தெவாரு ேவைலயும் ெசய்யேவண்டாம்; நீ இைளப்பாறுவதுேபால உன்
ேவைலக்காரனும், ேவைலக்காரியும் இைளப்பாறேவண்டும்; 15 நீ எக ப்து
ேதசத்தல் அடிைமயாயருந்தாய் என்றும், உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன்ைன
அவ்வடத்தலிருந்து வல்லைமயுள்ள கரத்தனாலும் ஓங்கய புயத்தனாலும்
புறப்படச்ெசய்தார் என்றும் நைனப்பாயாக; ஆைகயால் ஓய்வு நாைள அனுசரிக்க
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குக் கட்டைளய ட்டார். 16 உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா உனக்குக் ெகாடுக்க ற ேதசத்த ேல உன் நாட்கள் நீடித்தருப்பதற்கும், நீ
நன்றாயருப்பதற்கும்,உன்ேதவனாகயெயேகாவாஉனக்குக்கட்டைளய ட்டபடிேய,
உன் தகப்பைனயும், தாையயும் மத ப்புடன் நடத்துவாயாக. 17 ெகாைல
ெசய்யாதருப்பாயாக. 18 வபசாரம் ெசய்யாதருப்பாயாக. 19 தருடாதருப்பாயாக.
20 மற்றவனுக்கு வேராதமாகப் ெபாய்ச்சாட்ச ெசால்லாதருப்பாயாக.
21 மற்றவனுைடய மைனவைய இச்சயாதருப்பாயாக; அவனுைடய வீட்ைடயும்,
நலத்ைதயும், ேவைலக்காரைனயும், ேவைலக்காரிையயும், எருைதயும்,
கழுைதையயும், ேமலும் அவனுக்குச் ெசாந்தமான எைதயும் இச்சயாதருப்பாயாக
என்றார். 22 “இந்த வார்த்ைதகைளக் ெயேகாவா மைலய ேல அக்கனி, ேமகம்,
காரிருள் ஆகயவற்றலிருந்து உங்கள் சைபயார் அைனவேராடும் மகா
சத்தத்துடேன ெசான்னார்; அைவகேளாடு ஒன்றும் கூட்டாமல், அைவகைள
இரண்டுகற்பலைககளில்எழுத என்னிடத்தல்ெகாடுத்தார். 23மைலஅக்கனியாக
எரியும்ேபாது இருளின் நடுவலிருந்து உண்டான சத்தத்ைத நீங்கள் ேகட்டேபாது,
ேகாத்த ரத் தைலவர்களும் மூப்பர்களுமாகய நீங்கள் எல்ேலாரும் என்னிடத்தல்
வந்து: 24 “இேதா, நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவா நமக்குத் தம்முைடய
மகைமையயும் தம்முைடய மகத்துவத்ைதயும் காண்பத்தார்; அக்கனியன்
நடுவலிருந்து ேபசன அவருைடய சத்தத்ைதயும் ேகட்ேடாம்; ேதவன் மனிதனுடன்
ேபச யும், அவன் உயேராடிருக்க றைத இந்நாளில் கண்ேடாம். 25 இப்ெபாழுது
நாங்கள் ஏன் சாகேவண்டும்? இந்தப் ெபரிய அக்கனி எங்கைள சுட்ெடரிக்குேம;
நாங்கள் இன்னும் நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவன் சத்தத்ைதக்
ேகட்ேபாமானால் சாேவாம். 26நாங்கள் ேகட்டதுேபால,அக்கனியன்நடுவலிருந்து
ேபசுக றஜீவனுள்ளேதவனுைடயசத்தத்ைதமாம்சமானவர்களில்யாராவதுேகட்டு
உய ேராடிருந்தது உண்டா? 27 நீேரா அருகல் ெசன்று, நம்முைடய ேதவனாகய
ெயேகாவா ெசால்வைதெயல்லாம் ேகட்டு, அைவகைள நீேர எங்களுக்குச்
ெசால்லேவண்டும்; நாங்கள்ேகட்டு,அதன்படிேயெசய்ேவாம்என்றீர்கள். 28நீங்கள்
என்னுடன் ேபசும்ேபாது, ெயேகாவா உங்கள் வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு, ெயேகாவா
என்ைன ேநாக்க ; “இந்த மக்கள் உன்னிடம் ெசான்ன வார்த்ைதகைளக் ேகட்ேடன்;
அவர்கள் ெசான்னது எல்லாம் நன்றாக இருந்தது. 29அவர்களும் அவர்களுைடய
பள்ைளகளும் என்ெறன்ைறக்கும் நன்றாயருப்பதற்கு, அவர்கள் எந்நாளும்
எனக்குப் பயந்து, என் கற்பைனகைளெயல்லாம் ைகக்ெகாள்வதற்ேகற்ற
இருதயம் அவர்களுக்கு இருந்தால் நலமாயருக்கும். 30 நீ ேபாய்: உங்கள்
கூடாரங்களுக்குத் தரும்ப ப்ேபாங்கள் என்று அவர்களுக்குச் ெசால். 31 நீேயா
இங்ேக என்னிடத்தல் நல்; நான் அவர்களுக்குச் ெசாந்தமாகக் ெகாடுக்கும்
ேதசத்தல் அவர்கள் ெசய்யும்படி நீ அவர்களுக்குப் ேபாத க்கேவண்டிய
சகல கற்பைனகைளயும், கட்டைளகைளயும், நயாயங்கைளயும் உனக்குச்
ெசால்லுேவன் என்றார். 32 உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா உங்களுக்குக்
கற்ப த்தபடிேய ெசய்ய கவனமாக இருங்கள்; வலதுபுறமும் இடதுபுறமும்
சாயாதருப்பீர்களாக. 33 நீங்கள் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்க ற ேதசத்த ேல பைழத்து
சுகமாக நீண்டநாட்கள் வாழ, உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா உங்களுக்கு
ஏற்படுத்தனவழிகெளல்லாவற்றலும்நடக்கக்கடவீர்கள்.

அத்த யாயம் 6
உன்ேதவனாகயகர்த்தரிடம்அன்புெசலுத்து

1 “நீ உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப் பயந்து, உய ேராடிருக்கும்
நாட்கெளல்லாம், நீயும் உன் மகனும், மகளும், நான் உனக்கு
ெகாடுக்க ற அவருைடய எல்லாக் கற்பைனகைளயும் கட்டைளகைளயும்
ைகக்ெகாள்ளுகறதனால் உன் வாழ்நாட்கள் நீடித்தருப்பதற்கு, 2 நீங்கள்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளப்ேபாக ற ேதசத்த ேல ைகக்ெகாள்வதற்காக,
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உங்களுக்குப் ேபாத க்கேவண்டும் என்று உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
கற்ப த்த கற்பைனகளும், கட்டைளகளும், நயாயங்களும் இைவகேள.
3 இஸ்ரேவேல, நீ நன்றாயருப்பதற்கும், உன் முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய
ெயேகாவா உனக்குச் ெசான்னபடி, பாலும் ேதனும் ஓடுகற ேதசத்தல் நீ மிகவும்
ெபருகுவதற்கும், அைவகளுக்குச் ெசவெகாடுத்து, அைவகளின்படி ெசய்யக்
கவனமாயரு. 4 “இஸ்ரேவேல ேகள்: நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவா ஒருவேர
ெயேகாவா. 5நீஉன்ேதவனாகயெயேகாவாவ டத்தல்உன்முழுஇருதயத்ேதாடும்,
உன் முழு ஆத்துமாேவாடும், உன் முழு பலத்ேதாடும் அன்புெசலுத்துவாயாக.
6இன்று நான் உனக்குக் கட்டைளயடுகற இந்த வார்த்ைதகள் உன் இருதயத்தல்
இருப்பதாக. 7 நீ அைவகைள உன் பள்ைளகளுக்குத் ெதளிவாகப் ேபாத த்து,
நீ உன் வீட்டில் உட்கார்ந்தருக்க றேபாதும், வழியல் நடக்க றேபாதும்,
படுத்துக்ெகாள்ளுகறேபாதும், எழுந்தருக்க றேபாதும் அைவகைளக்குறத்துப்
ேபச , 8 அைவகைள உன் ைககளிேல அைடயாளமாகக் கட்டிக்ெகாள்வாயாக;
அைவகள் உன் கண்களுக்கு நடுேவ ஞாபகக்குறயாக இருப்பதாக. 9அைவகைள
உன் வீட்டு நைலகளிலும், உன் வாசல்களிலும் எழுதுவாயாக. 10 “உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா, உனக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று ஆப ரகாம், ஈசாக்கு,
யாக்ேகாபு என்பவர்களாகய உன் முற்ப தாக்களுக்கு வாக்களித்துக் ெகாடுத்த
ேதசத்தல் உன்ைன நுைழயச்ெசய்யும்ேபாதும், நீ கட்டாத வசதயான ெபரிய
பட்டணங்கைளயும், 11 நீ ந ரப்பாத சகல நல்ல ெபாருட்களாலும் ந ரம்பய
வீடுகைளயும், நீ ெவட்டாமல் ஏற்கனேவ ெவட்டப்பட்டிருக்க ற கணறுகைளயும், நீ
நடாத த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைளயும், ஒலிவத்ேதாப்புகைளயும், அவர் உனக்குக்
ெகாடுப்பதால், நீ சாப்ப ட்டுத் தருப்தயாகும்ேபாதும், 12 நீ அடிைமப்பட்டிருந்த
வீடாக ய எக ப்துேதசத்தலிருந்து உன்ைனப் புறப்படச்ெசய்த ெயேகாவாைவ
மறக்காதபடி எச்சரிக்ைகயாயரு. 13உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப் பயந்து,
அவருக்ேக ஆராதைனெசய்து, அவருைடய நாமத்ைதக்ெகாண்ேட வாக்குறுத
ெகாடுப்பாயாக. 14 உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய ேகாபம் உன்ேமல்
ஏற்பட்டு, உன்ைனப் பூமியல் ைவக்காமல் அழித்துப்ேபாடாதபடி, உங்கைளச்
சுற்றலும் இருக்கற மக்களின் ெதய்வங்களாகய அந்நய ெதய்வங்கைளப்
பன்பற்றாதருப்பீர்களாக. 15 உன் நடுவலிருக்கற உன் ேதவனாகய ெயேகாவா
எரிச்சலுள்ள ேதவனாயருக்க றாேர. 16 “நீங்கள் மாசாவ ேல ெசய்ததுேபால,
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ ேசாத த்துப்பார்க்காதீர்கள்*. 17 உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவா உங்களுக்குக் கற்ப த்த அவருைடய கற்பைனகைளயும்,
சாட்ச கைளயும், கட்டைளகைளயும் அக்கைறயுடன் ைகக்ெகாள்வீர்களாக. 18 நீ
நன்றாயருக்க றதற்கும், ெயேகாவா உன் முற்ப தாக்களுக்கு வாக்களித்துக்
ெகாடுத்த நல்ல ேதசத்தல் நீ நுைழந்து, அைதச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வதற்கும்,
19 ெயேகாவா தாம் ெசான்னபடி, உன் எத ரிகைளெயல்லாம் உன் முகத்த ற்கு
முன்பாகத் துரத்தவடுவதற்கும், நீ ெயேகாவாவுைடய பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயும்
நன்ைமயுமாக இருக்க றைதச் ெசய்வாயாக. 20நாைளக்குஉன் மகன்: “நம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா உங்களுக்குக் கட்டைளய ட்ட இந்த சாட்ச களும்,
கட்டைளகளும், நயாயங்களும் என்ன என்று உன்னிடத்தல் ேகட்டால்; 21 நீ உன்
மகைன ேநாக்க : நாங்கள் எக ப்த ேல பார்ேவானுக்கு அடிைமகளாக இருந்ேதாம்;
ெயேகாவா பலத்த ைகயனாேல எங்கைள எக ப்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்தார்.
22ெயேகாவா எங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக, எக ப்தன்ேமலும் பார்ேவான் ேமலும்
அவன் குடும்பம் அைனத்தன்ேமலும் ெகாடிதான ெபரிய அைடயாளங்கைளயும்
அற்புதங்கைளயும் ெசய்து, 23 தாம் நம்முைடய முற்ப தாக்களுக்கு வாக்களித்துக்
ெகாடுத்த ேதசத்த ற்கு எங்கைள அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அைத நமக்குக்
ெகாடுப்பதற்காக எங்கைள அவ்வ டத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்தார். 24இந்நாளில்
இருக்க றதுேபால, நம்ைம அவர் உய ேராேட காப்பதற்கும், எந்நாளும்
நன்றாயருக்க றதற்கும், நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப் பயந்து இந்த
எல்லாக் கட்டைளகளின்படிேயயும் ெசய்யக் ெயேகாவா நமக்குக் கட்டைளய ட்டார்.
25 நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவா நமக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய நாம் அவர்
சமுகத்தல் இந்த எல்லாக் கட்டைளகளின்படியும் ெசய்யக் கவனமாயருந்தால்,
நமக்குநீதயாயருக்கும்என்றுெசால்வாயாக.

* அத்த யாயம் 6:16 6:16யாத். 17:1-7
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அத்த யாயம் 7

மக்கைளத்துரத்தவடுதல்
1 “நீ ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளப்ேபாக ற ேதசத்தல் உன் ேதவனாகய ெயேகாவா

உன்ைன நுைழயச்ெசய்து, உன்ைனவட எண்ணிக்ைகயலும் ெபலத்தலும்
மிகுந்த மக்களாகய ஏத்தயர்கள், க ர்காச யர்கள், எேமாரியர்கள், கானானியர்கள்,
ெபரிச யர்கள், ஏவயர்கள், எபூசயர்கள் என்னும் ஏழு பலத்த ேதசங்கைள
உனக்கு முன்பாகத் துரத்த , 2 உன் ேதவனாகய ெயேகாவா அவர்கைள
உன்னிடத்தல் ஒப்புக்ெகாடுக்கும்ேபாது, அவர்கைளத் தாக்க , முற்றலும்
அழித்துவ டேவண்டும்; அவர்களுடன் உடன்படிக்ைகெசய்யவும் அவர்களுக்கு
மனமிரங்கவும் ேவண்டாம். 3 அவர்களுடன் சம்பந்தம் ஏற்படுத்தக்கூடாது;
உன் மகள்கைள அவர்கள் மகன்களுக்குக் ெகாடுக்காமலும், அவர்களுைடய
மகள்கைள உன் மகன்களுக்குக் ெகாள்ளாமலும் இருப்பாயாக. 4 என்ைனப்
பன்பற்றாமல், அந்நய ெதய்வங்கைள வணங்கும்படி அவர்கள் உன்னுைடய
மகன்கைள வலகச்ெசய்வார்கள்; அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய ேகாபம்
உங்கள்ேமல்மூண்டு, உங்கைளச் சீக்க ரத்தல்அழிக்கும். 5நீங்கள்அவர்களுக்குச்
ெசய்யேவண்டியது என்னெவன்றால்: அவர்களுைடய பலிபீடங்கைள இடித்து,
சைலகைள உைடத்து, ேதாப்புகைள ெவட்டி, சைலகைள அக்கனிய ேல
எரித்துவ டேவண்டும். 6 நீ உன் ேதவனாகய ெயேகாவா வுக்குப் பரிசுத்த
மக்கள், பூமியலுள்ள எல்லா மக்களிலும் உன் ேதவனாகய ெயேகாவா
உன்ைனத் தமக்குச் ெசாந்தமாயருப்பதற்காகத் ெதரிந்துெகாண்டார். 7 சகல
மக்களிலும் நீங்கள் எண்ணிக்ைகயல் அதகமான மக்கெளன்று ெயேகாவா
உங்கள்ேமல் அன்புைவத்து உங்கைளத் ெதரிந்துெகாள்ளவல்ைல; நீங்கள்
எல்லா மக்களிலும் ச றய கூட்டமாயருந்தீர்கள். 8 ெயேகாவா உங்களில்
அன்புெசலுத்தயதாலும், உங்கள் முற்ப தாக்களுக்குக் ெகாடுத்த வாக்ைக
நைறேவற்றேவண்டும்என்பதனாலும்;ெயேகாவாபலத்தைகயனால்உங்கைளப்
புறப்படச்ெசய்து, அடிைமத்தன வீடாகய எக ப்தலிருந்தும், அதன் ராஜாவான
பார்ேவானின் ைகயலிருந்தும் உங்கைள மீட்டுக்ெகாண்டார். 9 ஆைகயால்
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ ேதவன் என்றும், தம்மில் அன்புைவத்து,
தமது கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாள்ளுகறவர்களுக்கு அவர் ஆய ரம்
தைலமுைறவைர உடன்படிக்ைகையயும் தயைவயும் காக்க ற உண்ைமயுள்ள
ேதவன் என்றும், 10 தம்ைமப் பைகக்க றவர்களுக்கு ெவளிப்பைடயாகப்
பதலளித்து அவர்கைள அழிப்பார் என்றும், தம்ைமப் பைகக்க றவனுக்கு
அவர் தாமதயாமல் ெவளிப்பைடயாகப் பதலளிப்பார் என்றும் நீ அறவாயாக.
11 ஆைகயால் நீ ெசய்யும்படி நான் இன்று உனக்குக் கட்டைளயடுகற
கற்பைனகைளயும், கட்டைளகைளயும், நயாயங்கைளயும் ைகக்ெகாள்வாயாக.
12 “இந்த நயாயங்கைள நீங்கள் ேகட்டு, ைகக்ெகாண்டு, அைவகளின்படி
ெசய்வீர்களானால், அப்ெபாழுது உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன்
முற்ப தாக்களுக்குவாக்களித்துக்ெகாடுத்தஉடன்படிக்ைகையயும்கருைபையயும்
உனக்காகக் காத்து, 13உன்ேமல் அன்புைவத்து, உன்ைனஆசீர்வத த்து, உனக்குக்
ெகாடுப்ேபன் என்று உன் முற்ப தாக்களுக்கு வாக்களித்து, ெகாடுத்த ேதசத்தல்
உன்ைனப் ெபருகச்ெசய்து, உன் கர்ப்பப்ப றப்புகைளயும், உன் நலத்தன்
பலன்களாகய தானியத்ைதயும், த ராட்ைசரசத்ைதயும், எண்ெணையயும்,
உன் மாடுகளின் பலைனயும், ஆட்டுமந்ைதகைளயும் ஆசீர்வத ப்பார்.
14 சகல மக்கைளவ ட நீ ஆசீர்வத க்கப்பட்டிருப்பாய்; உங்களுக்குள்ளும்
உங்கள் கால்நைடகளுக்குள்ளும் ஆணிலாகலும் ெபண்ணிலாகலும் மலடு
இருப்பதல்ைல. 15ெயேகாவா சகல ேநாய்கைளயும் உன்ைனவட்டு வலக்குவார்;
உனக்குத் ெதரிந்தருக்க ற எக ப்தயர்களின் ெகாடிய வயாத களில் ஒன்றும்
உன்ேமல் வரச்ெசய்யாமல், உன்ைனப் பைகக்க ற அைனவரின்ேமலும்
அைவகைள வரச்ெசய்வார். 16 உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன்னிடத்தல்
ஒப்புக்ெகாடுக்கும் சகல மக்கைளயும் ந ர்மூலமாக்கக்கடவாய்; உன் கண்
அவர்களுக்கு இரக்கம்காட்டாமல் இருப்பதாக; அவர்கள் ெதய்வங்கைள நீ
வழிபடாமல் இருப்பாயாக; அது உனக்குக் கண்ணியாக இருக்கும். 17 “அந்த
மக்கள்கூட்டத்தனர் என்ைனவட எண்ணிக்ைகயல் அதகமுள்ளவர்கள்,
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நான் அவர்கைளத் துரத்தவடுவது எப்படி என்று உன் இருதயத்தல்
ெசால்லிக்ெகாள்வாயானால், 18 உன் ேதவனாகய ெயேகாவா பார்ேவானுக்கும்
எக ப்தயர்கள் அைனவருக்கும் ெசய்தைதயும், 19 உன்னுைடய கண்கள் கண்ட
ெபரிய ேசாதைனகைளயும், அைடயாளங்கைளயும், அற்புதங்கைளயும், உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா உன்ைனப் புறப்படச்ெசய்து காண்பத்த பலத்த
ைகையயும்ஓங்கயபுயத்ைதயும்நன்றாகநைனத்து,அவர்களுக்குப்பயப்படாதரு;
நீ யாைரப்பார்த்துப் பயப்படுக றாேயா அவர்களுக்கும் உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா அப்படிேய ெசய்வார். 20 மீதயாயருந்து உன் கண்களுக்குத்தப்ப
ஒளிந்துெகாள்ளுகறவர்களும் அழிந்துேபாகும்வைர உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா அவர்களுக்குள்ேள குளவகைள* அனுப்புவார். 21 அவர்கைளப்
பார்த்து பயப்படேவண்டாம்; உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா உங்களுக்குள்ேள
இருக்கறார், அவர் வல்லைமயும் பயங்கரமுமான ேதவன். 22 அந்த மக்கைள
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக உன்ைனவட்டுத்
துரத்தவடுவார்; நீ அவர்கைள ஒேர சமயத்தல் அழிக்கேவண்டாம்; அழித்தால்
காட்டுமிருகங்கள் உன்னிடத்தல் ெபருக ப்ேபாகும். 23 உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா அவர்கைள உன்னிடத்தல் ஒப்புக்ெகாடுத்து, அவர்கள் அழியும்வைர
அவர்கைள மிகவும் கலங்கடிப்பார். 24 அவர்களுைடய ராஜாக்கைள உன்
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்பார்; அவர்களுைடய ெபயர் வானத்தன்கீழ் இராதபடி
அவர்கைள அழிக்கக்கடவாய்; நீ அவர்கைள அழித்துமுடியும்வைர ஒருவரும்
உனக்கு எத ர்த்து ந ற்கமாட்டார்கள். 25 அவர்களுைடய ெதய்வங்களின்
சைலகைள அக்கனியனால் சுட்ெடரிக்கக்கடவாய்; நீ அைவகளால்
ச க்க க்ெகாள்ளாதபடி, அைவகளில் இருக்க ற ெவள்ளிையயும், ெபான்ைனயும்
ஆைசப்படாமலும், அைத எடுத்துக்ெகாள்ளாமலும் இருப்பாயாக; அைவகள் உன்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு அருவருப்பானைவகள். 26 அைவகைளப்ேபால நீ
சாபத்த ற்குள்ளாகாதபடி அருவருப்பானைத உன் வீட்டிற்குக் ெகாண்டுேபாகாேத;
அைதச்சீஎன்றுெவறுத்துமுற்றலும்அருவருப்பாயாக,அதுசாபத்த ற்குள்ளானது.

அத்த யாயம் 8
ெயேகாவாைவமறக்காேத

1 “நீங்கள் பைழத்து, ெபருக , ெயேகாவா உங்களுைடய முற்ப தாக்களுக்கு
வாக்களித்துக் ெகாடுத்த ேதசத்த ேல நுைழந்து, அைதச் ெசாந்தமாக்க க்
ெகாள்வதற்கு நான் இன்று உங்களுக்கு ெகாடுக்க ற எல்லாக்
கட்டைளகளின்படியும் ெசய்யக் கவனமாயருப்பீர்களாக. 2 உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா உன்ைனச் சறுைமப்படுத்தும்படிக்கும், தம்முைடய கட்டைளகைள
நீ ைகக்ெகாள்வாேயா ைகக்ெகாள்ளமாட்டாேயா என்று அவர் உன்ைனச்
ேசாத த்து, உன்இருதயத்தலுள்ளைத நீ அறயும்படிக்கும், உன்ைனஇந்த நாற்பது
வருடங்களும் வனாந்த ரத்த ேல நடத்தவந்த எல்லா வழிையயும் நைனப்பாயாக.
3 அவர் உன்ைனச் சறுைமப்படுத்த , உன்ைனப் பசயனால் வருத்த , மனிதன்
உணவனால் மாத்த ரம் அல்ல, ெயேகாவாவுைடய வாயலிருந்து புறப்படுக ற
ஒவ்ெவாருவார்த்ைதயனாலும் பைழப்பான் என்பைதஉனக்குஉணர்த்துவதற்கு,
நீயும் உன் முற்ப தாக்களும் அறயாமலிருந்த மன்னாவனால் உன்ைனப்
பராமரித்தார். 4இந்தநாற்பதுவருடங்களும்உன்ேமல்இருந்தஆைடபைழயதாக ப்
ேபாகவும் இல்ைல, உன் கால் வீங்கவும் இல்ைல. 5 ஒருவன் தன் மகைனச்
ச ட்ச க்க றதுேபால உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன்ைனச் ச ட்ச க்க றார் என்று
நீ உன் இருதயத்தல் அற ந்துெகாள்வாயாக. 6 ஆைகயால், உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய வழிகளில் நடந்து, அவருக்குப் பயப்படும்படி, அவருைடய
கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாள்ளக்கடவாய். 7 உன் ேதவனாகய ெயேகாவா
உன்ைன நல்ல ேதசத்த ேல நுைழயச்ெசய்க றார்; அது பள்ளத்தாக்குகளிலும்
மைலகளிலுமிருந்து புறப்படுக ற ஆறுகளும், ஊற்றுகளும், ஏரிகளுமுள்ள ேதசம்;
8அது ேகாதுைமயும், வாற்ேகாதுைமயும், த ராட்ைசச்ெசடிகளும், அத்தமரங்களும்,
மாதுளம்ெசடிகளுமுள்ள ேதசம்; அதுஒலிவமரங்களும், எண்ெணயும், ேதனுமுள்ள
ேதசம்; 9 அது குைறயல்லாமல் அப்பம் சாப்ப டத்தக்கதும் ஒன்றும் உனக்குக்
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குைறவுபடாததுமான ேதசம்; அதன் கற்கள் இரும்பாயருக்க றதும், ெசம்பு
ெவட்டிெயடுக்கத்தக்க மைலகள் உள்ளதுமான ேதசம். 10 ஆைகயால், நீ
சாப்ப ட்டுத் தருப்தயைடந்தருக்கும்ேபாது, உன் ேதவனாகய ெயேகாவா
உனக்குக் ெகாடுத்த அந்த நல்ல ேதசத்துக்காக அவைர ஸ்ேதாத்த ரிப்பாயாக.
11 “உன் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ மறக்காதபடிக்கும், நான் இன்று
உனக்குக் ெகாடுக்க ற அவருைடய கற்பைனகைளயும், நயாயங்கைளயும்,
கட்டைளகைளயும், ைகக்ெகாள்ளாமல் ேபாகாதபடிக்கும் எச்சரிக்ைகயாயரு.
12 நீ சாப்ப ட்டுத் தருப்தயாக , நல்ல வீடுகைளக்கட்டி, அைவகளில்
குடியருக்கும்ேபாதும், 13 உன் ஆடுமாடுகள் மிகுதயாக , உனக்கு ெவள்ளியும்
ெபான்னும் ெபருக , உனக்கு உண்டானைவெயல்லாம் ெபருகும்ேபாதும்,
14 உன் இருதயம் ெபருைமெகாள்ளாமலும், உன்ைன அடிைமத்தன வீடாகய
எக ப்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்தவரும், 15 உன்னுைடய பன்நாட்களில் உனக்கு
நன்ைம ெசய்வதற்காக, உன்ைனச் சறுைமப்படுத்த , உன்ைனச் ேசாத த்து,
ெகாள்ளிவாய்ச் சர்ப்பங்களும், ேதள்களும், தண்ணீரில்லாத வறட்ச யுமுள்ள
பயங்கரமான ெபரிய வனாந்த ரத்தன்வழியாக உன்ைன அைழத்துவந்தவரும்,
உனக்காகப் பாைறயான கன்மைலயலிருந்து தண்ணீர் புறப்படச்ெசய்தவரும்,
16 உன்னுைடய முற்ப தாக்கள் அறயாத மன்னாவனால் வனாந்த ரத்த ேல
உன்ைனப் பராமரித்துவந்தவருமான உன் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ நீ
மறக்காமலும், 17 என் தறைமயும் என் ைகப்ெபலனும் இந்த ஐசுவரியத்ைத
எனக்குச் சம்பாத த்தது என்று நீ உன் இருதயத்தல் ெசால்லிக்ெகாள்ளாமலும்
இருக்க எச்சரிக்ைகயாயருந்து, 18 உன் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
நைனப்பாயாக; அவேர உன் முற்ப தாக்களுக்கு வாக்களித்துக்ெகாடுத்த
தம்முைடய உடன்படிக்ைகைய உறுத ப்படுத்தும்படி, இந்நாளில் உனக்கு
உண்டாயருக்க றதுேபால, ஐசுவரியத்ைதச் சம்பாத க்க றதற்கான ெபலைன
உனக்குக் ெகாடுக்க றவர். 19 உன் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ நீ மறந்து,
ேவறு ெதய்வங்கைளப் பன்பற்ற அைவகைள வணங்க , அைவகைளப்
பணிந்துெகாள்வாயானால், ந ச்சயமாக அழிந்துேபாவீர்கள் என்று இன்று
உங்களுக்குச் சாட்ச யாக அறவக்க ேறன். 20உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
சத்தத்த ற்கு நீங்கள் கீழ்ப்படியாமற்ேபாவதனால், ெயேகாவா உங்களுக்கு
முன்பாகஅழித்த மக்கைளப்ேபால நீங்களும்அழிவீர்கள்.

அத்த யாயம் 9
நீதயனால்அல்ல

1இஸ்ரேவேல, ேகள்: “நீ இப்ெபாழுது ேயார்தான் நதைய கடந்து, உன்ைனவட
எண்ணிக்ைகயல் அதகமும், பலத்ததுமான மக்கைளத் துரத்த , மிக உயர்ந்த
மதல் சூழ்ந்த ெபரிய பட்டணங்கைளப் ப டித்து, 2 ஏனாக்கன் மகன்களாகய
ெபரியவர்களும் உயரமானவர்களுமான மக்கைளத் துரத்தவ டப்ேபாக றாய்;
இவர்களுைடய ெசய்தைய நீ அற ந்து, ஏனாக்கன் மகன்களுக்கு முன்பாக
ந ற்பவன் யார் என்று ெசால்லப்படுவைத நீ ேகட்டிருக்க றாய். 3உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா உனக்கு முன்பாகச் ெசல்க றவர் என்பைத இன்று அறந்துெகாள்;
அவர் சுட்ெடரித்துப்ேபாடுக ற அக்கனிையப்ேபால அவர்கைள அழிப்பார்;
அவர்கைள உனக்கு முன்பாக வழச்ெசய்வார்; இவ்வதமாகக் ெயேகாவா
உனக்குச் ெசான்னபடிேய, நீ அவர்கைள சீக்க ரமாகத் துரத்த , அவர்கைள
அழிப்பாய். 4 உன் ேதவனாகய ெயேகாவா அவர்கைள உனக்கு முன்பாகத்
துரத்தும்ேபாது, நீ உன் இருதயத்த ேல: “என் நீதயனால் இந்த ேதசத்ைதச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வதற்காக ெயேகாவா என்ைன அைழத்துவந்தார் என்று
ெசால்லாேத; அந்த மக்களுைடய ஒழுக்கக்ேகடுகளின் காரணமாக ெயேகாவா
அவர்கைள உனக்கு முன்பாகத் துரத்தவடுகறார். 5 உன் நீதயனாலும்,
உன் இருதயத்தனுைடய உத்தமத்தனாலும் நீ அவர்களுைடய ேதசத்ைதச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளநுைழவதல்ைல;அந்தமக்களுைடயஒழுக்கக்ேகடுகளின்
காரணமாகவும், ஆப ரகாம், ஈசாக்கு, யாக்ேகாபு என்னும் உன்முற்ப தாக்களுக்குக்
ெயேகாவா வாக்களித்துச் ெசான்ன வார்த்ைதைய நைறேவற்றுவதற்காகவும்,
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா அவர்கைள உனக்கு முன்பாகத் துரத்தவடுகறார்.
6 “ஆைகயால், உன் நீதயனிமித்தம் உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்கு அந்த
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நல்ல ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாகக் ெகாடுக்கமாட்டார் என்பைத அற ந்துெகாள்; நீ
ப டிவாதகுணமுள்ளமக்கள்கூட்டம்.

ெபான்கன்றுக்குட்டி
7 நீ வனாந்த ரத்தல் உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குக் கடுங்ேகாபம்

உண்டாக்கனைத நைனத்துக்ெகாள், அைத மறக்காேத; நீங்கள்
எக ப்துேதசத்தலிருந்து புறப்பட்ட நாள்முதல், இந்த இடத்த ற்கு வந்துேசரும்வைர,
ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாகக் கலகம்ெசய்தீர்கள். 8 ஓேரபலும் நீங்கள்
ெயேகாவாவுக்குக் கடுங்ேகாபம் உண்டாக்கனதால், ெயேகாவா உங்கைள
அழித்துப்ேபாடும் அளவற்கு ேகாபப்பட்டார். 9 ெயேகாவா உங்களுடன்ெசய்த
உடன்படிக்ைகப் பலைககளாகய கற்பலைககைளப் ெபற்றுக்ெகாள்வதற்கு நான்
மைலயல் ஏறனேபாது, நாற்பதுநாட்கள் இரவும் பகலும் மைலயல் தங்க அப்பம்
சாப்ப டாமலும் தண்ணீர் குடிக்காமலும் இருந்ேதன். 10அப்ெபாழுது ேதவனுைடய
வ ரலினால்எழுதப்பட்டிருந்தஇரண்டுகற்பலைககைளக்ெயேகாவாஎன்னிடத்தல்
ஒப்பைடத்தார்; சைபகூடியருந்தநாளில்ெயேகாவாமைலயன்ேமல்அக்கனியன்
நடுவலிருந்து உங்களுடேன ேபசன வார்த்ைதகளின்படிேய அைவகளில்
எழுதப்பட்டிருந்தது. 11 இரவும் பகலும் நாற்பதுநாட்கள் முடிந்து, ெயேகாவா
எனக்கு அந்த உடன்படிக்ைகயன் இரண்டு கற்பலைககைளக் ெகாடுக்க றேபாது,
12 ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : நீ எழுந்து, சீக்க ரமாக இந்த இடத்ைதவ ட்டு,
இறங்க ப்ேபா; நீ எக ப்தலிருந்து அைழத்துக்ெகாண்டுவந்த உன்னுைடய மக்கள்
தங்கைளக் ெகடுத்துக்ெகாண்டார்கள்; நான் அவர்களுக்கு வதத்த வழிைய
அவர்கள் சீக்க ரமாக வ ட்டுவலக , வார்ப்ப க்கப்பட்ட சைலையத் தங்களுக்காக
உண்டாக்கனார்கள் என்றார். 13 பன்னும் ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : “இந்த
மக்கைளப் பார்த்ேதன்; அவர்கள் ப டிவாத குணமுள்ளமக்கள். 14ஆைகயால், நான்
அவர்கைளஅழித்து, அவர்கள் ெபயைர வானத்தன் கீழ் இல்லாமல்ேபாகச்ெசய்ய,
நீ என்ைன வட்டுவடு; அவர்கைளப்பார்க்கலும் உன்ைனப் பலத்ததும்
எண்ணிக்ைகயல் அதகமானதுமான ேதசமாக்குேவன் என்றார். 15 அப்ெபாழுது
நான் மைலயலிருந்து இறங்க ேனன், மைலயானது அக்கனியால் பற்ற
எரிந்துெகாண்டிருந்தது; உடன்படிக்ைகயன் இரண்டு பலைககளும் என் இரண்டு
ைககளில் இருந்தது. 16 நான் பார்த்தேபாது, நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்குவ ேராதமாகப்பாவம்ெசய்து,வார்ப்ப க்கப்பட்டக்கன்றுக்குட்டிைய
உங்களுக்கு உண்டாக்க , ெயேகாவா உங்களுக்கு வதத்த வழிையச் சீக்க ரமாக
வ ட்டுவலகனைதக் கண்ேடன். 17 அப்ெபாழுது நான் என் இரண்டு ைககளிலும்
இருந்த அந்த இரண்டு பலைககைளயும் தூக்க எற ந்து, அைவகைள
உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக உைடத்துப்ேபாட்ேடன். 18 ெயேகாவாைவக்
ேகாபப்படுத்துவதற்கு நீங்கள் அவருைடய சமுகத்தல் ெபால்லாப்புச் ெசய்து,
நடப்ப த்த உங்களுைடய சகல பாவங்களுக்காகவும், நான் ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாக முன்புேபால இரவும்பகலும் நாற்பது நாட்கள் வழுந்து க டந்ேதன்; நான்
அப்பம் சாப்ப டவுமில்ைல, தண்ணீர் குடிக்கவுமில்ைல. 19 ெயேகாவா உங்கைள
அழிக்கும்படி உங்கள்ேமல் ெகாண்டிருந்த ேகாபத்த ற்கும் பயங்கரத்த ற்கும்
பயந்தருந்ேதன்;ெயேகாவாஅந்தமுைறயும்என்மன்றாட்ைடக்ேகட்டார். 20ஆேரான்
ேமலும் ெயேகாவா மிகவும் ேகாபங்ெகாண்டு, அவைன அழிக்கேவண்டும்
என்றருந்தார்; அப்ெபாழுது ஆேரானுக்காகவும் வண்ணப்பம்ெசய்ேதன்.
21உங்கள் பாவச்ெசயலாகய அந்தக் கன்றுக்குட்டிைய நான் எடுத்து அக்கனியல்
எரித்து, அைத ெநாறுக்க , தூளாகப் ேபாகும்வைர அைரத்து, அந்தத் தூைள
மைலயலிருந்து ஓடுகற ஆற்ற ேல ேபாட்டுவ ட்ேடன். 22 “தேபராவலும்,
மாசாவலும், க ப்ேராத் அத்தாவாவலும் ெயேகாவாவுக்குக் கடுங்ேகாபம்
உண்டாக்கனீர்கள். 23 நீங்கள் ேபாய், நான் உங்களுக்குக் ெகாடுத்த ேதசத்ைதச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளுங்கள் என்று ெயேகாவா காேதஸ்பர்ேனயாவலிருந்து
உங்கைள அனுப்பும்ேபாது, நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
வசுவாச க்காமலும், அவருைடய சத்தத்த ற்குச் ெசவெகாடுக்காமலும்,
அவருைடய வாக்குக்கு வ ேராதமாகக் கலகம்ெசய்தீர்கள். 24 நான்* உங்கைள
அறந்த நாள் முதற்ெகாண்டு, நீங்கள் ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாகக் கலகம்
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ெசய்க றவர்களாயருந்தீர்கள். 25 “உங்கைள அழிப்ேபன் என்று ெயேகாவா
ெசான்னதனால், நான் முன்புேபால ெயேகாவாவன் சமுகத்தல் இரவும்பகலும்
நாற்பது நாட்கள் வழுந்துக டந்ேதன்; அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவாைவ
ேநாக்க ச் ெசய்த வண்ணப்பம் என்னெவன்றால்: 26 ெயேகாவாவாகய
ஆண்டவேர, ேதவரீர் உம்முைடய மகத்துவத்தனாேல மீட்டு, பலத்த ைகயனால்
எக ப்தலிருந்து ெகாண்டுவந்த உமது மக்கைளயும், உமக்குச் ெசாந்தமானைதயும்
அழிக்காதருங்கள் 27 ெயேகாவா அவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் ெசய்தருந்த
ேதசத்தல் அவர்கைள நுைழயச்ெசய்ய முடியாமற்ேபானதனாலும், அவர்கைள
ெவறுத்ததனாலும், அவர்கைள வனாந்த ரத்தல் ெகான்றுேபாடுவதற்ேக
ெகாண்டுவந்தார் என்று நாங்கள் வ ட்டுப் புறப்படும்படி நீர் ெசய்த ேதசத்தன்
குடிகள் ெசால்லாதபடி, 28 ேதவரீர் இந்த மக்களின் முரட்டாட்டத்ைதயும்,
ஒழுக்கக்ேகடுகைளயும், பாவத்ைதயும் பாராமல், உம்முைடயவர்களாகய
ஆப ரகாம், ஈசாக்கு, யாக்ேகாபு என்பவர்கைள நைனத்தருளும். 29 நீர் உமது மகா
பலத்தனாலும், ஓங்கய புயத்தனாலும் புறப்படச்ெசய்த இவர்கள் உமது மக்களும்
உமதுெசாந்தமுமாகஇருக்க றார்கேளஎன்றுவண்ணப்பம்ெசய்ேதன்.

அத்த யாயம் 10
கற்பலைககள்

1அக்காலத்த ேல ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : “நீ முன்னிருந்தைதப் ேபாலேவ
இரண்டுகற்பலைககைளெவட்டிக்ெகாண்டு, மைலயன்ேமல் ஏற , என்னிடத்த ற்கு
வா; ஒரு மரப்ெபட்டிையயும் ெசய்வாயாக. 2 நீ உைடத்துப்ேபாட்ட முந்தன
பலைககளில் இருந்த வார்த்ைதகைள நான் அந்தப் பலைககளில் எழுதுேவன்;
நீ அைவகைளப் ெபட்டிய ேல ைவப்பாயாக என்றார். 3 அப்படிேய நான் சீத்த ம்
மரத்தனால் ஒரு ெபட்டிையச் ெசய்து, முன்னிருந்தைதப் ேபாலேவ இரண்டு
கற்பலைககைள ெவட்டி, அைவகைள என் ைகய ேல எடுத்துக்ெகாண்டு
மைலயல் ஏற ேனன். 4 முன்ேன சைபகூடிவந்த நாளில் ெயேகாவா, மைலயல்
அக்கனி நடுவலிருந்து உங்களுக்குச் ெசான்ன பத்துக்கற்பைனகைளயும்
முன்பு அவர் எழுதயருந்ததுேபாலேவ அந்தப் பலைககளில் எழுத , அைவகைள
என்னிடத்தல் தந்தார். 5 அப்ெபாழுது நான் தரும்ப மைலயலிருந்து இறங்க ,
அந்தப் பலைககைள நான் ெசய்த ெபட்டிய ேல ைவத்ேதன்; ெயேகாவா
எனக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய அைவகள் அத ேல ைவக்கப்பட்டிருக்க றது.
6 பன்பு இஸ்ரேவல் மக்கள் ெபெனயாக்கானுக்கடுத்த* ேபேராத்த ேலயருந்து
ேமாெசராவுக்குப் ப ரயாணம்ெசய்தார்கள்; அங்ேக ஆேரான் மரணமைடந்து,
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்; அவனுைடய இடத்த ேல அவன் மகனாகய எெலயாசார்
ஆசாரியனானான். 7 அங்ேகயருந்து குத்ேகாதாவுக்கும், குத்ேகாதாவலிருந்து
ஆறுகளுள்ள நாடாக ய ேயாத்பாத்த ற்கும் ப ரயாணம்ெசய்தார்கள்.
8 அக்காலத்த ேல ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையச் சுமப்பதற்கும்,
இந்நாள்வைரக்கும் நடந்துவருகறதுேபால, ெயேகாவாவுைடய சந்ந தய ேல
நன்று அவருக்கு ஆராதைன ெசய்வதற்கும், அவருைடய நாமத்ைதக்ெகாண்டு
ஆசீர்வத ப்பதற்கும், ெயேகாவா ேலவயன் ேகாத்த ரத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
9ஆைகயால் ேலவக்கு அவன் சேகாதரர்களுடன் பங்கும் ெசாத்தும் இல்ைல; உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா அவனுக்குச் ெசான்னபடிேய, ெயேகாவாேவ அவனுக்கு
ெசாத்து. 10 “நான் முன்புேபாலேவ நாற்பது நாட்கள் இரவும்பகலும் மைலயல்
இருந்ேதன்; ெயேகாவா அந்த முைறயும் என் மன்றாட்ைடக் ேகட்டு, உன்ைன
அழிக்காமல் வ ட்டார். 11 ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : நான் ெகாடுப்ேபன்
என்று அவர்களுைடய முற்ப தாக்களுக்கு வாக்களித்த ேதசத்தல் அவர்கள்
ேபாய் அைதச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வதற்காக, நீ எழுந்து, மக்களுக்கு முன்பாகப்
ப ரயாணப்பட்டுப் ேபா என்றார்.

ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுதல்
12 “இப்ெபாழுதும் இஸ்ரேவேல, நீ உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப்

பயந்து, அவருைடய வழிகளிெலல்லாம் நடந்து, அவரிடத்தல் அன்புெசலுத்த ,
உன் முழு இருதயத்ேதாடும் உன் முழு ஆத்துமாேவாடும் உன் ேதவனாகய

* அத்த யாயம் 10:6 10:6யாக்கான்மக்களின்கணற்றுபகுதயலிருந்து.
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ெயேகாவாைவப் பணிந்துெகாண்டு, 13 நான் இன்று உனக்குக் கற்ப க்க ற
ெயேகாவாவுைடய கற்பைனகைளயும் அவருைடய கட்டைளகைளயும் உனக்கு
நன்ைமயுண்டாவதற்கு ைகக்ெகாள்ளேவண்டும் என்பைதேய அல்லாமல்,
ேவேற எைத உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன்னிடத்தல் ேகட்க றார்.
14 இேதா, வானங்களும் வானாதவானங்களும், பூமியும் அதலுள்ள யாவும்,
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடயைவகள். 15 ஆனாலும் ெயேகாவா உன்
முற்ப தாக்கள்ேமல் அன்புெசலுத்துவதற்காக அவர்களிடத்தல் ப ரியம் ைவத்து,
அவர்களுக்குப் பன் அவர்களுைடய சந்ததயாகய உங்கைள, இந்நாளில்
இருக்க றபடிேய, சகல மக்களுக்குள்ளும் தமக்ெகன்று ெதரிந்துெகாண்டார்.
16ஆைகயால் நீங்கள் இனி நீங்கள் ப டிவாதம் ெசய்யாமல், உங்கள் இருதயத்ைத
சுத்தம் ெசய்யுங்கள். 17 உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா ேதவாத ேதவனும்,
கர்த்தாத கர்த்தரும், மகத்துவமும் வல்லைமயும் பயங்கரமுமான ேதவனுமாக
இருக்க றார்; அவர் பட்சபாதம்ெசய்க றவரும் அல்ல, லஞ்சம் வாங்குகறவரும்
அல்ல. 18 அவர் த க்கற்ற பள்ைளக்கும் வதைவக்கும் நயாயம்ெசய்க றவரும்,
அந்நயன்ேமல் அன்புைவத்து அவனுக்கு உணவும் உைடயும் ெகாடுக்க றவருமாக
இருக்க றார். 19 நீங்களும் எக ப்துேதசத்தல் அந்நயர்களாக இருந்ததனால்,
அந்நயர்கைளச் ச ேநக ப்பீர்களாக. 20 உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப்
பயந்து,அவைரப் பணிந்துெகாண்டு,அவைரப் பற்ற க்ெகாண்டிருந்து,அவருைடய
நாமத்ைதக்ெகாண்டுஆைணயடுவாயாக. 21அவேர உன் புகழ்ச்ச ; உன் கண்கள்
கண்ட இந்தப் ெபரிய பயங்கரமான காரியங்கைள உன்னிடத்தல் ெசய்த
உன்னுைடய ேதவன் அவேர. 22 உன் முற்ப தாக்கள் எழுபதுேபராக எக ப்த ற்குப்
ேபானார்கள்; இப்ெபாழுேதா உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன்னுைடய
ெபருக்கத்த ேலவானத்தன்நட்சத்த ரங்கைளப் ேபாலாக்கனார்.

அத்த யாயம் 11
ேதவனுக்குக்கீழ்ப்படிதல்

1 “நீ உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவ டத்தல் அன்புெசலுத்த , அவருைடய
ப ரமாணங்கைளயும், கட்டைளகைளயும், நயாயங்கைளயும், கற்பைனகைளயும்
எப்ெபாழுதும் ைகக்ெகாள்வாயாக. 2 உங்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய ச ட்ச கைளயும், அவருைடய மகத்துவத்ைதயும், பலத்த
ைகையயும், ஓங்கய புயத்ைதயும், 3 அவர் எக ப்தன் நடுவ ேல எக ப்தன்
ராஜாவாகய பார்ேவானுக்கும், அவனுைடய ேதசம் அைனத்தற்கும் ெசய்த
அவருைடய அைடயாளங்கைளயும், அவருைடய ெசயல்கைளயும், 4 எக ப்தய
பைடயும் அவர்களுைடய குதைரகளும் இரதங்களும் உங்கைளப் பன்ெதாடர்ந்து
வரும்ேபாது, ெயேகாவா சவந்த சமுத்த ரத்தன் தண்ணீைர அவர்கள்ேமல்
புரளச்ெசய்து, இந்நாள்வைரக்கும் இருக்க றதுேபால, அவர்கைள அழித்த
அவருைடய ெசயைலயும், 5நீங்கள்இவ்வ டத்த ற்கு வரும்வைர அவர் உங்களுக்கு
வனாந்த ரத்தல் ெசய்தைதயும், 6 ரூபன் வம்சத்ைதச் ேசர்ந்த எலியாபன்
மகன்களான தாத்தாைனயும், அப ராைமயும், அவர்களுைடய குடும்பங்கைளயும்,
அவர்களுைடய கூடாரங்கைளயும், இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாருக்குள்ளும்
அவர்களுக்கு இருந்த அவர்களுைடய சகல ெபாருட்கைளயும் பூமி தன் வாையத்
த றந்து வழுங்கச்ெசய்தைதயும், அறயாமலும் காணாமலும் இருக்கற உங்கள்
பள்ைளகளுடன் நான் ேபசவல்ைல; இன்று நீங்கேள அற ந்துெகாள்ளுங்கள்.
7 ெயேகாவா ெசய்த மகத்துவமான ெசயல்கைளெயல்லாம் உங்களுைடய
கண்கள் அல்லேவா கண்டது. 8 “ஆைகயால் நீங்கள் பலப்படுவதற்கும், 9 நீங்கள்
ெசாந்தமாக்கப்ேபாக ற ேதசத்த ற்குள் நுைழந்து அைதச் ெசாந்தமாக்குவதற்கும்,
ெயேகாவா உங்கள் முற்ப தாக்களுக்கும் அவர்கள் சந்தத க்கும் ெகாடுப்ேபன்
என்றுஅவர்களுக்குவாக்களித்த பாலும்ேதனும்ஓடுகற ேதசத்தல்நீங்கள்நீடித்து
வாழ்வதற்கும், இன்று நான் உங்களுக்குக் கற்ப க்க ற கற்பைனகைளெயல்லாம்
ைகக்ெகாள்வீர்களாக. 10 நீ ெசாந்தமாக்கப்ேபாக ற ேதசம், நீ வ ட்டுவந்த
எக ப்துேதசத்ைதப்ேபால் இருக்காது; அங்ேக நீ வைதைய வைதத்து,
கீைரத்ேதாட்டத்த ற்கு நீர்ப்பாய்ச்சுக றதுேபால உன் காலால் நீர்ப்பாய்ச்ச வந்தாய்.
11 நீங்கள் ெசாந்தமாக்கப்ேபாக ற ேதசேமா, மைலகளும் பள்ளத்தாக்குகளும்
உள்ள ேதசம்; அது வானத்தன் மைழத்தண்ணீைரக் குடிக்கும் ேதசம்; 12அது உன்
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ேதவனாகயெயேகாவாவ சாரிக்க ற ேதசம்,வருடத்தன்துவக்கமுதல்வருடத்தன்
முடிவுவைர எப்ெபாழுதும் உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவன் கண்கள்அதன்ேமல்
ைவக்கப்பட்டிருக்கும். 13 “நீங்கள் உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவ டத்தல்
உங்கள் முழு இருதயத்ேதாடும், உங்கள் முழு ஆத்துமாேவாடும் அன்புெசலுத்த ,
அவைரப் பணிந்துெகாள்ள, நான் இன்று உங்களுக்குக் கற்ப க்க ற ேதவனுைடய
கற்பைனகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தால், 14 நீ உன்னுைடய தானியத்ைதயும்,
த ராட்ைசரசத்ைதயும், எண்ெணையயும் ேசர்க்கும்படி, நான் ஏற்றகாலத்தல்
உங்கள் ேதசத்தல் முன்மாரிையயும் பன்மாரிையயும் ெபய்யச்ெசய்து,
15 மிருகஜீவன்களுக்காக உன் ெவளிகளிேல புல் முைளக்கும்படிச்
ெசய்ேவன், நீ சாப்ப ட்டுத் தருப்தயைடவாய் என்கறார். 16 உங்களுைடய
இருதயம் ஏமாற்றப்படாமலும், நீங்கள் வழிவலக அந்நய ெதய்வங்கைளப்
பணிந்துெகாண்டு,அைவகைளவணங்காமலும்இருக்கஎச்சரிக்ைகயாயருங்கள்.
17 இல்லாவ ட்டால் ெயேகாவாவுைடய ேகாபம் உங்கள்ேமல் வந்து, மைழ
ெபய்யாமற்ேபாகவும், ேதசம் தன் பலைனக் ெகாடுக்காமலிருக்கவும் வானத்ைத
அைடத்துப்ேபாடுவார்; ெயேகாவா உங்களுக்குக் ெகாடுத்த நல்ல ேதசத்தலிருந்து
நீங்கள் சீக்க ரத்தல் அழிந்துேபாவீர்கள். 18 ஆைகயால் ெயேகாவா உங்கள்
முற்ப தாக்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று அவர்களுக்கு வாக்களித்த ேதசத்தல்
உங்களுைடய நாட்களும், உங்களுைடய பள்ைளகளின் நாட்களும், பூமியன்ேமல்
வானம் இருக்கும்வைர நீடித்தருப்பதற்கு, 19 நீங்கள் என் வார்த்ைதகைள
உங்களுைடயஇருதயத்தலும்உங்களுைடயஆத்துமாவலும்பத த்து,அைவகைள
உங்கள் ைகயன்ேமல் அைடயாளமாகக் கட்டி, உங்கள் கண்களின் நடுேவ
ஞாபகக்குறயாக ைவத்து, 20 அைவகைள உங்கள் பள்ைளகளுக்கு உபேதச த்து,
நீங்கள் வீட்டில் உட்கார்ந்தருக்க றேபாதும், வழிய ேல நடக்க றேபாதும்,
படுத்துக்ெகாள்ளுகறேபாதும், எழுந்தருக்க றேபாதும் அைவகைளக்
குறத்துப் ேபசுவீர்களாக. 21 அைவகைள உங்களுைடய வீட்டு நைலகளிலும்
உங்களுைடய வாசல்களிலும் எழுதுவீர்களாக. 22 நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவாவ டத்தல் அன்புெசலுத்த , அவருைடய வழிகளிெலல்லாம் நடந்து,
அவைரப் பற்ற க்ெகாண்டிருக்கும்படி, நான் உங்களுக்குச் ெசய்யக் கற்ப க்க ற
இந்தக் கற்பைனகைளெயல்லாம் கவனமாகக் ைகக்ெகாள்வீர்களானால்,
23 ெயேகாவா உங்களுக்கு முன்பாக அந்த மக்கைளெயல்லாம் துரத்தவடுவார்;
உங்கைளப்பார்க்கலும் எண்ணிக்ைகயல் அதகமும், பலத்ததுமான மக்கைள
நீங்கள் துரத்துவீர்கள். 24 உங்களுைடய உள்ளங்கால் மித க்கும் இடெமல்லாம்
உங்களுைடயதாயருக்கும்; வனாந்த ரத்ைதயும் லீபேனாைனயும் துவங்க ,
ஐப்ப ராத்து நதையயும் துவங்க , கைடச மத்தய தைர சமுத்த ரம்வைரக்கும்
உங்களுைடய எல்ைலயாக இருக்கும். 25 ஒருவரும் உங்களுக்கு எத ர்த்து
ந ற்பதல்ைல; உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா உங்களுக்குச் ெசான்னபடி
உங்களால் உண்டாகும் பயமும் த கலும் நீங்கள் மித க்கும் பூமியன்ேமெலல்லாம்
வரச்ெசய்வார். 26 “இேதா, இன்று நான் உங்களுக்கு முன்பாக ஆசீர்வாதத்ைதயும்
சாபத்ைதயும் ைவக்க ேறன். 27 இன்று நான் உங்களுக்குக் கற்ப க்க ற உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவாவன் கற்பைனகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தீர்களானால்
ஆசீர்வாதமும், 28 எங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவன் கற்பைனகளுக்குக்
கீழ்ப்படியாமல், இன்று நான் உங்களுக்குக் ெகாடுக்க ற வழிையவ ட்டு வலக ,
நீங்கள் அறயாத ேவேற ெதய்வங்கைளப் பன்பற்றுவீர்களானால் சாபமும்
வரும். 29 நீ ெசாந்தமாக்கப்ேபாக ற ேதசத்தல் உன் ேதவனாகய ெயேகாவா
உன்ைன நுைழயச்ெசய்யும்ேபாது, ெகரிசீம் மைலயன்ேமல் ஆசீர்வாதத்ைதயும்,
ஏபால் மைலயன்ேமல் சாபத்ைதயும் கூறேவண்டும். 30 அைவகள் ேயார்தான்
அப்புறத்த ேல சூரியன் மைறகற ேமற்குவழியாகக் கானானியர்கள் குடியருக்க ற
பகுதய ேல, கல்காலுக்கு எத ரான ேமாேர என்னும் சமபூமியன் அருகல்
அல்லேவா இருக்க றது? 31 உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா உங்களுக்குக்
ெகாடுக்க ற ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வதற்கு, நீங்கள் ேயார்தாைனக்
கடந்துேபாய், அைதச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாண்டு, அத ேல குடியருப்பீர்கள்.
32 ஆைகயால் உங்களுக்கு இன்று நான் ஏற்படுத்துகற சகல கட்டைளகைளயும்,
நயாயங்கைளயும்ைகக்ெகாண்டுநடக்கக்கடவீர்கள்.
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அத்த யாயம் 12

ஆராதைனெசய்யஒேரஇடம்
1 “உங்கள் முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய ெயேகாவா, நீங்கள்

ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வதற்காக உங்களுக்கு ெகாடுக்க ற ேதசத்த ேல, நீங்கள்
பூமியல் உய ேராடிருக்கும் நாட்கெளல்லாம் ைகக்ெகாண்டு நடக்கேவண்டிய
கட்டைளகளும் நயமங்களுமாவன: 2 நீங்கள் துரத்தவடும் மக்கள் தங்கள்
ெதய்வங்கைள வணங்கய உயர்ந்த மைலகளின்ேமலும், ேமடுகளின்ேமலும்,
பச்ைசயானசகலமரங்களின்கீழுமுள்ளஇடங்கைளெயல்லாம்முற்றலும்அழித்து,
3 அவர்களுைடய பலிபீடங்கைள இடித்து, சைலகைளத் தகர்த்து, ேதாப்புகைள
அக்கனியால் சுட்ெடரித்து, ெதய்வங்களின் சைலகைள ெநாறுக்க , அைவகளின்
ெபயரும் அவ்வ டத்தல் இராமல் அழியும்படி ெசய்யக்கடவீர்கள். 4 உங்கள்
ேதவனாகயெயேகாவாவுக்கு நீங்கள்அப்படிச் ெசய்யாமல், 5உங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவா தம்முைடய நாமம் வளங்கும்படி, உங்கள் சகல ேகாத்த ரங்களிலும்
ெதரிந்துெகாள்ளும் இடமாகய அவருைடய வாசஸ்தலத்ைதேய நாடி,
அங்ேக ேபாய், 6 அங்ேக உங்களுைடய சர்வாங்க தகனங்கைளயும்,
பலிகைளயும், தசமபாகங்கைளயும், உங்களுைடய ைக ஏெறடுத்துப் பைடக்கும்
பைடப்புகைளயும்,ெபாருத்தைனகைளயும்,உற்சாகபலிகைளயும்,ஆடுமாடுகளின்
தைலயீற்றுகைளயும் ெகாண்டுவந்து, 7 அங்ேக உங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தய ேல சாப்ப ட்டு, நீங்கள்ைகய ட்டுச் ெசய்ததும், உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவா உங்கைள ஆசீர்வத த்ததுமான எல்லாவற்ற க்காகவும்
நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தாரும் சந்ேதாஷப்படுவீர்களாக. 8 இங்ேக
இந்நாளில் நாம் அவனவன் தன்தன் பார்ைவக்குச் சரியானைதெயல்லாம்
ெசய்க றதுேபால நீங்கள் ெசய்யாதருப்பீர்களாக. 9 உங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவா உங்களுக்குக் ெகாடுக்கும் இைளப்பாறுதலிலும், ேதசத்தலும்
நீங்கள் இன்னும் நுைழயவல்ைலேய. 10 நீங்கள் ேயார்தான் நதையக்
கடந்துேபாய், உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா உங்களுக்குச் ெசாந்தமாகக்
ெகாடுக்கும் ேதசத்தல் குடிேயறும்ேபாதும், சுற்றலும் இருக்கற உங்களுைடய
எத ரிகைளெயல்லாம் அவர் வலக்க , உங்கைள இைளப்பாறச்ெசய்க றதனால்
நீங்கள் சுகமாக வாழ்ந்தருக்கும்ேபாதும், 11 உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா
தமது நாமம் வளங்கும்படி ெதரிந்துெகாள்ளும் ஓர் இடம் உண்டாயருக்கும்;
அங்ேக நீங்கள் நான் உங்களுக்குக் கட்டைளய ட்ட யாைவயும் உங்களுைடய
சர்வாங்க தகனங்கைளயும், பலிகைளயும், தசமபாகங்கைளயும், உங்களுைடய
ைக ஏெறடுத்துப்பைடக்கும் பைடப்புகைளயும், நீங்கள் ெயேகாவாவுக்கு
ேநர்ந்துெகாள்ளும் வேசஷத்த எல்லாப் ெபாருத்தைனகைளயும் ெகாண்டுவந்து,
12 உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் நீங்களும், உங்களுைடய
மகன்களும், மகள்களும், ேவைலக்காரர்களும், ேவைலக்காரிகளும், உங்களுடன்
பங்கும் ெசாத்தும் இல்லாமல் உங்களுைடய வாசல்களில் இருக்க ற ேலவயனும்
சந்ேதாஷப்படுவீர்களாக. 13 நீ நைனத்த இடெமல்லாம் நீ உன் சர்வாங்க
தகனபலிகைளச் ெசலுத்தாதபடி எச்சரிக்ைகயாயரு. 14 உன் ேகாத்த ரங்களின்
ஒன்றல் ெயேகாவா ெதரிந்துெகாள்ளும் இடத்தல் மாத்த ரம் நீ உன் சர்வாங்க
தகனபலிகைளச் ெசலுத்த , நான் உனக்குக் கற்ப க்க ற யாைவயும் அங்ேக
ெசய்வாயாக. 15 “ஆனாலும் உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்கு அருளும்
ஆசீர்வாதத்த ற்குத்தக்கதாக, நீ உன் வாசல்களிெலங்கும் உன் வருப்பப்படிேய
மிருகஜீவன்கைள அடித்து சாப்ப டலாம்; தீட்டுப்பட்டவனும் தீட்டுப்படாதவனும்,
அைவகைள, ெவளிமாைனயும் கைலமாைனயும் சாப்படுவதுேபால சாப்ப டலாம்.
16இரத்தத்ைதமாத்த ரம்சாப்ப டேவண்டாம்;அைதத்தண்ணீைரப்ேபால்தைரய ேல
ஊற்றவ டேவண்டும். 17 உன்னுைடய தானியத்தலும், த ராட்ைசரசத்தலும்,
எண்ெணயலும், தசமபாகத்ைதயும், உன்ஆடுமாடுகளின் தைலயீற்றுகைளயும், நீ
ேநர்ந்துெகாள்ளும் உன்னுைடய சகல ெபாருத்தைனகைளயும், உன் உற்சாகக்
காணிக்ைககைளயும், உன் ைக ஏெறடுத்துப் பைடக்கும் பைடப்புகைளயும்,
நீ உன் வாசல்களில் சாப்ப டேவண்டாம். 18 உன் ேதவனாகய ெயேகாவா
ெதரிந்துெகாள்ளும்இடத்தல் நீயும்உன்மகனும், மகளும், ேவைலக்காரனும், உன்
ேவைலக்காரியும், உன் வாசல்களில் இருக்க ற ேலவயனும், உன் ேதவனாகய
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ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் அைதச் சாப்ப ட்டு, நீ ைகய ட்டுச் ெசய்யும்
எல்லாக் காரியத்தலும் உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
சந்ேதாஷப்படுவாயாக. 19நீஉன்ேதசத்தலிருக்கும்நாட்கெளல்லாம்ேலவயைனக்
ைகவ டாதபடி எச்சரிக்ைகயாயரு. 20 “உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குச்
ெசான்னபடி, அவர் உன் எல்ைலைய வ ரிவாக்கும்ேபாது, நீ இைறச்சையச்
சாப்ப ட ஆைசெகாண்டு, இைறச்ச சாப்படுேவன் என்பாயானால், நீ உன்
வருப்பப்படி இைறச்ச சாப்ப டலாம். 21உன் ேதவனாகய ெயேகாவா தமது நாமம்
வளங்கும்படித் ெதரிந்துெகாள்ளும் இடம் உனக்குத் தூரமானால், ெயேகாவா
உனக்குக் ெகாடுத்த உன் ஆடுமாடுகளில் எைதயாகலும் நான் உனக்குக்
கட்டைளய ட்டபடி நீ அடித்து, உன் வருப்பப்படி உன் வாசல்களிேல சாப்ப டலாம்.
22 ெவளிமாைனயும் கைலமாைனயும் சாப்படுவதுேபால நீ அைதச் சாப்ப டலாம்;
தீட்டுப்பட்டவனும்தீட்டுப்படாதவனும்அைதச்சாப்ப டலாம். 23இரத்தத்ைதமாத்த ரம்
சாப்ப டாதபடி எச்சரிக்ைகயாயரு; இரத்தேம உய ர்; மாம்சத்ேதாேட இரத்தத்ைதயும்
சாப்ப டேவண்டாம். 24 அைத நீ சாப்ப டாமல் தண்ணீைரப்ேபால் தைரய ேல
ஊற்றவ டேவண்டும். 25 நீ ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச்
ெசய்வதனால், நீயும்உனக்குப் பன்வரும்உன்பள்ைளகளும்நன்றாயருக்கும்படி
நீ அைதச் சாப்ப டக்கூடாது. 26 உனக்குரிய பரிசுத்த ெபாருட்கைளயும்,
உன் ெபாருத்தைனகைளயும் ெயேகாவா ெதரிந்துெகாள்ளும் இடத்த ற்கு நீ
ெகாண்டுவந்து, 27 உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய பலிபீடத்தன்ேமல் உன்
சர்வாங்க தகனபலிகைள மாம்சத்ேதாடும் இரத்தத்ேதாடும் பலிய டக்கடவாய்;
நீ ெசலுத்தும் மற்ற பலிகளின் இரத்தமும் உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
பலிபீடத்தன்ேமல் ஊற்றப்படுவதாக; மாம்சத்ைதேயா நீ சாப்ப டலாம். 28 நீ உன்
ேதவனாகய ெயேகாவாவன் பார்ைவக்கு நன்ைமயும் ெசம்ைமயுமானைதச்
ெசய்வதனால், நீயும் உனக்குப் பன்வரும் உன் பள்ைளகளும் என்ெறன்ைறக்கும்
நன்றாயருப்பதற்கு, நான் உனக்குக் கற்ப க்க ற இந்த எல்லா வார்த்ைதகைளயும்
நீ கவனித்துக் ேகள். 29 “நீ ெசாந்தமாக்கப்ேபாக ற ேதசத்தன் மக்கைள
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்கு முன்பாக அகற்றும்ேபாதும், நீ
அவர்களுைடய ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாக்க அத ேல குடியருக்கும்ேபாதும்,
30 அவர்கள் உனக்கு முன்பாக அழிக்கப்பட்டபன்பு, நீ அவர்கைளப்
பன்பற்ற ச் ச க்க க்ெகாள்ளாதபடிக்கும், இந்த மக்கள் தங்கள் ெதய்வங்கைள
வணங்கயதுேபால நானும் வணங்குேவன் என்று ெசால்லி அவர்களுைடய
ெதய்வங்கைளக்குறத்துக் ேகட்டு வ சாரிக்காதபடிக்கும் எச்சரிக்ைகயாயரு.
31உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குஅப்படிச் ெசய்யாமலிருப்பாயாக; ெயேகாவா
ெவறுக்கறஅருவருப்பானயாைவயும்அவர்கள்தங்கள்ெதய்வங்களுக்குச்ெசய்து
தங்கள் மகன்கைளயும், மகள்கைளயும் தங்கள் ெதய்வங்களுக்கு அக்கனிய ேல
சுட்ெடரித்தார்கேள. 32 “நான் உனக்குக் ெகாடுக்க ற யாைவயும் ெசய்யும்படி
கவனமாயரு; நீ அதனுடன் ஒன்றும் கூட்டவும் ேவண்டாம், அதல் ஒன்றும்
குைறக்கவும் ேவண்டாம்.

அத்த யாயம் 13
அந்நயெதய்வங்கைளவணங்குதல்

1 “உங்களுக்குள்ேள ஒரு தீர்க்கதரிச யாகலும், ெசாப்பனக்காரனாகலும்
எழும்ப : 2 நீங்கள் அறயாத ேவேற ெதய்வங்கைளப் பன்பற்ற , அவர்கைள
வணங்குேவாம் வாருங்கள் என்று ெசால்லி, உங்களுக்கு ஒருஅைடயாளத்ைதயும்
அற்புதத்ைதயும் காண்பப்ேபன் என்று குறப்பாகச் ெசான்னாலும், அவன்
ெசான்ன அைடயாளமும் அற்புதமும் நடந்தாலும், 3 அந்தத் தீர்க்கதரிச யாகலும்,
அந்தச் ெசாப்பனக்காரனாகலும் ெசால்லுகறைவகைளக் ேகட்காதருப்பீர்களாக;
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவ டத்தல் நீங்கள் உங்கள் முழு இருதயத்ேதாடும்
உங்கள் முழு ஆத்துமாேவாடும் அன்புெசலுத்துகறீர்கேளா இல்ைலேயா என்று
அறயும்படி உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா உங்கைளச் ேசாத க்க றார்.
4 நீங்கள் உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாைவப் பன்பற்ற , அவருக்குப்
பயந்து, அவருைடய கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாண்டு, அவருைடய சத்தத்ைதக்
ேகட்டு, அவைரச் ேசவ த்து, அவைரப் பற்ற க்ெகாள்வீர்களாக. 5 அந்தத்
தீர்க்கதரிச யும், அந்தச் ெசாப்பனக்காரனும் ெகாைலெசய்யப்படக்கடவன்;
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நீங்கள் நடக்கும்படி உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா உங்களுக்கு வதத்த
வழிையவ ட்டு உங்கைள வலக்கும்படி, அவன், உங்கைள எக ப்துேதசத்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்தவரும் உங்கைள அடிைமத்தன வீட்டிலிருந்து நீங்கலாக்க
மீட்டுக்ெகாண்டவருமான உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமான
துேராகப்ேபச்ைசப் ேபசனான்; இப்படிப்பட்ட தீைமைய உங்களிடத்தலிருந்து
வலக்குவீர்களாக. 6 “உன் தாய்க்குப் ப றந்த உன்னுைடய சேகாதரனாகலும்,
உன்னுைடய மகனாகலும், மகளாகலும், உன் மைனவயாகலும், உன்
உயைரப்ேபாலிருக்க ற உன்னுைடய நண்பனாகலும் உன்ைன ேநாக்க : நாம்
ேபாய் ேவேற ெதய்வங்கைள வணங்குேவாம் வாருங்கள் என்று ெசால்லி,
7 உன்ைனச் சுற்றலும் உனக்குச் சமீபத்தலாகலும் உனக்குத் தூரத்தலாகலும்,
ேதசத்தன் ஒருமுைன துவங்க மறுமுைனவைரயுள்ள எவ்வ டத்தலாகலும்
இருக்கற மக்களுைடய ெதய்வங்களில், நீயும் உன் முற்ப தாக்களும் அறயாத
அந்நய ெதய்வங்கைள வணங்கும்படி இரகச யமாக உன்ைனத் தூண்டிவட்டால்,
8 நீ அவனுக்குச் சம்மதயாமலும், அவனுக்குச் ெசவெகாடாமலும், உன் கண்
அவன்ேமல் இரக்கம்ெகாள்ளாமலும், அவைனத் தப்பவ டாமலும், அவைன
ஒளித்துைவக்காமலும், 9 அவைனக் ெகாைல ெசய்துவ டேவண்டும்; அவைனக்
ெகாைலெசய்வதற்கு, முதலில் உன் ைகயும் பன்பு சகல மக்களின் ைககளும்
அவன்ேமல் இருப்பதாக. 10 அடிைமத்தன வீடாகய எக ப்துேதசத்தலிருந்து
உன்ைனப் புறப்படச்ெசய்த உன் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ வ ட்டுவலகும்படி
அவன் உன்ைன தூண்டியதால், அவன் சாகும்படி அவன்ேமல் கல்ெலறவாயாக.
11 இஸ்ரேவலர்கள் யாவரும் அைதக் ேகட்டுப் பயந்து, இனி உன் நடுேவ
இப்படிப்பட்ட தீைமயான காரியத்ைதச் ெசய்யாமலிருப்பார்கள். 12 “உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா நீ குடியருப்பதற்குக் ெகாடுக்கும் பட்டணங்கள்
ஒன்றல் வீணர்களாகய துன்மார்க்கர்கள் உன்னிடத்தலிருந்து புறப்பட்டு,
13 நீங்கள் அறயாத ேவேற ெதய்வங்கைள வணங்குவதற்குப் ேபாேவாம்
வாருங்கள் என்று தங்கள் பட்டணத்தன் குடிமக்கைளத் தூண்டினார்கள் என்கற
ெசய்தையக் ேகள்வப்படும்ேபாது, 14 நீ நன்றாக வ சாரித்து, ஆராய்ந்து,
அப்படிப்பட்டஅருவருப்பானகாரியம்உன்நடுேவநடந்ததுஉண்ைமயும்ந ச்சயமும்
என்று கண்டால், 15 அந்தப் பட்டணத்தன் குடிமக்கைளப் பட்டயக்கருக்கனால்
ெவட்டி, அைதயும் அதலுள்ள அைனத்ைதயும் அதன் மிருகஜீவன்கைளயும்
பட்டயக்கருக்கனால் அழித்து, 16 அதல் ெகாள்ைளய ட்டைதெயல்லாம்
அதன் நடுவீதய ேல கூட்டி, உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்ெகன்று அந்தப்
பட்டணத்ைதயும், அதல் ெகாள்ைளய டப்பட்ட அைனத்ைதயும் முழுவதுமாக
அக்கனியல் சுட்ெடரிக்கக்கடவாய்; அது இனிக் கட்டப்படாமல் என்ெறன்ைறக்கும்
மண்ேமடாயருக்கக்கடவது. 17 சப க்கப்பட்ட ெபாருட்களில் ஒன்றும் உன் ைகயல்
இருக்கேவண்டாம். நான் இன்று உனக்குக் கற்ப க்க ற உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் கற்பைனகைளெயல்லாம் நீ ைகக்ெகாண்டு, உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்யும்படி, அவருைடய
சத்தத்த ற்குச் ெசவெகாடுப்பாயானால், 18 ெயேகாவா தமது ேகாபத்தன்
பயங்கரத்ைதவ ட்டுத் தரும்ப , உனக்குத் தையவு ெசய்து, உனக்கு மனமிரங்க ,
அவர்உன்முற்ப தாக்களுக்குவாக்களித்தபடிஉன்ைனப்ெபருகச்ெசய்வார்.

அத்த யாயம் 14
சுத்தமானமற்றும்அசுத்தமானஉணவுகள்

1 “நீங்கள்உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவன் பள்ைளகள்; ெசத்தவனுக்காகக்
காயப்படுத்த க்ெகாள்ளாமலும், உங்கள் கண்களுக்கு இைடய ேல
சவரம்ெசய்யாமலும் இருப்பீர்களாக. 2 நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்குப் பரிசுத்தமான மக்கள்; பூமியன் மீெதங்குமுள்ள எல்லா
மக்களிலும் உங்கைளேய ெயேகாவா தமக்குச் ெசாந்தமான மக்களாயருக்கத்
ெதரிந்துெகாண்டார். 3 “அருவருப்பான ஒன்ைறயும் சாப்ப டேவண்டாம். 4 நீங்கள்
சாப்படுவதற்ேகற்ற மிருகங்களாவன: மாடும், ெசம்மறயாடும், ெவள்ளாடும்,
5 மானும், ெவளிமானும், கைலமானும், வைரயாடும், புள்ளிமானும், சருகுமானும்,
மைல ஆடுகளுேம. 6 மிருகங்களில் வ ரிகுளம்புள்ளதாயருந்து, குளம்புகள்
இரண்டாகப் ப ரிந்தருக்க றதும், அைசேபாடுக றதுமான சகல மிருகங்கைளயும்
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நீங்கள் சாப்ப டலாம்; 7அைசேபாடுக றைவகளிலும், வ ரிகுளம்புள்ளைவகளிலும்,
நீங்கள் சாப்ப டக்கூடாதைவகள் எைவெயன்றால்: ஒட்டகமும், முயலும்,
குழிமுயலுேம; அைவகள் அைசேபாட்டும் அைவகளுக்கு வ ரிகுளம்பல்ைல;
அைவகள் உங்களுக்கு அசுத்தமாயருப்பதாக. 8 பன்றயும் சாப்படுவதற்கு
ஏற்றதல்ல; அது வ ரிகுளம்புள்ளதாயருந்தும், அைசேபாடாதருக்கும்; அது
உங்களுக்கு அசுத்தமாயருப்பதாக; இைவகளின் மாம்சத்ைத சாப்ப டாமலும்
இைவகளின் உடைலத்ெதாடாமலும் இருப்பீர்களாக. 9 “தண்ணீரிலிருக்க ற
எல்லாவற்றலும் துடுப்பும் ெசதளும் உள்ளைவகைளெயல்லாம் நீங்கள்
சாப்ப டலாம். 10துடுப்பும் ெசதளும் இல்லாத யாெதான்ைறயும் சாப்ப டக்கூடாது;
அது உங்களுக்கு அசுத்தமாயருப்பதாக. 11 “சுத்தமான சகல பறைவகைளயும்
நீங்கள் சாப்ப டலாம். 12 நீங்கள் சாப்ப டக்கூடாதைவகள் எைவெயன்றால்:
கழுகும், கருடனும், கடலுராஞ்சயும், 13 ைபரியும், வல்லூறும், சகலவத பருந்தும்,
14 சகலவத காகங்களும், 15 தீக்குருவயும், கூைகயும், ெசம்புகமும், சகலவதமான
ேடைகயும், 16 ஆந்ைதயும், ேகாட்டானும், நாைரயும், 17 கூழக்கடாவும், குருகும்,
நீர்க்காகமும், 18ெகாக்கும், சகலவத ராஜாளியும், புழுக்ெகாத்தயும்,ெவளவாலுேம.
19 பறக்க றைவகளில் ஊர்வன யாவும் உங்களுக்கு அசுத்தமாயருப்பதாக;
அைவகள் சாப்ப டக்கூடாதைவகள். 20 சுத்தமான பறைவகள் யாைவயும் நீங்கள்
சாப்ப டலாம். 21 “தானாக இறந்துேபான எைதயும் சாப்ப டேவண்டாம்; உங்கள்
வாசல்களில் இருக்க ற அந்நயனுக்கு அைத சாப்ப டக் ெகாடுக்கலாம்; அல்லது
அந்நயனுக்கு அைத வற்றுப்ேபாடலாம்; நீங்கள் உங்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்குப் பரிசுத்த மக்கள். ெவள்ளாட்டுக்குட்டிைய அதன் தாயன்
பாலிேலசைமக்கேவண்டாம்.

தசமபாகங்கள்
22 “நீ உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு எப்ெபாழுதும் பயந்தருக்கப் பழகும்படி,

வருடந்ேதாறும் நீ வைதக்க ற வைதப்பனாேல வயலில் வைளயும் எல்லாப்
பலனிலும் தசமபாகத்ைதப் ப ரித்து, 23 உன் ேதவனாகய ெயேகாவா தமது
நாமம் வளங்கும்படி ெதரிந்துெகாள்ளும் இடத்த ேல, உன் தானியத்தலும் உன்
த ராட்ைசரசத்தலும்உன்எண்ெணயலும்தசமபாகத்ைதயும்உன்ஆடுமாடுகளின்
தைலயீற்றுகைளயும்அவருைடயசந்ந தயல்சாப்படுவாயாக. 24உன்ேதவனாகய
ெயேகாவா உன்ைன ஆசீர்வத க்கும் காலத்தல், உன் ேதவனாகய ெயேகாவா
தமது நாமம் வளங்கும்படித் ெதரிந்துெகாண்ட இடம் உனக்கு ெவகுதூரமாக
இருக்க றதனால், வழிப்ப ரயாணத்தன் ெவகுெதாைலவனிமித்தம், நீ அைதக்
ெகாண்டுேபாகமுடியாமல் இருக்குமானால், 25 அைதப் பணமாக மாற்ற ,
பணமுடிப்ைப உன் ைகய ேல எடுத்துக்ெகாண்டு, உன் ேதவனாகய ெயேகாவா
ெதரிந்துெகாண்ட இடத்த ற்குப் ேபாய், 26 அங்ேக உன் வருப்பப்படி ஆடுமாடு,
த ராட்ைசரசம், மதுபானம் முதலான சகலத்ைதயும் பணம் ெகாடுத்து வாங்க ,
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல், நீயும் உன் குடும்பத்தாரும்
உன் வாசல்களில் இருக்க ற ேலவயனும் சாப்ப ட்டுச் சந்ேதாஷப்படுவீர்களாக.
27 ேலவயனுக்கு உன்னுடன் பங்கும் ெசாத்தும் இல்லாததால் அவைனக்
ைகவ டாேத. 28 “மூன்றாம் வருடத்தன் முடிவ ேல அந்தவருடத்தல் உனக்கு
வந்த பலன் எல்லாவற்றலும் தசமபாகத்ைதப் ப ரித்து, உன் வாசல்களில்
ைவக்கக்கடவாய். 29 ேலவயனுக்கு உன்னுடன் பங்கும் ெசாத்தும் இல்லாததால்,
அவனும், உன் வாசல்களில் இருக்க ற அந்நயனும், த க்கற்றவனும், வதைவயும்
வந்து சாப்ப ட்டுத் தருப்தயைடவார்களாக; அப்ெபாழுது உன் ைக ெசய்யும்
ேவைலயெலல்லாம்உன்ேதவனாகயெயேகாவாஉன்ைனஆசீர்வத ப்பார்.

அத்த யாயம் 15
வடுதைலயன்வருடம்

1 “ஏழாம் வருடத்தன் முடிவ ேல வடுதைலெசய்வாயாக. 2 வடுதைலயன்
வபரமாவது: மற்றவனுக்குக் கடன் ெகாடுத்தவன் எவனும், ெயேகாவா
ந யமித்த வடுதைல கூறப்பட்டதால், அந்தக் கடைன மற்றவனிடத்தலாவது தன்
சேகாதரனிடத்தலாவது வாங்காமல் வ ட்டுவடுவானாக. 3 அந்நயனிடத்தல் நீ
கடைன வசூலிக்கலாம்; உன் சேகாதரனிடத்த ேலா உனக்கு வரேவண்டியைத
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உன் ைக வ ட்டுவடுவதாக. 4 எளியவன் உனக்குள் இல்லாதருக்க
இப்படிச் ெசய்யேவண்டும்; இன்று நான் உனக்குக் கற்ப க்க ற எல்லாக்
கற்பைனகளின்படியும் நீ ெசய்ய, உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவன் சத்தத்ைதக்
கவனமாகக் ேகட்பாயானால்., 5 உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குச்
ெசாந்தமாக ெகாடுக்கும் ேதசத்தல், உன்ைன ேமன்ேமலும்ஆசீர்வத ப்பார். 6உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குச் ெசான்னபடி உன்ைன ஆசீர்வத ப்பதனால்,
நீ அேநகம் மக்களுக்குக் கடன் ெகாடுப்பாய், நீேயா கடன் வாங்குவதல்ைல; நீ
அேநகம் மக்கைள ஆள்வாய், உன்ைனேயா அவர்கள் ஆள்வதல்ைல. 7 “உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குக் ெகாடுக்கும் ேதசத்தன் எந்த வாசலிலும்
உன் சேகாதரர்களில் எளியவனான ஒருவன் இருந்தால், எளியவனாகய உன்
சேகாதரனுக்கு உன் இருதயத்ைத நீ கடினமாக்காமலும், உன் ைகைய மூடாமலும்,
8 அவனுக்கு உன் ைகையத் தாராளமாகத் த றந்து, அவனுைடய அவசரத்தன்
காரணமாக அவனுக்குத் ேதைவயானைதக் கடன்ெகாடுப்பாயாக. 9 வடுதைல
வருடமாகய ஏழாம் வருடம் ெநருங்கவ ட்டெதன்று அறந்து, உன் இருதயத்த ேல
ெபால்லாத நைனவுெகாண்டு, உன் ஏைழச் சேகாதரனுக்குக் ெகாடுக்காமல்
மறுத்து, அவன்ேமல் வன்கண் ைவக்காதபடிக்கும், அவன் உன்ைனக்
குறத்துக் ெயேகாவாைவ ேநாக்க முைறய டாதபடிக்கும் எச்சரிக்ைகயாயரு;
அப்படிச் ெசய்வாயானால் அது உனக்குப் பாவமாயருக்கும். 10 அவனுக்குத்
தாராளமாகக் ெகாடுப்பாயாக; அவனுக்குக் ெகாடுக்கும்ேபாது உன் இருதயம்
வ சனப்படாதருப்பதாக; அதன்காரணமாக உன் ேதவனாகய ெயேகாவா
உன்னுைடய எல்லாக் ெசயல்களிலும், நீ ைகய ட்டுச் ெசய்யும் எல்லாக்
காரியங்களிலும் உன்ைன ஆசீர்வத ப்பார். 11 ேதசத்த ேல எளியவர்கள்
இல்லாதருப்பதல்ைல; ஆைகயால் உன் ேதசத்த ேல சறுைமப்பட்டவனும்
எளியவனுமாகய உன் சேகாதரனுக்கு உன் ைகையத் தாராளமாகத்
த றக்கேவண்டும்என்றுநான்உனக்குக்கட்டைளயடுக ேறன்.

ேவைலக்காரர்களின்வடுதைல
12 “உன் சேதாதரனாகய எப ெரய ஆணாகலும் ெபண்ணாகலும் உனக்கு

வற்கப்பட்டால், ஆறு வருடங்கள் உன்னிடத்தல் ேவைலெசய்யேவண்டும்;
ஏழாம் வருடத்தல் அவைன வடுதைலெசய்து அனுப்பவடுவாயாக. 13 அவைன
வடுதைலெசய்துஅனுப்பவடும்ேபாதுஅவைனெவறுைமயாகஅனுப்பவ டாமல்,
14 உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன்ைன ஆசீர்வத த்ததன்படி, உன்
ஆட்டுமந்ைதயலும், உன் களத்தலும், உன் ஆைலயலும் எடுத்து அவனுக்குத்
தாராளமாகக் ெகாடுத்து அனுப்பவடுவாயாக. 15 நீ எக ப்துேதசத்தல்
அடிைமயாயருந்தைதயும், உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன்ைன
மீட்டுக்ெகாண்டைதயும் ஞாபகப்படுத்துவாயாக; ஆைகயால் நான் இன்று இந்தக்
காரியத்ைத உனக்குக் கட்டைளயடுக ேறன். 16 ஆனாலும், அவன் உன்னிடத்தல்
நன்ைமெபற்று, உன்ைனயும் உன் குடும்பத்ைதயும் ேநச ப்பதனால்: நான்
உன்ைனவட்டுப் ேபாகமாட்ேடன் என்றுஉன்னுடேன ெசால்வாேனயாகல், 17நீ ஒரு
கம்பையஎடுத்து,அவன்காைதக்கதேவாேடேசர்த்துக்குத்துவாயாக;பன்புஅவன்
என்ைறக்கும் உனக்கு அடிைமயாயருக்கக்கடவன்; உன் அடிைமப்ெபண்ணுக்கும்
அப்படிேய ெசய்யக்கடவாய். 18 அவைன வடுதைலயாக்க அனுப்பவடுவது
உனக்கு வருத்தமாகக் காணப்படேவண்டாம்; இரட்டிப்பான கூலிக்கு இைணயாக
ஆறு வருடங்கள் உன்னிடத்தல் ேவைலெசய்தாேன; இப்படி உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா நீெசய்யும்எல்லாவற்றலும்உன்ைனஆசீர்வத ப்பார்.

முதற்ப றந்தமிருகங்கள்
19 “உன் ஆடுமாடுகளில் தைலயீற்றாகய ஆைணெயல்லாம் உன் ேதவனாகய

ெயேகாவாவுக்குப் பரிசுத்தமாக்கக்கடவாய்; உன் மாட்டின் தைலயீற்ைற
ேவைல வாங்காமலும், உன் ஆட்டின் தைலயீற்ைற மய ர் கத்தரிக்காமலும்
இருப்பாயாக. 20 ெயேகாவா ெதரிந்துெகாள்ளும் இடத்த ேல வருடந்ேதாறும்
நீயும் உன் வீட்டாருமாக உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
அப்படிப்பட்டைவகைளச் சாப்படுங்கள். 21 அதற்கு ஊனம், குருடு முதலான
யாெதாரு குைறயருந்தால், அைத உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப் பலிய ட
ேவண்டாம். 22 அப்படிப்பட்டைத நீ உன் வாசல்களிேல, கைலமாைனயும்,
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ெவளிமாைனயும், சாப்படுவதுேபாலச் சாப்ப டலாம்; தீட்டுப்பட்டவனும்
தீட்டுப்படாதவனும் அைதச் சாப்ப டலாம். 23 அதன் இரத்தத்ைதமாத்த ரம்
சாப்ப டாமல்,அைதத்தண்ணீைரப்ேபாலத்தைரய ேலஊற்றவடுவாயாக.

அத்த யாயம் 16
பஸ்கா பண்டிைக

1 “ஆபீப்* மாதத்ைதக் கவனித்தருந்து, அதல் உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்குப் பஸ்காைவ அனுசரிக்கக்கடவாய்; ஆபீப் மாதத்த ேல
இராக்காலத்தல் உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன்ைன எக ப்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்தார். 2 ெயேகாவா தமது நாமம் வளங்கும்படி ெதரிந்துெகாள்ளும்
இடத்தல், உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப் பஸ்காவன் பலியாகய
ஆடுமாடுகைளப் பலியடுவாயாக. 3 நீ எக ப்துேதசத்தலிருந்து புறப்பட்ட
நாைள நீ உய ேராடிருக்கும் நாட்கெளல்லாம் நைனக்கும்படி, பஸ்கா பலியுடேன
புளிப்புள்ள அப்பம் சாப்ப டாமல், சறுைமயன் அப்பமாகய புளிப்பல்லா
அப்பங்கைள ஏழுநாட்கள் வைரக்கும் சாப்படுவாயாக; நீ வைரவாக
எக ப்துேதசத்தலிருந்து புறப்பட்டபடியனால் இப்படிச் ெசய்யேவண்டும்.
4 ஏழுநாட்களளவும் உன் எல்ைலகளிெலங்கும் புளிப்புள்ள அப்பம் உன்னிடத்தல்
காணப்படக்கூடாது; நீ முதல் நாள் மாைலயல் ெசலுத்தய பலியன் மாம்சத்தல்
ஏதாகலும் இரவுமுழுதும் வடியற்காலம் வைரக்கும் ைவக்கேவண்டாம். 5 உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குக்ெகாடுக்கும் உன்னுைடய வாசல்களில்
எதலும் நீ பஸ்காைவ அடிக்கேவண்டாம். 6 உன் ேதவனாகய ெயேகாவா
தமது நாமம் வளங்கும் இடத்த ேல, நீ எக ப்தலிருந்து புறப்பட்ட ேநரமாக ய
சாயங்காலத்த ேலசூரியன்மைறயும்ேபாதுபஸ்காைவஅடித்து, 7உன்ேதவனாகய
ெயேகாவா ெதரிந்துெகாண்ட இடத்த ேல, அைதப் ெபாரித்துச் சாப்ப ட்டு,
வடியற்காலத்த ேல உன் கூடாரங்களுக்குத் தரும்ப ப்ேபாவாயாக. 8 நீ ஆறு
நாட்களும் புளிப்பல்லாத அப்பம் சாப்ப டேவண்டும், ஏழாம் நாள் உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்குஅனுசரிக்கப்படும்நாளாயருக்கும்;அத ேலயாெதாருேவைலயும்
ெசய்யேவண்டாம்.

வாரங்களின்பண்டிைக
9 “ஏழு வாரங்கைள எண்ணுவாயாக; அறுப்பு அறுக்கத் துவங்கும் காலமுதல்

நீ அந்த ஏழு வாரங்கைளயும் எண்ணேவண்டும். 10 அைவகள் முடிந்தேபாது
வாரங்களின் பண்டிைகைய உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்ெகன்று ஆசரித்து,
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன்ைன ஆசீர்வத த்ததற்குத்தக்கதாக உன்னால்
முடிந்த மனப்பூர்வமான காணிக்ைகயாகய பகுதையச் ெசலுத்த , 11 உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா தமது நாமம் வளங்கும்படி ெதரிந்துெகாள்ளும்
இடத்த ேல, நீயும், உன் மகனும், மகளும், ேவைலக்காரனும், ேவைலக்காரியும்,
உன் வாசல்களில் இருக்க ற ேலவயனும், உன்னிடத்தல் இருக்க ற பரேதச யும்,
த க்கற்ற பள்ைளயும், வதைவயும், உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் சந்ேதாஷப்பட்டு, 12 நீ எக ப்தல் அடிைமயாயருந்தைத நைனத்து,
இந்தக்கட்டைளகைளக்ைகக்ெகாண்டுஇைவகளின்படிெசய்யக்கடவாய்.

கூடாரப் பண்டிைக
13 “நீ உன் களத்தன் பலைனயும் உன் ஆைலயன் பலைனயும் ேசர்த்தபன்பு,

கூடாரப்பண்டிைகைய ஏழு நாட்கள் ஆசரித்து, 14 உன் பண்டிைகயல் நீயும்,
உன் மகனும், மகளும், ேவைலக்காரனும், ேவைலக்காரியும், உன் வாசல்களில்
இருக்க ற ேலவயனும், பரேதச யும், த க்கற்ற பள்ைளயும், வதைவயும்
சந்ேதாஷப்படக்கடவீர்கள்; 15 உனக்கு உண்டான எல்லா வரத்தலும் உன்
ைககளுைடய எல்லா ெசயலிலும் உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன்ைன
ஆசீர்வத த்தபடியால், ெயேகாவா ெதரிந்துெகாள்ளும் இடத்தல் உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்கு ஏழு நாட்கள் பண்டிைகைய ஆசரித்து சந்ேதாஷமாயருப்பாயாக.
16 வருடத்தல் மூன்றுமுைற புளிப்பல்லாத அப்பப்பண்டிைகயலும், வாரங்களின்
பண்டிைகயலும், கூடாரப்பண்டிைகயலும், உன் ஆண்மக்கள் எல்ேலாரும் உன்

* அத்த யாயம் 16:1 16:1ஆபப் மாதம் எப ேரயர்கள் காலண்டரின் முதல் மாதமாகும், ப றகு ந சான் என்றும்

அைழக்கப்பட்டது. இதுமார்ச் 15முதல்ஏப்ரல் 15வைரக்குசமமாகும்
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ேதவனாகய ெயேகாவா ெதரிந்துெகாள்ளும் இடத்த ேல, அவர் சந்ந த க்கு
முன்பாக வந்து காணப்படக்கடவர்கள். 17ஆனாலும் அவர்கள் ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் ெவறுங்ைகேயாேட வராமல், உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்கு
அருளிய ஆசீர்வாதத்த ற்குத்தக்கதாக, அவனவன் தன் தன் தகுத க்கு ஏற்றபடி
காணிக்ைகையக்ெகாண்டுவரக்கடவன்.

நயாயாத பத கள்
18 “உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன் ேகாத்த ரங்கள்ேதாறும் உனக்குக்

ெகாடுக்கும் வாசல்களிெலல்லாம், நயாயாத பத கைளயும் தைலவர்கைளயும்
ஏற்படுத்துவாயாக; அவர்கள் நீதயுடன் மக்களுக்கு நயாயத்தீர்ப்புச்
ெசய்யக்கடவர்கள். 19நயாயத்ைதப் புரட்டாதருப்பாயாக; பாரபட்சம் பார்க்காமலும்,
லஞ்சம்வாங்காமலும்இருப்பாயாக; லஞ்சம்ஞானிகளின் கண்கைளக்குருடாக்க ,
நீத மான்களின்நயாயங்கைளத்தாறுமாறாக்கும். 20நீபைழத்து,உன்ேதவனாகய
ெயேகாவாஉனக்குக்ெகாடுக்கும் ேதசத்ைதச்ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளநீதையேய
பன்பற்றுவாயாக.

அந்நயெதய்வங்கைளவணங்குதல்
21 “நீ உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு உண்டாக்கும் பலிபீடத்த ற்கு அருகல்

எந்த ேதாப்ைபயும்உண்டாக்கேவண்டாம்; 22எந்த சைலையயும்நறுத்தேவண்டாம்;
உன்ேதவனாகயெயேகாவாஅைதெவறுக்கறார்.

அத்த யாயம் 17
1 “பழுதும் அவலட்சணமுமான யாெதாரு மாட்ைடயாவது ஆட்ைடயாவது உன்

ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப் பலிய டேவண்டாம்; அது உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்கு அருவருப்பாக இருக்கும். 2 “உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
கண்களுக்கு முன்பாக எந்த ஆணாவது ெபண்ணாவது உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா உனக்குக் ெகாடுக்க ற வாசல்கள் ஒன்றல் அக்க ரமம்ெசய்து,
அவருைடய உடன்படிக்ைகைய மீற , 3 நான் வலக்கயருக்க ற ேவேற
ெதய்வங்கைளயாவது, சந்த ரன் சூரியன் முதலான வானேசைனகைளயாவது
பணிந்து, அைவகைள வணங்குகறதாகக் காணப்பட்டால், 4அது உன் காதுேகட்க
உனக்கு அறவக்கப்படும்ேபாது, நீ அைத நன்றாக வ சாரிக்கேவண்டும்;
அது உண்ைமெயன்றும், அப்படிப்பட்ட அருவருப்பு இஸ்ரேவலில் நடந்தது
ந ச்சயம் என்றும் காண்பாயானால், 5 அந்த அக்க ரமத்ைதச்ெசய்த ஆைணயும்
ெபண்ைணயும்உன்வாசல்களுக்குெவளிேயெகாண்டுேபாய்,அப்படிப்பட்டவர்கள்
சாகும்படி கல்ெலறவாயாக. 6 சாவுக்குப் பாத்த ரமானவன் இரண்டு மூன்று
சாட்ச களுைடயவாக்கனால் ெகாைலெசய்யப்படக்கடவன்; ஒேர சாட்ச யனுைடய
வாக்கனால் அவைனக் ெகாைலெசய்யக்கூடாது. 7 அவைனக் ெகாைல
ெசய்க றதற்குச் சாட்ச களுைடய ைககள் முந்தயும் எல்லா மக்களுைடய ைககள்
ப ந்தயும் அவன்ேமல் இருப்பதாக; இப்படிேய தீைமைய உன் நடுவலிருந்து
வலக்குவாயாக.

நீத மன்றங்கள்
8 “உன் வாசல்களில் இரத்தப்பழிகைளக்குறத்தும், உரிைமகைளக்குறத்தும்,

காயம்பட்ட ேசதங்கைளக்குறத்தும், வழக்கு ேநரிட்டு, நயாயந்தீர்ப்பது
உனக்கு கடினமாக இருந்தால், நீ எழுந்து, உன் ேதவனாகய ெயேகாவா
ெதரிந்ெதடுத்த இடத்த ற்குப்ேபாய், 9 ேலவயர்களான ஆசாரியர்களிடத்தலும்,
அந்நாட்களில் இருக்க ற நயாயாத பத களிடத்தலும் வ சாரிக்கேவண்டும்;
நயாயம் இன்னெதன்று அவர்கள் உனக்கு அறவப்பார்கள். 10 ெயேகாவா
ெதரிந்துெகாண்ட இடத்தலிருந்து அவர்கள் உனக்கு அறவக்கும் தீர்ப்புக்கு நீ
இணங்க ,அவர்கள்உனக்குக்கட்டைளயடுகறபடிெசய்யக்கவனமாயருப்பாயாக.
11 அவர்கள் உனக்கு அறவக்கும் தீர்ப்ைபவ ட்டு வலதுபுறம் இடதுபுறம்
சாயாமல், அவர்கள் உனக்கு உணர்த்தும் ப ரமாணத்தன்படியும், உனக்குச்
ெசால்லும் நயாயத்தீர்ப்பன்படியும் ெசய்யக்கடவாய். 12 அங்ேக உன்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு ஆராதைன ெசய்யும்படி ந ற்க ற ஆசாரியனுைடய
ெசால்ைலயாகலும், நயாயாத பதயனுைடய ெசால்ைலயாகலும் ேகளாமல்,
ஒருவன் படிவாதம் ெசய்தால், அவன் சாகக்கடவன்; இப்படிேய தீைமைய
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இஸ்ரேவலிலிருந்து வலக்குவாயாக. 13அப்ெபாழுது மக்கள் எல்ேலாரும் அைதக்
ேகட்டு, பயந்து,இனி ப டிவாதம்ெசய்யாமலிருப்பார்கள்.

இராஜாவன்தகுத கள்
14 “உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குக் ெகாடுக்கும் ேதசத்தல் நீ

ேபாய்ச் ேசர்ந்து, அைதச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாண்டு, அதல் குடிேயறனபன்,
நீ: என்ைனச் சுற்றலும் இருக்கற சகல மக்கைளயும்ேபால, நானும் எனக்கு
ஒரு ராஜாைவ ஏற்படுத்தேவண்டும் என்பாயானால்; 15 உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா ெதரிந்து ெகாள்பவைனேய உனக்கு ராஜாவாக ஏற்படுத்தக்கடவாய்;
உன் சேகாதரர்களுக்குள்ளிருக்க ற ஒருவைனேய உன்ேமல் ராஜாவாக
ஏற்படுத்தக்கடவாய்; உன் சேகாதரன் அல்லாத அந்நயைன ராஜாவாக
ஏற்படுத்தக்கூடாது. 16 அவன் அேநக குதைரகைளச் சம்பாத க்காமலும்
அேநக குதைரகைளத் தனக்குச் சம்பாத க்கும்படி மக்கைளத் தரும்ப
எக ப்த ற்குப் ேபாகச்ெசய்யாமலும் இருப்பானாக; இனி அந்த வழியாக நீங்கள்
தரும்ப ப்ேபாகேவண்டாம் என்றுெயேகாவாஉங்களுக்குச்ெசால்லியருக்க றாேர.
17 அவனுைடய இருதயம் பன்வாங்க ப் ேபாகாமலிருக்க அவன் அேநகம்
மைனவகைளத் தருமணம் ெசய்யேவண்டாம்; ெவள்ளியும் ெபான்னும் தனக்கு
மிகுதயாகப் ெபருகச்ெசய்யவும் ேவண்டாம். 18அவன் தன் சங்காசனத்தன்ேமல்
வீற்றருக்கும்ேபாது, அவனுைடய இருதயம் அவன் சேகாதரர்கள்ேபரில்
ேமட்டிைம ெகாள்ளாமலும், கற்பைனையவ ட்டு வலதுபுறம் இடதுபுறம்
சாயாமலும், 19 இந்த நயாயப்ப ரமாணத்தன் எல்லா வார்த்ைதகைளயும்,
இந்தக் கட்டைளகைளயும் ைகக்ெகாண்டு, இைவகளின்படி ெசய்வதற்காகத்
தன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப் பயந்தருக்கும்படி கற்றுக்ெகாள்வதற்கு,
20 அவன் ேலவயர்களாகய ஆசாரியரிடத்தலிருக்க ற நயாயப்ப ரமாண
புத்தகத்ைதப்பார்த்து, தனக்காக ஒரு ப ரதைய எழுத , தன்னிடத்தல்
ைவத்துக்ெகாண்டு, தன் உயருள்ள நாட்கெளல்லாம் அைத வாச க்கேவண்டும்;
இப்படிச் ெசய்வதனால், தானும் தன் மகன்களும் இஸ்ரேவலின் நடுேவ தங்கள்
ராஜ்ஜியத்த ேலநீடித்துவாழ்வார்கள்.

அத்த யாயம் 18
காணிக்ைககள்

1 “ேலவயர்களாகய ஆசாரியர்களும் ேலவ ேகாத்த ரத்தார் அைனவருக்கும்
இஸ்ரேவல் மக்களுடன் பங்கும்உரிைமயும்இல்லாதருப்பதாக; ெயேகாவாவுக்குச்
ெசலுத்தும் தகனபலிகைளயும் அவருக்கு உரிைமயானைவகைளயும் அவர்கள்
சாப்ப டலாம். 2 அவர்களுைடய சேகாதரர்களுக்குள்ேள அவர்களுக்கு
உரிைமயல்ைல; ெயேகாவா அவர்களுக்குச் ெசான்னபடிேய, அவேர
அவர்களுைடய ெசாத்து. 3 மக்களிடத்தல் ெபற்றுக்ெகாள்ளேவண்டிய
ஆசாரியர்களுக்குரிய வரவானது: மக்கள் பலியடும் ஆடுமாடுகளில்
முன்னந்ெதாைடையயும், தாைடகைளயும், இைரப்ைபகைளயும் ஆசாரியனுக்குக்
ெகாடுக்கேவண்டும். 4 உன் தானியம், த ராட்ைசரசம், எண்ெணய், ஆட்டுேராமம்
என்னும் இைவகளின் முதற்பலைனயும் அவனுக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும்.
5அவனும் அவனுைடய மகன்களும் எல்லா நாட்களும் ெயேகாவாவன் நாமத்ைத
முன்னிட்டு ஆராதைனெசய்ய ந ற்பதற்காக, உன் ேதவனாகய ெயேகாவா
உன் ேகாத்த ரத்தார் எல்ேலாருக்குள்ளும் அவைனேய ெதரிந்துெகாண்டார்.
6 “இஸ்ரேவலில் எவ்வ டத்தலுமுள்ள உன் வாசல்கள் யாெதான்ற ேல தங்கன
ஒரு ேலவயன் அவ்வடத்ைத வ ட்டு, ெயேகாவா ெதரிந்துெகாண்ட இடத்த ற்கு
மனப்பூர்வமாக வந்தால், 7 அங்ேக ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் ந ற்கும்
ேலவயர்களாகய தன் எல்லா சேகாதரர்கைளப்ேபாலவும் தன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் நாமத்ைத முன்னிட்டு ஊழியம்ெசய்வான். 8 அப்படிப்பட்டவர்கள்
தங்கள் முற்ப தாக்களுைடய ெசாத்தன் வைலக்க ரயத்ைத அநுபவக்க றதும்
அல்லாமல், சாப்பாட்டிற்காக சமமானபாகத்ைதயும்ெபற்றுக்ெகாள்வார்கள்.

அருவருப்பானெசயல்பாடுகள்
9 “உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குக் ெகாடுக்கும் ேதசத்தல் நீ

ேபாய்ச்ேசரும்ேபாது, அந்த மக்கள் ெசய்யும் அருவருப்புகளின்படி ெசய்யக்
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கற்றுக்ெகாள்ளேவண்டாம். 10 தன் மகைனயாவது தன் மகைளயாவது
தகனபலியாகத் தீயல் பலியடுகறவனும், குறெசால்லுகறவனும், நாள்
பார்க்க றவனும், ேஜாத டம் பார்க்க றவனும், சூனியக்காரனும், 11 மந்த ரவாதயும்,
வசயக்காரனும், மாயவத்ைதக்காரனும், ெசத்தவர்களிடத்தல் குற ேகட்க றவனும்
உங்களுக்குள்ேள இருக்கேவண்டாம். 12 இப்படிப்பட்டைவகைளச் ெசய்க றவன்
எவனும் ெயேகாவாவுக்கு அருவருப்பானவன்; இப்படிப்பட்ட அருவருப்பான
ெசயலின் காரணமாக உன் ேதவனாகய ெயேகாவா அவர்கைள உன்
முன்னின்று துரத்தவடுகறார். 13 உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக
நீஉத்தமனாயருப்பாயாக.

தீர்க்கதரிச
14 “நீ துரத்தவ டப்ேபாக ற இந்த மக்கள் நாள்பார்க்க றவர்களுக்கும்

குறெசால்லுகறவர்களுக்கும் ெசவெகாடுக்க றார்கள்; நீ அப்படிச் ெசய்க றதற்கு
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உத்த ரவுெகாடுக்கமாட்டார். 15 உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா என்ைனப்ேபால ஒரு தீர்க்கதரிசைய உனக்காக உன் நடுேவ உன்
சேகாதரர்களிடத்தலிருந்து எழும்பச்ெசய்வார்; அவர் ெசால்வைதக் ேகட்பீர்களாக.
16 ஓேரப ேல சைப கூட்டப்பட்ட நாளில்: நான் சாகாதபடி என் ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் சத்தத்ைத இனி நான் ேகளாமலும், இந்தப் ெபரிய அக்கனிைய
இனி நான் காணாமலும்இருப்ேபனாக என்றுஉன் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ நீ
ேவண்டிக்ெகாண்டைதெயல்லாம் அவர் ெசய்வார். 17 அப்ெபாழுது ெயேகாவா
என்ைன ேநாக்க : அவர்கள் ெசான்னது சரிேய. 18 உன்ைனப்ேபால ஒரு
தீர்க்கதரிசைய நான் அவர்களுக்காக அவர்கள் சேகாதரர்களிடத்தலிருந்து
எழும்பச்ெசய்து,என்வார்த்ைதகைளஅவர்வாயல்அருளுேவன்;நான்அவருக்குக்
கற்ப ப்பைதெயல்லாம் அவர்களுக்குச் ெசால்லுவார். 19 என் ெபயராேல அவர்
ெசால்லும் என் வார்த்ைதகளுக்குச் ெசவெகாடாதவன் எவேனா அவைன நான்
வசாரிப்ேபன். 20 ெசால்லும்படி நான் கட்டைளய டாத வார்த்ைதகைள என்
நாமத்தனாேல ெசால்லத் துணியும் தீர்க்கதரிச யும், ேவேற ெதய்வங்களின்
ெபயராேல ேபசும் தீர்க்கதரிச யும் சாகக்கடவன். 21 ெயேகாவா ெசால்லாத
வார்த்ைத இன்னெதன்று நான் எப்படி அற ேவன் என்று நீ உன் இருதயத்தல்
ெசால்வாயாகல், 22 ஒரு தீர்க்கதரிச ெயேகாவாவன் நாமத்தனால் ெசால்லும்
காரியம் நடக்காமலும் ெசயல்படாமலும் ேபானால், அது ெயேகாவா ெசால்லாத
வார்த்ைத; அந்தத் தீர்க்கதரிச அைதத் துணிகரத்தனால் ெசான்னான்; அவனுக்கு
நீபயப்படேவண்டாம்.

அத்த யாயம் 19
அைடக்கலப் பட்டணங்கள்

1 “உன்ேதவனாகயெயேகாவாஉனக்குக்ெகாடுக்கும்ேதசத்தன்மக்கைளஅவர்
ேவரற்றுப்ேபாகச்ெசய்வதனால்,நீஅவர்கள்ேதசத்ைதச்ெசாந்தமாக்க க்ெகாண்டு,
அவர்கள் பட்டணங்களிலும் அவர்கள் வீடுகளிலும் குடிேயறும்ேபாது, 2 நீ உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குச் ெசாந்தமாகக் ெகாடுக்கும் உன் ேதசத்தன்
நடுவ ேல, உனக்காக மூன்று பட்டணங்கைளப் ப ரித்துைவக்கக்கடவாய்.
3 ெகாைலெசய்தவன் எவனும் அங்ேக ஓடிப்ேபாகும்படி உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா உனக்குச் ெசாந்தமாகக் ெகாடுக்கப்ேபாக ற உன் ேதசத்தன்
எல்ைலைய நீ மூன்று பங்காகப் பகுத்து அதற்கு வழிைய உண்டாக்குவாய்*.
4 ெகாைலெசய்து அங்ேக ஓடிப்ேபாய், உய ேராடிருக்கத்தக்கவன் யாெரன்றால்:
தான்முன்ேனபைகத்த ராத ப றெனாருவைனமனதறயாமல்ெகான்றவன்தாேன.
5 ஒருவன் வறகுெவட்ட மற்ெறாருவனுடன் காட்டிற்குப்ேபாய், மரத்ைத ெவட்டத்
தன் ைகயலிருந்த ேகாடரிைய ஓங்கும்ேபாது, இரும்பானது காம்ைபவ ட்டுக்
கழன்றுமற்றவன்ேமல்பட்டதனால்அவன்இறந்துேபானால், 6இரத்தப்பழிக்காரன்
தன் மனம் எரியும்ேபாது ெகாைலெசய்தவைன வழி தூரமாயருக்க றதனாேல
பன்ெதாடர்ந்து ப டித்து, அவைனக் ெகான்றுேபாடாதபடி, இவன் அந்தப்
பட்டணங்கள்ஒன்றல்ஓடிப்ேபாய் உய ேராடிருப்பானாக; இவன்அவைனமுன்ேன
பைகக்காததனால்,இவன்ேமல் சாவுக்கானகுற்றம் சுமரவல்ைல. 7இதனிமித்தம்

* அத்த யாயம் 19:3 19:3அளவுஎடுக்கவழி ெசய்வாய்
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மூன்று பட்டணங்கைள உனக்காகப் ப ரித்துைவக்கக்கடவாய் என்று நான்
உனக்குக் கட்டைளயடுக ேறன். 8 “நீ உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவ டத்தல்
அன்புெசலுத்த , எந்நாளும்அவர் வழிகளில் நடப்பதற்காக, இன்றுநான்உனக்குக்
கற்ப க்க ற இந்த எல்லாக் கற்பைனகைளயும் ைகக்ெகாண்டு அதன்படி ெசய்து,
9உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன் முற்ப தாக்களுக்கு வாக்களித்தபடிேய, அவர்
உன் எல்ைலைய வஸ்தாரமாக்க , உன் முற்ப தாக்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று
ெசான்ன ேதசம் முழுவைதயும் உனக்குக் ெகாடுத்தால், 10 அப்ெபாழுது உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குச் ெசாந்தமாகக் ெகாடுக்கும் உன் ேதசத்தல்
குற்றமில்லாத இரத்தம் ச ந்தப்படுக றதனால் உன்ேமல் இரத்தப்பழி சுமராதபடி,
இந்த மூன்று பட்டணங்களும் அல்லாமல் இன்னும் மூன்று பட்டணங்கைள
ஏற்படுத்தக்கடவாய். 11 “ஒருவன் பறெனாருவைனப் பைகத்து, அவனுக்கு
மைறந்தருந்து,அவனுக்குவேராதமாகஎழும்ப ,அவன்சாகும்படிஅவைனஅடித்து,
இந்தப் பட்டணங்களில்ஒன்றல்ஓடிப்ேபாயருப்பானாகல், 12அந்தப் பட்டணத்தன்
மூப்பர்கள் ஆள் அனுப்ப , அங்ேகயருந்து அவைனக் ெகாண்டுவரும்படி
ெசய்து, அவன் சாகும்படி அவைன இரத்தப்பழி வாங்குகறவன் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுக்கக்கடவர்கள். 13 உன் கண் அவனுக்கு இரங்கேவண்டாம்;
குற்றமில்லாத இரத்தப்பழிையஇஸ்ரேவைலவ ட்டு வலக்குவாயாக; அப்ெபாழுது
நீ நன்றாயருப்பாய். 14 “உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குச் ெசாந்தமாகக்
ெகாடுக்கும் ேதசத்தல் உன்னிடத்தலிருக்கும் காணியாட்ச ய ேல முன்ேனார்கள்
குறத்தருக்க ற ப றனுைடயஎல்ைலையஎடுத்துப்ேபாடாேத.

சாட்ச கள்
15 “ஒருவன் எந்த அக்க ரமத்ைதயாவது எந்தப் பாவத்ைதயாவது ெசய்தான்

என்று ெசால்லப்பட்டால், ஒேர சாட்ச யனால் நயாயந்தீர்க்கக்கூடாது; இரண்டு
மூன்று சாட்ச களுைடய வாக்கனாேல காரியம் நரூப க்கப்படேவண்டும்.
16 ஒருவன்ேமல் ஒரு குற்றத்ைதச் சுமத்தும்படி, ஒரு ெபாய்ச்சாட்ச க்காரன்
அவன்ேமல் சாட்ச ெசால்ல எழும்பனால், 17 வழக்காடுக ற இருவரும்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் அக்காலத்தல் இருக்கும் ஆசாரியர்களுக்கும்
நயாயாத பத களுக்கும் முன்பாக வந்து நற்பார்களாக. 18 அப்ெபாழுது
நயாயாத பத கள் நன்றாக வ சாரைண ெசய்யக்கடவர்கள்; சாட்ச கள்ளச்சாட்ச
என்றும், தன் சேகாதரன்ேமல் அபாண்டமாகக் குற்றம்சுமத்தனான் என்றும்
கண்டால், 19 அவன் தன் சேகாதரனுக்குச் ெசய்ய நைனத்தபடிேய அவனுக்குச்
ெசய்யக்கடவீர்கள்; இவ்வதமாகத் தீைமைய உன் நடுவலிருந்து வலக்குவாயாக.
20 மற்றவர்களும் அைதக் ேகட்டுப் பயந்து, இனி உங்களுக்குள்ேள அப்படிப்பட்ட
தீைமையச் ெசய்யாதருப்பார்கள். 21 உன் கண் அவனுக்கு இரங்கேவண்டாம்;
ஜீவனுக்கு ஜீவன், கண்ணுக்குக் கண், பல்லுக்குப் பல், ைகக்குக் ைக, காலுக்குக்
கால்ெகாடுக்கப்படேவண்டும்.

அத்த யாயம் 20
ேபாருக்குச்ெசல்லுதல்

1 “நீ உன் எத ரிகளுக்கு எத ராக ேபார்ெசய்யப் புறப்பட்டுப்ேபாகும்ேபாது,
குதைரகைளயும், இரதங்கைளயும், உன்ைனவட ெபரிய கூட்டமாக ய
மக்கைளயும் கண்டால், அவர்களுக்குப் பயப்படாேத; உன்ைன எக ப்து
ேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்த உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன்னுடன்
இருக்கறார். 2 நீங்கள்ேபார்ெசய்யத் துவங்கும்ேபாது, ஆசாரியன் ேசர்ந்து
வந்து, மக்களிடத்தல் ேபச : 3 இஸ்ரேவலர்கேள, ேகளுங்கள்; இன்று
உங்கள் எத ரிகளுடன் ேபார்ெசய்யப் ேபாக றீர்கள்; உங்கள் இருதயம்
வருந்தேவண்டாம்; நீங்கள் அவர்கைளப் பார்த்து பயப்படவும், கலங்கவும்,
தைகக்கவும் ேவண்டாம். 4உங்களுக்காக உங்கள் எத ரிகளுடன் ேபார்ெசய்யவும்
உங்கைள இரட்ச க்கவும் உங்களுடன்கூடப் ேபாக றவர் உங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவா என்று ெசால்லேவண்டும். 5 அன்றயும் அத பத கள் மக்கைள
ேநாக்க : புதுவீட்ைடக் கட்டி, அைத அர்ப்பணம் ெசய்யாதருக்க றவன்
எவேனா, அவன் தன் வீட்டுக்குத் தரும்ப ப்ேபாகக்கடவன்; அவன் ேபாரிேல
இறந்தால் ேவெறாருவன் அைத அர்ப்பணம் ெசய்யேவண்டியதாகும்.
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6 த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத நாட்டி, அைத அனுபவயாதருக்க றவன் எவேனா,
அவன் தன் வீட்டுக்குத் தரும்ப ப்ேபாகக்கடவன்; அவன் ேபாரிேல இறந்தால்
ேவெறாருவன் அைத அனுபவக்கேவண்டியதாகும். 7 ஒரு ெபண்ைணத்
தனக்கு ந ச்சயம் ெசய்துெகாண்டு, அவைளத் தருமணம்ெசய்யாதருக்க றவன்
எவேனா, அவன் தன் வீட்டுக்குத் தரும்ப ப்ேபாகக்கடவன்; அவன் ேபாரிேல
இறந்தால் ேவெறாருவன் அவைளத் தருமணம்ெசய்ய ேவண்டியதாகும் என்று
ெசால்லேவண்டும். 8 பன்னும் அத பத கள் மக்களுடேன ேபச : பயந்தவனும்
மிகவும் ெபலவீனமாயருக்க றவன் எவேனா, அவன் தன் சேகாதரர்களின்
இருதயத்ைதத் தன் இருதயத்ைதப்ேபாலக் கைரந்துேபாகச்ெசய்யாதபடி, தன்
வீட்டுக்குத் தரும்ப ப் ேபாகக்கடவன் என்று ெசால்லேவண்டும். 9 அதபத கள்
மக்களுடன் ேபச முடிந்தபன்பு, மக்கைள நடத்துவதற்கு ேசைனத்தைலவைர
நயமிக்கக்கடவர்கள். 10 “நீ ஒரு பட்டணத்தன்ேமல் ேபார்ெசய்ய ெநருங்கும்ேபாது,
அந்தப் பட்டணத்தாருக்குச் சமாதானம் கூறுவாயாக. 11 அவர்கள் உனக்குச்
சமாதானமான உத்த ரவு ெகாடுத்து, வாசைலத் த றந்தால், அதலுள்ள மக்கள்
எல்ேலாரும் உனக்கு வரி கட்டுக றவர்களாக , உனக்கு ேவைல ெசய்யக்கடவர்கள்.
12அவர்கள் உன்னுடன் சமாதானமாகாமல், உன்னுடன் ேபார் ெசய்வார்களானால்,
நீ அைத முற்றுைகய ட்டு, 13 உன் ேதவனாகய ெயேகாவா அைத உன் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுக்கும்ேபாது,அதலுள்ளஆண்கள்எல்ேலாைரயும்பட்டயத்தால்ெவட்டி,
14ெபண்கைளயும், குழந்ைதகைளயும் மிருகஜீவன்கைளயும் மாத்த ரம் உய ேராேட
ைவத்து, பட்டணத்தலுள்ள எல்லாவற்ைறயும் ெகாள்ைளய ட்டு, உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா உனக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்த உன் எத ரிகளின் ெகாள்ைளப்ெபாருைள
அனுபவப்பாயாக. 15 இந்த மக்கைளச்ேசர்ந்த பட்டணங்களாய ராமல், உனக்கு
ெவகுதூரத்தலிருக்கற சகல பட்டணங்களுக்கும் இப்படிேய ெசய்வாயாக. 16உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குச் ெசாந்தமாகக் ெகாடுக்க ற ஏத்தயர்கள்,
எேமாரியர்கள், கானானியர்கள், ெபரிச யர்கள், ஏவயர்கள், எபூசயர்கள்
என்னும் மக்களின் பட்டணங்களிேலமாத்த ரம் உயருள்ளெதான்ைறயும்
உய ேராேட ைவக்காமல், 17 அவர்கைள உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிேய அழிக்கக்கடவாய். 18 அவர்கள் தங்கள் ெதய்வங்களுக்குச்
ெசய்க ற தங்களுைடய சகல அருவருப்புகளின்படிேய நீங்களும் ெசய்ய
உங்களுக்குக் கற்றுக்ெகாடாமலும், நீங்கள்உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
வ ேராதமாகப் பாவம்ெசய்யாமலும் இருக்க இப்படிச் ெசய்யேவண்டும்.
19 “நீ ஒரு பட்டணத்தன்ேமல் ேபார்ெசய்து அைதப் ப டிக்க அேநகநாட்கள்
முற்றுைகய ட்டிருக்கும்ேபாது, நீ ேகாடரிைய ஓங்க , அதன் மரங்கைள ெவட்டிச்
ேசதம் ெசய்யாேத அைவகளின் கனிைய நீ சாப்ப டலாேம; ஆைகயால் உனக்குக்
ேகாட்ைடமதல் அைமக்க உதவும் என்று அைவகைள ெவட்டாேத; ெவளியன்
மரங்கள் மனிதனுைடய உய ர்வாழ்வதற்கு ஏற்றைவகள். 20 சாப்படுவதற்ேகற்ற
கனிெகாடாத மரம் என்று நீ அற ந்தருக்க ற மரங்கைள மாத்த ரம் ெவட்டி
அழித்து, உன்ேனாடு ேபார்ெசய்க ற பட்டணம் ப டிபடும்வைர அதற்கு எத ராகக்
ேகாட்ைடமதல் ேபாடலாம்.

அத்த யாயம் 21
ெகாைலக்கானபரிகாரம்

1 “உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குச் ெசாந்தமாகக் ெகாடுக்கும்
ேதசத்தல், ெகாைல ெசய்யப்பட்டுக்க டக்க ற ஒருவைன ெவளிய ேல கண்டு,
அவைனக் ெகான்றவன் யார் என்று ெதரியாதருந்தால், 2உன் மூப்பர்களும் உன்
நயாயாத பத களும் புறப்பட்டுப்ேபாய், ெகாைல ெசய்யப் பட்டவைனச் சுற்றலும்
இருக்கும் பட்டணங்கள்வைர அளப்பார்களாக. 3 ெகாைலெசய்யப்பட்டவனுக்குச்
சமீபமான பட்டணத்து மூப்பர்கள், ேவைலயல் பண்படாததும் நுகத்தடியல்
பைணக்கப்படாததுமான ஒரு க டாரிையப் ப டித்து, 4 உழுது வைதயாத
தரிசான பள்ளத்தாக்க ேல அைதக் ெகாண்டுேபாய், அந்தப் பள்ளத்தாக்க ேல
அதன் தைலைய ெவட்டிப்ேபாடேவண்டும். 5 உன் ேதவனாகய ெயேகாவா
தமக்கு ஆராதைன ெசய்யவும் ெயேகாவாவுைடய நாமத்த ேல ஆசீர்வத க்கவும்
ேலவயன் மகன்களாகய ஆசாரியர்கைளத் ெதரிந்துெகாண்டதால்,
அவர்களும் அச்சமயத்தல் வந்தருக்கேவண்டும்; அவர்கள் வாக்கன்படிேய
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எல்லா வழக்கும் எல்லாக் காய பாத ப்புகளும் தீர்மானிக்கப்படேவண்டும்.
6 ெகாைலெசய்யப்பட்டவனுக்குச் சமீபமான பட்டணத்தன் மூப்பர்கள் எல்ேலாரும்
பள்ளத்தாக்க ேல தைல ெவட்டப்பட்ட க டாரியன்ேமல் தங்கள் ைககைளக்
கழுவ : 7 எங்கள் ைககள் அந்த இரத்தத்ைதச் ச ந்தனதும் இல்ைல, எங்கள்
கண்கள் அைதக் கண்டதும் இல்ைல; 8 ெயேகாவாேவ, நீர் மீட்டுக்ெகாண்ட
உமது மக்களாகய இஸ்ரேவலின்ேமல் குற்றமில்லாத இரத்தப்பழிையச்
சுமத்தாமல், உமது மக்களாகய இஸ்ரேவலின்ேமல் கருைபயுள்ளவராயரும்
என்றுெசால்வார்களாக; அப்ெபாழுதுஇரத்தப்பழி அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படும்.
9 இப்படிக் ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைத நீ ெசய்வாயாகல்,
குற்றமில்லாதஇரத்தப்பழிையஉன்நடுவலிருந்துவலக்க ப்ேபாடுவாய்.

சைறப டிக்கப்பட்ட ெபண்ைணத்தருமணம்ெசய்தல்
10 “நீ உன் எத ரிகளுக்கு எத ராக ேபார்ெசய்யப் புறப்பட்டு, உன் ேதவனாகய

ெயேகாவா அவர்கைள உன் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுக்க றதனால், அவர்கைளச்
சைறப டித்துவந்து, 11 சைறகளில் அழகான ஒரு ெபண்ைணக்கண்டு,
அவைள தருமணம்ெசய்ய வரும்ப , 12 அவைள உன் வீட்டிற்குள்
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாவாயானால், அவள் தன் தைலையச் சைரத்து,
தன் நகங்கைள ெவட்டி, 13 தன் சைறயருப்பன் ஆைடையயும் நீக்க , உன்
வீட்டிலிருந்து, ஒரு மாதம்வைர தன் தகப்பைனயும் தாையயும் நைனத்துத்
துக்கம்ெகாண்டாடக்கடவள்; அதன்பன்பு நீ அவளுடன் ேசர்ந்து, அவளுக்குக்
கணவனாயரு, அவள் உனக்கு மைனவயாயருப்பாள். 14 அவள்ேமல் உனக்குப்
ப ரியமில்லாமற்ேபானால், நீ அவைளப் பணத்தற்கு வற்காமல், அவைளத் தன்
வருப்பப்படி ேபாகவ டலாம்; நீ அவைளத் தாழ்ைமப்படுத்தனதனால் அவளாேல
ஆதாயம்ெபறும்படி ேதடேவண்டாம்.

முதற்ப றந்தவனின்உரிைம
15 “இரண்டு மைனவகைளயுைடய ஒருவன், ஒருத்தயன்ேமல் வருப்பமாகவும்

மற்றவள்ேமல் ெவறுப்பாகவும் இருக்க, இருவரும் அவனுக்குப் பள்ைளகைளப்
ெபற்றார்கேளயாகல், முதற்ப றந்தவன் ெவறுக்கப்பட்டவளின் மகனானாலும்,
16 தகப்பன் தனக்கு உண்டான ெசாத்ைதத் தன் பள்ைளகளுக்குப் பங்கடும்
நாளில், ெவறுக்கப்பட்டவளிடத்தல் ப றந்த முதற்ேபறானவனுக்கு மூத்தமகனின்
உரிைமையக் ெகாடுக்கேவண்டுேமயல்லாமல், வரும்பப்பட்டவளிடத்தல்
ப றந்தவனுக்குக் ெகாடுக்கக்கூடாது. 17 ெவறுக்கப்பட்டவளிடத்தல் ப றந்தவைன
மூத்தமகனாக அங்கீகரித்து, தனக்கு உண்டான ெசாத்துக்களிெலல்லாம் இரண்டு
பங்ைகஅவனுக்குக்ெகாடுக்கேவண்டும்;அவன்தன்தகப்பனுைடயமுதற்ெபலன்,
மூத்தமகனின்உரிைமஅவனுக்ேகஉரியது.

அடங்காத மகன்
18 “தன் தகப்பனுைடய ெசால்ைலயும், தாயனுைடய ெசால்ைலயும்

ேகளாமலும், அவர்களால் தண்டிக்கப்பட்டும், அவர்களுக்குக் கீழ்ப்படியாமலும்,
அடங்காமலும் ேபாக ற மகன் ஒருவனுக்கு இருந்தால், 19 அவனுைடய
தகப்பனும் தாயும் அவைனப் ப டித்து, அப்பட்டணத்தன் மூப்பர்களிடத்த ற்கும்,
அவ்வடத்து வாசலுக்கும் அவைனக் ெகாண்டுேபாய்: 20 எங்கள் மகனாகய
இவன் அடங்காதவனாக இருக்க றான்; எங்கள் ெசால்ைலக் ேகளாமலும்;
ெபருந்தீனிக்காரனும் குடிகாரனுமாயருக்க றான் என்று பட்டணத்தன்
மூப்பர்கேளாடு ெசால்லுவார்களாக. 21 அப்ெபாழுது அவன் சாகும்படி அந்தப்
பட்டணத்து மனிதர்கள் எல்ேலாரும் அவன்ேமல் கல்ெலறவார்களாக; இப்படிேய
தீைமைய உன் நடுவலிருந்து வலக்க ப்ேபாடேவண்டும்; இஸ்ரேவலர்கள்
எல்ேலாரும்அைதக் ேகட்டு பயப்படுவார்கள்.

ப ற சட்டங்கள்
22 “ெகாைலெசய்யப்பட ஒருவன்ேமல் சாவுக்குப் பாத்த ரமான

பாவம் உண்டாயருக்க அவைனக் ெகாைலெசய்யும்படி மரத்த ேல
தூக்க ப்ேபாடுவாயானால், 23 இரவ ேல அவன் உடைல மரத்த ேல
ெதாங்கவ டக்கூடாது; அந்த நாளிேலேய அைத அடக்கம் ெசய்யேவண்டும்;
தூக்கல் ேபாடப்பட்டவன் ேதவனால் சப க்கப்பட்டவன்; ஆைகயால் உன்
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ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குச் ெசாந்தமாகக் ெகாடுக்கும் உன் ேதசத்ைதக்
கைறப்படுத்தாேத.

அத்த யாயம் 22
ஆண்-ெபண்உைட

1 “உன் சேகாதரனுைடய மாடாவதுஆடாவது வழிதப்ப ப்ேபாக றைத நீ கண்டால்,
அைதக் காணாதவன்ேபால் இருக்காமல், அைத உன் சேகாதரனிடத்த ற்குத்
தருப்ப க்ெகாண்டுேபாகக்கடவாய். 2உன்சேகாதரன்உனக்குச்சமீபமாய ராமலும்,
உனக்குஅறமுகமாய ராமலும்இருந்தால்,நீஅைதஉன்வீட்டிற்குக்ெகாண்டுேபாய்,
அைத உன் சேகாதரன் ேதடிவரும்வைர உன்னிடத்த ேல ைவத்து, அவனுக்குத்
தரும்பக் ெகாடுக்கக்கடவாய். 3 அப்படிேய அவனுைடய கழுைதையக்குறத்தும்
ெசய்யக்கடவாய்; அவன் உைடையக்குறத்தும் அப்படிேய ெசய்யக்கடவாய்;
உன் சேகாதரனிடத்தலிருந்து காணாமற்ேபானைவகளில் எைதயாகலும்
கண்டுபடித்தாயானால் அப்படிேய ெசய்யக்கடவாய்; அைவகைள நீ காணாதவன்
ேபால்வ ட்டுப்ேபாகக்கூடாது. 4 “உன்சேகாதரனுைடய கழுைதயாவதுஅவனுைடய
மாடாவதுவழிய ேலவழுந்துக டக்க றைதநீகண்டால்,அைதக்காணாதவன்ேபால
வ ட்டுப்ேபாகாமல், அவனுடன்கூட அைதத் தூக்கெயடுத்துவடுவாயாக.
5 “ஆண்களின் உைடகைள ெபண்கள் அணியக்கூடாது, ெபண்களின் உைடகைள
ஆண்கள்அணியக்கூடாது;அப்படிச்ெசய்க றவர்கள்எல்ேலாரும்உன்ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்கு அருவருப்பானவர்கள். 6 “வழியருேக ஒரு மரத்த ேலா
தைரய ேலா குஞ்சுகளாவது முட்ைடகளாவது உள்ள ஒரு குருவக்கூட்ைட நீ
பார்க்கும்ேபாது, தாயானது குஞ்சுகளின் ேமலாவது முட்ைடகளின் ேமலாவது
அைடகாத்துக்ெகாண்டிருந்தால், நீ குஞ்சுகளுடன் தாையயும் ப டிக்கக்கூடாது.
7தாையப் ேபாகவ ட்டு, குஞ்சுகைள மாத்த ரம் எடுத்துக்ெகாள்ளலாம்; அப்ெபாழுது
நீ நன்றாயருப்பாய்; உன் நாட்களும் நீடித்தருக்கும். 8 “நீ புது வீட்ைடக்
கட்டினால், ஒருவன் அதன் மாடியலிருந்து வழுகறதனாேல, நீ இரத்தப்பழிைய
உன் வீட்டின்ேமல் சுமத்த க்ெகாள்ளாமலிருக்க, அதற்குக் ைகப்ப டிச் சுவைரக்
கட்டேவண்டும். 9 “உன் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ேல பலவதமான வைதைய
வைதக்காேத; இப்படிச் ெசய்தால் நீ வைதத்த வைதகளின் பயைரயும்,
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்தன் பலைனயும் தீட்டுப்படுத்துவாய்*. 10 மாட்ைடயும்,
கழுைதையயும் இைணத்து உழாதருப்பாயாக. 11 ஆட்டுேராமமும் பஞ்சுநூலும்
கலந்த ஆைடைய அணியாேத. 12 “நீ அணிந்துெகாள்க ற உன் ேமல்சட்ைடயன்
நான்குஓரங்களிலும்ெதாங்கல்கைளஉண்டாக்குவாயாக.

தருமணச்சட்டங்கள்
13 “ஒரு ெபண்ைணத் தருமணம்ெசய்த ஒருவன் அவளிடத்தல்

உறவுெகாண்ட பன்பு அவைள ெவறுத்து: 14 நான் இந்தப் ெபண்ைணத்
தருமணம்ெசய்து, அவளிடத்தல் உறவுெகாண்டேபாது கன்னித்தன்ைமையக்
காணவல்ைல என்று அவள் ேமல் குற்றம் சுமத்த , அவளுக்கு அவதூறு
உண்டாக்கனால்; 15 அந்தப் ெபண்ணின் தகப்பனும் தாயும் அவளுைடய
கன்னித்தன்ைமயன் அைடயாளத்ைதப் பட்டணத்து வாசலிலுள்ள
மூப்பர்களிடத்தல் ெகாண்டுவரக்கடவர்கள். 16 அங்ேக அந்தப் ெபண்ணின்
தகப்பன்: என் மகைள இந்த மனிதனுக்கு மைனவயாகக் ெகாடுத்ேதன்,
இவன் அவைள ெவறுத்து, 17 நான் உன் மகளிடத்தல் கன்னித்தன்ைமையக்
காணவல்ைலெயன்று அவள்ேமல் குற்றம் சுமத்துகறான்; என் மகளுைடய
கன்னித்தன்ைமயன் அைடயாளம் இங்ேக இருக்க றது என்று மூப்பர்களிடத்தல்
ெசால்வானாக; பன்பு பட்டணத்து மூப்பர்களுக்கு முன்பாக அந்த ஆைடைய
வ ரிக்கக்கடவர்கள். 18 அப்ெபாழுது அந்தப் பட்டணத்து மூப்பர்கள் அந்த
மனிதைனப் ப டித்து, அவைனத் தண்டித்து, 19 அவன் இஸ்ரேவலில் ஒரு
கன்னிைய அவதூறுெசய்ததால், அவன் ைகயலிருந்து நூறு ெவள்ளிக்காைச
அபராதமாக வாங்க , ெபண்ணின் தகப்பனுக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும்; அவேளா
அவனுக்கு மைனவயாயருக்க ேவண்டும்; அவன் தான் உயருள்ளவைர
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அவைளத் தள்ளிவ டக்கூடாது. 20 அந்தப் ெபண்ணிடத்தல் கன்னித்தன்ைம
காணப்படவல்ைலெயன்னும் குற்றச்சாட்டு நரூப க்கப்பட்டால், 21 அந்தப்
ெபண்ைண அவள் தகப்பனுைடய வீட்டுவாசலுக்கு முன்பாகக் ெகாண்டுவந்து,
அவள் இஸ்ரேவலில் மதெகட்ட காரியத்ைதச் ெசய்து, தன் தகப்பன் வீட்டில்†

ேவச த்தனம்ெசய்ததால், அவளுைடய பட்டணத்து மனிதர்கள் அவைளக்
கல்ெலற ந்து ெகால்லக்கடவர்கள்; இப்படிேய தீைமைய உன் நடுவலிருந்து
வலக்குவாயாக. 22 “ஆணுக்கு தருமணம்ெசய்யப்பட்ட ெபண்ணுடன்
ஒருவன் உறவுெகாள்வது கண்டுபடிக்கப்பட்டால், அந்தப் ெபண்ணுடன்
உறவுெகாண்ட மனிதனும் அந்த ெபண்ணும் இருவரும் சாகேவண்டும்; இப்படிேய
தீைமைய இஸ்ரேவலிலிருந்து வலக்குவாயாக. 23 “கன்னிைகயான ஒரு
ெபண் ஒருவனுக்கு நயமிக்கப்பட்டிருக்கும்ேபாது, மற்ெறாருவன் அவைள
ஊருக்குள்ேள கண்டு, அவளுடன் உறவுெகாண்டால், 24 அப்ெபாழுது அந்தப்
ெபண் ஊருக்குள்ளிருந்தும் கூச்சலிடாததனாலும், அந்த மனிதன் பறனுைடய
மைனவையக் கற்பழித்தபடியனாலும், இருவைரயும் அந்தப் பட்டணத்து
வாசலுக்குமுன் ெகாண்டுேபாய், அவர்கள்ேமல் கல்ெலற ந்து ெகால்லக்கடவீர்கள்;
இப்படிேய தீைமைய உன் நடுவலிருந்து வலக்குவாயாக. 25 “ஒருவனுக்கு
ந ச்சய க்கப்பட்ட ெபண்ைண ெவளிய ேல ஒருவன் கண்டு, அவைளப்
பலவந்தமாகப் ப டித்து, அவளுடன் உறவுெகாண்டாேனயாகல், அவளுடன்
உறவுெகாண்ட மனிதன் மாத்த ரம் சாகக்கடவன். 26 ெபண்ணுக்கு ஒன்றும்
ெசய்யக்கூடாது; ெபண்ணின்ேமல் மரணத்தற்கு ஏதுவான குற்றம் இல்ைல;
இக்காரியம் ஒருவன் மற்ெறாருவன்ேமல் எழும்ப அவைனக் ெகான்றதுேபால
இருக்க றது. 27 ெவளிய ேல அவன் அவைளக் கண்டான்; ந ச்சய க்கப்பட்ட
அந்தப் ெபண் அச்சமயத்தல் கூக்குரலிட்டும் அவைளக் காப்பாற்றுபவர்
இல்லாமற்ேபானது.

28 “ந ச்சய க்கப்படாத கன்னிைகயாகய ஒரு ெபண்ைண ஒருவன்
கண்டு, ைகையப் ப டித்து அவளுடன் உறவுெகாள்ளும்ேபாது, அவர்கள்
கண்டுபடிக்கப்பட்டால், 29 அவளுடன் உறவுெகாண்ட மனிதன் ெபண்ணின்
தகப்பனுக்கு ஐம்பது ெவள்ளிக்காசுகைளக் ெகாடுக்கக்கடவன்; அவன் அவைளக்
கற்பழித்ததால், அவள் அவனுக்கு மைனவயாக இருக்கேவண்டும்; அவன்
உயேராடிருக்கும்வைர அவைள வவாகரத்து ெசய்யக்கூடாது. 30 “ஒருவனும் தன்
தகப்பனுைடய மைனவயுடன்‡ உறவுெகாள்ளக்கூடாது; தன் தகப்பன் மானத்ைத
அவன்ெவளிப்படுத்தக்கூடாது.

அத்த யாயம் 23
சைபயன்ஒழுங்குகள்

1 “வைர நசுக்கப்பட்டவனும், ஆணுறுப்பு ெவட்டப்பட்டவனும் ெயேகாவாவுைடய
சைபயல் ேசர்க்கப்படக்கூடாது. 2 “ேவச த்தனத்தனால் ப றந்த பள்ைளயும்
ெயேகாவாவுைடய சைபயல் ேசர்க்கப்படக்கூடாது; அவனுக்குப் பத்தாம்
தைலமுைறயானவனும் ெயேகாவாவுைடய சைபயல் ேசர்க்கப்படக்கூடாது.
3 “அம்ேமானியனும் ேமாவாப யனும் ெயேகாவாவுைடய சைபயல்
ேசர்க்கப்படக்கூடாது; பத்தாம் தைலமுைறயலும் என்ைறக்கும் அவர்கள்
ெயேகாவாவுைடய சைபயல் ேசர்க்கப்படக்கூடாது. 4 நீங்கள் எக ப்தலிருந்து
புறப்பட்டு வருகற வழிய ேல, அவர்கள் அப்பத்ேதாடும், தண்ணீேராடும்
உங்களுக்கு எத ர்ெகாண்டு வராததனாலும், உன்ைன சப க்கும்படியாக
ெமெசாப்ெபாத்தாமியாவன் ஊராகய ேபத்ேதாரிலிருந்த ேபேயாரின் மகன்
ப ேலயாமுக்குக் கூலி ேபச அவைன அைழப்ப த்ததனாலும் இப்படிச்
ெசய்யேவண்டும். 5உன் ேதவனாகய ெயேகாவா ப ேலயாமுக்குச் ெசவெகாடுக்க
வருப்பமில்லாமல்,உன்ேதவனாகயெயேகாவாஉன்ேமல்அன்புெசலுத்தயதால்,
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா அந்த சாபத்ைத உனக்கு ஆசீர்வாதமாக
மாறச்ெசய்தார். 6 நீ உயருள்ளவைர அவர்களுக்கு ஒருேபாதும் சமாதானத்ைதயும்
நன்ைமையயும் ெசய்யாேத. 7 “ஏேதாமியைன ெவறுக்காேத, அவன் உன்னுைடய

† அத்த யாயம் 22:21 22:21 தன்தகப்பனுைடய பார்ைவயல்இருந்த ேபாதும் ெசய்ததால். ‡ அத்த யாயம்
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சேகாதரன்; எக ப்தயைன ெவறுக்காேத, அவனுைடய ேதசத்த ேல நீ அந்நயனாக
இருந்தாய். 8 மூன்றாம் தைலமுைறயல் அவர்களுக்குப் ப றந்த பள்ைளகள்
ெயேகாவாவுைடய சைபயல்ேசர்க்கப்படலாம்.

முகாமிற்குள்அசுத்தம்
9 “நீ பைடெயடுத்து உன்னுைடய எத ரிகளுக்கு வ ேராதமாகப் புறப்படும்ேபாது,

தீைமயானகாரியங்கள் எல்லாவற்றற்கும்வலகயருப்பாயாக. 10இரவு ேநரத்தல்
வந்து ெவளிேயறயதால் அசுத்தமாயருக்க ற ஒருவன் உங்களுக்குள் இருந்தால்,
அவன் முகாமிற்கு ெவளிேய ேபாய், முகாமிற்குள் வராமல், 11 மாைலயல்
தண்ணீரில் குளித்து, சூரியன் மைறயும்ேபாது முகாமிற்குள் வரக்கடவன்.
12 “உன் மலம் கழிக்கும் இடம் முகாமிற்கு ெவளிேய இருக்கேவண்டும். 13 உன்
ஆயுதங்களுடன் ஒரு சறுேகாலும் உன்னிடத்தல் இருக்கேவண்டும்; நீ மலம்
கழிக்கும்ேபாது, அந்தக் ேகாலினால் மண்ைணத் ேதாண்டி, உன்னிலிருந்து
கழிந்துேபானைதமூடிப்ேபாடேவண்டும். 14உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன்ைன
இரட்ச க்கவும்,உன்எத ரிகைளஉனக்குஒப்புக்ெகாடுக்கவும்,உன்முகாமிற்குள்ேள
உலாவக்ெகாண்டிருக்க றார்; ஆைகயால், அவர் உன்னிடத்தல் அசுத்தமான
காரியத்ைதக் கண்டு, உன்ைனவட்டுப் ேபாகாமலிருக்க, உன்னுைடய முகாம்
சுத்தமாயருக்கக்கடவது.

பல்ேவறுசட்டங்கள்
15 “தன் எஜமானுக்குத் தப்ப உன்னிடத்த ற்கு வந்த ேவைலக்காரைன

அவனுைடய எஜமான் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடாேத. 16 அவன் உனக்கு இருக்கற
உன் வாசல்கள் ஒன்ற ேல தனக்கு வருப்பமான இடத்ைதத் ெதரிந்துெகாண்டு,
அத ேல உன்னுடேனஇருப்பானாக; அவைனஒடுக்கேவண்டாம். 17 “இஸ்ரேவலின்
மகள்களில் ஒருத்தயும் ேவசயாயருக்கக்கூடாது; இஸ்ரேவலின் மகன்களில்
ஒருவனும் ஆண்புணர்ச்ச க்காரனாக* இருக்கக்கூடாது. 18 ேவச ப்பணத்ைதயும்,
ஆண்புணர்ச்ச க்காரனின் பணத்ைதயும் எந்தப் ெபாருத்தைனயனாலாகலும்
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவன் ஆலயத்த ேல ெகாண்டுவராேத; அைவகள்
இரண்டும்உன்ேதவனாகயெயேகாவாவுக்குஅருவருப்பானைவகள். 19 “கடனாகக்
ெகாடுக்க ற பணத்தற்கும், ஆகாரத்த ற்கும், கடனாகக் ெகாடுக்க ற ேவேற
எந்தப் ெபாருளுக்கும், உன் சேகாதரனுைடய ைகயல் வட்டிவாங்காேத.
20 அந்நயன் ைகயல் நீ வட்டிவாங்கலாம்; நீ ெசாந்தமாக்கப்ேபாக ற ேதசத்தல்
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா நீ ைகய ட்டுச்ெசய்யும் ேவைலயெலல்லாம்
உன்ைன ஆசீர்வத க்க உன் சேகாதரன் ைகய ேல வட்டிவாங்காேத. 21 “நீ
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப் ெபாருத்தைன ெசய்தருந்தால், அைதச்
ெசலுத்தத் தாமதம்ெசய்யாேத; உன் ேதவனாகய ெயேகாவா அைத ந ச்சயமாக
உன் ைகயல் ேகட்பார்; அது உனக்குப் பாவமாகும். 22 நீ ெபாருத்தைன
ெசய்யாமலிருந்தால், உன்ேமல் பாவம் இல்ைல. 23உன் வாயனால் ெசான்னைத
நைறேவற்றேவண்டும்; உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு உன் வாயனால்
நீ ெபாருத்தைனெசய்து ெசான்ன உற்சாகபலிையச் ெசலுத்த த் தீர்ப்பாயாக.
24 “நீ ப றனுைடய த ராட்ைசத்ேதாட்டத்தல் நுைழந்தால், உன் ஆைசதீர
த ராட்ைசப்பழங்கைளத் தருப்தயாக சாப்ப டலாம்; உன் கூைடய ேல ஒன்றும்
எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாகக்கூடாது. 25 ப றனுைடய வைளச்சலில் நுைழந்தால்,
உன் ைகயனால் கத ர்கைளப் பற க்கலாம்; நீ அந்த வைளச்சலில் அரிவாைளப்
பயன்படுத்தக்கூடாது.

அத்த யாயம் 24
வவாகரத்து

1 “ஒருவன் ஒரு ெபண்ைணத் தருமணம் ெசய்துெகாண்டபன்பு, அவளிடத்தல்
ெவட்கக்ேகடான காரியத்ைதக் கண்டு, அவள்ேமல் ப ரியமற்றவனானால்,
அவன் வவாகரத்தன் கடிதத்ைத எழுத , அவளுைடய ைகய ேல ெகாடுத்து,
அவைளத் தன் வீட்டிலிருந்து அனுப்பவ டலாம். 2 அவள் அவனுைடய
வீட்ைடவ ட்டுப் ேபானபன்பு, ேவெறாருவனுக்கு மைனவயாகலாம். 3 அந்த

* அத்த யாயம் 23:17 23:17 ேதவதாச யாகஇருக்கக்கூடாது ேலவ 19:29.
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இரண்டாம் கணவனும் அவைள ெவறுத்து, வவாகரத்தன் கடிதத்ைத
எழுத , அவளுைடய ைகய ேல ெகாடுத்து, அவைளத் தன் வீட்டிலிருந்து
அனுப்பவ ட்டாலும், அவைளத் தருமணம்ெசய்த அந்த இரண்டாம் கணவன்
இறந்துேபானாலும், 4 அவள் தீட்டுப்பட்டபடியனால், அவைள வவாகரத்து
ெசய்த அவளுைடய முந்தன கணவன் தரும்பவும் அவைள மைனவயாகச்
ேசர்த்துக்ெகாள்ளக்கூடாது; அதுெயேகாவாவுக்குமுன்பாகஅருவருப்பானது; உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குச் ெசாந்தமாகக் ெகாடுக்கும் ேதசத்தன்ேமல்
பாவத்ைத வரச்ெசய்யாேத. 5 “ஒருவன் ஒரு ெபண்ைணப் புத தாகத்
தருமணம்ெசய்தருந்தால், அவன் ேபாருக்குப் புறப்படேவண்டாம்; அவன்ேமல்
எந்தெவாரு ேவைலையயும் சுமத்தேவண்டாம்; அவன் ஒரு வருடம்வைர
தன் வீட்டில் தன் வருப்பப்படி இருந்து, தான் தருமணம்ெசய்த ெபண்ைணச்
சந்ேதாஷப்படுத்துவானாக. 6 “மாவைரக்கும் அடிக்கல்ைலயாவது அதன்
ேமற்கல்ைலயாவது ஒருவரும் அைடமானமாக வாங்கக்கூடாது; அது ஜீவைன
அடகு வாங்குவதுேபாலாகும். 7 “தன் சேகாதரர்களாகய இஸ்ரேவல் மக்களில்
ஒருவைனத் தருடி, அதனால் ஆதாயத்துக்காக அவைன வற்றுப்ேபாட்ட
ஒருவன் அகப்பட்டால், அந்தத் தருடன் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும்; இப்படிேய
தீைமைய உன் நடுவலிருந்து வலக்குவாயாக. 8 “ெதாழுேநாையக்குறத்து
ேலவயர்களாகய ஆசாரியர்கள் உங்களுக்குப் ேபாத க்கும் யாைவயும்
கவனித்துச் ெசய்யும்படி மிகவும் எச்சரிக்ைகயாயருங்கள்; நான் அவர்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிேய ெசய்யக் கவனமாயருப்பீர்களாக. 9 நீங்கள்
எக ப்தலிருந்து புறப்பட்டு வருகற வழிய ேல உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா
மிரியாமுக்குச் ெசய்தைத நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 10 “ப றனுக்கு நீ
ஏதாகலும் கடனாகக் ெகாடுத்தால், அவன் ெகாடுக்கும் அடைக வாங்க
நீ அவன் வீட்டிற்குள் நுைழயேவண்டாம். 11 ெவளிேய ந ற்பாயாக; கடன்
வாங்கனவன் அந்த அடைக ெவளிேய உன்னிடத்தல் ெகாண்டுவருவானாக.
12 அவன் ஏைழயாயருந்தால், நீ அவனுைடய அடைக ைவத்துக்ெகாண்டு
தூங்காமல், 13 அவன் தன் ஆைடையப் ேபாட்டுப் படுத்துக்ெகாண்டு, உன்ைன
ஆசீர்வத க்கும்படி, ெபாழுதுேபாகும்ேபாது, தரும்ப அந்த அடைக அவனுக்குக்
ெகாடுத்துவ டேவண்டும்; அது உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக
உனக்கு நீதயாயருக்கும். 14 “உன் சேகாதரர்களிலும், உன் ேதசத்தன்
வாசல்களிலுள்ள அந்நயரிலும் ஏைழயும் எளிைமயுமான கூலிக்காரைன
ஒடுக்காேத. 15 அவன் ேவைலெசய்த நாளிேலேய, ெபாழுதுேபாகுமுன்ேன,
அவனுைடய கூலிைய அவனுக்குக் ெகாடுத்துவ டேவண்டும்; அவன்
ஏைழயும் அதன்ேமல் ஆவலுமாயருக்க றான்; அைதக் ெகாடுக்காவ ட்டால்
அவன் உன்ைனக்குறத்துக் ெயேகாவாைவ ேநாக்க முைறயடுவான்; அது
உனக்குப் பாவமாயருக்கும். 16 “பள்ைளகளுக்காகப் ெபற்ேறார்களும்,
ெபற்ேறார்களுக்காகப் பள்ைளகளும் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டாம்; அவனவன்
ெசய்த பாவத்த ற்காக அவனவன் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும். 17 “நீ
அந்நயனுைடய நயாயத்ைதயும் த க்கற்ற பள்ைளயன் நயாயத்ைதயும்
புரட்டாமலும், வதைவயன் உைடைய அடகாக வாங்காமலும் இருந்து, 18 நீ
எக ப்த ேல அடிைமயாயருந்தைதயும், உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன்ைன
அங்ேகயருந்து மீட்டுக்ெகாண்டுவந்தைதயும் நைனப்பாயாக; ஆைகயால்,
இப்படிச் ெசய்யும்படி நான் உனக்குக் கட்டைளயடுக ேறன். 19 “நீ உன்
பயைர அறுக்கும்ேபாது உன் வயலிேல ஒரு அரிக்கட்ைட மறதயாக ைவத்து
வந்தாயானால், அைத எடுத்துவர தரும்ப ப் ேபாகேவண்டாம்; உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா நீ ெசய்யும் ேவைலகைளெயல்லாம் ஆசீர்வத ப்பதற்காக, அைதப்
பரேதச க்கும் த க்கற்ற பள்ைளக்கும் வதைவக்கும் வ ட்டுவடுவாயாக. 20 நீ உன்
ஒலிவமரத்ைத உத ர்த்துவ ட்ட பன்பு, ெகாம்ப ேல வடுபட்டைதப் பற க்கும்படி
தரும்ப ப் ேபாகேவண்டாம்; அைத அந்நயனுக்கும், த க்கற்ற பள்ைளக்கும்,
வதைவக்கும் வ ட்டுவடுவாயாக; 21 நீ உன் த ராட்ைசப்பழங்கைள அறுத்த பன்பு,
மறுபடியும் அைத அறுக்கத் தரும்ப ப்ேபாகேவண்டாம்; அைத அந்நயனுக்கும்,
த க்கற்ற பள்ைளக்கும், வதைவக்கும் வ ட்டுவடுவாயாக. 22 நீ எக ப்த ேல
அடிைமயாயருந்தைத நைனப்பாயாக; ஆைகயால், இப்படிச் ெசய்யும்படி நான்
உனக்குக்கட்டைளயடுக ேறன்.
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அத்த யாயம் 25
சேகாதரனின்மைனவையத்தருமணம்ெசய்தல்

1 “மனிதர்களுக்குள்ேள வழக்கு இருந்தால், அவர்கள் நயாயம் வ சாரிக்கப்பட
நீத மன்றத்த ற்கு வந்தால், நயாயாத பத கள் நீத மாைன நீத மான் என்றும்
குற்றவாளிையக் குற்றவாளி என்றும் நயாயம் தீர்க்கேவண்டும். 2 குற்றவாளி
அடிக்கப்பட தண்டைன ெபற்றால், நயாயாத பத அவைனக் கீேழ படுக்கச்ெசய்து,
அவன் குற்றத்த ற்குத்தக்கதாகத் தனக்கு முன்பாகக் கணக்கன்படி அவைன
அடிப்ப க்கக்கடவன். 3அவைன நாற்பது அடிகள்வைரக்கும் அடிக்கலாம்; அவைன
அதலும் அதகமாக அடிக்க றதனால் உன் சேகாதரன் உன் கண்களுக்கு
முன்பாக அற்பமானவனாக காணப்படுவான்; ஆதலால் அவைன அதகமாக
அடிக்கேவண்டாம். 4 “ேபாரடிக்க ற மாட்ைட வாய் கட்டாேத. 5 “சேகாதரர்கள்
ஒன்றாகக் குடியருக்கும்ேபாது, அவர்களில் ஒருவன் வாரிசு இல்லாமல்
இறந்தால், இறந்தவனுைடய மைனவ ெவளியலிருக்கற அந்நயனுக்கு
மைனவயாகக்கூடாது; அவளுைடய கணவனின் சேகாதரன் அவைளத் தனக்கு
மைனவயாகக் ெகாண்டு, அவளிடத்தல் ேசர்ந்து, கணவனுைடய சேகாதரன்
ெசய்யேவண்டிய கடைமையச் ெசய்யக்கடவன். 6 இறந்த சேகாதரனுைடய
ெபயர் இஸ்ரேவலில் மைறந்துேபாகாதருக்க, அவன் ெபயைர அவள் ெபறும்
தைலமகனுக்கு ைவக்கேவண்டும். 7அவன் தன் சேகாதரனுைடய மைனவையத்
தருமணம்ெசய்ய வருப்பமில்லாதருந்தால், அவன் சேகாதரனுைடய மைனவ
வாசலில் கூடிய மூப்பர்களிடத்த ற்குப் ேபாய், என் கணவனுைடய சேகாதரன்
தன் சேகாதரனுைடய ெபயைர இஸ்ரேவலில் நைலக்கச்ெசய்யமாட்ேடன்
என்கறான்; கணவனுைடய சேகாதரன் ெசய்யேவண்டிய கடைமையச் ெசய்ய
அவன் வருப்பமில்லாதருக்க றான் என்று ெசால்வாளாக. 8 அப்ெபாழுது அந்தப்
பட்டணத்து மூப்பர்கள் அவைன அைழத்து அவனுடன் ேபச யும், அவன் அவைளத்
தருமணம் ெசய்துெகாள்ள எனக்குச் சம்மதமில்ைல என்று ப டிவாதமாகச்
ெசான்னால், 9 அவன் சேகாதரனுைடய மைனவ மூப்பரின் கண்களுக்கு
முன்பாக அவனிடத்தல் வந்து, அவன் காலிலிருக்கற காலணிையக் கழற்ற ,
அவன் முகத்த ேல துப்ப , தன் சேகாதரன் வீட்ைடக்கட்டாதவனுக்கு இப்படிேய
ெசய்யப்படேவண்டும் என்றுெசால்லேவண்டும். 10இஸ்ரேவலில்அப்படிப்பட்டவன்
வீடு, காலணி கழற்ற ப்ேபாடப்பட்டவன் வீடு என்னப்படும். 11 “இரண்டு
கணவன்கள் ஒருவேராெடாருவர் சண்ைடய ட்டுக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
ஒருவனுைடய மைனவ தன் கணவைன அடிக்க றவன் ைகக்கு அவைனத்
தப்புவக்க வந்து, தன் ைகைய நீட்டி, அடிக்க றவனுைடய உய ர்நாடிையப்
ப டித்ததுண்டானால்., 12 அவளுைடய ைகைய ெவட்டுவாயாக; உன் கண்
அவளுக்கு இரங்கேவண்டாம். 13 “உன் ைபய ேல ெபரிதும் ச றதுமான
பலவத நைறகற்கைள ைவத்தருக்கேவண்டாம். 14 உன் வீட்டில் ெபரிதும்
ச றதுமான பலவத படிகைளயும் ைவத்தருக்கேவண்டாம். 15 உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா உனக்குக்ெகாடுக்கும் ேதசத்தல் உன் நாட்கள் நீடித்தருப்பதற்காக,
குைறயற்ற சரியான நைறகல்லும், குைறயற்ற சரியான படியும் உன்னிடத்தல்
இருக்கேவண்டும். 16 இதுேபான்ற அநயாயத்ைதச் ெசய்க றவன் எவனும்
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு அருவருப்பானவன். 17 “எக ப்தலிருந்து
புறப்பட்டு வருகற வழிய ேல, அமேலக்கு ேதவனுக்குப் பயப்படாமல் உனக்கு
எத ராக வந்து, 18 நீ இைளத்து ேசார்ந்தருக்கும்ேபாது, பன்வருகற உன்
முகாமிலுள்ள பலவீனைரெயல்லாம் ெவட்டினான் என்பைத நைனத்தரு. 19உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா நீ ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ள உனக்குக் ெகாடுக்கும்
ேதசத்தன் சுற்றுப்புறத்தாராக ய உன்னுைடய எத ரிகைளெயல்லாம் உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா வலக்க , உன்ைன இைளப்பாறச்ெசய்யும்ேபாது, நீ
அமேலக்கயர்களின் ெபயர் வானத்தன்கீழ் இராமல் அழித்துப்ேபாடுவாயாக;
இைதமறக்கேவண்டாம்.

அத்த யாயம் 26
முதற்பலன்களும்தசமபாகங்களும்
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1 “உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குச் ெசாந்தமாகக் ெகாடுக்கும் ேதசத்தல்
நீ ேபாய்ச் ேசர்ந்து, அைதக் கட்டிக்ெகாண்டு அதல் குடியருக்கும்ேபாது,
2 உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குக் ெகாடுக்கும் உன் ேதசத்தல் நீ
பய ரிடும் நலத்தன் அறுவைடயெலல்லாம் முந்தன பலைன எடுத்து, ஒரு
கூைடய ேல ைவத்து, உன் ேதவனாகய ெயேகாவா தமது நாமம் வளங்கும்படி
ெதரிந்துெகாண்டிருக்கும் இடத்த ற்குப் ேபாய், 3 அந்நாட்களில் இருக்கும்
ஆசாரியனிடத்தல் ெசன்று, அவைன ேநாக்க : ெயேகாவா எங்களுக்குக்
ெகாடுக்க நம்முைடய முற்ப தாக்களுக்கு வாக்களித்த ேதசத்தல் வந்து
ேசர்ந்ேதன் என்று இன்று உம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் அறக்ைகயடுக ேறன் என்பாயாக. 4 அப்ெபாழுது ஆசாரியன்
அந்தக் கூைடைய உன் ைகயலிருந்து வாங்க , அைத உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் பலிபீடத்த ற்கு முன்பாக ைவக்கக்கடவன். 5 அப்ெபாழுது நீ
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் நன்று அறக்ைகய ட்டுச்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: என் தகப்பன் அழிவுக்கு ேநரான சீரியா
ேதசத்தானாக இருந்தான்; அவன் ெகாஞ்சம் மக்களுடன் எக ப்த ற்குப் ேபாய்,
அவ்வடத்தல் அந்நயனாகக் குடியருந்து, அங்ேக ெபரிய பலத்த எண்ணிக்ைக
மிகுந்த மக்கள் கூட்டமானான். 6 எக ப்தயர்கள் எங்கைள ஒடுக்க , எங்கைளச்
சறுைமப்படுத்த , எங்கள்ேமல் கடினமான ேவைலையச் சுமத்தனேபாது,
7 எங்கள் முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ ேநாக்க க் கூப்ப ட்ேடாம்;
ெயேகாவா எங்கள் சத்தத்ைதக் ேகட்டு, எங்களுைடய சறுைமையயும்,
வருத்தத்ைதயும், ஒடுக்கத்ைதயும் பார்த்து, 8 எங்கைளப் பலத்த ைகயனாலும்,
ஓங்கய புயத்தனாலும், மகா பயங்கரங்களினாலும், அைடயாளங்களினாலும்,
அற்புதங்களினாலும், எக ப்தலிருந்துபுறப்படச்ெசய்து, 9எங்கைளஇவ்வடத்த ற்கு
அைழத்துவந்து, நல்ல வைளச்சல் உள்ள ெசழிப்பான ேதசமாக ய இந்தத்
ேதசத்ைத எங்களுக்குக் ெகாடுத்தார். 10 இப்ெபாழுதும், இேதா, ெயேகாவாேவ,
ேதவரீர் எனக்குக் ெகாடுத்த நலத்தனுைடய அறுவைடகளின் முதற்பலைனக்
ெகாண்டுவந்ேதன் என்று ெசால்லி, அைத உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் ைவத்து, உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் பணிந்து,
11 நீயும், ேலவயனும் உன்னிடத்தல் இருக்க ற அந்நயனும் உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா உனக்கும் உன் வீட்டாருக்கும் ெசய்த சகல நன்ைமகளுக்காகவும்
சந்ேதாஷப்படுவீர்களாக. 12 “தசமபாகம் ெசலுத்தும் வருடமாகய மூன்றாம்
வருடத்த ேல, நீ உன் வைளச்சலில் பத்தல் ஒன்ைற எடுத்து, ேலவயனும்
அந்நயனும், த க்கற்ற பள்ைளயும், வதைவயும் உன் வாசல்களில் சாப்ப ட்டுத்
தருப்தயாகும்படி அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தபன்பு, 13 நீ உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் ேபாய் அவைர ேநாக்க : ேதவரீர் எனக்குக்
ெகாடுத்த எல்லாக் கட்டைளகளின்படியும், நான் பரிசுத்தமான ெபாருட்கைள
என் வீட்டிலிருந்து எடுத்துவந்து, ேலவயனுக்கும், அந்நயனுக்கும், த க்கற்ற
பள்ைளக்கும்,வதைவக்கும்ெகாடுத்ேதன்;உம்முைடயகட்டைளகளில்ஒன்ைறயும்
நான் மீறவும் இல்ைல, மறக்கவும் இல்ைல. 14 நான் துக்கம்ெகாண்டாடும்ேபாது
அைதச் சாப்ப டவும் இல்ைல, தீட்டான காரியத்த ற்கு அதல் ஒன்றும் எடுக்கவும்
இல்ைல; மரணகாரியத்துக்காக அதல் ஒன்றும் ெசலுத்தவும் இல்ைல; நான்
என் ேதவனாகய ெயேகாவாவன் சத்தத்த ற்குக் கீழ்ப்படிந்து, ேதவரீர் எனக்குக்
கட்டைளய ட்டபடி சகலமும் ெசய்ேதன். 15 நீர் உமது பரிசுத்த வாசஸ்தலமாகய
பரேலாகத்தலிருந்து பார்த்து, உமது மக்களாகய இஸ்ரேவலர்கைளயும், நீர்
எங்களுைடயமுற்ப தாக்களுக்குவாக்களித்தபடிேய,எங்களுக்குக்ெகாடுத்தநல்ல
வைளச்சல்உள்ளெசழிப்பானேதசத்ைதயும்ஆசீர்வதயும்என்றுெசால்வாயாக.

ெயேகாவாவுைடயகட்டைளகள்
16 “இந்தக் கட்டைளகளின்படியும் நயாயங்களின்படியும் நீ ெசய்ய, இன்று உன்

ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குக் கட்டைளயடுகறார்; ஆைகயால் உன் முழு
இருதயத்ேதாடும் உன் முழு ஆத்துமாேவாடும் அைவகைளக் ைகக்ெகாண்டு
நடக்கக்கடவாய். 17 ெயேகாவா எனக்கு ேதவனாயருப்பார் என்றும், நான்
அவருைடய வழிகளில் நடந்து, அவர் கட்டைளகைளயும், கற்பைனகைளயும்,
நயாயங்கைளயும் ைகக்ெகாண்டு, அவருைடய சத்தத்த ற்குக் கீழ்ப்படிேவன்
என்றும் நீ இன்று அவருக்கு வாக்குக்ெகாடுத்தாய். 18 ெயேகாவாவும்
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உனக்கு வாக்குக்ெகாடுத்து உனக்குச் ெசால்லியருக்க றபடி: நீ என்னுைடய
கட்டைளகைளெயல்லாம் ைகக்ெகாண்டால், எனக்குச் ெசாந்த மக்களாயருப்பாய்
என்றும், 19 நான் உண்டாக்கய எல்லா மக்கைளயும்வ ட, புகழ்ச்ச யலும்,
கீர்த்தயலும், மகைமயலும் உன்ைனச் ச றந்தருக்கச் ெசய்ேவன் என்றும்,
நான் ெசான்னபடிேய, நீ உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவான எனக்குப் பரிசுத்த
மக்களாயருப்பாய் என்றும்,அவர்இன்றுஉனக்குச்ெசால்லுகறார்” என்றான்.

அத்த யாயம் 27
ஏபால்மைலயன்பலிபீடம்

1 பன்பு ேமாேச, இஸ்ரேவலின் மூப்பர்களுடன் இருக்கும்ேபாது, மக்கைள
ேநாக்க : “நான் இன்று உங்களுக்கு ெகாடுக்க ற கட்டைளகைளெயல்லாம்
ைகக்ெகாள்ளுங்கள். 2 உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உங்களுக்குக் ெகாடுக்கும்
ேதசத்த ற்கு நீ ேபாக ேயார்தாைனக் கடக்கும் நாளில், நீ ெபரிய கற்கைள நாட்டி,
அைவகளுக்குச் சாந்து பூச , 3 உன் முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய ெயேகாவா
உனக்குச்ெசான்னபடிஉனக்குக்ெகாடுக்கும்நல்லவைளச்சல்உள்ளெசழிப்பான
ேதசத்த ற்குள் நுைழயும்படி நீ கடந்துேபானபன்பு, இந்த நயாயப்ப ரமாண
வார்த்ைதகள்யாைவயும்அைவகளில்எழுதக்கடவாய். 4ேமலும்நீங்கள்ேயார்தான்
நதையக் கடந்தபன்பு, இன்று நான் உங்களுக்குக் கட்டைளய ட்டபடி அந்தக்
கற்கைள ஏபால் மைலய ேல நாட்டி, அைவகளுக்குச் சாந்து பூச , 5 அங்ேக
இரும்பு ஆயுதம்படாத கற்களாேல உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு ஒரு
பலிபீடத்ைதக் கட்டுவாயாக. 6 நீ உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவன் பலிபீடத்ைத
முழுக்கற்களாேல கட்டி, அதன்ேமல் உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குச்
சர்வாங்கதகனபலிகைளயும், 7 சமாதானபலிகைளயும் ெசலுத்த , உன்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் சாப்ப ட்டுச் சந்ேதாஷமாக இருந்து,
8 அந்தக் கற்களில் இந்த நயாயப்ப ரமாணத்தன் வார்த்ைதகைளெயல்லாம்
மிகத்ெதளிவாக எழுதக்கடவாய்” என்றுகட்டைளய ட்டான்.

ஏபால்மைலயலிருந்துகூறப்பட்ட சாபங்கள்
9 பன்னும் ேமாேச, ேலவயர்களாகய ஆசாரியர்களுடன் இருக்கும்ேபாது,

இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாைரயும் ேநாக்க : “இஸ்ரேவேல, கவனித்துக் ேகள்;
இந்நாளில் உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குரிய மக்கள் கூட்டமானாய்.
10 ஆைகயால் நீ உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய சத்தத்த ற்குக் கீழ்ப்படிந்து,
இன்று நான் உனக்கு ெகாடுக்க ற அவருைடய கற்பைனகளின்படியும்,
கட்டைளகளின்படியும் ெசய்வாயாக” என்று ெசான்னான். 11 ேமலும் அந்நாளிேல
ேமாேச மக்கைள ேநாக்க : 12 “நீங்கள் ேயார்தான் நதையக் கடந்தபன்பு,
மக்கள் ஆசீர்வத க்கப்படும்படி ெகரிசீம் மைலயல் ச மிேயான், ேலவ , யூதா,
இசக்கார், ேயாேசப்பு, ெபன்யமீன் என்னும் ேகாத்த ரங்கள் ந ற்கேவண்டும்.
13 சாபத்ைதக் கூறுவதற்கு, ஏபால் மைலயல் ரூபன், காத், ஆேசர், ெசபுேலான்,
தாண், நப்தலி என்னும் ேகாத்த ரங்கள் ந ற்கேவண்டும். 14 அப்ெபாழுது
ேலவயர்கள் உரத்த சத்தமிட்டு இஸ்ரேவல் மனிதர்கள் எல்ேலாைரயும் பார்த்து:
15 ெயேகாவாவுக்கு அருவருப்பான காரியமாக ய ெதாழிலாளிகளுைடய
ைகேவைலயாக ெசய்யப்பட்டதும் வார்ப்ப க்கப்பட்டதுமான எந்தெவாரு
வக்க ரகத்ைதயும் உண்டாக்க ஒளித்துைவக்கறவன் சப க்கப்பட்டவன்
என்பார்களாக; அதற்கு மக்கெளல்ேலாரும் மறுெமாழியாக ஆெமன் என்று
ெசால்வார்களாக. 16 தன் தகப்பைனயும் தன் தாையயும் அவமத க்க றவன்
சப க்கப்பட்டவன் என்பார்களாக; மக்கெளல்ேலாரும் ஆெமன் என்று
ெசால்வார்களாக. 17 ப றனுைடய எல்ைலக்குறைய மாற்ற ப்ேபாடுக றவன்
சப க்கப்பட்டவன் என்பார்களாக; மக்கெளல்ேலாரும் ஆெமன் என்று
ெசால்வார்களாக. 18 குருடைன வழிமாறச் ெசய்க றவன் சப க்கப்பட்டவன்
என்பார்களாக; மக்கெளல்ேலாரும் ஆெமன் என்று ெசால்வார்களாக.
19 அந்நயன், த க்கற்றவன், வதைவ ஆகய இவர்களுைடய நயாயத்ைதப்
புரட்டுக றவன் சப க்கப்பட்டவன் என்பார்களாக; மக்கெளல்ேலாரும்ஆெமன்என்று
ெசால்வார்களாக. 20 தன் தகப்பனுைடய மைனவேயாேட உறவுெகாள்க றவன்,
தன் தகப்பைன அவமானப்படுத்தயதால், சப க்கப்பட்டவன் என்பார்களாக;
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மக்கெளல்ேலாரும் ஆெமன் என்று ெசால்வார்களாக. 21 யாெதாரு மிருகத்ேதாேட
உறவுெகாள்க றவன் சப க்கப்பட்டவன் என்பார்களாக; மக்கெளல்ேலாரும்ஆெமன்
என்று ெசால்வார்களாக. 22 தன் தகப்பனுக்காவது தாய்க்காவது மகளாகய
தன் சேகாதரியுடன் உறவுெகாள்க றவன் சப க்கப்பட்டவன் என்பார்களாக;
மக்கெளல்ேலாரும் ஆெமன் என்று ெசால்வார்களாக. 23 தன் மாமியாருடன்
உறவுெகாள்க றவன் சப க்கப்பட்டவன் என்பார்களாக; மக்கெளல்ேலாரும்ஆெமன்
என்று ெசால்வார்களாக. 24 மைறவ ேல ப றைனக் ெகாைலெசய்க றவன்
சப க்கப்பட்டவன் என்பார்களாக; மக்கெளல்ேலாரும் ஆெமன் என்று
ெசால்வார்களாக. 25 குற்றமில்லாதவைனக் ெகாைலெசய்வதற்கு லஞ்சம்
வாங்குகறவன் சப க்கப்பட்டவன் என்பார்களாக; மக்கெளல்ேலாரும் ஆெமன்
என்று ெசால்வார்களாக. 26 இந்த நயாயப்ப ரமாண வார்த்ைதகைளெயல்லாம்
ைகக்ெகாண்டு நடக்காதவன் சப க்கப்பட்டவன் என்பார்களாக; மக்கெளல்ேலாரும்
ஆெமன்என்றுெசால்வார்களாக.

அத்த யாயம் 28
கீழ்ப்படிதலின்ஆசீர்வாதங்கள்

1 “இன்று நான் உனக்கு ெகாடுக்க ற உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
கட்டைளகளின்படிெயல்லாம் ெசய்ய நீ கவனமாயருப்பதற்கு, அவருைடய
சத்தத்த ற்கு உண்ைமயாகச் ெசவெகாடுப்பாயானால், உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாபூமியலுள்ளஅைனத்துமக்களிலும்உன்ைனேமன்ைமயாகைவப்பார்.
2 நீ உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவன் சத்தத்த ற்குச் ெசவெகாடுக்கும்ேபாது,
இப்ெபாழுது ெசால்லப்படும் ஆசீர்வாதங்கெளல்லாம் உன்ேமல் வந்து உனக்குப்
பலிக்கும். 3 நீ பட்டணத்தற்கு உள்ேளயும் ெவளிேயயும் வயல்ெவளிகளிலும்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டிருப்பாய். 4 உன் கர்ப்பத்தன் பறப்புகளும், உன் நலத்தன்
பலனும், உன் மாடுகளின் ெபருக்கமும், உன் ஆடுகளின் மந்ைதகளுமாகய உன்
மிருகஜீவன்களின் பலனும் ஆசீர்வத க்கப்பட்டிருக்கும். 5 உன் பழ கூைடயும்,
மாவு பைசக ற உன் பாத்த ரமும் ஆசீர்வத க்கப்பட்டிருக்கும். 6 நீ வரும்ேபாதும்
ேபாகும்ேபாதும்ஆசீர்வத க்கப்பட்டிருப்பாய். 7 “உனக்கு வேராதமாக எழும்பும் உன்
எத ரிகைளக் ெயேகாவா உனக்கு முன்பாக ேதாற்கடிக்கப்பட ஒப்புக்ெகாடுப்பார்;
ஒரு வழியாக உனக்கு எத ராகப் புறப்பட்டு வருவார்கள்; ஏழு வழியாக உனக்கு
முன்பாக ஓடிப்ேபாவார்கள். 8ெயேகாவா உன் பண்டகசாைலகளிலும், நீ ெசய்யும்
எல்லா ேவைலயலும் உனக்கு ஆசீர்வாதம் கட்டைளயடுவார்; உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா உனக்குக் ெகாடுக்கும் ேதசத்த ேல உன்ைன ஆசீர்வத ப்பார். 9 நீ
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவன் கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாண்டு, அவருைடய
வழிகளில் நடக்கும்ேபாது, ெயேகாவா உனக்கு வாக்களித்தபடிேய, உன்ைனத்
தமக்குப்பரிசுத்தமக்களாகநைலப்படுத்துவார். 10அப்ெபாழுதுெயேகாவாவுைடய
நாமம் உனக்குச் சூட்டப்பட்டது என்று பூமியன் மக்கெளல்லாம் கண்டு,
உனக்குப் பயப்படுவார்கள். 11 உனக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று ெயேகாவா உன்
முற்ப தாக்களுக்கு வாக்களித்த ேதசத்தல், ெயேகாவா உன் கர்ப்பப்ப றப்பலும்,
உன் மிருகஜீவன்களின் பலனிலும், உன் நலத்தன் பலனிலும் உனக்குப்
பரிபூரண நன்ைம உண்டாகக் கட்டைளயடுவார். 12 ஏற்ற காலத்தல் உன்
ேதசத்த ேல மைழ ெபய்யவும் நீ ைகய ட்டுச்ெசய்யும் ேவைலகைளெயல்லாம்
ஆசீர்வத க்கவும், ெயேகாவா உனக்குத் தமது நல்ல ெபாக்கஷசாைலயாகய
வானத்ைதத் த றப்பார்; நீ அேநகம் மக்களுக்குக் கடன்ெகாடுப்பாய், நீேயா
கடன் வாங்காதருப்பாய். 13இன்று நான் உங்களுக்கு ெகாடுக்க ற வார்த்ைதகள்
யாைவயும் வ ட்டுவலக ேவேற ெதய்வங்கைளவணங்குவதற்கு, நீ வலதுபுறேமா,
இடதுபுறேமா சாயாமல், 14 இன்று நான் உனக்கு ெகாடுக்க ற உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாள்ளவும் அைவகளின்படி நடக்கவும்
அைவகளுக்குச் ெசவெகாடுத்துவந்தால், ெயேகாவா உன்ைன வாலாக்காமல்
தைலயாக்குவார், நீ கீழாகாமல் ேமலாவாய்.

கீழ்ப்படியாைமயன்சாபங்கள்
15 “இன்று நான் உனக்கு ெகாடுக்க ற உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய

எல்லாக் கற்பைனகளின்படியும் கட்டைளகளின்படியும் நடக்கக்
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கவனமாயருக்க றதற்கு, அவருைடய சத்தத்ைத ேகட்காவ ட்டால், இப்ெபாழுது
ெசால்லப்படும் சாபங்கெளல்லாம் உன்ேமல் வந்து, உனக்குப் பலிக்கும்.
16 நீ பட்டணத்தற்கு உள்ேளயும் ெவளிேயயும் சப க்கப்பட்டிருப்பாய். 17 உன்
கூைடயும், மாவு பைசக ற உன் பாத்த ரமும் சப க்கப்பட்டிருக்கும். 18 உன்
கர்ப்பத்தன் பறப்பும், உன் நலத்தன் பலனும், உன் மாடுகளின் ெபருக்கமும்,
உன் ஆடுகளின் மந்ைதகளும் சப க்கப்பட்டிருக்கும். 19 நீ வரும்ேபாதும்
ேபாகும்ேபாதும் சப க்கப்பட்டிருப்பாய். 20 “என்ைனவட்டு வலக நீ ெசய்துவருகற
உன் தீயெசயல்களின் காரணமாக சீக்க ரத்தல் ெகட்டுப்ேபாய் அழியும்வைர,
நீ ைகய ட்டுச் ெசய்க ற எல்லாவற்றலும் ெயேகாவா உனக்கு சாபத்ைதயும்,
குழப்பத்ைதயும், அழிைவயும் வரச்ெசய்வார். 21 நீ ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளும்
ேதசத்தல் ெயேகாவா நீ அழிந்துேபாகும்வைர ெகாள்ைள ேநாய் உன்ைனப்
ப டித்துக்ெகாள்ளச்ெசய்வார். 22 ெயேகாவா உன்ைன ேநாயனாலும்,
காய்ச்சலினாலும்,ெவப்பத்தனாலும், எரிெகாப்பளத்தனாலும்,வறட்ச யனாலும்*,
கருக்காயனாலும், வஷப்பனியனாலும் வாத ப்பார்; நீ அழியும்வைர இைவகள்
உன்ைனப் பன்ெதாடரும். 23 உன் தைலக்கு ேமலுள்ள வானம் ெவண்கலமும்,
உனக்குக் கீழுள்ள பூமி இரும்புமாக இருக்கும். 24 உன் ேதசத்தன் மைழைய
ெயேகாவா புழுதயும் மண்ணுமாக ெபய்யச்ெசய்வார்; நீ அழியும்வைர அப்படிேய
வானத்தலிருந்து உன்ேமல் இறங்கவரும். 25 “உன் எத ரிகளுக்கு முன்பாக நீ
ேதாற்கடிக்கப்படும்படி ெயேகாவா ெசய்வார்;ஒருவழியாகஅவர்களுக்குஎத ராகப்
புறப்படுவாய், ஏழுவழியாகஅவர்களுக்குமுன்பாக ஓடிப்ேபாவாய்; நீ பூமியலுள்ள
எல்லா ராஜ்ஜியங்களிலும் ச தற ப்ேபாவாய். 26 உன் பணம் ஆகாயத்துப்
பறைவகளுக்கும் பூமியன் மிருகங்களுக்கும் இைரயாகும்; அைவகைள
வ ரட்டுபவர்கள் இல்லாதருப்பார்கள். 27 நீ குணமாகாதபடி ெயேகாவா உன்ைன
எக ப்தன்எரிபந்தமானபருக்களினாலும்,மூலவயாதயனாலும்,ெசாறயனாலும்,
ச ரங்கனாலும் வாத ப்பார். 28 ெயேகாவா உன்ைனப் புத்த மயக்கத்தனாலும்,
குருட்டாட்டத்தனாலும், மனத்தைகப்பனாலும் வாத ப்பார். 29 குருடன்
அந்தகாரத்த ேல தடவ த்த ரிக றதுேபால, நீ பட்டப்பகலிேல தடவ க்ெகாண்டு
த ரிவாய்; உன்வழிகளில் ஒன்றும்உனக்குவாய்க்காேதேபாகும்; உதவ ெசய்பவர்
இல்லாமல் நீ எந்நாளும் ஒடுக்கப்படுக றவனும் பறெகாடுக்க றவனுமாக
இருப்பாய். 30 ெபண்ைண உனக்கு ந ச்சயம் ெசய்வாய், ேவெறாருவன்
அவளுடன் உறவுெகாள்வான்; வீட்ைடக் கட்டுவாய், அத ேல குடியருக்கமாட்டாய்;
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத நாட்டுவாய், அதன் பலைன அனுபவக்கமாட்டாய்.
31 உன் மாடுகள் உன் கண்களுக்கு முன்பாக அடிக்கப்படும், நீ அதல் ஒன்றும்
சாப்படுவதல்ைல; உன்னுைடய கழுைத உனக்கு முன்பாகக் ெகாள்ைளய ட்டுக்
ெகாண்டுேபாகப்பட்டு, உனக்குத் தரும்ப கைடக்காமற்ேபாகும்; உன்னுைடய
ஆடுகள் உன் எத ரிகளுக்குக் ெகாடுக்கப்படும். வடுவப்பவர் ஒருவரும்
உனக்கு இல்லாதருப்பார்கள். 32 உன்னுைடய மகன்களும் மகள்களும்
அந்நய மக்களுக்கு ஒப்புக் ெகாடுக்கப்படுவார்கள்; அவர்கைளக் காண உன்
கண்கள் நாள்ேதாறும் பார்த்துப் பார்த்துப் பூத்துப்ேபாகும்; உன் ைகயல்
ெபலனில்லாதருக்கும். 33 உன் நலத்தன் பலைனயும், உன் உைழப்பன்
எல்லாப் பலைனயும் நீ அறயாத மக்கள் சாப்படுவார்கள்; நீ சகல நாளும்
ஒடுக்கப்பட்டும் ெநாறுக்கப்பட்டும் இருப்பாய். 34 உன் கண்கள் காணும்
காரியங்களினாேல மத மயங்க ப்ேபாவாய். 35 உன் உள்ளங்கால் துவங்க உன்
உச்சந்தைலவைர குணமாகாதபடி, ெயேகாவா உன்ைன முழங்கால்களிலும்,
ெதாைடகளிலும் ெகாடிய எரிபந்தப் பருக்களினாேல வாத ப்பார். 36 “ெயேகாவா
உன்ைனயும், உனக்காக நீ ஏற்படுத்த க்ெகாண்ட ராஜாைவயும், நீயும் உன்
முற்ப தாக்களும் அறயாத மக்களிடத்த ற்குப் ேபாகச்ெசய்வார்; அங்ேக நீ மரமும்
கல்லுமான அந்நய ெதய்வங்கைள வணங்குவாய். 37 ெயேகாவா உன்ைனக்
ெகாண்டுேபாய்வடும் எல்லா மக்களுக்குள்ளும் ப ரமிப்பும் பழெமாழியும் ேகலிச்
ெசால்லுமாவாய். 38மிகுந்த வைதைய வயலுக்குக் ெகாண்டுேபாவாய், ெகாஞ்சம்
அறுப்பாய்; ெவட்டுக்களி அைத அழித்துப்ேபாடும். 39 த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள
நாட்டிப் பய ரிடுவாய், ஆனாலும் நீ த ராட்ைசரசம் குடிப்பதும் இல்ைல,
த ராட்ைசப்பழங்கைளச் ேசர்ப்பதும் இல்ைல; பூச்ச அைதத் தன்றுவடும்.
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40 ஒலிவமரங்கள் உன்னுைடய எல்ைலகளிெலங்கும் இருக்கும், ஆனாலும்
அதன் எண்ெணைய நீ பூச க்ெகாள்வதல்ைல; உன் ஒலிவமரத்தன் பஞ்சுகள்
உத ர்ந்துேபாகும். 41 நீ மகன்கைளயும் மகள்கைளயும் ெபறுவாய், ஆனாலும்
அவர்கள்உன்ேனாடுகூடஇருக்கமாட்டார்கள்; அவர்கள் சைறப்பட்டுப்ேபாவார்கள்.
42 உன் மரங்கெளல்லாவற்ைறயும் உன் நலத்தன் பலன்கைளயும் ெவட்டுக்களி
அழித்துப்ேபாடும். 43 உன் நடுவலிருக்கற அந்நயன் உனக்கு ேமலாக
ேமன்ேமலும் உயர்ந்தருப்பான்; நீ மிகவும் தாழ்த்தப்பட்டுப்ேபாவாய். 44 அவன்
உன்னிடத்தல் கடன்படமாட்டான், நீ அவனிடத்தல் கடன்படுவாய்; அவன்
உனக்குத் தைலவனாயருப்பான், நீ அவனுக்குக் கீழாயருப்பாய். 45 உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்கு ெகாடுத்த அவருைடய கற்பைனகைளயும்
கட்டைளகைளயும் ைகக்ெகாள்ளும்படி, நீ அவர் சத்தத்ைத ேகட்காதால், இந்தச்
சாபங்கள் எல்லாம் உன்ேமல் வந்து, நீ அழியும்வைர உன்ைனத் ெதாடர்ந்து
ப டித்து, 46 உன்னிலும் உன் சந்ததயலும் என்ைறக்கும் அைடயாளமாகவும்
அற்புதமாகவும் இருக்கும். 47 “சகலமும் நைறவாக இருக்கும்ேபாது, நீ
மனமக ழ்ச்ச ேயாடும் ஆனந்தத்ேதாடும் உன் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
வணங்காததால், 48 சகலமும் குைறவுபட்டு, பட்டினிேயாடும், தாகத்ேதாடும்,
ந ர்வாணத்ேதாடும், ெயேகாவா உனக்கு வ ேராதமாக அனுப்பும் எத ரிகளுக்கு
ேவைலெசய்வாய்; அவர்கள்† உன்ைன முற்றலும் அழிக்கும்வைர, இரும்பு
நுகத்ைத உன் கழுத்தன்ேமல் ேபாடுவார்கள். 49 முதயவன் என்று பாராமலும்,
வாலிபன் என்று இரங்காமலும் இருக்கும் ெகாடிய முகமுள்ளதும், 50 உனக்குத்
ெதரியாத ெமாழிையப் ேபசுக றதுமான மக்கைள ெவகுதூரத்தலுள்ள பூமியன்
கைடசயலிருந்து ெயேகாவா உன்ேமல் கழுைகப்ேபால ேவகமாக வரச்ெசய்வார்.
51 நீ அழியும்வைர அந்த மனிதன் உன் மிருகஜீவன்களின் பலைனயும், உன்
நலத்தன் பலைனயும் சாப்படுவான்; அவன் உன்ைன முற்றலும் அழிக்கும்வைர
உன்தானியத்தலும்,த ராட்ைசரசத்தலும்,எண்ெணயலும்,உன்மந்ைதகளிலுள்ள
ஆடுமாடுகளிலும்உனக்குஒன்றும்மீதயாகைவக்கமாட்டான். 52உன்ேதசெமங்கும்
நீ நம்பயருக்கும் உயரமும் பாதுகாப்புமான உன் மதல்கள் வழும்வைர, அவன்
உன்னுைடயவாசல்களிெலங்கும்உன்ைனமுற்றுைகயடுவான்;உன்ேதவனாகய
ெயேகாவா உனக்குக் ெகாடுத்த உன்னுைடய ேதசெமங்குமுள்ள உன்னுைடய
ஒவ்ெவாருவாசல்களிலும்உன்ைனமுற்றுைகயடுவான். 53உன்னுைடயஎத ரிகள்
உன்ைன முற்றுைகய ட்டு ெநருக்கும்ேபாது, உன் ேதவனாகய ெயேகாவா
உனக்குக் ெகாடுத்த உன் கர்ப்பப்ப றப்பான உன்னுைடய மகன்கள் மற்றும்
மகள்களின் மாம்சத்ைத சாப்படுவாய். 54உன் எத ரிகள் உன் வாசல்களிெலங்கும்
உன்ைன முற்றுைகய ட்டு ெநருக்கும்ேபாது, உன்னிடத்தல் கர்வமும்
ெசல்வச்ெசழிப்புமுள்ள மனிதன் சகலத்ைதயும் இழந்து, தன் இல்லாைமயனாேல
தான் உண்ணும் தன் பள்ைளகளின் மாம்சத்த ேல, 55 தன் சேகாதரனுக்காவது,
தன் மைனவக்காவது, தனக்கு மீதயாயருக்க ற தன் மக்களின் ஒருவனுக்காவது
ெகாஞ்சமும் ெகாடுக்காமல் அவர்கள்ேமல் ெகாடுைமயுள்ளவனாக இருப்பான்.
56உன்னிடத்தல் ெசல்வச்ெசழிப்பனாலும் கர்வத்தனாலும் தன் உள்ளங்காைலத்
தைரயன்ேமல் ைவக்க பயப்பட்ட ெபண் தன் கால்களின் நடுேவ புறப்பட்ட தன்
நஞ்சுக்ெகாடியனிமித்தமும், தான் ெபற்ற பள்ைளகளினிமித்தமும், தன்னுைடய
கணவன், மகன் மற்றும் மகளின் ேமலும் ெகாடுைமயுள்ளவளாக இருப்பாள்;
57 உன் எத ரிகள் உன் வாசல்களில் உன்ைன முற்றுைகய ட்டு ெநருக்கும்ேபாது,
சகலமும் குைறவுபடுவதால், அைவகைள இரகசயமாக சாப்படுவான்.
58 “உன் ேதவனாகய ெயேகாவா என்னும் மகைமயும் பயங்கரமுமான
நாமத்த ற்குப் பயப்படும்படி, நீ இந்தப் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க ற
இந்த நயாயப்ப ரமாண வார்த்ைதகளின்படிெயல்லாம் நடக்கக் கவனமாக
இருக்காவ ட்டால், 59 ெயேகாவா நீங்காத ெபரிய வாைதகளாலும் நீங்காத
ெகாடிய வயாத களாலும் உன்ைனயும் உன் சந்ததையயும் கடுைமயாக வாத த்து,
60 நீ கண்டு பயந்த எக ப்தன் வயாத கெளல்லாம் உன்ேமல் வரச்ெசய்வார்;
அைவகள் உன்ைனப் ப டித்துக்ெகாள்ளும். 61 இந்த நயாயப்ப ரமாண
புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிராத எல்லா வயாதையயும் வாைதையயும் நீ
அழியும்வைர ெயேகாவா உன்ேமல் வரச்ெசய்வார். 62 எண்ணிக்ைகய ேல
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வானத்து நட்சத்த ரங்கைளப்ேபால் இருந்த நீங்கள், உங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் சத்தத்த ற்குச் ெசவெகாடாமற்ேபானதனால், எண்ணிக்ைகயல்
குைறந்துேபாவீர்கள். 63 ெயேகாவா உங்களுக்கு நன்ைம ெசய்யவும்
உங்கைளப் ெபருகச்ெசய்யவும் எப்படி உங்கள்ேமல் வருப்பமாயருந்தாேரா,
அப்படிேய ெயேகாவா உங்கைள அழிக்கவும் வருப்பமாயருப்பார்; நீங்கள்
ெசாந்தமாக்கப்ேபாக றேதசத்தலிருந்துபடுங்க ப்ேபாடப்படுவீர்கள். 64ெயேகாவா
உன்ைனப் பூமியன் ஒருமுைன துவக்க பூமியன் மறுமுைனவைர இருக்க ற
எல்லா மக்களுக்குள்ளும் ச தறடிப்பார்; அங்ேக நீயும் உன் முற்ப தாக்களும்
அறயாத மரமும் கல்லுமான அந்நய ெதய்வங்கைள வணங்குவாய். 65 அந்த
மக்களுக்குள்ேள உனக்கு இைளப்பாறுதல் இருக்காது, உன் உள்ளங்கால்கள்
ஊன்ற நற்க இடமும் இருக்காது; அங்ேக ெயேகாவா உனக்குத் தத்தளிக்க ற
இருதயத்ைதயும், ேசார்ந்துேபாக ற கண்கைளயும், மனேவதைனையயும்
ெகாடுப்பார். 66 உன் வாழ்க்ைக உனக்கு முன்பாகச் சந்ேதகத்தல் ஊசலாடும்;
உன் வாழ்க்ைகையப்பற்ற நம்ப க்ைகயல்லாமல் இரவும் பகலும் மிகுந்த
பயத்ேதாடிருப்பாய். 67உன் இருதயத்தன் பயத்தனாலும், உன் கண்கள் காணும்
காட்ச யனாலும், வடியற்காலத்தல் எப்ெபாழுது சாயங்காலம் வருேமா என்றும்,
சாயங்காலத்தல், எப்ெபாழுது வடியற்காலம் வருேமா என்றும் ெசால்லுவாய்.
68 இனிக் காணாதருப்பாய் என்று நான் உனக்குச் ெசான்னவழியாக, ெயேகாவா
உன்ைனக் கப்பல்களிேல எக ப்த ற்குத் தரும்பக் ெகாண்டுேபாகச்ெசய்வார்;
அங்ேக உங்கள் எத ரிகளுக்கு ேவைலக்காரர்களாகவும், ேவைலக்காரிகளாகவும்
வற்கப்படுவீர்கள்;உங்கைளக்வாங்குபவரும்இல்லாதருப்பார்கள்” என்றான்.

அத்த யாயம் 29
உடன்படிக்ைகையப்புதுப்ப த்தல்

1 ஓேரப ேல இஸ்ரேவல் மக்களுடன் ெசய்துெகாண்ட உடன்படிக்ைகைய
அல்லாமல், ேமாவாபன் ேதசத்த ேல அவர்களுடன் உடன்படிக்ைகெசய்ய
ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்ட வார்த்ைதகள் இைவகேள. 2 ேமாேச
இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாைரயும் வரவைழத்து, அவர்கைள ேநாக்க : “எக ப்து
ேதசத்தல் உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாகப் பார்ேவானுக்கும் அவனுைடய எல்லா
ஊழியக்காரர்களுக்கும் அவனுைடய ேதசம் முழுவதற்கும், 3 ெயேகாவா ெசய்த
ெபரிய ேசாதைனகைளயும், ெபரிய அைடயாளங்கைளயும், அற்புதங்கைளயும்
கண்ணாரக் கண்டீர்கேள. 4 என்றாலும் ெயேகாவா உங்களுக்கு உணரத்தக்க
இருதயத்ைதயும், காணத்தக்கக் கண்கைளயும், ேகட்கத்தக்கக் காதுகைளயும்
இந்நாள்வைரக்கும் ெகாடுக்கவல்ைல. 5ெயேகாவாவாகய நான் உங்கள் ேதவன்
என்று நீங்கள் அறந்துெகாள்வதற்காக, நான் நாற்பது வருடங்கள் உங்கைள
வனாந்த ரத்தல் நடத்த ேனன்; உங்களுைடய ஆைடகள் பைழயதாகப் ேபாகவும்
இல்ைல, உங்கள் காலிலிருந்த காலணிகள் பைழயதாகப் ேபாகவும் இல்ைல.
6நீங்கள்அப்பம் சாப்ப டவும்இல்ைல,த ராட்ைசரசமும்,மதுவும்குடிக்கவும்இல்ைல
என்றார். 7 நீங்கள் இவ்வ டத்த ற்கு வந்தேபாது, எஸ்ேபானின் ராஜாவாகய
சீேகானும், பாசானின் ராஜாவாகய ஓகும் நம்முடன் ேபார்ெசய்யப் புறப்பட்டார்கள்;
நாம் அவர்கைளத் ேதாற்கடித்து, 8 அவர்களுைடய ேதசத்ைதப் ப டித்து, அைத
ரூபனியர்களுக்கும் காத்தயர்களுக்கும் மனாேசயன் பாத க் ேகாத்த ரத்த ற்கும்
ெசாந்தமாகக் ெகாடுத்ேதாம். 9 இப்ெபாழுதும் நீங்கள் ெசய்வெதல்லாம்
உங்களுக்கு வாய்ப்பதற்கு, இந்த உடன்படிக்ைகயன் வார்த்ைதகைளக்
ைகக்ெகாண்டு, அைவகளின்படி ெசய்வீர்களாக. 10 “உன் ேதவனாகய ெயேகாவா
உனக்குச் ெசான்னபடிேயயும், உன் முற்ப தாக்களாகய ஆப ரகாமுக்கும்
ஈசாக்குக்கும் யாக்ேகாபுக்கும் வாக்குக்ெகாடுத்தபடிேயயும், இன்று உன்ைனத்
தமக்கு மக்களாக ஏற்படுத்த க்ெகாள்ளவும், தாம் உனக்கு ேதவனாயருக்கவும், 11நீ
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடயஉடன்படிக்ைகக்கும்இன்றுஅவர்உன்னுடன்
ெசய்க றஅவருைடயவாக்குறுதக்கும்உட்படுவதற்கு, 12உங்கள்ேகாத்த ரங்களின்
தைலவர்களும் உங்கள் மூப்பர்களும் உங்கள் அத பத களும் இஸ்ரேவலின்
எல்லா ஆண்களும், 13 உங்கள் பள்ைளகளும், மைனவகளும், உங்கள்
முகாமிற்குள்ளிருக்க ற வறகுக்காரனும், தண்ணீர்க்காரனுமான அந்நயர்கள்
எல்ேலாரும் இன்று உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய சமுகத்தல்
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ந ற்க றீர்கேள. 14 நான் உங்களுடன்மட்டும் இந்த உடன்படிக்ைகையயும் இந்த
வாக்ைகயும் உறுதையயும் ெசய்யாமல், 15இன்று இங்ேக நம்முடனும், நம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய சமுகத்தல் ந ற்க றவர்களுடனும், இன்று
இங்ேக நம்முடன் இல்லாதவர்களுடனும் அைதச்ெசய்க ேறன். 16 நாம் எக ப்து
ேதசத்தல் குடியருந்தைதயும், நாம் கடந்துவந்த இடங்களிலிருந்த மக்களின்
நடுவல் நடந்துவந்தைதயும் நீங்கள் அறந்தருக்க றீர்கள். 17 அவர்களுைடய
அருவருப்புகைளயும், அவர்களிடத்தலிருக்கற மரமும் கல்லும் ெவள்ளியும்
ெபான்னுமான அவர்களுைடய நரகலான ெதய்வங்கைளயும் கண்டிருக்கறீர்கள்.
18 ஆைகயால், அந்த மக்களின் ெதய்வங்கைள வணங்கப்ேபாகும்படி, இன்று
நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாைவ வ ட்டு வலகுகற இருதயமுள்ள
ஒரு ஆணாகலும், ெபண்ணாகலும் குடும்பமாகலும் ேகாத்த ரமாகலும்
உங்களில் இல்லாதபடிக்கும், வஷத்ைதயும் கசப்ைபயும் முைளப்ப க்க ற
எந்தெவாரு ேவர் உங்களில் இல்லாமலிருக்கப்பாருங்கள். 19 அப்படிப்பட்டவன்
இந்த வாக்குறுதயன் வார்த்ைதகைளக் ேகட்டும், தாகத்தனாேல ெவற க்கக்
குடித்து, மன வருப்பத்தன்டி நடந்தாலும் எனக்குச் சுகமுண்டாயருக்கும் என்று
தன் உள்ளத்ைதத் ேதற்ற க்ெகாண்டால், ெயேகாவா அவைன மன்னிக்க
வரும்பமாட்டார். 20 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவன் ேகாபமும் எரிச்சலும்
அந்த மனிதன்ேமல் புைகயும்; இந்தப் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க ற
சாபங்கெளல்லாம் அவன்ேமல் வரும்; ெயேகாவா அவன் ெபயைர வானத்தன்கீழ்
இல்லாமல் அழித்துப்ேபாடுவார். 21 இந்த நயாயப்ப ரமாண புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டிருக்க ற உடன்படிக்ைகயனுைடய எல்லா சாபங்களின்படியும்
அவனுக்குத் தீங்காக இஸ்ரேவல் ெயேகாவா ேகாத்த ரங்கள் எல்லாவற்றற்கும்
அவைன ெவளிேயற்ற ப்ேபாடுவார்*. 22 அப்ெபாழுது உங்களுக்குப்பன்
வரும் தைலமுைறயான உங்கள் பள்ைளகளும், தூரேதசத்தலிருந்து வரும்
அந்நயர்களும், ெயேகாவா இந்த ேதசத்த ற்கு வரச்ெசய்த வாைதகைளயும்
ேநாய்கைளயும் காணும்ேபாதும், 23 ெயேகாவா தமது ேகாபத்தலும்,
பயங்கரத்தலும் ேசாேதாைமயும், ெகாேமாராைவயும், அத்மாைவயும்,
ெசேபாயீைமயும் கவழ்த்துப்ேபாட்டதுேபால, இந்த ேதசத்தன் நலங்கெளல்லாம்
வைதப்பும் வைளவும் எந்தெவாரு பூண்டின் முைளப்பும் இல்லாதபடி,
கந்தகத்தாலும், உப்பாலும் எரிக்கப்பட்டைதக் காணும்ேபாதும், 24 அந்த
மக்கெளல்லாம் ெயேகாவா இந்த ேதசத்த ற்கு ஏன் இப்படிச் ெசய்தார்; இந்த மகா
ேகாபம் பற்றெயரிந்ததற்குக் காரணம் என்ன என்று ெசால்லுவார்கள். 25அதற்கு:
அவர்களுைடய முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய ெயேகாவா அவர்கைள எக ப்து
ேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்தேபாது, அவர்களுடன் ெசய்த உடன்படிக்ைகைய
அவர்கள் வ ட்டுப்ேபாய், 26 தாங்கள் அறயாமலும் தங்களுக்கு ஒரு பலனும்
அளிக்காமலும் இருக்கற ெதய்வங்களாகய ேவேற ெதய்வங்கைள வணங்க ,
அைவகைளப் பணிந்துெகாண்டதனாேல, 27 ெயேகாவா இந்தப் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டிருக்க ற சாபங்கள் எல்லாவற்ைறயும் இந்தத் ேதசத்தன்ேமல்
வரச்ெசய்ய, அதன்ேமல் ேகாபம் மூண்டவராக , 28அவர்கைளக் ேகாபத்தனாலும்,
பயங்கரத்தனாலும், மகா எரிச்சலினாலும் அவர்களுைடய ேதசத்தலிருந்து
ேவேராேட படுங்க , இந்நாளில் இருக்க றதுேபால, அவர்கைள ேவேற ேதசத்தல்
எற ந்துவ ட்டார் என்று ெசால்லப்படும். 29 “மைறவானைவகள் நம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்ேக உரியைவகள்; ெவளிப்படுத்தப்பட்டைவகேளா,
இந்த நயாயப்ப ரமாணத்தன் வார்த்ைதகளின்படிெயல்லாம் ெசய்வதற்கு,
நமக்கும்நம்முைடயபள்ைளகளுக்கும்என்ெறன்ைறக்கும்உரியைவகள்.

அத்த யாயம் 30
கர்த்தரிடம் தரும்பவரும்ேபாதுகைடக்கும்ெசழிப்பு

1 “நான் உனக்கு முன்பாக ைவத்த ஆசீர்வாதமும் சாபமுமாகய இந்தக்
காரியங்கெளல்லாம் உன்ேமல் வரும்ேபாது: நீ உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவால்
துரத்தவ டப்பட்டு, எல்லா மக்களுக்குள்ளும் ச தறயருக்கும்ேபாது, நீ உன்
இருதயத்த ேல ச ந்தைனெசய்து, 2 உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவ டத்துக்ேக

* அத்த யாயம் 29:21 29:21அவைனெகட்டஉதாரணமாகைவப்பார்.
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தரும்ப ,இன்றுநான்உனக்குக்கற்ப க்க றபடிெயல்லாம், நீயும்உன்பள்ைளகளும்
உங்கள் முழு இருதயத்ேதாடும் உங்கள் முழு ஆத்துமாேவாடும் அவருைடய
சத்தத்ைத ேகட்டால், 3 உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன் சைறயருப்ைப
மாற்ற , உனக்கு மனமிரங்க , உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன்ைனச்
ச தறடித்த எல்லா மக்களுக்குள்ளும் ச தறயருக்க ற உன்ைனத் தரும்பச்
ேசர்த்துக்ெகாள்வார். 4உன்னுைடயவர்கள் வானத்தன்கீேழ கைடச எல்ைலவைர
துரத்தப்பட்டிருந்தாலும், உன் ேதவனாகய ெயேகாவா அங்ேக இருக்க ற
உன்ைன ஒன்றுேசர்த்து, அங்ேகயருந்து உன்ைனக் ெகாண்டுவந்து, 5 உன்
முற்ப தாக்கள் ெசாந்தமாக்கயருந்த ேதசத்ைத நீ மீண்டும் ெசாந்தமாக்க, உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா அதல் உன்ைனச் ேசர்த்து, உனக்கு நன்ைமெசய்து,
உன் முற்ப தாக்கைளவ ட உன்ைனப் ெபருகச்ெசய்வார். 6 உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவல் நீ உன் முழு இருதயத்ேதாடும் உன் முழு ஆத்துமாேவாடும்
அன்புெசலுத்த பைழக்கும்படி,உன்ேதவனாகயெயேகாவாஉன்இருதயத்ைதயும்
உன் சந்ததயாரின் இருதயத்ைதயும் வருத்தேசதனம்ெசய்து, 7 இந்தச்
சாபங்கைளெயல்லாம் உன் எத ரிகளின்ேமலும் உன்ைனத் துன்பப்படுத்தன
உன் பைகவர்கள்ேமலும் வரச்ெசய்வார். 8 நீேயா மனந்தரும்ப , ெயேகாவாவன்
சத்தத்த ற்குச் ெசவெகாடுத்து, நான் இன்று உனக்குக் கற்ப க்க ற அவருைடய
எல்லாக் கற்பைனகளின்படியும் ெசய்வாய். 9 அப்ெபாழுது உனக்கு நன்ைம
உண்டாகும்படி உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன் ைககள் ெசய்யும் எல்லா
ேவைலகளிலும், உன் கர்ப்பத்தன் பறப்பலும், உன் மிருகஜீவனின் பலனிலும்,
உன் நலத்தன் பலனிலும் உனக்குப் பரிபூரணமுண்டாகச் ெசய்வார். 10 உன்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய சத்தத்த ற்குச் ெசவெகாடுத்து, இந்த
நயாயப்ப ரமாண புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க ற அவருைடய கற்பைனகைளயும்
அவருைடய கட்டைளகைளயும் ைகக்ெகாள்ளும்ேபாதும், உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவ டத்தல் உன் முழு இருதயத்ேதாடும் உன் முழு ஆத்துமாேவாடும்
தரும்பும்ேபாதும்,ெயேகாவாஉன்முற்ப தாக்கள்ேமல்மக ழ்ச்ச யாயருந்ததுேபால,
உன்ேமலும்உனக்குநன்ைமஉண்டாகமீண்டும்மக ழ்ச்ச யாயருப்பார்.

ஜீவனும்மரணமும்
11 “நான் இன்று உனக்கு ெகாடுக்க ற கட்டைள உனக்கு மிகக் கடினமானதும்

அல்ல, அது உனக்குத் தூரமானதும் அல்ல. 12 நாங்கள் அைதக் ேகட்டு,
அதன்படி ெசய்வதற்கு, எங்களுக்காக வானத்த ற்கு ஏற , அைத எங்களுக்குக்
ெகாண்டுவருகறவன் யாெரன்று நீ ெசால்லத்தக்கதாக, அது வானத்தலுள்ளதும்
அல்ல; 13 நாங்கள் அைதக் ேகட்டு, அதன்படி ெசய்வதற்கு, எங்களுக்காக
சமுத்த ரத்ைதக் கடந்து, அைதக் ெகாண்டுவருகறவன் யார் என்று நீ
ெசால்லத்தக்கதாக, அது சமுத்த ரத்த ற்கு அப்புறத்தலுள்ளதும் அல்ல; 14 நீ
அந்த வார்த்ைதயன்படிேய ெசய்வதற்கு, அது உனக்கு மிகவும் சமீபமாக
உன் வாயலும் உன் இருதயத்தலும் இருக்கறது. 15 “இேதா, ஜீவைனயும்
நன்ைமையயும்,மரணத்ைதயும்தீைமையயும்இன்றுஉனக்குமுன்பாகைவத்ேதன்.
16 நீ பைழத்து, ெபருகுவதற்கும், நீ ெசாந்தமாக்கப்ேபாக ற ேதசத்தல் உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா உன்ைன ஆசீர்வத ப்பதற்கும், நீ உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவல்அன்புெசலுத்தவும், அவருைடய வழிகளில் நடக்கவும், அவருைடய
கற்பைனகைளயும், கட்டைளகைளயும், நயாயங்கைளயும் ைகக்ெகாள்ளவும்,
நான் இன்று உனக்குக் கற்ப க்க ேறன். 17 நீ ேகட்காதபடி, மனம் தடுமாற ,
இழுக்கப்பட்டு, மற்ற ெதய்வங்கைளப் பணிந்து, அவர்கைள வணங்கனால்,
18 நீங்கள் ெசாந்தமாக்குவதற்கு ேயார்தான் நதையக் கடந்துேபாக ற ேதசத்தல்
நீண்டநாட்கள் வாழாமல், ந ச்சயமாக அழிந்துேபாவீர்கள் என்பைத இன்று
உங்களுக்கு அறவக்க ேறன். 19 நான் ஜீவைனயும், மரணத்ைதயும்,
ஆசீர்வாதத்ைதயும்,சாபத்ைதயும்உனக்குமுன்பாகைவத்ேதன்என்றுஉங்கள்ேமல்
வானத்ைதயும் பூமிையயும் இன்று சாட்ச யாக ைவக்க ேறன்; ஆைகயால், நீயும்
உன் சந்ததயும் பைழப்பதற்கு, நீ ஜீவைனத் ெதரிந்துெகாண்டு, 20ெயேகாவா உன்
முற்ப தாக்களாகய ஆப ரகாமுக்கும், ஈசாக்குக்கும், யாக்ேகாபுக்கும் ெகாடுப்ேபன்
என்று அவர்களுக்கு வாக்களித்துக் ெகாடுத்த ேதசத்த ேல குடியருக்கும்படி,
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவல் அன்புெசலுத்த , அவருைடய சத்தத்த ற்குச்
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ெசவெகாடுத்து, அவைரப் பற்ற க்ெகாள்வாயாக; அவேர உனக்கு வாழ்க்ைகயும்,
நீண்டஆயுளுமானவர்” என்றான்.

அத்த யாயம் 31
ேயாசுவாவுக்குக்கைடத்த தைலைமப்ெபாறுப்பு

1 பன்னும் ேமாேச ேபாய் இஸ்ரேவலர்கள் அைனவைரயும் ேநாக்க : 2 “இன்று
நான் 120 வயதுள்ளவன்; இனி நான் ேபாக்கும் வரத்துமாக இருக்கக்கூடாது;
இந்த ேயார்தாைன நதைய நீ கடந்துேபாவதல்ைல என்று ெயேகாவா
என்னுடன் ெசால்லியருக்க றார். 3 உன் ேதவனாகய ெயேகாவா தாேம
உனக்கு முன்பாகக் கடந்துேபாவார், அவேர உனக்கு முன்னிருந்து, அந்த
ேதசத்தாைர அழிப்பார்; நீ அவர்களுைடய ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாக்குவாய்;
ெயேகாவா ெசான்னபடிேய ேயாசுவா உனக்கு முன்பாகக் கடந்துேபாவான்.
4 ெயேகாவா அழித்த எேமாரியர்களின் ராஜாக்களாகய சீேகானுக்கும்,
ஓகுக்கும், அவர்களுைடய ேதசத்த ற்கும் ெசய்ததுேபாலேவ அவர்களுக்கும்
ெசய்வார். 5 நான் உங்களுக்குக் ெகாடுத்த கட்டைளகளின்படி அவர்களுக்குச்
ெசய்வதற்கு ெயேகாவா அவர்கைள உங்களுக்கு ஒப்புக்ெகாடுப்பார். 6 நீங்கள்
பலங்ெகாண்டு த டமானதாயருங்கள், அவர்களுக்குப் பயப்படவும் தைகக்கவும்
ேவண்டாம்; உன் ேதவனாகய ெயேகாவா தாேம உன்னுடன்கூட வருகறார்;
அவர் உன்ைனவட்டு வலகுவதும் இல்ைல, உன்ைனக் ைகவடுவதும் இல்ைல”
என்று ெசான்னான். 7 பன்பு ேமாேச ேயாசுவாைவ அைழத்து, இஸ்ரேவலர்கள்
எல்ேலாரும் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, அவைன ேநாக்க : “பலங்ெகாண்டு
த டமனதாயரு; ெயேகாவா இவர்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று இவர்களுைடய
முற்ப தாக்களுக்குவாக்களித்தேதசத்த ற்குநீஇந்தமக்கைளஅைழத்துக்ெகாண்டு
ேபாய், அைத இவர்கள் ெசாந்தமாக்கும்படி ெசய்வாய். 8 ெயேகாவா தாேம
உனக்கு முன்பாகப் ேபாக றவர், அவர் உன்னுடன்இருப்பார்; அவர் உன்ைனவட்டு
வலகுவதுமில்ைல, உன்ைனக் ைகவடுவதுமில்ைல; நீ பயப்படவும் கலங்கவும்
ேவண்டாம்” என்றான்.

நயாயப்ப ரமாணத்ைதவாச த்தல்
9 ேமாேச இந்த நயாயப்ப ரமாணத்ைத எழுத , அைதக் ெயேகாவாவுைடய

உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையச் சுமக்க ற ேலவ வம்சத்தாரான ஆசாரியர்களுக்கும்
இஸ்ரேவலுைடய மூப்பர்கள் எல்ேலாருக்கும் ஒப்புவத்து, 10 அவர்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டது என்னெவன்றால்: “வடுதைலயன் வருடமாகய ஒவ்ெவாரு
ஏழாம் வருடத்தன் முடிவ ேல கூடாரப்பண்டிைகயல், 11 உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா ெதரிந்துெகாள்ளும் இடத்தல், இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும்
அவருைடய சந்ந தயல் ேசர்ந்துவந்தருக்கும்ேபாது,இந்த நயாயப்ப ரமாணத்ைத
இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் ேகட்க அவர்களுக்கு முன்பாக வாச ப்பாயாக.
12 ஆண்களும், ெபண்களும், பள்ைளகளும் உன் வாசல்களிலிருக்கும்
அந்நயர்களும் ேகட்டு, கற்றுக்ெகாண்டு, உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப்
பயந்து, இந்த நயாயப்ப ரமாண வார்த்ைதகளின்படிெயல்லாம் ெசய்யக்
கவனமாயருக்கும்படிக்கும், 13 அைத அறயாத அவர்கள் பள்ைளகளும்
ேகட்டு, நீங்கள் ேயார்தாைனக் கடந்து ெசாந்தமாக்கப்ேபாக ற ேதசத்தல்
உய ேராடிருக்கும் நாட்கெளல்லாம், உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப்
பயப்படக் கற்றுக்ெகாள்ளும்படிக்கும் மக்கைளக்கூட்டி, அைத வாச க்கேவண்டும்”
என்றான்.

இஸ்ரேவலர்களின்கலகம்
14 பன்பு ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : “இேதா, நீ மரணமைடயும்காலம்

ெநருங்கயருக்க றது; நான் ேயாசுவாவுக்குக் கட்டைள ெகாடுக்கும்படி,
அவைன அைழத்துக் ெகாண்டு, ஆசரிப்புக் கூடாரத்தல் வந்து நல்லுங்கள்”
என்றார்; அப்படிேய ேமாேசயும் ேயாசுவாவும் ேபாய், ஆசரிப்புக் கூடாரத்தல்
நன்றார்கள். 15 ெயேகாவா கூடாரத்த ேல ேமகமண்டலத்தல் காட்ச யளித்தார்;
ேமகமண்டலம் கூடார வாசலின்ேமல் நன்றது. 16 ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : “நீ உன் முற்ப தாக்களுடன் அடக்கம் ெசய்யப்படப் ேபாக றாய்;
இந்த மக்கள் எழும்ப , தாங்கள் ேபாயருக்கும் ேதசத்தலுள்ள அந்நய
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ெதய்வங்கைள, வபசாரம் ெசய்வதுேபாலப் பன்பற்ற , என்ைனவட்டு,
தங்களுடன் நான் ெசய்த உடன்படிக்ைகைய மீறுவார்கள். 17 அந்நாளிேல
நான் அவர்கள்ேமல் ேகாபம்ெகாண்டு, அவர்கைளக் ைகவ ட்டு, என் முகத்ைத
அவர்களுக்கு மைறப்ேபன்; அதனால் அவர்கள் அழிக்கப்படும்படி அேநக
தீைமகளும் இைடயூறுகளும் அவர்கைளத் ெதாடரும்; அந்நாளிேல அவர்கள்:
எங்கள் ேதவன் எங்கள் நடுேவ இல்லாததனால் அல்லவா இந்தத் தீங்குகள்
எங்கைளத் ெதாடர்ந்தது என்பார்கள். 18 அவர்கள் ேவேற ெதய்வங்களிடத்தல்
தரும்ப ப்ேபாய்ச் ெசய்த சகல தீைமகளுக்காகவும் நான் அந்நாளிேல என்
முகத்ைத ந ச்சயமாகேவ மைறப்ேபன். 19 இப்ெபாழுது நீங்கள் இந்தப் பாட்ைட
எழுத க்ெகாண்டு, இைத இஸ்ரேவல் மக்களுக்குக் கற்றுக்ெகாடுத்து, இந்தப்
பாட்டு எனக்குச் சாட்ச யாக இஸ்ரேவல் மக்களுக்குள்ேள இருக்கும்படி இைத
அவர்கைளப் பாடச்ெசய்யுங்கள். 20 நான் அவர்களுைடய முற்ப தாக்களுக்கு
வாக்களித்துக்ெகாடுத்த நல்ல வைளச்சல் உள்ள ெசழிப்பான ேதசத்தல்
அவர்கைள நுைழயச்ெசய்த பன்பு, அவர்கள் சாப்ப ட்டுத் தருப்தயாக க்
ெகாழுத்துப்ேபாயருக்கும்ேபாது, அவர்கள் ேவேற ெதய்வங்களிடத்தல் தரும்ப ,
அவர்கைள வணங்க , என்ைனக் ேகாபப்படுத்த , என் உடன்படிக்ைகைய
மீறுவார்கள். 21அேநக தீைமகளும்இைடயூறுகளும்அவர்கைளத் ெதாடரும்ேபாது,
அவர்களுைடய சந்ததயார் மறந்துேபாகாமலிருக்கறஇந்தப் பாட்ேட அவர்களுக்கு
வேராதமான சாட்ச ெசால்லும்; நான் வாக்களித்துக்ெகாடுத்த ேதசத்தல்
அவர்கைள நுைழயச்ெசய்யாதருக்க ற இப்ெபாழுேத அவர்கள் ெகாண்டிருக்கும்
எண்ணம் எப்படிப்பட்டது என்பைத அற ேவன்” என்றார். 22 அன்ைறக்ேக
ேமாேச அந்தப் பாட்ைட எழுத , அைத இஸ்ரேவல் மக்களுக்குக் கற்ப த்தான்.
23 அவர் நூனின் மகனாகய ேயாசுவாைவ ேநாக்க : “நீ பலங்ெகாண்டு
த டமானதாயரு, இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு நான் வாக்களித்துக்ெகாடுத்த ேதசத்தல்
நீ அவர்கைள நடத்த க்ெகாண்டுேபாவாய்; நான் உன்ேனாடிருப்ேபன்” என்று
கட்டைளய ட்டார். 24 ேமாேச இந்த நயாயப்ப ரமாணத்தன் வார்த்ைதகள்
முழுவைதயும் ஒரு புத்தகத்தல் எழுத முடித்தபன்பு, 25 ேமாேச ெயேகாவாவுைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையச் சுமக்க ற ேலவயர்கைள ேநாக்க : 26 “நீங்கள்
இந்த நயாயப்ப ரமாண புத்தகத்ைத எடுத்து, அைத உங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியன் அருக ேல ைவயுங்கள்; அங்ேக
அது உனக்கு எத ரான சாட்ச யாயருக்கும். 27 நான் உன் கலக குணத்ைதயும்
உன் ப டிவாதத்ைதயும் அற ந்தருக்க ேறன்; இன்று நான் இன்னும் உங்களுடன்
உய ேராடிருக்கும்ேபாது, ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாகக் கலகம்ெசய்தீர்கேள;
என் மரணத்தற்குப்பன்பு எவ்வளவு அதகமாகக் கலகம்ெசய்வீர்கள்! 28 உங்கள்
ேகாத்த ரங்களிலுள்ள மூப்பர்கள் மற்றும் அத பத கள் எல்ேலாருைடய காதுகளும்
ேகட்கத்தக்கதாக நான் இந்த வார்த்ைதகைளச் ெசால்லவும், அவர்களுக்கு
வேராதமாக வானத்ைதயும் பூமிையயும் சாட்சைவக்கவும் அவர்கைள
என்னிடத்தல் கூடிவரச்ெசய்யுங்கள். 29 என் மரணத்தற்குப்பன்பு நீங்கள்
ந ச்சயமாகஉங்கைளக்ெகடுத்து,நான்உங்களுக்குக்கட்டைளய ட்டவழிையவ ட்டு
வலகுவீர்கள்; ஆைகயால், கைடச நாட்களில் தீைமஉங்களுக்கு ேநரிடும்; உங்கள்
ைககளின் ெசயல்களினாேல ெயேகாவாைவக் ேகாபப்படுத்தும்படி, அவருைடய
பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்வீர்கள் என்பைத அற ேவன்” என்று
ெசால்லி.

30 இஸ்ரேவல் சைபயார் எல்ேலாரும் ேகட்க, ேமாேச இந்தப் பாட்டின்
வார்த்ைதகைளமுடியும்வைரெசான்னான்.

அத்த யாயம் 32
ேமாேசயன்பாடல்

1 “வானங்கேள,ெசவெகாடுங்கள், நான்ேபசுேவன்;
பூமிேய, என்வாய்ெமாழிகைளக் ேகட்பாயாக.
2மைழயானதுஇளம்பய ரின்ேமல்ெபாழிவதுேபால, என்உபேதசம்ெபாழியும்;
பனித்துளிகள்புல்லின்ேமல்இறங்குவதுேபால, என்வசனம்இறங்கும்.
3ெயேகாவாவுைடயநாமத்ைதப ரபலப்படுத்துேவன்;
நம்முைடய ேதவனுக்குமகத்துவத்ைதச்ெசலுத்துங்கள்.
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4 “அவர்கன்மைல;
அவருைடயெசயல்உத்தமமானது;
அவருைடயவழிகெளல்லாம் நயாயம்,
அவர்அநீத இல்லாத சத்தயமுள்ளேதவன்;
அவர் நீதயும்ெசம்ைமயுமானவர்.
5 அவர்கேளா தங்கைளக் ெகடுத்துக்ெகாண்டார்கள், அவர்கள் அவருைடய

பள்ைளகள்அல்ல;
இதுேவஅவர்களுைடயகாரியம்;
அவர்கள்மாறுபாடும்தாறுமாறுமுள்ளசந்ததயார்.
6வேவகமில்லாத மத ெகட்ட மக்கேள,
இப்படியாெயேகாவாவுக்குப் பதலளிக்க றீர்கள்,
உன்ைனஆட்ெகாண்டதகப்பன்அவரல்லவா?
உன்ைனஉண்டாக்க உன்ைனநைலப்படுத்தனவர்அவரல்லவா?
7ஆரம்பநாட்கைளநைன;
தைலமுைறதைலமுைறயாக கடந்துேபானவருடங்கைளக்கவனித்துப்பார்;
உன்தகப்பைனக்ேகள்,
அவன்உனக்குஅறவப்பான்;
உன்மூப்பர்கைளக் ேகள்,அவர்கள்உனக்குச்ெசால்லுவார்கள்.
8உன்னதமானேதவன்மக்களுக்குச்ெசாத்துக்கைளப்பங்க ட்டு,
ஆதாமின்பள்ைளகைளெவவ்ேவறாகப் ப ரித்த காலத்தல்,
இஸ்ரேவல்மக்களுைடயஎண்ணிக்ைகக்குத்தக்கதாக,
அைனத்துமக்களின்எல்ைலகைளத்த ட்டம்ெசய்தார்.
9ெயேகாவாவுைடயமக்கேளஅவருைடயபங்கு;
யாக்ேகாபுஅவருக்குச்ெசாந்தமானவர்கள்.
10 “பாழான நலத்தலும் ஊைளயடுதலுள்ள ெவறுைமயான ெவட்டெவளியலும்

அவர்அவைனக்கண்டுபடித்தார்,
அவைனநடத்தனார்,
அவைனஉணர்த்தனார்,அவைனத்தமதுகண்மணிையப்ேபாலக்காத்தருளினார்.
11கழுகுதன்கூட்ைடக்கைலத்து,
தன்குஞ்சுகளின்ேமல்அைசவாடி,
தன்இறக்ைககைளவ ரித்து,
குஞ்சுகைள எடுத்து, அைவகைளத் தன் இறக்ைககளின்ேமல்

சுமந்துெகாண்டுேபாக றதுேபால,
12ெயேகாவாஒருவேரஅவைனவழிநடத்தனார்,
அந்நயெதய்வம்அவருடன்இருந்ததல்ைல.
13பூமியலுள்ளஉயர்ந்தஇடங்களின்ேமல்அவைனஏறவரச்ெசய்தார்;
வயலில்வைளயும்பலைனஅவனுக்குச் சாப்ப டக்ெகாடுத்தார்;
கன்மைலயலுள்ளேதைனயும்கற்பாைறயலிருந்துவடியும்எண்ெணையயும்
அவன்சாப்படும்படிெசய்தார்.
14பசுவன்ெவண்ெணையயும்,ஆட்டின்பாைலயும்,
பாசானில் ேமயும்ஆட்டுக்குட்டிகள்,ஆட்டுக்கடாக்கள்,
ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கள்இைவகளுைடயெகாழுப்ைபயும்,
ெகாழுைமயானேகாதுைமையயும்,
இரத்தம்ேபான்றெபாங்கவழிக ற த ராட்ைசரசத்ைதயும் சாப்ப ட்டாய்.
15 “ெயஷ ரன்*ெகாழுத்துப்ேபாய்உைதத்தான்;
ெகாழுத்து, பருத்து,ெகாழுப்புஅத கமானதால்,
தன்ைனஉண்டாக்கனேதவைனவட்டு,
தன்இரட்ச ப்பன்கன்மைலையஅசட்ைடெசய்தான்.
16அந்நயெதய்வங்களால்அவருக்குஎரிச்சைலமூட்டினார்கள்;
அருவருப்பானைவகளினால்அவைரக் ேகாபப்படுத்தனார்கள்.
17அவர்கள்ேதவனுக்குப்பலிய டவல்ைல;
தாங்கள்அறயாதைவகளும்,
தங்கள்முற்ப தாக்கள்பயப்படாதைவகளும்,

* அத்த யாயம் 32:15 32:15இஸ்ரேவலின்நீத பரைர
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புதுைமயாகத் ேதான்றயபுதுெதய்வங்களுமாகய ேபய்களுக்ேக பலிய ட்டார்கள்.
18உன்ைனபறக்கச்ெசய்தகன்மைலையநீநைனக்காமற்ேபானாய்;
உன்ைனப்ெபற்ற ேதவைனமறந்தாய்.
19 “ெயேகாவாஅைதக்கண்டு, தமதுமகன்களும்,
மகள்களும்தம்ைமக் ேகாபப்படுத்தயதால்மனச்ேசார்வைடந்து,
அவர்கைளப்புறக்கணித்து:
20என்முகத்ைதஅவர்களுக்குமைறப்ேபன்;
அவர்களுைடயமுடிவுஎப்படியருக்கும்என்றுபார்ப்ேபன்;
அவர்கள்மகா மாறுபாடுள்ளசந்தத ;
உண்ைமயல்லாத பள்ைளகள்.
21ெதய்வம்அல்லாதைவகளினால்எனக்குஎரிச்சைலமூட்டி,
தங்களுைடயவீணானதீயெசயல்களினால்என்ைனக்ேகாபப்படுத்தனார்கள்;
ஆைகயால்மத க்கப்படாத மக்களினால்அவர்களுக்குஎரிச்சைலஉண்டாக்க ,
மத ெகட்ட மக்களால்அவர்கைளப் ேகாபப்படுத்துேவன்.
22என்ேகாபத்தனால்அக்கனி பற்ற க்ெகாண்டது,
அதுதாழ்ந்த நரகம்வைர எரியும்;
அதுபூமிையயும்,அதன்பலைனயும்அழித்து,
மைலகளின்அஸ்தபாரங்கைளேவகச்ெசய்யும்.
23 “தீைமகைளஅவர்கள்ேமல்குவப்ேபன்;
என்னுைடயஅம்புகைளெயல்லாம்அவர்கள்ேமல்பயன்படுத்துேவன்.
24அவர்கள்பசயனால்வாடி,
சுட்ெடரிக்கும் ெவப்பத்தனாலும், ெகாடிய தண்டைனயனாலும்

இறந்துேபாவார்கள்;
ெகாடியமிருகங்களின்பற்கைளயும்,
தைரயல்ஊரும்பாம்புகளின்வஷத்ைதயும்அவர்களுக்குள்அனுப்புேவன்.
25ெவளிய ேல பட்டயமும்,
உள்ேளபயங்கரமும்,
வாலிபைனயும்,இளம்ெபண்ைணயும்,குழந்ைதையயும்,
நைரத்த க ழவைனயும்அழிக்கும்.
26எங்கள்ைகஉயர்ந்தெதன்றும்,
ெயேகாவா இைதெயல்லாம் ெசய்யவல்ைல என்றும் அவர்களுைடய பைகவர்கள்

தவறானஎண்ணம்ெகாண்டுெசால்லுவார்கள்என்று,
27நான்எத ரியன்ேகாபத்த ற்குபயப்படாமல்இருந்ேதன்என்றால்,
நான்அவர்கைளமூைலக்குமூைலச தறடித்து,
மனிதர்களுக்குள் அவர்களுைடய ெபயர் அழிந்துேபாகச்ெசய்ேவன் என்று

ெசால்லியருப்ேபன்.
28 “அவர்கள்ேயாசைனஇல்லாதமக்கள்,
அவர்களுக்குஉணர்வுஇல்ைல.
29அவர்கள்ஞானமைடந்து,இைதஉணர்ந்து,
தங்கள்முடிைவச் ச ந்த த்துக்ெகாண்டால்நலமாயருக்கும்என்றார்.
30அவர்களுைடயகன்மைலஅவர்கைளவற்காமலும்,
ெயேகாவா அவர்கைள ஒப்புக்ெகாடாமலும் இருந்தாரானால், ஒருவன்

ஆய ரம்ேபைரத்துரத்த ,
இரண்டுேபர் பத்தாய ரம்ேபைரத்துரத்துவதுஎப்படி?
31 தங்கள் கன்மைல நம்முைடய கன்மைலையப்ேபால் அல்ல என்று நம்முைடய

எத ரிகேளதீர்மானிக்க றார்கள்.
32அவர்களுைடயத ராட்ைசச்ெசடி,
ேசாேதாமிலும் ெகாேமாரா ந லங்களிலும் பய ரான த ராட்ைசச்ெசடியலும்

குைறந்ததரமுள்ளதாகஇருக்க றது,
அைவகளின்பழங்கள்வஷமும்அைவகளின்குைலகள்கசப்புமாகஇருக்க றது.
33அவர்களுைடயத ராட்ைசரசம்வலுசர்ப்பங்களின்வஷமும்,
வ ரியன்பாம்புகளின்ெகாடியவஷமுமானது.
34 “இதுஎன்னிடத்தல்பாதுகாப்பாகைவக்கப்பட்டு,
என்ெபாக்கஷங்களில்இதுமுத்தைர ேபாடப்பட்டுஇருக்க றதல்ைலேயா?
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35பழிவாங்குவதும்பதலளிப்பதும்எனக்குஉரியது;
ஏற்றகாலத்தல்அவர்களுைடயகால்தள்ளாடும்;
அவர்களுைடயஆபத்துநாள்ெநருங்கயருக்க றது;
அவர்களுக்குசம்பவக்கும்காரியங்கள்வைரவாகவரும்.
36ெயேகாவா தம்முைடயமக்கைளநயாயந்தீர்த்து,
அவர்கள்ெபலன்ேபாய ற்றுஎன்றும்,
அைடக்கப்பட்டவர்களாவது வடுதைல ெபற்றவர்களாவது ஒருவரும்

இல்ைலெயன்றும்காணும்ேபாது,
தம்முைடயஊழியக்காரர்கள்ேமல்பரிதாபப்படுவார்.
37அப்ெபாழுதுஅவர்: அவர்கள்பலிய ட்ட பலிகளின்ெகாழுப்ைபச் சாப்ப ட்டு,
பானபலிகளின்த ராட்ைசரசத்ைதக்குடித்தஅவர்களுைடயெதய்வங்களும்
அவர்கள்நம்பனகன்மைலயும்எங்ேக?
38அைவகள்எழுந்துஉங்களுக்குஉதவெசய்து
உங்களுக்குமைறவ டமாயருக்கட்டும்.
39 “நான்நாேனஅவர்,
என்னுடன்ேவேற ேதவன்இல்ைலஎன்பைதஇப்ெபாழுதுபாருங்கள்;
நான்ெகால்லுக ேறன், நான்உய ர்ப்ப க்க ேறன்;
நான்காயப்படுத்துக ேறன், நான்குணமாக்குக ேறன்;
என்ைகக்குத்தப்புவ ப்பவர்இல்ைல.
40நான்என்ைகையவானத்த ற்குேநராகஉயர்த்த ,
நான்என்ெறன்ைறக்கும்உய ேராடிருக்க றவர் என்க ேறன்.
41மின்னும்என்பட்டயத்ைதநான்கூர்ைமயாக்க ,
என் ைகயானது நயாயத்ைதப் ப டித்துக்ெகாள்ளுமானால், என் எத ரிகளிடத்தல்

பழிவாங்க ,
என்ைனப்பைகக்க றவர்களுக்குப்பதல்ெகாடுப்ேபன்.
42 ெகாைலெசய்யப்பட்டும், சைறப்பட்டும் ேபானவர்களுைடய இரத்தத்தாேல என்

அம்புகைளெவறெகாள்ளச்ெசய்ேவன்;
என் பட்டயம் தைலவர்கள் முதற்ெகாண்டு சகல எத ரிகளின் மாம்சத்ைதயும்

அழிக்கும்.
43 “மக்கேள, அவருைடய மக்களுடன் மகழ்ச்ச யாயருங்கள்; அவர் தமது

ஊழியக்காரர்களின்இரத்தத்த ற்குப் பழிவாங்க ,
தம்முைடயஎத ரிகளுக்குப்பதல்ெகாடுத்து,
தமதுேதசத்தன்ேமலும்தமதுமக்களின்ேமலும்கருைபயுள்ளவராகஇருப்பார்”.

44 ேமாேசயும் நூனின் மகனாகய ேயாசுவாவும் வந்து, இந்தப் பாட்டின்
வார்த்ைதகைளெயல்லாம் மக்கள் ேகட்கத்தக்கதாகச் ெசான்னார்கள்.
45 ேமாேச இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம் இஸ்ரேவலர்கள் யாவருக்கும்
ெசால்லி முடித்தபன்பு, 46 அவர்கைள ேநாக்க : “இந்த நயாயப்ப ரமாண
வார்த்ைதகளின்படிெயல்லாம் உங்கள் பள்ைளகள் ெசய்யும்படி கவனமாயருக்க,
நீங்கள் அவர்களுக்குக் கற்ப க்கும்படி, நான் இன்று உங்களுக்குச் சாட்ச யாக
ஒப்புவக்க ற வார்த்ைதகைளெயல்லாம் உங்கள் மனத ேல ைவயுங்கள். 47 இது
உங்களுக்குபயனற்றகாரியம்அல்லேவ;இதுஉங்கள்உய ராயருக்க றது, நீங்கள்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளேயார்தாைனக்கடந்துேபாய்ச் ேசரும்ேதசத்தல்இதனால்
உங்கள்நாட்கைளநீடிக்கச்ெசய்வீர்கள்” என்றான்.

ேமாேசயன்மரணம்
48 அந்த நாளிேலதாேன ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 49 “நீ எரிேகாவுக்கு

எத ேரயுள்ள ேமாவாப் ேதசத்தலுள்ள இந்த அபாரீம் என்னும் மைலகளிலிருக்க ற
ேநேபாமைலயல்ஏற ,நான்இஸ்ரேவல்சந்ததயாருக்குெசாந்தமாகக்ெகாடுக்கும்
கானான் ேதசத்ைதப் பார்; 50 நீங்கள் சீன் வனாந்த ரத்தலுள்ள காேதச ேல
ேமரிபாவன் தண்ணீரின் அருகல் இஸ்ரேவல் மக்களுக்குள்ேள என்ைனப்
பரிசுத்தம்ெசய்யாமல், அவர்கள் நடுேவ என் கட்டைளகைள மீறனதனாேல,
51 உன் சேகாதரனாகய ஆேரான், ஓர் என்னும் மைலய ேல மரணமைடந்து, தன்
முன்ேனார்களிடத்தல் ேசர்க்கப்பட்டதுேபால நீயும் ஏறப்ேபாக ற மைலய ேல
மரணமைடந்து, உன்முன்ேனார்களிடத்தல் ேசர்க்கப்படுவாய். 52நான்இஸ்ரேவல்
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மக்களுக்குக் ெகாடுக்கப்ேபாக ற எத ேரயுள்ள ேதசத்ைத நீ பார்ப்பாய்; ஆனாலும்
அதற்குள்நீநுைழவதல்ைல” என்றார்.

அத்த யாயம் 33
ேமாேசஇஸ்ரேவல்ேகாத்த ரங்கைளஆசீர்வத த்தல்

1 ேதவனுைடய மனிதனாகய ேமாேச தான் மரணமைடவதற்கு முன்ேன
இஸ்ரேவல்மக்கைளஆசீர்வத த்தஆசீர்வாதமாவது:
2 “ெயேகாவா சீனாயலிருந்துஎழுந்தருளி,
ேசயீரிலிருந்துஅவர்களுக்குஉதயமானார்;
பாரான்மைலயலிருந்துப ரகாச த்து,
பத்தாய ரங்களானபரிசுத்தவான்களுடன்ெவளிப்பட்டார்;
அவர்களுக்காக அக்கனிமயமான ப ரமாணம் அவருைடய வலதுகரத்தலிருந்து

புறப்பட்டது.
3உண்ைமயாகேவஅவர்மக்கைளேநச க்க றார்;
அவருைடயபரிசுத்தவான்கள்எல்ேலாரும்உம்முைடயைகயல்இருக்கறார்கள்;
அவர்கள்உம்முைடயபாதத்தல்வழுந்து,
உம்முைடயவார்த்ைதகளினால் ேபாத க்கப்படுவார்கள்.
4ேமாேச நமக்குஒருநயாயப்ப ரமாணத்ைதக்கற்ப த்தான்;
அதுயாக்ேகாபன்சைபக்குச்ெசாந்தமானது.
5 மக்களின் தைலவர்களும் இஸ்ரேவலின் ேகாத்த ரங்களும்

ஒன்றாகக்கூடினேபாது
அவர்ெயஷ ரனுக்கு ராஜாவாயருந்தார்.
6 “ரூபன்மரணமைடயாமல்பைழப்பானாக;
அவன்மக்கள்குைறவாகஇருக்கமாட்டார்கள்” என்றான்.
7அவன்யூதாைவக்குறத்து: “ெயேகாவாேவ,யூதாவன்சத்தத்ைதக் ேகட்டு,
அவன்தன்னுைடயமக்களிடத்த ற்குதரும்பவரச் ெசய்யும்;
அவனுைடயைகபலப்படுவதாக;
அவனுைடய எத ரிகளுக்கு அவைனப் பாதுகாத்து வடுவக்க ற உதவ

ெசய்க றவராகஇருப்பீராக” என்றான்.
8ேலவயர்கைளக்குறத்து: “நீ மாசாவ ேலபரீட்ைசபார்த்து,
ேமரிபாவன்தண்ணீரின்அருகல்வாக்குவாதம்ெசய்தஉன்பரிசுத்த மனிதனிடம்
உன்னுைடயதும்மீம்ஊரீம்என்பைவகள்இருப்பதாக.
9தன்னுைடயதகப்பைனயும்,
தாையயும் குறத்து நான் அவர்களுக்கு முக்கயத்துவம் ெகாடுக்கமாட்ேடன் என்று

ெசால்லி,
தன்சேகாதரர்கைளயும், பள்ைளகைளயும்
ஏற்றுக்ெகாள்ளாமல்இருக்கறவனிடத்தல்அைவகள்இருப்பதாக;
அவர்கள்உம்முைடயவார்த்ைதகைளக்ைகக்ெகாண்டு,
உம்முைடயஉடன்படிக்ைகையக்காக்க றவர்கள்.
10அவர்கள்யாக்ேகாபுக்குஉம்முைடயநயாயங்கைளயும்,
இஸ்ரேவலுக்குஉம்முைடயப ரமாணத்ைதயும்கற்ப த்து,
உமதுசந்ந தானத்த ேலதூபவர்க்கத்ைதயும்,
உமதுபலிபீடத்தன்ேமல் சர்வாங்கதகனபலிகைளயும்ெசலுத்துவார்கள்.
11ெயேகாவாேவ,அவனுைடயஆஸ்தையஆசீர்வத த்து,
அவன்ைகயன்ெசயல்களின்ேமல்ப ரியமாயரும்;
அவைனப்பைகத்துஅவனுக்குவேராதமாக எழும்புக றவர்கள்
தரும்ப எழுந்தருக்காதபடி அவர்களுைடய இடுப்புகைள ெநாறுக்கவடும்”

என்றான்.
12ெபன்யமீைனக்குறத்து:
“ெயேகாவாவுக்குப் ப ரியமானவன்,
அவருடன்சுகமாகத் தங்கயருப்பான்;
அவைனஎந்நாளும்அவர்காப்பாற்ற ,
அவனுைடயஎல்ைலக்குள்ேளதங்கயருப்பார்” என்றான்.
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13 ேயாேசப்ைபக்குற த்து: “ெயேகாவாவால் அவனுைடய ேதசம்
ஆசீர்வத க்கப்படுவதாக;

அது வானத்தன் ெசல்வத்தனாலும், பனியனாலும், ஆழத்தலுள்ள
நீரூற்றுகளினாலும்,

14சூரியன்பக்குவப்படுத்தும்அருைமயானபழங்களினாலும்,*
சந்த ரன்பக்குவப்படுத்தும்அருைமயானபலன்களினாலும்,
15பழைமயானமைலகளில்உண்டாகும்வைலயுயர்ந்தெபாருட்களினாலும்,
ந த்தயமைலகளில் கைடக்கும்அரிதானெபாருட்களினாலும்,
16 நாடும் அதன் நைறவும் ெகாடுக்கும் அருைமயான தானியங்களினாலும்

ஆசீர்வத க்கப்படுவதாக.
முட்ெசடியல்காட்ச யளித்தவரின்தயவுேயாேசப்புைடயதைலயன்ேமலும்,
தன்சேகாதரர்களில்வ ேசஷத்தவனுைடயஉச்சந்தைலயன்ேமலும்வருவதாக.
17 அவனுைடய அலங்காரம் அவன் முதற்ப றந்த காைளயனுைடய

அலங்காரத்ைதப்ேபாலவும்,
அவன்ெகாம்புகள்காண்டாமிருகத்தன்ெகாம்புகைளப்ேபாலவும்இருக்கும்;
அைவகளாேல மக்கள் அைனவைரயும் ேதசத்தன் கைடசவைர முட்டித்

துரத்துவான்;
அைவகள்எப்ப ராயீமின்பத்தாய ரங்களும்மனாேசயன்ஆய ரங்களுமானைவகள்”

என்றான்.
18 “ெசபுேலாைனக்குறத்து: ெசபுேலாேன,
நீெவளிேய புறப்பட்டுப்ேபாகும்ேபாதும்,இசக்காேர,
நீஉன்கூடாரங்களில் தங்கும்ேபாதும் சந்ேதாஷமாயரு.
19அவர்கள்,மக்கைளமைலயன்ேமல்வரவைழத்து,
அங்ேக நீதயன்பலிகைளச்ெசலுத்துவார்கள்;
கடல்களிலுள்ள சம்பூரணத்ைதயும் மணலுக்குள்ேள மைறந்தருக்கும்

ெபாருட்கைளயும்அநுபவப்பார்கள்” என்றான்.
20 “காத்ைதக்குற த்து:
காத்த ற்குவ சாலமானஇடத்ைதக்ெகாடுக்க றவர்ஸ்ேதாத்த ரிக்கப்பட்டவர்;
அவன்சங்கத்ைதப்ேபால்தங்கயருந்து,
புயத்ைதயும்உச்சந்தைலையயும்பீற ப்ேபாடுவான்.
21அவன்தனக்காகமுதல்இடத்ைதப் பார்த்துக்ெகாண்டான்;
அங்ேகதனக்குநயாயப்ப ரமாணிகன்ெகாடுத்த பங்குபத்த ரமாயருக்க றது;
ஆனாலும்அவன்மக்களுக்குமுன்பாகவந்து,
மற்றஇஸ்ரேவலுடேனெயேகாவாவன்நீதையயும்அவருைடயநயாயங்கைளயும்

ெசய்வான்” என்றான்.
22 “தாைணக்குறத்து: தாண்ஒருபாலசங்கம்,
அவன்பாசானிலிருந்துபாய்வான்” என்றான்.
23 “நப்தலிையக்குறத்து: நப்தலிெயேகாவாவுைடயதயவனாேலதருப்தயைடந்து,
அவருைடயஆசீர்வாதத்தனாேலநைறந்தருப்பான்.
நீ ேமற்குத்தைசையயும்ெதற்குத்தைசையயும்ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்” என்றான்.
24 ஆேசைரக்குற த்து: “ஆேசர் குழந்ைத பாக்கயமுைடயவனாக, தன்

சேகாதரர்களுக்குப்ப ரியமாயருந்து,
தன்காைலஎண்ெணயேலேதாய்ப்பான்.
25இரும்பும்ெவண்கலமும்உன்காலணியன்கீழிருக்கும்;
உன்நாட்களுக்குத்தக்கதாகஉன்ெபலனும்இருக்கும்என்றான்.
26 “ெயஷ ரனுைடய ேதவைனப்ேபால்ஒருவரும்இல்ைல;
அவர்உனக்குஉதவயாகவானங்களின்ேமலும்
தமதுமாட்சைமேயாடுஆகாயமண்டலங்களின் ேமலும்ஏறவருகறார்.
27அநாத ேதவேனஉனக்குஅைடக்கலம்;
அவருைடயந த்தயபுயங்கள்உனக்குஆதாரம்;
அவர்உனக்குமுன்னின்றுஎத ரிகைளத்துரத்த ,
அவர்கைளஅழித்துப்ேபாடுஎன்றுகட்டைளயடுவார்.
28இஸ்ரேவல்சுகமாகத் தனித்துகுடியருப்பான்;

* அத்த யாயம் 33:14 33:14 ேமாந்த்லி
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யாக்ேகாபன் ஊற்றானது† தானியமும் த ராட்ைசரசமும் உள்ள ேதசத்த ேல
இருக்கும்;

அவருைடயவானமும்பனிையப்ெபய்யும்.
29இஸ்ரேவேல, நீ பாக்கயவான்;ெயேகாவாவால்இரட்ச க்கப்பட்ட மக்கேள,
உனக்குஒப்பானவன்யார்?
உனக்குஉதவெசய்யும் ேகடகமும்உனக்குமகைமெபாருந்தயபட்டயமும்அவேர;
உன்எத ரிகள்உன்ைனநந்த த்துப் ேபச அடங்குவார்கள்;
அவர்களுைடயேமடுகைள‡மித ப்பாய்” என்றுெசான்னான்.

அத்த யாயம் 34
ேமாேச ேதவனால்அடக்கம்ெசய்யப்படுதல்

1 பன்பு ேமாேச ேமாவாபன் சமெவளிகளிலிருந்து எரிேகாவுக்கு எத ரான
ேநேபா மைலயலிருக்கும் பஸ்காவன் மைலயுச்சயல் ஏறனான்; அப்ெபாழுது
ெயேகாவா அவனுக்கு, தாண்வைர உள்ள கீேலயாத் ேதசம் அைனத்ைதயும்,
2 நப்தலி ேதசம் அைனத்ைதயும், எப்ப ராயீம் மனாேச என்பவர்களின்
ேதசத்ைதயும், கைடச மத்தய தைர சமுத்த ரம்வைர உள்ள யூதா ேதசம்
அைனத்ைதயும், 3 ெதன்புறத்ைதயும், ேசாவார்வைர உள்ள ேபரீச்சமரங்களின்
பட்டணம் என்னும் ஊர் முதற்ெகாண்டு எரிேகாவன் பள்ளத்தாக்காக ய சமமான
பூமிையயும் காண்பத்தார். 4 அப்ெபாழுது ெயேகாவா அவைன ேநாக்க : “நான்
உங்களுைடய சந்தத க்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று ஆப ரகாமுக்கும், ஈசாக்குக்கும்,
யாக்ேகாபுக்கும் வாக்களித்த ேதசம் இதுதான், இைத உன்னுைடய கண்
காணும்படி ெசய்ேதன்; ஆனாலும் நீ அந்த இடத்த ற்குக் கடந்துேபாவதல்ைல”
என்றார். 5 அப்படிேய ெயேகாவாவன் தாசனாகய ேமாேச ேமாவாப் ேதசமான
அந்த இடத்த ேல ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதயன்படிேய மரணமைடந்தான்.
6 அவர் அவைன ேமாவாப் ேதசத்தலுள்ள ெபத்ேபேயாருக்கு எத ரான
பள்ளத்தாக்க ேல அடக்கம் ெசய்தார். ஒருவனுக்கும் அவனுைடய ப ேரதக்குழி
எங்ேகெயன்று இந்நாள்வைரக்கும் ெதரியாது. 7 ேமாேச மரணமைடக றேபாது
120 வயதாயருந்தான்; அவனுைடய கண்கள் இருளைடயவுமில்ைல, அவன்
ெபலன் குைறயவுமில்ைல. 8 இஸ்ரேவல் மக்கள் ேமாவாபன் சமெவளிகளில்
ேமாேசக்காக முப்பது நாட்கள் அழுதுெகாண்டிருந்தார்கள்; ேமாேசக்காக
அழுது துக்கங்ெகாண்டாடின நாட்கள் முடிந்தது. 9 ேமாேச நூனின் மகனாகய
ேயாசுவாவன்ேமல் தன் ைககைள ைவத்ததால் அவன் ஞானத்தன் ஆவயனால்
ந ரப்பப்பட்டான்; இஸ்ரேவல் மக்கள் அவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்து, ெயேகாவா
ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய ெசய்தார்கள். 10 ேமாேச எக ப்துேதசத்த ேல
பார்ேவானுக்கும், அவனுைடய எல்லா ேவைலக்காரர்களுக்கும், அவனுைடய
ேதசம் அைனத்தற்கும் ெசய்யும்படி ெயேகாவா அவைன அனுப்ப நடப்ப த்த
சகல அைடயாளங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும், 11 அவன் இஸ்ரேவலர்கள்
எல்ேலாருக்கும் ெவளிப்பைடயாகச் ெசய்த சகல வல்லைமயான ெசயல்கைளயும்,
மகா பயங்கரமான ெசய்ைககைளயும் பார்த்தால், 12 ெயேகாவாைவ முகமுகமாக
அற ந்த ேமாேசையப்ேபால, ஒரு தீர்க்கதரிச யும் இஸ்ரேவலில் அவனுக்குப்பன்பு
எழும்பனதல்ைலஎன்றுவளங்கும்.

† அத்த யாயம் 33:28 33:28வாசஸ்தலம் ‡ அத்த யாயம் 33:29 33:29முதுகுகைள.
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ேயாசுவா
ஆச ரியர்

இந்த புத்தகத்தல், இதன்ஆச ரியர் யார் என்று ெதளிவாகக் குற ப்ப டவல்ைல.
நூனின் குமாரனாகய ேயாசுவா, ேமாேசக்கு ப றகு இஸ்ரேவலின்
தைலவனானான், இந்த புத்தகத்தன் அதக பகுத கைள எழிதனான்.
ேயாசுவாவன் மரணத்தன் பறகு ேவெறாருவர் அவருைடய மரணத்ைதக்
குறத்து எழித யருக்க றான். அேனகபகுத கள் அவருைடய மரணத்துக்கு பறகு
சரி ெசய்யப்பட்டதாக கூறப்படுக றது. ேமாேசயன் மரணத்தலிருந்து கானான்
ேதசத்ைத ேயாசுவாவன் தைலைமயல் ெசாந்தமாக்க ெகாண்ட சரித்த ரங்கள்
பதவுெசய்யப்பட்டுஇருக்க றது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக . மு 1,405 க்கும் 1,385 க . மு. க்கும். இைடயல்எழுதப்பட்டது.
கானான் ேதசத்ைத ேயாசுவா ெஜயத்ததனால், கானான் ேதசத்தல் தான்

எழுதபட்டிருக்கேவண்டும்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்காகவும் வருங்காலத்தல் ேவதத்ைத
வாச ப்பவர்களுக்காகவும்எழுதப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ேதவன் வாக்கு பண்ணின பகுத கைள எப்படி ெஜயக்க ேவண்டும் என்ற

இராணுவ தந்த ரங்கைள, த ட்டங்கைள இந்த புத்தகம் அளிக்க றது. எக ப்ைத
வ ட்டு ெவளிேய வந்தப றகு, 40, வருடங்கள் வனாந்த ரத்தல் அைலந்து த ரிந்த
ப றகு, முறுமுறுத்தவர்கள் மரித்த ப றகு, புதய இஸ்ரேவல் சந்தத எழும்ப
கானான் ேதசத்ைத சுததந்த ரித்துக்ெகாள்ள ஆயுத்தமாக இருந்தார்கள்.
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட ஜனங்கள் உடன்படிக்ைகயன்படி வாக்குத்தத்தம்
ெசய்யப்பட்ட ேதசத்தல் எப்படி ஸ்தப க்கப்பட்டார்கள் என்று வளக்குகறது.
சீனாய் மைலயல் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுடன் ெசய்த உடன்படிக்ைகக்கும்
அவர்களுைடய முற்ப தாக்களுடன் ெசய்த வாக்குத்தத்த ற்கும் ெயேகாவா ேதவன்
எவ்வளவு உண்ைமயுள்ளவர் என்பைத இந்த புத்தகம் உறுத ப்படுத்துகறது. ேதவ
ஜனங்கள் உடன்படிக்ைகக்கும் ஒற்றுைமக்கும், நல்நடக்ைகக்கும் பாத்த ரமாக
வாழ. ேவண்டும்என்றுஇந்த ேவதவசனங்கள்ேபாத க்க றது.

ைமயக்கருத்து
ெஜயம்ெகாள்ளுதல்

ெபாருளடக்கம்
1வாக்குத்தத்தம்ெசய்யப்பட்ட ேதசத்தல்ப ரேவசம்— 1:1-5:12
2 ேதசத்ைதெஜயத்தல்— 5:13-12:24
3 ேதசத்ைதபங்கடுதல்— 13:1-21:45
4 ேகாத்த ரங்களின் ஒற்றுைமயும் ெயேகாவா ேதவனிடத்தல் உண்ைமயாய்
இருப்பதன்அவசயம்— 22:1-24:33

ேயாசுவாவற்குக்ெயேகாவாவுைடயகட்டைள
1 ெயேகாவாவுைடய ஊழியக்காரனாகய ேமாேச இறந்தபன்பு, ெயேகாவா

ேமாேசயன் ஊழியக்காரனான நூனின் மகனாகய ேயாசுவாைவப் பார்த்து:
2 என் ஊழியக்காரனாகய ேமாேச இறந்துேபானான்; “இப்ெபாழுது நீயும் இந்த
மக்கள் எல்ேலாரும் எழுந்து, இந்த ேயார்தான் நதையக் கடந்து, இஸ்ரேவல்
மக்களுக்கு நான் ெகாடுக்கும் ேதசத்த ற்குப் ேபாங்கள். 3 நான் ேமாேசக்குச்
ெசான்னபடி உங்களுைடய கால்கள் மித க்கும் எல்லா இடத்ைதயும் உங்களுக்குக்
ெகாடுத்ேதன். 4 வனாந்த ரமும் இந்த லீபேனானும் ெதாடங்க ஐப்ப ராத்து
நதயான ெபரிய நதவைரக்கும் உள்ள ஏத்தயரின் ேதசம் அைனத்தும்,
சூரியன் மைறகற தைசயான மத்தய தைரக்கடல் வைரக்கும் உங்களுைடய
எல்ைலயாக இருக்கும். 5 நீ உய ேராடிருக்கும் நாட்கெளல்லாம் ஒருவனும்
உனக்கு முன்பாக எத ர்த்து ந ற்பதல்ைல; நான் ேமாேசேயாடு இருந்ததுேபால,
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உன்ேனாடும் இருப்ேபன்; நான் உன்ைனவட்டு வலகுவதுமில்ைல, உன்ைனக்
ைகவடுவதுமில்ைல. 6 ெபலன்ெகாண்டு த டமனதாக இரு; இந்த மக்களின்
முற்ப தாக்களுக்கு நான் ெகாடுப்ேபன் என்று வாக்குக்ெகாடுத்த ேதசத்ைத நீ
இவர்களுக்குப் பங்கடுவாய். 7 என் ஊழியக்காரனாகய ேமாேச உனக்குக்
கற்ப த்த நயாயப்ப ரமாணத்தன்படிெயல்லாம் ெசய்ய கவனமாக இருப்பதற்கு
மிகவும் ெபலன்ெகாண்டு த டமனதாக இரு; நீ ேபாகும் இடங்கெளல்லாம்
புத்த மானாக நடந்துெகாள்ளும்படி, அைத வ ட்டு வலது இடதுபுறம் வலகாமல்
இருப்பாயாக. 8இந்த நயாயப்ப ரமாண புத்தகம் உன் வாையவ ட்டுப் ப ரியாமல்
இருப்பதாக; இதல் எழுதயருக்க றைவகளின்படிெயல்லாம் நீ ெசய்ய கவனமாக
இருக்கும்படி, இரவும் பகலும் அைதத் தயானித்துக்ெகாண்டிருப்பாயாக;
அப்ெபாழுது நீ உன் வழிைய வாய்க்கச்ெசய்வாய், அப்ெபாழுது புத்த மானாகவும்
நடந்துெகாள்ளுவாய். 9 நான் உனக்குக் கட்டைளய டவல்ைலயா?
ெபலன்ெகாண்டு த டமனதாக இரு; தைகயாேத, கலங்காேத, நீ ேபாகும்
இடங்கெளல்லாம் உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன்ேனாடு இருக்கறார்”
என்றார். 10 அப்ெபாழுது ேயாசுவா மக்களின் தைலவர்கைள ேநாக்க : 11 நீங்கள்
முகாமிற்குள்ேள நடந்துேபாய், மக்கைளப் பார்த்து: “உங்களுக்கு உணவுப்
ெபாருட்கைள ஆயத்தம் ெசய்யுங்கள்; உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
உங்களுக்குச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்வதற்காகக் ெகாடுக்கும் ேதசத்ைத நீங்கள்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும்படிக்கு, இன்னும் மூன்றுநாட்களுக்குள்ேள இந்த
ேயார்தாைனக் கடந்துேபாவீர்கள்” என்று ெசால்லச்ெசான்னான். 12 பன்பு
ேயாசுவா; ரூபனியர்கைளயும் காத்தயர்கைளயும் மனாேசயன் பாத க்
ேகாத்த ரத்தார்கைளயும் ேநாக்க : 13 ெயேகாவாவுைடய ஊழியக்காரனாகய
ேமாேச உங்களுக்குக் கற்ப த்த வார்த்ைதைய நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்;
“உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா உங்கைள இைளப்பாறச்ெசய்து, இந்த
ேதசத்ைத உங்களுக்குக் ெகாடுத்தாேர. 14 உங்களுைடய மைனவகளும்
பள்ைளகளும் மிருகஜீவன்களும், ேமாேச உங்களுக்கு ேயார்தானுக்கு
இந்தப்புறத்த ேல ெகாடுத்த ேதசத்தல் இருக்கட்டும்; உங்களிலுள்ள யுத்தவீரர்கள்
எல்ேலாரும் உங்களுைடய சேகாதரர்களுக்கு முன்பாக அணியணியாகக்
கடந்துேபாய், 15 ெயேகாவா உங்கைளப்ேபால உங்களுைடய சேகாதரர்கைளயும்
இைளப்பாறச்ெசய்து, அவர்களும் உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
தங்களுக்குக் ெகாடுக்கும் ேதசத்ைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும்வைர,
அவர்களுக்கு உதவெசய்வீர்களாக; பன்பு நீங்கள் ெயேகாவாவுைடய
ஊழியக்காரனாகய ேமாேச உங்களுக்கு ேயார்தானுக்கு இந்தப்புறத்தல்
சூரியன் உதக்கும் தைசக்கு ேநராகக் ெகாடுத்த உங்களுைடய ெசாந்தமான
ேதசத்த ற்குத் தரும்ப , அைதச் சுதந்தரித்துக் ெகாண்டிருப்பீர்களாக”
என்றான். 16 அப்ெபாழுது அவர்கள் ேயாசுவாவுக்கு மறுெமாழியாக: நீர்
எங்களுக்குக் கட்டைளயடுகறைதெயல்லாம் ெசய்ேவாம்; நீர் எங்கைள அனுப்பும்
இடங்களுக்ெகல்லாம் ேபாேவாம். 17 நாங்கள் ேமாேசக்குக் கீழ்ப்படிந்ததுேபால
உமக்கும்கீழ்ப்படிேவாம்;உம்முைடயேதவனாகயெயேகாவாமட்டும்ேமாேசேயாடு
இருந்ததுேபால, உம்ேமாடும் இருப்பாராக. 18 நீர் எங்களுக்குக் கட்டைளயடும்
எல்லா காரியத்தலும் உம்முைடய ெசால்ைலக் ேகட்காமல், உம்முைடய
கட்டைளக்கு எத ராக முரட்டாட்டம் ெசய்க ற எவனும் ெகாைல ெசய்யப்படக்கடவன்;
ெபலன்ெகாண்டுத டமனதாகமட்டும்இரும்என்றார்கள்.

அத்த யாயம் 2
ராகாபும் ேவவுபார்க்க றவர்களும்

1 நூனின் மகனாகய ேயாசுவா ச த்தீம் பாைளயத்தலிருந்து
ேவவுபார்க்க றவர்களாகயஇரண்டுமனிதர்கைளஇரகச யமாக ேவவுபார்க்கும்படி
அனுப்ப : நீங்கள் ேபாய் ேதசத்ைதயும் எரிேகாைவயும் பார்த்துவாருங்கள்
என்றான். அவர்கள் ேபாய், ராகாப் என்னும் ெபயருைடய வைலமாதுவன்
வீட்டிற்குச் ெசன்று, அங்ேக தங்கனார்கள். 2 ேதசத்ைத ேவவுபார்ப்பதற்காக,
இஸ்ரேவல் மக்களில் சல மனிதர்கள் இந்த ராத்த ரிய ேல இங்ேக வந்தார்கள்
என்று எரிேகாவன் ராஜாவுக்கு ெசால்லப்பட்டது. 3 அப்ெபாழுது எரிேகாவன்
ராஜா ராகாப டத்த ற்கு ஆள் அனுப்ப : உன்னிடத்தல் வந்து, உன் வீட்டிற்குள்
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ப ரேவச த்த மனிதர்கைள ெவளிேய ெகாண்டுவா; அவர்கள் ேதசத்ைதெயல்லாம்
ேவவுபார்ப்பதற்காக வந்தார்கள் என்று ெசால்லச்ெசான்னான். 4 அந்தப் ெபண்
அந்த இரண்டு மனிதர்கைளயும் ெகாண்டுேபாய் அவர்கைள ஒளித்துைவத்து:
உண்ைமதான், என்னிடத்தல் மனிதர்கள் வந்தருந்தார்கள்; ஆனாலும் அவர்கள்
எந்த ஊைரச்சார்ந்தவர்கள் என்று எனக்குத் ெதரியாது. 5 பட்டணத்தன்
வாசற்கதைவ அைடக்கும் ேநரத்தல் இருட்டும்ேவைளய ேல, அந்த மனிதர்கள்
புறப்பட்டுப் ேபாய்வ ட்டார்கள்; அவர்கள் எங்கு ேபானார்கள் என்று எனக்குத்
ெதரியாது; சீக்க ரமாகப் ேபாய் அவர்கைளத் ேதடுங்கள்; நீங்கள் அவர்கைளப்
ப டித்துக்ெகாள்ளலாம் என்றாள். 6 அவள் அவர்கைள வீட்டின்ேமல் ஏறச்ெசய்து,
வீட்டின்ேமல் பரப்பப்பட்ட சணல் நார்களுக்குள்ேள மைறத்து ைவத்தருந்தாள்.
7 ராஜாவன் ஆட்கள் ேயார்தானுக்குப் ேபாக ற வழியல் துைறமுகம்வைர
அவர்கைளத் ேதடிப்ேபானார்கள்; அவர்கைளத் ேதடுக றவர்கள் புறப்பட்டவுடேன
வாசற்கதவு அைடக்கப்பட்டது. 8அந்த மனிதர்கள் படுத்துக்ெகாள்வதற்குமுன்ேன
அவள் வீட்டின்ேமல் அவர்களிடத்த ற்கு ஏற ச்ெசன்று, 9 ெயேகாவா உங்களுக்கு
ேதசத்ைத ஒப்புக்ெகாடுத்தாெரன்றும், உங்கைளப்பற்ற எங்களுக்குத் த கல்
ப டித்தருக்க றெதன்றும், ேதசத்து மக்கள் எல்ேலாரும் பயந்துேபானார்கெளன்றும்
அற ேவன். 10 நீங்கள் எக ப்தலிருந்து புறப்பட்டேபாது, ெயேகாவா உங்களுக்கு
முன்பாக சவந்த சமுத்த ரத்தன் தண்ணீைர வற்ற ப்ேபாகச்ெசய்தைதயும்,
நீங்கள் ேயார்தானுக்கு மறுபுறத்தல் அழித்துப்ேபாட்ட எேமாரியர்களின் இரண்டு
ராஜாக்களாகய சீேகானுக்கும் ஓகுக்கும் ெசய்தைதயும் ேகள்வப்பட்ேடாம்.
11 ேகள்வப்பட்டேபாது எங்களுைடய இருதயம் கைரந்துேபானது, உங்களாேல
எல்ேலாருைடய ைதரியமும் அற்றுப்ேபானது; உங்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாேவ ேமேலவானத்தலும் கீேழ பூமியலும் ேதவனானவர். 12இப்ேபாதும்,
நான் உங்களுக்கு தயவுெசய்தபடியனால், நீங்களும் என் தகப்பன் குடும்பத்த ற்கு
தயவுெசய்ேவாம் என்று ெயேகாவாவுைடய நாமத்தல் எனக்கு சத்தயம் ெசய்து,
13 நீங்கள் என் தகப்பைனயும் என் தாையயும் என் சேகாதரர்கைளயும் என்
சேகாதரிகைளயும் அவர்களுக்கு உண்டான எல்லாவற்ைறயும் உய ேராடு
ைவத்து, எங்களுைடய ஜீவைன சாவுக்குத் தப்புவ க்கும்படி, எனக்கு ந ச்சயமான
அைடயாளத்ைதக் ெகாடுக்கேவண்டும் என்றாள். 14 அப்ெபாழுது அந்த
மனிதர்கள் அவைள ேநாக்க : எங்களுைடய ஜீவன் உங்களுைடய ஜீவனுக்கு
சமம்; நீங்கள் எங்களுைடய காரியத்ைத ெவளிப்படுத்தாமலிருந்தால்,
ெயேகாவா எங்களுக்கு ேதசத்ைதக் ெகாடுக்கும்ேபாது, நாங்கள் உங்களிடம்
தயவாகவும் உண்ைமயாகவும் இருப்ேபாம் என்றார்கள். 15 அப்ெபாழுது
அவர்கைளக் கயற்றனாேல ஜன்னல்வழியாக இறக்கவ ட்டாள்; அவள் வீடு
பட்டணத்தன் மதல்ேமல் இருந்தது; பட்டணத்த ேல அவள் குடியருந்தாள்.
16 அப்ெபாழுது அவள் அவர்கைள ேநாக்க : ேதடுக றவர்கள் உங்கைளப்
பார்க்காதபடி, நீங்கள் மைலய ேல ேபாய், அவர்கள் தரும்பவரும்வைரக்கும்
அங்ேக மூன்றுநாட்கள் ஒளிந்தருந்து, பன்பு உங்களுைடய வழிய ேல ேபாங்கள்
என்றாள். 17 அப்ெபாழுது அந்த மனிதர்கள் அவைள ேநாக்க : இேதா, நாங்கள்
ேதசத்த ற்குள் ப ரேவச க்கும்ேபாது, நீ இந்த சவப்பு நூல்கயற்ைற* எங்கைள
இறக்கவ ட்ட ஜன்னலிேல கட்டி, உன் தகப்பைனயும் உன் தாையயும் உன்
சேகாதரர்கைளயும் உன் தகப்பன் குடும்பத்தார் அைனவைரயும் உன் வீட்டிேல
ேசர்த்துக்ெகாள். 18 இல்லாவ ட்டால் நீ எங்கள் ைகயல் வாங்கன சத்தயத்த ற்கு
நீங்கலாயருப்ேபாம். 19 எவனாகலும் உன் வீட்டு வாசல்களிலிருந்து ெவளிேய
புறப்பட்டால், அவனுைடய இரத்தப்பழி அவனுைடய தைலயன்ேமல் இருக்கும்;
எங்கள்ேமல் குற்றம் இல்ைல; உன்ேனாடு வீட்டில் இருக்கற எவன்மீதாவது
ைகேபாடப்பட்டதானால், அவனுைடய இரத்தப்பழி எங்கள் தைலயன்ேமல்
இருக்கும். 20 நீ எங்களுைடய காரியத்ைத ெவளிப்படுத்துவாயானால், நீ
எங்கள் ைகயல் வாங்கன சத்தயத்த ற்கு நீங்கலாயருப்ேபாம் என்றார்கள்.
21 அதற்கு அவள்: உங்களுைடய வார்த்ைதயன்படிேய ஆகக்கடவது என்று
ெசால்லி, அவர்கைள அனுப்பவ ட்டாள்; அவர்கள் ேபாய்வ ட்டார்கள்; பன்பு
அவள் அந்த சவப்புக்கயற்ைற ஜன்னலிேல கட்டிைவத்தாள். 22அவர்கள் ேபாய்,

* அத்த யாயம் 2:17 2:17இந்த சவப்பு கயற்ைறஇந்தஇரண்டுமனிதர்கேளெகாடுத்தருக்கலாம்
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மைலய ேல ேசர்ந்து, ேதடுக றவர்கள் தரும்பவரும்வைரக்கும், மூன்றுநாட்கள்
அங்ேக தங்கயருந்தார்கள்; ேதடுக றவர்கள் வழிகளிெலல்லாம் அவர்கைளத்
ேதடியும் காணமுடியாமல்ேபானார்கள். 23 அந்த இரண்டு மனிதர்களும் தரும்ப ,
மைலயலிருந்து இறங்க , ஆற்ைறக்கடந்து, நூனின் மகனாகய ேயாசுவாவ டம்
வந்து, தங்களுக்கு சம்பவத்த எல்லாவற்ைறயும் அவனுக்குத் ெதரிவ த்து;
24 ெயேகாவா ேதசத்ைதெயல்லாம் நம்முைடய ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்;
ேதசத்தன் மக்கெளல்ேலாரும் நமக்கு முன்பாகச் ேசார்ந்துேபானார்கள் என்று
அவனிடம்ெசான்னார்கள்.

அத்த யாயம் 3
ேயார்தாைனக்கடந்துேபாகுதல்

1 அதகாைலய ேல ேயாசுவா எழுந்த பன்பு, அவனும் இஸ்ரேவல் மக்கள்
அைனவரும்ச த்தீமிலிருந்துபயணம்ெசய்து, ேயார்தான்வைரக்கும்வந்து,அைதக்
கடந்துேபாகுமுன்ேன அங்ேக இரவு தங்கனார்கள். 2 மூன்றுநாட்களானபன்பு,
அதகாரிகள் முகாமின் நடுேவ ேபாய், 3 மக்கைள ேநாக்க : நீங்கள் உங்களுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையயும் அைதச் சுமக்க ற
ேலவயர்களாகய ஆசாரியர்கைளயும் கண்டவுடேன, நீங்களும் உங்களுைடய
இடத்ைதவ ட்டுப்பயணம்ெசய்து,அைதப்பன்பற்ற ச்ெசல்லுங்கள். 4உங்களுக்கும்
அதற்கும் 3,000 அடிகள் தூரம் இைடெவளி இருக்கேவண்டும்; நீங்கள்
நடக்கேவண்டிய வழிைய அறயும்படி, அதற்கு அருகல் வராமலிருப்பீர்களாக;
இதற்கு முன்ேன நீங்கள் ஒருேபாதும் இந்த வழியாக நடந்துேபாகவல்ைல
என்று ெசால்லி கட்டைளய ட்டார்கள். 5 ேயாசுவா மக்கைள ேநாக்க : உங்கைளப்
பரிசுத்தம் ெசய்துெகாள்ளுங்கள்; நாைளக்குக் ெயேகாவா உங்கள் நடுவ ேல
அற்புதங்கைளச் ெசய்வார் என்றான். 6 பன்பு ேயாசுவா ஆசாரியர்கைள
ேநாக்க : நீங்கள் உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய எடுத்துக்ெகாண்டு, மக்களுக்கு
முன்ேன நடந்துேபாங்கள் என்றான்; அப்படிேய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய
எடுத்துக்ெகாண்டு மக்களுக்கு முன்ேன ேபானார்கள். 7 ெயேகாவா ேயாசுவாைவ
ேநாக்க : நான் ேமாேசேயாடு இருந்ததுேபால, உன்ேனாடும் இருக்க ேறன்
என்பைத இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் அறவதற்கு, இன்று அவர்களுைடய
கண்களுக்குமுன்பாக உன்ைன ேமன்ைமப்படுத்துேவன். 8 உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிையச் சுமக்க ற ஆசாரியர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் ேயார்தான்
தண்ணீர் ஓரத்தல் ேசரும்ேபாது, ேயார்தான் நதயல் நல்லுங்கள் என்று நீ
கட்டைளயடுவாயாக என்றார். 9 ேயாசுவா இஸ்ரேவல் மக்கைள ேநாக்க : நீங்கள்
இங்ேக வந்து, உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாைடய வார்த்ைதகைளக்
ேகளுங்கள் என்றான். 10 பன்பு ேயாசுவா: ஜீவனுள்ள ேதவன் உங்கள் நடுேவ
இருக்கறார் என்பைதயும், அவர் கானானியர்கைளயும், ஏத்தயர்கைளயும்,
ஏவயர்கைளயும், ெபரிச யர்கைளயும், க ர்காச யர்கைளயும், எேமாரியர்கைளயும்,
எபூசயர்கைளயும் உங்களுக்கு முன்பாகத் துரத்தவடுவார் என்பைதயும், நீங்கள்
அற ந்துெகாள்வதற்கு அைடயாளமாக: 11 இேதா, சர்வ பூமிக்கும் ஆண்டவராக
இருக்க றவருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டி உங்களுக்கு முன்ேன ேயார்தானிேல
ேபாக றது. 12 இப்ெபாழுதும் இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களிேல பன்னிரண்டுேபைர,
ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்த ற்கு ஒவ்ெவாருவராகப் ப ரித்ெதடுங்கள். 13 சம்பவ ப்பது
என்னெவன்றால், சர்வபூமிக்கும் ஆண்டவராக ய ெயேகாவாவன் ெபட்டிையச்
சுமக்க ற ஆசாரியர்களின் உள்ளங்கால்கள் ேயார்தானின் தண்ணீரிேல
பட்டவுடேன, ேமேலயருந்து ஓடிவருகற ேயார்தானின் தண்ணீர் ஓடாமல்
ஒரு குவயலாக ந ற்கும் என்றான். 14 மக்கள் ேயார்தாைனக் கடந்துேபாகத்
தங்களுைடயகூடாரங்களிலிருந்து புறப்பட்டார்கள்; ஆசாரியர்கள்உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிைய மக்களுக்கு முன்ேன சுமந்துெகாண்டுேபாய், ேயார்தான்வைரக்கும்
வந்தார்கள். 15 ேயார்தான் அறுப்புக்காலம் முழுவதும் கைரபுரண்ேடாடும்.
ெபட்டிையச் சுமக்க ற ஆசாரியர்களின் கால்கள் தண்ணீரின் ஓரத்தல்
பட்டவுடேன, 16 ேமேலயருந்து ஓடிவருகற தண்ணீர் நன்று சார்தானுக்கடுத்த
ஆதாம் ஊர்வைரக்கும் ஒரு குவயலாகக் குவந்தது; சவக்கடல் என்னும்
சமெவளியன்கடலுக்குஓடிவருகறதண்ணீர்ப ரிந்துஓடினது;அப்ெபாழுதுமக்கள்
எரிேகாவ ற்கு எத ேர கடந்துேபானார்கள். 17எல்லா மக்களும் ேயார்தான் நதையக்
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கடந்துேபாகும்வைரக்கும், ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையச்
சுமக்க ற ஆசாரியர்கள் ேயார்தானின் நடுவ ேல தண்ணீரில்லாத தைரயல்
காலூன்ற நற்கும்ேபாது, இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் தண்ணீரில்லாத உலர்ந்த
தைரவழியாகக் கடந்துேபானார்கள்.

அத்த யாயம் 4
1 மக்கள் எல்ேலாரும் ேயார்தான் நதையக் கடந்தபன்பு, ெயேகாவா

ேயாசுவாைவ ேநாக்க : 2 நீங்கள், ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்த ற்கு ஒவ்ெவாருவராக
மக்களில் பன்னிரண்டுேபைரத் ெதரிந்துெகாண்டு, 3 இங்ேக ேயார்தான்
நதயன் நடுவ ேல ஆசாரியர்களின் கால்கள் நைலயாக நன்ற இடத்த ேல
பன்னிரண்டு கற்கைள எடுத்து, அைவகைள உங்கேளாடு அக்கைரக்குக்
ெகாண்டுேபாய், நீங்கள் இன்று இரவல் தங்கும் இடத்த ேல அைவகைள
ைவயுங்கள் என்று அவர்களுக்குக் கட்டைளயடுங்கள் என்றார். 4 அப்ெபாழுது
ேயாசுவா இஸ்ரேவல் மக்களில் ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்த ற்கு ஒவ்ெவாருவராக
ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டிருந்த பன்னிரண்டுேபைர அைழத்து, 5 அவர்கைள
ேநாக்க : நீங்கள் ேயார்தான் நதயன் நடுவல் உங்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் ெபட்டிக்கு முன்பாகக் கடந்துேபாய், உங்களுக்குள்ேள ஒரு
அைடயாளமாக இருக்கும்படிக்கு, இஸ்ரேவல் மக்களுைடய ேகாத்த ரங்களின்
எண்ணிக்ைகக்குச் சமமாக, உங்களில் ஒவ்ெவாருவனும் ஒவ்ெவாரு கல்ைலத்
தன் ேதாளின்ேமல் எடுத்துக்ெகாண்டுேபாங்கள். 6 நாைள இந்தக் கற்கள்
என்னெவன்று உங்களுைடய பள்ைளகள் உங்கைளக் ேகட்கும்ேபாது, 7 நீங்கள்:
ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிக்கு முன்பாக ேயார்தானின் தண்ணீர்
ப ரிந்துேபானதனால் அைவகள் ைவக்கப்பட்டிருக்க றது; ேயார்தான் நதையக்
கடந்துேபாக றேபாது, ேயார்தானின் தண்ணீர் ப ரிந்துேபானது; ஆைகயால்இந்தக்
கற்கள் இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு என்ெறன்ைறக்கும் நைனவூட்டும் அைடயாளம்
என்று ெசால்லுங்கள் என்றான். 8 ேயாசுவா கட்டைளய ட்டபடி இஸ்ரேவல் மக்கள்
ெசய்து, ெயேகாவா ேயாசுவாவ டம் ெசான்னபடிேய, இஸ்ரேவல் மக்களுைடய
ேகாத்த ரங்களின் எண்ணிக்ைகக்குச் சமமாகப் பன்னிரண்டு கற்கைள
ேயார்தான் நதயன் நடுவல் எடுத்து, அைவகைளத் தங்கேளாடு அக்கைரக்குக்
ெகாண்டுேபாய், அவர்கள் தங்கன இடத்த ேல ைவத்தார்கள். 9 ேயார்தான்
நதயன் நடுவலும் உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையச் சுமந்த ஆசாரியர்களின் கால்கள்
நன்ற இடத்த ேல ேயாசுவா பன்னிரண்டு கற்கைள நாட்டினான்; அைவகள் இந்த
நாள்வைரக்கும்அங்ேகஇருக்க றது. 10ேமாேசேயாசுவாவுக்குக்கட்டைளய ட்டிருந்த
எல்லாவற்றன்படியும் மக்களுக்குச் ெசால்லும்படி, ெயேகாவா ேயாசுவாவுக்குக்
கட்டைளய ட்டைவகைளெயல்லாம் ெசய்து முடிக்கும்வைரக்கும், ெபட்டிையச்
சுமக்க ற ஆசாரியர்கள் ேயார்தானின் நடுேவ நன்றார்கள்; மக்கள் ேவகமாகக்
கடந்துேபானார்கள். 11 மக்கெளல்ேலாரும் கடந்துேபானபன்பு, ெயேகாவாவுைடய
ெபட்டியும் கடந்துேபானது; ஆசாரியர்கள் மக்களுக்கு முன்பாகப் ேபானார்கள்.
12 ரூபன் ேகாத்த ரத்தார்களும் காத் ேகாத்த ரத்தார்களும் மனாேசயன் பாத க்
ேகாத்த ரத்தார்களும் ேமாேச தங்களுக்குச் ெசான்னபடிேய அணியணியாக
இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு முன்பாகக் கடந்துேபானார்கள். 13 ஏறக்குைறய 40,000
ேபர் யுத்தத்த ற்காக பய ற்ச ெபற்றவர்களாக யுத்தம்ெசய்ய, ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாக எரிேகாவன் சமெவளிகளுக்குக் கடந்துேபானார்கள். 14 அந்த
நாளிேல ெயேகாவா ேயாசுவாைவ எல்லா இஸ்ரேவலர்களின் கண்களுக்கு
முன்பாகவும் ேமன்ைமப்படுத்தனார்; அவர்கள் ேமாேசக்குப் பயந்தருந்ததுேபால,
ேயாசுவாவற்கும், அவன் உயேராடிருந்த நாட்கெளல்லாம் பயந்தருந்தார்கள்.
15 ெயேகாவா ேயாசுவாைவ ேநாக்க : 16 சாட்ச யன் ெபட்டிையச் சுமக்க ற
ஆசாரியர்கள் ேயார்தான் நதயலிருந்து கைரேயறும்படி அவர்களுக்குக்
கட்டைளயடு என்று ெசான்னார். 17 ேயாசுவா: ேயார்தான் நதயலிருந்து
கைரேயற வாருங்கள்என்றுஆசாரியர்களுக்குக்கட்டைளய ட்டான். 18அப்ெபாழுது
ெயேகாவாவுைடயஉடன்படிக்ைகப்ெபட்டிையச்சுமக்க றஆசாரியர்கள்ேயார்தான்
நதயன்நடுவலிருந்துஏற ,அவர்கள்உள்ளங்கால்கள்கைரயல்ஊன்றனேபாது,
ேயார்தானின் தண்ணீர்கள் தங்களிடத்த ற்குத் தரும்ப , முன்புேபால அதன்
கைரெயங்கும் புரண்ேடாடியது. 19 இந்தவதமாக முதலாம் மாதம் பத்தாம்
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ேததய ேல மக்கள் ேயார்தானிலிருந்து கைரேயற , எரிேகாவுக்குக் க ழக்கு
எல்ைலயான கல்காலிேல முகாமிட்டார்கள். 20 அவர்கள் ேயார்தானிலிருந்து
எடுத்துக்ெகாண்டுவந்த அந்தப் பன்னிரண்டு கற்கைளயும் ேயாசுவா கல்காலிேல
நாட்டி, 21 இஸ்ரேவல் மக்கைள ேநாக்க : நாைள உங்களுைடய பள்ைளகள்
இந்தக் கற்கள் என்னெவன்று தங்களுைடய தகப்பன்மார்கைளக் ேகட்கும்ேபாது,
22நீங்கள்உங்களுைடயபள்ைளகளுக்குஅறவக்கேவண்டியதுஎன்னெவன்றால்:
இஸ்ரேவலர்கள் ெவட்டாந்தைர வழியாக இந்த ேயார்தாைனக் கடந்துவந்தார்கள்.
23 பூமியன் எல்லா மக்களும் ெயேகாவாவுைடய கரம் பலத்தெதன்று
அறயும்படிக்கும், நீங்கள் எல்லா நாட்களும் உங்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படும்படிக்கும், 24 உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
சவந்த சமுத்த ரத்தன் தண்ணீைர நாங்கள் கடந்துேபாகும்வைரக்கும் எங்களுக்கு
முன்பாக வற்ற ப்ேபாகச்ெசய்ததுேபால, உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
ேயார்தானின் தண்ணீருக்கும் ெசய்து, அைத உங்களுக்கு முன்பாக நீங்கள்
கடந்துேபாகும்வைரக்கும் வற்ற ப்ேபாகச்ெசய்தார் என்று அறவக்கக்கடவீர்கள்
என்றான்.

அத்த யாயம் 5
கல்காலில்வருத்தேசதனம்

1 இஸ்ரேவல் மக்கள் கடந்துேபாகும்வைரக்கும், ெயேகாவா ேயார்தானின்
தண்ணீைர அவர்களுக்கு முன்பாக வற்ற ப்ேபாகச்ெசய்தைத, ேயார்தானுக்கு
ேமற்குப்பகுதயல் குடியருந்த எேமாரியர்களின் எல்லா ராஜாக்களும்,
மத்தய தைர சமுத்த ரத்தன் அருேக குடியருந்த கானானியர்களின் எல்லா
ராஜாக்களும் ேகட்டதுமுதல், அவர்களுைடய இருதயம் கைரந்து, இஸ்ரேவல்
மக்களுக்கு முன்பாக ேசார்ந்துேபானார்கள். 2 அந்தக் காலத்த ேல ெயேகாவா
ேயாசுவாைவ ேநாக்க : நீ கூர்ைமயான கத்த கைள உண்டாக்க , மீண்டும்
இரண்டாம்முைற இஸ்ரேவலின் எல்லா ஆண்களுக்கும் வருத்தேசதனம் ெசய்
என்றார். 3அப்ெபாழுது ேயாசுவா கூரான கத்த கைள உண்டாக்க , இஸ்ரேவலின்
எல்லாஆண்களுக்கும்ஆர்ேலாத்*ேமட்டிேலவருத்தேசதனம்ெசய்தான். 4ேயாசுவா
இப்படி வருத்தேசதனம்ெசய்த ேநாக்கம் என்னெவன்றால்: எக ப்தலிருந்து
புறப்பட்ட எல்லா ஆண்மக்களாகய யுத்த மனிதர்கள் எல்ேலாரும் எக ப்தலிருந்து
புறப்பட்டப்பன்பு,வழியல்வனாந்த ரத்த ேலஇறந்துேபானார்கள். 5எக ப்தலிருந்து
புறப்பட்ட எல்லா மக்களும் வருத்தேசதனம் ெசய்யப்பட்டிருந்தார்கள்; அவர்கள்
எக ப்தலிருந்து புறப்பட்டப்பன்பு, வழியல் வனாந்த ரத்த ேல ப றந்த எல்லா
மக்களும் வருத்தேசதனம் ெசய்யப்படாமலிருந்தார்கள். 6 ெயேகாவாவுைடய
சத்தத்த ற்குக் கீழ்ப்படியாமற்ேபான எக ப்தலிருந்து புறப்பட்ட யுத்த மனிதர்களான
எல்ேலாரும் இறக்கும்வைரக்கும், இஸ்ரேவல் மக்கள் 40 வருடங்கள்
வனாந்த ரத்தல் நடந்து த ரிந்தார்கள்; ெயேகாவா எங்களுக்குக் ெகாடுக்கும்படி
அவர்களுைடய ப தாக்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் ெசய்த நல்ல வைளச்சல் உள்ள
ெசழிப்பான ேதசத்ைத அவர்கள் காண்பதல்ைல என்று ெயேகாவா அவர்களுக்கு
ஆைணயட்டிருந்தார்†. 7 அவர்களுக்குப் பதலாக அவர் எழும்பச்ெசய்த
அவர்களுைடய ஆண் பள்ைளகைள ேயாசுவா வருத்தேசதனம்ெசய்தான்;
வழிய ேலஅவர்கைளவருத்தேசதனம்ெசய்யாததனால்அவர்கள்வருத்தேசதனம்
ெசய்யப்படாமலிருந்தார்கள். 8 மக்கள் எல்ேலாரும் வருத்தேசதனம்
ெசய்யப்பட்டபன்பு, அவர்கள் குணமாகும்வைரக்கும் தங்கள்தங்கள் இடத்த ேல
முகாமில் தங்கயருந்தார்கள். 9 ெயேகாவா ேயாசுவாைவ ேநாக்க : இன்று
எக ப்தன் ந ந்ைதைய உங்கள்ேமல் இல்லாதபடிக்குப் புரட்டிப்ேபாட்ேடன்
என்றார்; அதனால் அந்த இடம் இந்த நாள்வைரக்கும் கல்கால்‡ எனப்படுக றது.
10இஸ்ரேவல் மக்கள் கல்காலில் முகாமிட்டிருந்து, மாதத்தன் பதனான்காம் ேதத
மாைலேநரத்த ேல எரிேகாவன் சமெவளிகளிேல பஸ்காைவ அனுசரித்தார்கள்.
11 பஸ்காவன் மறுநாளாகய அன்ைறயதனம் அவர்கள் ேதசத்தனுைடய
தானியத்தால் ெசய்யப்பட்ட புளிப்ப ல்லாத அப்பங்கைளயும் சுட்ட கத ர்கைளயும்
சாப்ப ட்டார்கள். 12 அவர்கள் ேதசத்தன் தானியத்ைதச் சாப்ப ட்ட மறுநாளிேல

* அத்த யாயம் 5:3 5:3நுனித்ேதால் குன்று † அத்த யாயம் 5:6 5:6 யாத்.: 3-8. ‡ அத்த யாயம் 5:9 5:9
புரட்டிப்ேபாடுதல்
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மன்னா ெபய்யாமல் நன்றுேபானது; அதுமுதல் இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு மன்னா
இல்லாமற்ேபாய், அவர்கள் கானான்ேதசத்தன் பலைன அந்த வருடத்த ேல
சாப்ப ட்டார்கள்.

எரிேகாவன்வீழ்ச்ச
13பன்னும் ேயாசுவா எரிேகாவன்ெவளியலிருந்து தன்கண்கைளஏெறடுத்துப்

பார்க்கும்ேபாது, இேதா, ஒருவர் அவனுக்கு எத ேர நன்றார்; உருவய பட்டயம்
அவருைடய ைகயல் இருந்தது; ேயாசுவா அவரிடத்தல் ேபாய்: நீர் எங்கைளச்
ேசர்ந்தவேரா அல்லது எங்களுைடய சத்துருக்கைளச் ேசர்ந்தவேரா என்று
ேகட்டான். 14 அதற்கு அவர்: அல்ல, நான் ெயேகாவாவுைடய ேசைனயன்
அதபதயாக இப்ெபாழுது வந்ேதன் என்றார்; அப்ெபாழுது ேயாசுவா தைரய ேல
முகங்குப்புற வழுந்து பணிந்துெகாண்டு, அவைர ேநாக்க : என் ஆண்டவர்
தம்முைடய ஊழியனான எனக்குச் ெசால்லுகறது என்னெவன்று ேகட்டான்.
15 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய ேசைனயன் அதபத ேயாசுவாைவ ேநாக்க :
உன் கால்களில் இருக்க ற காலணிகைளக் கழற்ற ப்ேபாடு, நீ ந ற்க ற இடம்
பரிசுத்தமானதுஎன்றார்; ேயாசுவாஅப்படிேயெசய்தான்.

அத்த யாயம் 6
எரிேகாைவக்ைகப்பற்றுதல்

1 எரிேகா இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு முன்பாக அைடக்கப்பட்டிருந்தது; ஒருவரும்
ெவளிேய ேபாகவுமில்ைல, ஒருவரும் உள்ேள வரவுமில்ைல. 2 ெயேகாவா
ேயாசுவாைவ ேநாக்க : இேதா, எரிேகாைவயும் அதன் ராஜாைவயும்,
யுத்தவீரர்கைளயும் உன் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன். 3 யுத்தமனிதர்களாகய
நீங்கள்அைனவரும்பட்டணத்ைதஒருமுைறசுற்ற வாருங்கள்;இப்படிஆறுநாட்கள்
சுற்றவரேவண்டும். 4 ஏழு ஆசாரியர்கள் ெபட்டிக்கு முன்பாக ஏழு ெகாம்பு
எக்காளங்கைளப் ப டித்துக்ெகாண்டு ேபாகேவண்டும்; ஏழாம்நாளில் பட்டணத்ைத
ஏழுமுைற சுற்றவாருங்கள்; ஆசாரியர்கள் எக்காளங்கைள ஊதேவண்டும்.
5 அவர்கள் அந்தக் ெகாம்புகளினால் நீண்ட சப்தம் எழுப்பும்ேபாதும், நீங்கள்
எக்காள சத்தத்ைதக் ேகட்கும்ேபாதும், மக்கள் எல்ேலாரும் மகா சத்தத்ேதாடு
ஆர்ப்பரிக்கேவண்டும்; அப்ெபாழுது பட்டணத்தன் மதல் இடிந்துவழும்;
உடேன மக்கள் அவரவர்கள் தங்களுக்கு ேநராக ஏற ப்ேபாகேவண்டும் என்றார்.
6 அந்தப்படிேய நூனின் மகனாகய ேயாசுவா ஆசாரியர்கைள அைழத்து:
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய எடுத்துக்ெகாண்டுேபாங்கள்; ெதானிக்கும் ஏழு
எக்காளங்கைளயும் ஏழு ஆசாரியர்கள் ெயேகாவாவுைடய ெபட்டிக்கு முன்பாகப்
ப டித்துக்ெகாண்டு ேபாகக்கடவர்கள் என்று ெசால்லி; 7 மக்கைள ேநாக்க :
பட்டணத்ைதச் சுற்ற நடந்துேபாங்கள்; யுத்த வீரர்கள் ெயேகாவாவன்
ெபட்டிக்குமுன்ேன நடக்கேவண்டும் என்றான். 8 ேயாசுவா மக்களிடம்
ேபசனவுடேன, ெதானிக்கும் ஏழு எக்காளங்கைளப் ப டித்தருக்க ற ஏழு
ஆசாரியர்கள் ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக நடந்து எக்காளங்கைள ஊதனார்கள்;
ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகப்ெபட்டி அவர்களுக்குப் பன்ேன ெசன்றது.
9எக்காளங்கைளஊதுகறஆசாரியர்களுக்குமுன்ேனயுத்தவீரர்கள் நடந்தார்கள்;
பன்புறம் உள்ள வீரர்கள், எக்காளங்கள் ஊதப்படும்ேபாது ெபட்டிக்குப் பன்ேன
ெசன்றார்கள். 10 ேயாசுவா மக்கைள ேநாக்க : நான் ெசால்லும் நாள் வைரக்கும்,
நீங்கள் ஆர்ப்பரிக்காமலும் உங்கள் வாயனால் சத்தம் ேபாடாமலும் இருங்கள்;
உங்களுைடய வாயலிருந்து ஒரு ேபச்சும் புறப்படேவண்டாம்; ஆர்ப்பரியுங்கள்
என்று உங்களுக்கு நான் ெசால்லும் நாளில் ஆர்ப்பரிப்பீர்களாக என்று
கட்டைளய ட்டிருந்தான். 11 அப்படிேய ெயேகாவாவன் ெபட்டிையப் பட்டணத்ைதச்
சுற்ற ஒருமுைறசுற்றவரச்ெசய்தான்;அவர்கள்தரும்பப்முகாமிற்குவந்து,அங்ேக
இரவுதங்கனார்கள். 12 ேயாசுவா அத காைலயல் எழுந்தருந்தான்; ஆசாரியர்கள்
ெயேகாவாவன் ெபட்டிையச் சுமந்துெகாண்டு ேபானார்கள். 13 ெதானிக்கும்
ஏழு எக்காளங்கைளப் ப டித்தருக்க ற ஏழு ஆசாரியர்களும் எக்காளங்கைள
ஊதக்ெகாண்ேட ெயேகாவாவன் ெபட்டிக்கு முன்பாக நடந்தார்கள்; யுத்த வீரர்கள்
அவர்களுக்கு முன்ேன நடந்தார்கள்; பன்புறம் இருந்த பைட, எக்காளங்கள்
ஊதப்படும்ேபாது, ெயேகாவாவன் ெபட்டிக்குப் பன்ேன ெசன்றது. 14 இரண்டாம்
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நாளிலும் பட்டணத்ைத ஒருமுைற சுற்றவந்து, முகாமிற்குத் தரும்பனார்கள்;
இவ்வதமாக ஆறுநாட்களும் ெசய்தார்கள். 15 ஏழாம் நாளில், அதகாைலய ேல
ெபாழுதுவடியும்ேபாது எழுந்தருந்து அந்தவதமாகேவ பட்டணத்ைத ஏழுமுைற
சுற்றவந்தார்கள்; அந்த நாளில் மட்டும் பட்டணத்ைத ஏழுமுைற சுற்றவந்தார்கள்.
16 ஏழாவதுமுைற ஆசாரியர்கள் எக்காளங்கைள ஊதும்ேபாது, ேயாசுவா
மக்கைள ேநாக்க : ஆர்ப்பரியுங்கள், பட்டணத்ைதக் ெயேகாவா உங்களுக்கு
ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 17 ஆனாலும் இந்தப் பட்டணமும், இதல் உள்ள அைனத்தும்
ெயேகாவாவுக்கு சப க்கப்பட்டதாக இருக்கும்; நாம் அனுப்பன ஆட்கைள
ராகாப் என்னும் வைலமாது மைறத்துைவத்தபடியால், அவளும் அவளுைடய
வீட்டில் இருக்கற அைனவரும் உய ேராடிருக்கட்டும். 18 சப க்கப்பட்டதலிருந்து
எைதயாவதுஎடுத்துக்ெகாள்வதனாேல,நீங்கள்சப க்கப்பட்டவர்களாகாதபடிக்கும்,
இஸ்ரேவல் முகாைம சப க்கப்பட்டதாக்க அைதக் கலங்கச்ெசய்யாதபடிக்கும்,
நீங்கள் சப க்கப்பட்டதற்குமட்டும் எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். 19 அைனத்து
ெவள்ளியும், ெபான்னும், ெவண்கலத்தனாலும் இரும்பனாலும் ெசய்யப்பட்ட
பாத்த ரங்களும், ெயேகாவாவுக்குப் பரிசுத்தமானைவகள்; அைவகள்
ெயேகாவாவன் ெபாக்கஷத்தல் ேசரும் என்றான். 20 எக்காளங்கைள
ஊதும்ேபாது, மக்கள் ஆர்ப்பரித்தார்கள்; எக்காள சத்தத்ைத மக்கள் ேகட்டு,
மகா ஆரவாரத்ேதாடு சத்தமிடும்ேபாது, மதல் இடிந்து வழுந்தது; உடேன
மக்கள் அவரவர்கள் தங்களுக்கு ேநராகப் பட்டணத்தல் ஏற , பட்டணத்ைதப்
ப டித்து, 21 பட்டணத்தலிருந்த ஆண்கைளயும் ெபண்கைளயும் வாலிபர்கைளயும்
வயதானவர்கைளயும் ஆடுமாடுகைளயும் கழுைதகள் அைனத்ைதயும் கூரான
பட்டயத்தனால் அழித்துப்ேபாட்டார்கள். 22 ேயாசுவா, ேதசத்ைத ேவவுபார்த்த
இரண்டு மனிதர்கைள ேநாக்க : நீங்கள் அந்த வைலமாதுவன் வீட்டிற்குப்
ேபாய், நீங்கள் அவளுக்கு வாக்குச்ெசய்தபடி அந்தப் ெபண்ைணயும் அவளுக்கு
உண்டான எல்லாவற்ைறயும் அங்கருந்து ெவளிேய ெகாண்டுவாருங்கள்
என்றான். 23 அப்ெபாழுது ேவவுகாரர்களான அந்த வாலிபர்கள் உள்ேள ெசன்று,
ராகாைபயும் அவளுைடய தகப்பைனயும், தாையயும், சேகாதரர்கைளயும்,
அவளுக்குண்டானஎல்லாவற்ைறயும்அவளுைடயகுடும்பத்தனர்அைனவைரயும்
ெவளிேய அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து, அவர்கைள இஸ்ரேவல் முகாமுக்கு
ெவளிேய இருக்கும்படி ெசய்தார்கள். 24 பட்டணத்ைதயும் அதலுள்ள
எல்லாவற்ைறயும் அக்கனியால் சுட்ெடரித்தார்கள்; ெவள்ளிையயும்,
ெபான்ைனயும், ெவண்கலத்தனாலும், இரும்பனாலும் ெசய்த பாத்த ரங்கைள
மட்டும் ெயேகாவாவன் ஆலயப்ெபாக்கஷத்தல் ேசர்த்தார்கள். 25 எரிேகாைவ
ேவவுபார்க்க ேயாசுவா அனுப்பன ஆட்கைள ராகாப் என்னும் வைலமாது
மைறத்துைவத்தபடியனால், அவைளயும், அவளுைடய தகப்பன் வீட்டாைரயும்,
அவளுக்குண்டான எல்லாவற்ைறயும் ேயாசுவா உய ேராடு ைவத்தான்; அவள்
இந்தநாள்வைரக்கும் இஸ்ரேவலில் வாழ்க றாள். 26அந்தக் காலத்த ேல ேயாசுவா:
இந்த எரிேகா பட்டணத்ைதக் கட்டுவதற்காக எழும்பும் மனிதன் ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாகச் சப க்கப்பட்டிருப்பான்;அவன்அதன்அஸ்தபாரத்ைதப் ேபாடுக றேபாது
தன் மூத்த மகைனயும், அதன் வாசல்கைள ைவக்கறேபாது தன் இைளய
மகைனயும் சாகக் ெகாடுப்பான் என்று சாபம் கூறனான். 27 இந்தவதமாகக்
ெயேகாவாேயாசுவாேவாடுஇருந்தார்;அவனுைடயபுகழ்ேதசெமல்லாம்பரவயது.

அத்த யாயம் 7
ஆகானின்பாவம்

1 இஸ்ரேவல் மக்கள் சப க்கப்பட்டைவகளினாேல துேராகம் ெசய்தார்கள்;
எப்படிெயன்றால், யூதாேகாத்த ரத்தன் ேசராகுைடய மகனாகய சப்தயன்
மகன் கர்மீக்குப் ப றந்த ஆகான் என்பவன், சப க்கப்பட்டைவகளிேல சலவற்ைற
எடுத்துக்ெகாண்டான்; ஆைகயால் இஸ்ரேவல் மக்களின்மீது ெயேகாவாவுைடய
ேகாபம் மூண்டது. 2 ேயாசுவா எரிேகாவலிருந்து ெபத்ேதலுக்குக் க ழக்கல்
உள்ள ெபத்தாேவனுக்கு அருகல் இருக்கற ஆயீ பட்டணத்தற்குப் ேபாகும்படி
ஆட்கைள அனுப்ப : நீங்கள் ேபாய், அந்த நாட்ைட ேவவுபாருங்கள் என்றான்;
அந்த மனிதர்கள் ேபாய், ஆயீைய ேவவுபார்த்து, 3 ேயாசுவாவ டம் தரும்பவந்து,
அவைன ேநாக்க : மக்கள் எல்ேலாரும் ேபாகேவண்டியதல்ைல; ஏறக்குைறய
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இரண்டாய ரம் மூவாய ரம்ேபர் ேபாய், ஆயீைய முறயடிக்கலாம்; எல்லா
மக்கைளயும் அங்ேக ேபாகும்படி வருத்தப்படுத்தேவண்டியதல்ைல; அவர்கள்
ெகாஞ்சம்ேபர்தான் என்றார்கள். 4 அப்படிேய மக்களில் ஏறக்குைறய 3,000 ேபர்
அந்த இடத்த ற்குப் ேபானார்கள்; ஆனாலும் அவர்கள் ஆயீயன் மனிதர்களிடம்
ேதால்வயைடந்து ஓடிப்ேபானார்கள். 5 ஆயீயன் மனிதர்கள் அவர்களில்
ஏறக்குைறய முப்பத்தாறுேபைர ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள்; பட்டணவாசலின்
ெவளியலிருந்து ெசபாரீம்*வைரக்கும் அவர்கைளத் துரத்த , மைலயடிவாரத்தல்
அவர்கைள ெவட்டினார்கள்; மக்களின் இருதயம் கைரந்து தண்ணீராகப்ேபானது.
6 அப்ெபாழுது ேயாசுவா தன்னுைடய ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டு,
அவனும் இஸ்ரேவலின் மூப்பர்களும் மாைலேநரம்வைரக்கும் ெயேகாவாவன்
ெபட்டிக்கு முன்பாகத் தைரய ேல முகங்குப்புற வழுந்து, தங்களுைடய
தைலகளின்ேமல் புழுதையப் ேபாட்டுக்ெகாண்டு க டந்தார்கள். 7 ேயாசுவா: ஆ,
ெயேகாவாவாகய ஆண்டவேர, எங்கைள அழிக்கும்படிக்கு எேமாரியர்களின்
ைககளில் ஒப்புக்ெகாடுப்பதற்காகவா இந்த மக்கைள ேயார்தான் நதையக்
கடக்கச்ெசய்தீர்? நாங்கள் ேயார்தானுக்கு மறுபுறத்தல் மனதருப்தயாக
இருந்துவ ட்ேடாமானால் நலமாக இருக்கும். 8 ஆ, ஆண்டவேர, இஸ்ரேவலர்கள்
தங்களுைடய எத ரிகளுக்கு முதுைகக் காட்டினார்கள்; இப்ெபாழுது நான்
என்ன ெசால்லுேவன். 9 கானானியர்களும் ேதசத்தன் குடிகள் அைனவரும்
இைதக்ேகட்டு, எங்கைளச் சுற்ற வைளத்துக்ெகாண்டு, எங்களுைடய ெபயைர
பூமியல் இல்லாதபடிக்கு ேவரில்லாமற்ேபாகச் ெசய்வார்கேள; அப்ெபாழுது உமது
மகத்தான நாமத்த ற்கு என்ன ெசய்வீர் என்றான். 10 அப்ெபாழுது ெயேகாவா
ேயாசுவாைவ ேநாக்க : எழுந்தரு, நீ இப்படி முகங்குப்புற வழுந்துக டக்க றது
என்ன? 11 இஸ்ரேவலர்கள் பாவம் ெசய்தார்கள்; நான் அவர்களுக்குக்
கட்டைளய ட்ட என் உடன்படிக்ைகைய மீறனார்கள்; சப க்கப்பட்டைவகளில்
சலவற்ைற எடுத்துக்ெகாண்டதும், தருடியதும், ஏமாற்றயதும், தங்களுைடய
ெபாருட்களுக்குள்ேள ைவத்ததும் உண்ேட. 12 ஆகேவ, இஸ்ரேவல் மக்கள்
தங்களுைடயஎத ரிகளுக்குமுன்பாகந ற்கமுடியாமல்,தங்களுைடயஎத ரிகளுக்கு
முதுைகக் காட்டினார்கள்; அவர்கள் சப க்கப்பட்டவர்களானார்கள்; நீங்கள்
சப க்கப்பட்டைவகைள உங்கள் நடுவலிருந்து அழிக்காவ ட்டால், இனி
உங்கேளாடு இருக்கமாட்ேடன். 13 எழுந்தரு, நீ மக்கைளப் பரிசுத்தம்ெசய்யச்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: நாைளயதனத்தற்கு உங்கைளப்
பரிசுத்தம் ெசய்துெகாள்ளுங்கள்; இஸ்ரேவலர்கேள, சப க்கப்பட்டைவகள்
உங்கள் நடுேவ இருக்கறது; நீங்கள் சப க்கப்பட்டைவகைள உங்கள்
நடுவலிருந்து அகற்றாமலிருக்கும்வைர, நீங்கள் உங்களுைடய எத ரிகளுக்கு
முன்பாக ந ற்கமுடியாது என்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 14 காைலய ேல நீங்கள் ேகாத்த ரம் ேகாத்த ரமாக
வரேவண்டும்; அப்ெபாழுது ெயேகாவா குற க்க ற ேகாத்த ரம் வம்சம் வம்சமாக
வரேவண்டும்; ெயேகாவா குற க்க ற வம்சம் குடும்பம் குடும்பமாக வரேவண்டும்;
ெயேகாவா குற க்க ற குடும்பம் ேபர்ேபராக வரேவண்டும் என்று ெசால்.
15அப்ெபாழுது சப க்கப்பட்டைவகைள எடுத்தவனாகக் கண்டுபடிக்கப்படுக றவன்,
ெயேகாவாவன் உடன்படிக்ைகைய மீற , இஸ்ரேவலிேல மத ேகடான
காரியத்ைதச் ெசய்தபடியனால், அவனும் அவனுக்குண்டான அைனத்தும்
அக்கனியல் சுட்ெடரிக்கப்படேவண்டும் என்றார். 16 ேயாசுவா அத காைலயல்
எழுந்தருந்து, இஸ்ரேவலர்கைளக் ேகாத்த ரம் ேகாத்த ரமாக வரச்ெசய்தான்;
அப்ெபாழுது, யூதாவன் ேகாத்த ரம் குற க்கப்பட்டது. 17 அவன் யூதாவன்
வம்சங்கைள வரச்ெசய்தேபாது, ேசராக யர்களின் வம்சம் குற க்கப்பட்டது;
அவன் ேசராக யர்களின் வம்சத்ைதப் ேபர்ேபராக வரச்ெசய்தேபாது, சப்த
குற க்கப்பட்டான். 18அவனுைடய வீட்டாைர அவன் ேபர்ேபராக வரச்ெசய்தேபாது,
யூதா ேகாத்த ரத்தன் ேசராகன் மகனாகய சப்த க்குப் ப றந்த கர்மீயன்
மகன் ஆகான் குறக்கப்பட்டான். 19 அப்ெபாழுது ேயாசுவா ஆகாைன
ேநாக்க : மகேன, நீ இப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
மகைமப்படுத்து, அவருக்கு முன்பாக அற க்ைகெசய்து, நீ ெசய்தைத எனக்குச்
ெசால்லு; அைத எனக்கு மைறக்காேத என்றான். 20 அப்ெபாழுது ஆகான்
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ேயாசுவாவுக்கு மறுெமாழியாக: உண்ைமயாகேவ நான் இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாகப் பாவம் ெசய்ேதன்; இன்னின்ன
வதமாகச் ெசய்ேதன். 21 ெகாள்ைளய ேல ேநர்த்தயான ஒரு பாப ேலானிய
சால்ைவையயும், 200 ெவள்ளிச் ேசக்கைலயும், 550 க ராம் நைறயுள்ள ஒரு தங்கக்
கட்டிையயும் நான்கண்டு,அைவகைளஆைசப்பட்டு எடுத்துக்ெகாண்ேடன்;இேதா,
அைவகள் என் கூடாரத்தன் நடுவல் நலத்த ற்குள் புைதக்கப்பட்டிருக்க றது,
ெவள்ளி அதற்கு அடியல் இருக்கறது என்றான். 22 உடேன ேயாசுவா ஆட்கைள
அனுப்பனான்; அவர்கள் கூடாரத்த ற்கு ஓடினார்கள்; அவனுைடய கூடாரத்தல்
அது புைதக்கப்பட்டிருந்தது, ெவள்ளியும் அதன் கீழ் இருந்தது. 23 அைவகைளக்
கூடாரத்தன் நடுவலிருந்து எடுத்து, ேயாசுவாவ டமும் இஸ்ரேவல் மக்கள்
எல்ேலாரிடமும் ெகாண்டுவந்து, ெயேகாவாவுைடய சமூகத்தல் ைவத்தார்கள்.
24 அப்ெபாழுது ேயாசுவாவும் இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் ேசராகன் மகனாகய
ஆகாைனயும், அந்த ெவள்ளிையயும், சால்ைவையயும், ெபான் கட்டிையயும்,
அவனுைடய மகன்கைளயும், மகள்கைளயும், அவனுைடய மாடுகைளயும்,
கழுைதகைளயும், ஆடுகைளயும், அவனுைடயகூடாரத்ைதயும், அவனுக்குண்டான
அைனத்ைதயும் எடுத்து, ஆேகார் பள்ளத்தாக்க ற்குக் ெகாண்டுேபானார்கள்.
25 அங்ேக ேயாசுவா: நீ எங்கைளக் கலங்கச்ெசய்தது என்ன? இன்று ெயேகாவா
உன்ைனக் கலங்கச்ெசய்வார் என்றான்; அப்ெபாழுதுஇஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும்
அவன்ேமல் கல்ெலற ந்து, அைவகைள அக்கனியல் சுட்ெடரித்து, கற்களினால்
மூடி; 26 அவன்ேமல் இந்தநாள்வைரக்கும் இருக்க ற ெபரிய கற்குவயைலக்
குவத்தார்கள்; இப்படிேய ெயேகாவா தமது கடுங்ேகாபத்ைதவ ட்டு மாறனார்;
ஆகேவஅந்தஇடம்இந்தநாள்வைரக்கும்ஆேகார்† பள்ளத்தாக்குஎன்னப்படும்.

அத்த யாயம் 8
ஆயீபட்டணத்தன்அழிவு

1 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேயாசுவாைவ ேநாக்க : நீ பயப்படாமலும்
கலங்காமலும் இரு; நீ யுத்த மக்கள் அைனவைரயும் கூட்டிக்ெகாண்டு எழுந்து,
ஆயீ பட்டணம்வைரக்கும் ேபா, இேதா, ஆயீயன் ராஜாைவயும். அவனுைடய
மக்கைளயும் அவனுைடய பட்டணத்ைதயும் அவனுைடய நாட்ைடயும் உன்
ைகய ேல ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன். 2 நீ எரிேகாவுக்கும் அதன் ராஜாவுக்கும்
ெசய்ததுேபால, ஆயீக்கும் அதன் ராஜாவுக்கும் ெசய்யக்கடவாய்; அதல்
ெகாள்ைளய ட்டப் ெபாருட்கைளயும் மிருகஜீவன்கைளயும் உங்களுக்குக்
ெகாள்ைளயாக எடுத்துக்ெகாள்ளலாம், பட்டணத்தற்குப் பன்புறத்த ேல
இரகச யப்பைடைய ைவ என்றார். 3 அப்ெபாழுது ஆயீயன் மீது பைடெயடுத்துப்
ேபாக, ேயாசுவாவும் எல்லா யுத்தமனிதர்களும் எழுந்து புறப்பட்டார்கள்;
ேயாசுவா யுத்தவீரர்களான முப்பதாய ரம்ேபைரத் ேதர்ந்ெதடுத்து, இரவ ேல
அவர்கைள அனுப்ப , 4 அவர்களுக்குக் கட்டைளய ட்டது என்னெவன்றால்:
நீங்கள் பட்டணத்தன் பன்புறத்த ேல ஒளிந்தருக்கேவண்டும்; பட்டணத்ைதவ ட்டு
ெவகுதூரம் ேபாகாமல், எல்ேலாரும் ஆயத்தமாக இருங்கள். 5 நானும் என்ேனாடு
இருக்கற எல்லா மக்களும் பட்டணத்தற்கு அருகல் ெநருங்க வருேவாம்;
அவர்கள் முன்புேபால எங்களுக்கு எத ராகப் புறப்பட்டு வரும்ேபாது, அவர்களுக்கு
முன்னாக நாங்கள் ஓடிப்ேபாேவாம். 6 அப்ெபாழுது அவர்கள்; முன்பு ேபாலேவ
நமக்கு முன்பாக ேதாற்று ஓடிப்ேபாக றார்கள் என்று ெசால்லி, எங்கைளத்
துரத்தப் புறப்படுவார்கள்; நாங்கேளா அவர்கைளப் பட்டணத்ைதவ ட்டு ெவளிேய
வரப்பண்ணும்வைரக்கும், அவர்களுக்கு முன்பாக ஓடுேவாம். 7 அப்ெபாழுது
நீங்கள் மைறவலிருந்து எழும்பவந்து, பட்டணத்ைதப் ப டிக்கேவண்டும்;
உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா அைத உங்களுைடய ைககளில்
ஒப்புக்ெகாடுப்பார். 8 நீங்கள் பட்டணத்ைதப் ப டிக்கும்ேபாது, அைதத்
தீக்ெகாளுத்த ப்ேபாடுங்கள்; ெயேகாவாவுைடய ெசாற்படி ெசய்யுங்கள்; இேதா,
நான் உங்களுக்குக் கட்டைளய ட்டிருக்க ேறன் என்று ெசால்லி, 9 அவர்கைள
அனுப்பனான்; அவர்கள் ேபாய், ெபத்ேதலுக்கும் ஆயீக்கும் நடுேவ, ஆயீக்கு
ேமற்கல் ஒளிந்தருந்தார்கள்; ேயாசுவா அன்று இரவு மக்களுடன் தங்கனான்.
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10 அதகாைலயல் ேயாசுவா எழுந்தருந்து, மக்கைள எண்ணிப்பார்த்து,
இஸ்ரேவலின் மூப்பர்கேளாடு மக்களுக்கு முன்ேப நடந்து, ஆயீயன் ேமல்
பைடெயடுத்தான். 11 அவேனாடு இருந்த யுத்த மக்கள் எல்ேலாரும் நடந்து,
பட்டணத்தற்கு அருேக வந்துேசர்ந்து, ஆயீக்கு வடக்ேக முகாமிட்டார்கள்;
அவர்களுக்கும் ஆயீக்கும் நடுேவ ஒரு பள்ளத்தாக்கு இருந்தது. 12 அவன்
ஏறக்குைறய ஐயாய ரம் ேபைரப் ப ரித்ெதடுத்து, அவர்கைள ெபத்ேதலுக்கும்
ஆயீக்கும் நடுேவ பட்டணத்தற்குேமேல இரகச யப்பைடயாக ைவத்தான்.
13 பட்டணத்தற்கு வடக்ேக இருந்த எல்லா ேசைனையயும் பட்டணத்தற்கு ேமற்ேக
ஒளிந்தருக்க றவர்கைளயும் ஒழுங்குெசய்தபன்பு, ேயாசுவா அன்று இரவு
பள்ளத்தாக்க ற்குப் ேபாயருந்தான். 14 ஆயீயன் ராஜா அைதக் கண்டேபாது,
அவனும் பட்டணத்தன் மனிதர்களாகய அவனுைடய எல்லா மக்களும்
துரிதப்பட்டு, அதகாைலய ேல குறத்த ேவைளயல் இஸ்ரேவலர்களுக்கு எத ேர
யுத்தம்ெசய்ய சமெவளிக்கு ேநராகப் புறப்பட்டார்கள்; பட்டணத்தற்குப் பன்னாேல
தன்ைனத் தாக்குவதற்காக இரகச யப்பைட ைவக்கப்பட்டிருக்க றைத அவன்
அறயாமலிருந்தான். 15 ேயாசுவாவும் இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் அவர்களுக்கு
முன்னாக முற ந்து, வனாந்த ரத்த ற்குப் ேபாக ற வழிேய ஓடிப்ேபானார்கள்.
16 அப்ெபாழுது பட்டணத்தற்குள் இருந்த மக்கள் எல்ேலாரும் அவர்கைளத்
துரத்தும்படி கூப்ப ட்டுக்ெகாண்டு ேயாசுவாைவப் பன்ெதாடர்ந்து பட்டணத்ைத
வ ட்டுப் புறப்பட்டார்கள். 17 ஆயீயலும் ெபத்ேதலிலும் இஸ்ரேவலர்கைளப்
பன்ெதாடராத மனிதன் இருந்ததல்ைல; பட்டணத்ைதத் த றந்துைவத்துவ ட்டு,
இஸ்ரேவலர்கைளத் துரத்த க்ெகாண்டுேபானார்கள். 18 அப்ெபாழுது ெயேகாவா
ேயாசுவாைவ ேநாக்க : உன் ைகயல் இருக்கற ஈட்டிைய ஆயீக்கு ேநராக நீட்டு;
பட்டணத்ைத உன் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன் என்றார்; அப்படிேய ேயாசுவா
தன் ைகயல் இருந்த ஈட்டிையப் பட்டணத்தற்கு ேநராக நீட்டினான். 19 அவன்
தன் ைகைய நீட்டினவுடேன, ஒளிந்தருந்தவர்கள் ேவகமாகத் தாங்கள் இருந்த
இடத்தலிருந்து எழும்ப ஓடி, பட்டணத்தற்கு வந்து, அைதப் ப டித்து, தீவ ரத்ேதாடு
பட்டணத்ைதத் தீக்ெகாளுத்தனார்கள். 20 ஆயீயன் மனிதர்கள் பன்ேநாக்க ப்
பார்த்தேபாது, இேதா, பட்டணத்தன் புைக ஆகாயத்தல் எழும்புக றைதக்
கண்டார்கள்; அப்ெபாழுது அங்கும் இங்கும் ஓடிப்ேபாக றதற்கு அவர்களுக்கு
இடம் இல்லாமல்ேபானது; வனாந்த ரத்த ற்கு ஓடின மக்கள் தங்கைளப்
பன்ெதாடர்ந்தவர்கைள ேநாக்க த் தரும்பனார்கள். 21 ஒளிந்தருந்தவர்கள்
பட்டணத்ைதப் ப டித்தைதயும், பட்டணத்தன் புைக எழும்புக றைதயும்,
ேயாசுவாவும் இஸ்ரேவலர்களும் பார்த்தேபாது, தரும்ப க்ெகாண்டு, ஆயீயன்
மனிதர்கைள முறயடித்தார்கள். 22 பட்டணத்தலிருந்தவர்களும் அவர்களுக்கு
எத ர்ப்பட்டதனால், ச லர் இந்தப்பக்கத்தலும் சலர் அந்தப்பக்கத்தலும் இருந்த
இஸ்ரேவலர்களின் நடுேவ அகப்பட்டுக்ெகாண்டார்கள்; ஆகேவ, அவர்களில்
ஒருவரும்தப்ப ப்ேபாகாதபடிக்குஅவர்கைளெவட்டிப்ேபாட்டு, 23ஆயீயன்ராஜாைவ
உய ேராடு ப டித்து, ேயாசுவாவ டம் ெகாண்டுவந்தார்கள். 24 இஸ்ரேவலர்கள்
வனாந்த ரெவளிய ேல தங்கைளத் துரத்தன ஆயீயன் குடிகைளெயல்லாம்
ெவட்டித் தீர்ந்தேபாதும், அவர்கள் அைனவரும் அழியும்வைர பட்டயக்கருக்கனால்
வழுந்து இறந்தேபாதும், இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் ஆயீக்குத் தரும்ப ,
அைதப் பட்டயக்கருக்கனால் அழித்தார்கள். 25 அந்த நாளிேல ஆணும்
ெபண்ணுமாக ஆயீயன் மனிதர்கள் எல்ேலாரும் 12,000 ேபர் மரித்தார்கள்.
26 ஆயீயன் குடிகைளெயல்லாம் அழித்துத் தீரும்வைரக்கும், ேயாசுவா ஈட்டிைய
நீட்டிக்ெகாண்டிருந்த தன்ைகைய மடக்கவல்ைல. 27ெயேகாவா ேயாசுவாவற்குக்
கட்டைளய ட்ட வார்த்ைதயன்படி, மிருகஜீவைனயும் அந்தப் பட்டணத்தல்
ெகாள்ைளய ட்டைவகைளயும் மட்டும் இஸ்ரேவலர்கள் எடுத்துக்ெகாண்டார்கள்.
28 ேயாசுவா ஆயீையச் சுட்ெடரித்து, அைத இந்த நாள்வைரக்கும் இருக்க றபடி
என்ைறக்கும் பாழாய்க்க டக்கும் மண்ேமடாக்க , 29 ஆயீயன் ராஜாைவ ஒரு
மரத்த ேல தூக்க , மாைலேநரம்வைரக்கும் அத ேல ெதாங்கவ ட்டான்; சூரியன்
மைறந்தபன்பு ேயாசுவா அவனுைடய உடைல மரத்ைதவ ட்டு இறக்கச்
ெசான்னான்; அைதப் பட்டணத்தன் வாசலில் ேபாட்டு, இந்த நாள்வைரக்கும்
இருக்க றெபரிய கற்குவயைலஅதன்ேமல்குவத்தார்கள்.

ஏபால்மைலயல்உடன்படிக்ைகபுதுப்ப க்கப்படுதல்
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30 அப்ெபாழுது ேயாசுவா: ெயேகாவாவன் ஊழியக்காரனாகய ேமாேச
இஸ்ரேவல் மக்களுக்குக் கட்டைளய ட்டபடியும், ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாண
புத்தகத்தல் எழுதயருக்க றபடியும், ஏபால் மைலயல் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்கு இரும்பு ஆயுதம் படாத முழுக்கற்களால் ஒரு பலிபீடத்ைதக்
கட்டினான். 31அதன்ேமல் ெயேகாவாவுக்கு சர்வாங்க தகனபலிகைளச் ெசலுத்த ,
சமாதானபலிகைளயும் ெசலுத்தனார்கள். 32 இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு முன்பாக
ேமாேசஎழுதயருந்தநயாயப்ப ரமாணத்ைதஅவன்அங்ேககற்களில்எழுதனான்.
33 இஸ்ரேவல் மக்கைள ஆசீர்வத ப்பதற்காக ெயேகாவாவன் தாசனாகய ேமாேச
முதலில் கட்டைளய ட்டிருந்தபடிேய, இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும், அவர்களுைடய
மூப்பர்களும், அதகாரிகளும், நயாயாத பத களும், அந்நயர்களும், இஸ்ரேவலில்
பறந்தவர்களும் ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையச் சுமக்க ற
ேலவயர்களான ஆசாரியர்களுக்கு முன்பாக, ெபட்டிக்கு இருபுறத்தலும்,
பாத ப்ேபர் ெகரிசீம் மைலக்கு எத ர்புறமாகவும், பாத ப்ேபர் ஏபால் மைலக்கு
எத ர்புறமாகவும் நன்றார்கள். 34 அதற்குப்பன்பு அவன் நயாயப்ப ரமாண
புத்தகத்தல் எழுதயருக்க றபடி நயாயப்ப ரமாணத்தல் ெசால்லிய ஆசீர்வாதமும்
சாபமுமாகய எல்லா வார்த்ைதகைளயும் வாச த்தான். 35 ேமாேச கட்டைளய ட்ட
எல்லாவற்றலும் ேயாசுவா இஸ்ரேவலின் முழுச்சைபக்கும், ெபண்களுக்கும்,
பள்ைளகளுக்கும், அவர்களுக்குள் வாழ்ந்த அந்நயர்களுக்கும் முன்பாக, ஒரு
வார்த்ைதையயும்வ டாமல்வாச த்தான்.

அத்த யாயம் 9
க ப ேயானியர்களின்தந்த ரம்

1ேயார்தான் நத க்கு ேமற்கு தைசயலுள்ளமைலகளிலும் பள்ளத்தாக்குகளிலும்
லீபேனானுக்கு எத ரான மத்தய தைர சமுத்த ரத்தன் கைரேயாரெமங்குமுள்ள
ஏத்தயர்களும், எேமாரியர்களும், கானானியர்களும், ெபரிச யர்களும்,
ஏவயர்களும், எபூசயர்களும் அவர்களுைடய எல்லா ராஜாக்களும்
அைதக் ேகள்வப்பட்டேபாது, 2 அவர்கள் ஒருமனப்பட்டு, ேயாசுவாேவாடும்
இஸ்ரேவலர்கேளாடும் யுத்தம்ெசய்ய ஒன்றாகக் கூடினார்கள். 3 எரிேகாவுக்கும்
ஆயீக்கும் ேயாசுவா ெசய்தைதக் க ப ேயானின் குடிகள் ேகள்வப்பட்டேபாது,
4 ஒரு தந்த ரமான ேயாசைனெசய்து, தங்கைளப் ேதச ப ரத ந த கைளப்
ேபாலக்காண்பத்து,* பைழய சாக்குப் ைபகைளயும், பீறலும் ெபாத்தலுமான
பைழய த ராட்ைசரசத் ேதால்ைபகைளயும் தங்களுைடய கழுைதகள்ேமல்
ைவத்து, 5 பழுதுபார்க்கப்பட்ட பைழய காலணிகைளத் தங்களுைடய கால்களில்
அணிந்து, பைழய உைடகைள உடுத்த க்ெகாண்டார்கள்; வழிக்கு அவர்கள்
ெகாண்டுேபான அப்பங்கெளல்லாம் உலர்ந்ததும் பூசணம் பூத்ததுமாக இருந்தது.
6 அவர்கள் கல்காலில் இருக்கற கூடாரத்த ற்கு ேயாசுவாவ டம் ேபாய்,
அவைனயும் இஸ்ரேவல் மனிதர்கைளயும் ேநாக்க : நாங்கள் தூரேதசத்தலிருந்து
வந்தவர்கள், எங்கேளாடு உடன்படிக்ைகெசய்யுங்கள் என்றார்கள். 7 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவல் மனிதர்கள் அந்த ஏவயர்கைள ேநாக்க : நீங்கள் எங்கள்
நடுவ ேல குடியருக்க றவர்கள்; நாங்கள் எப்படி உங்களுடன் உடன்படிக்ைக
ெசய்யமுடியும் என்றார்கள். 8 அவர்கள் ேயாசுவாைவ ேநாக்க : நாங்கள் உமக்கு
அடிைமகள் என்றார்கள்; அதற்கு ேயாசுவா: நீங்கள் யார், எங்ேகயருந்து
வந்தீர்கள் என்று ேகட்டான். 9 அதற்கு அவர்கள்: உம்முைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய நாமத்ைதக் ேகள்வப்பட்டு, உமது அடியார்களாகய நாங்கள்
ெவகு தூரேதசத்தலிருந்து வந்ேதாம்; அவருைடய புகழ்ச்சையயும், அவர்
எக ப்த ேலெசய்தஎல்லாவற்ைறயும், 10அவர்எஸ்ேபானின்ராஜாவாகயசீேகானும்
அஸ்தேராத்தலிருந்த பாசானின் ராஜாவாகய ஓகும் என்கற ேயார்தானுக்கு
மறுபுறத்தலிருந்த எேமாரியர்களின் இரண்டு ராஜாக்களுக்கும் ெசய்த
எல்லாவற்ைறயும் ேகள்வப்பட்ேடாம். 11 ஆகேவ, எங்கள் மூப்பர்களும் எங்கள்
ேதசத்தன்குடிகெளல்ேலாரும்எங்கைளேநாக்க : உங்களுைடயைககளில்வழிக்கு
ஆகாரம் எடுத்துக்ெகாண்டு, அவர்களுக்கு எத ர்ெகாண்டுேபாய், அவர்களிடம்:
நாங்கள் உங்களுைடய அடியார்கள், எங்கேளாடு உடன்படிக்ைக ெசய்யேவண்டும்

* அத்த யாயம் 9:4 9:4 தங்களுக்குஉணவுெபாருட்கைளஆயுத்தம் பண்ணினார்கள்
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என்று ெசால்லச்ெசான்னார்கள். 12 உங்களிடம் வர நாங்கள் புறப்படுக ற
அன்ேற, எங்களுைடய வழிப்ப ரயாணத்தற்கு இந்த அப்பத்ைதச் சுடச்சுட எங்கள்
வீட்டிலிருந்து எடுத்துக்ெகாண்டுவந்ேதாம்; இப்ெபாழுது, இேதா, உலர்ந்துபூசணம்
பூத்தருக்க றது. 13 நாங்கள் இந்தத் த ராட்ைசரசத் ேதால்ைபகைள ந ரப்பும்ேபாது
புத தாக இருந்தது; ஆனாலும், இேதா, க ழிந்துேபானது; எங்கள் உைடகளும்,
காலணிகளும்ெநடுந்தூர ப ரயாணத்தனாேல பைழயதாகப்ேபானது என்றார்கள்.
14 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலர்கள்: ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக் ேகட்காமல்
அவர்களுைடய உணவுப்பதார்த்தங்களிேல ச றது வாங்க க்ெகாண்டார்கள்.
15 ேயாசுவா அவர்கேளாடு சமாதானம்ெசய்து, அவர்கைள உய ேராடு காப்பாற்றும்
உடன்படிக்ைகைய அவர்கேளாடு ெசய்தான்; அதற்காக சைபயன் ப ரபுக்கள்
அவர்களுக்கு வாக்குக்ெகாடுத்தார்கள். 16 அவர்கேளாடு உடன்படிக்ைகெசய்து,
மூன்று நாட்கள் ெசன்றபன்பு, அவர்கள் தங்களுைடய அயலகத்தார்கள் என்றும்
தங்கள் நடுவல் குடியருக்க றவர்கள் என்றும் ேகள்வப்பட்டார்கள். 17இஸ்ரேவல்
மக்கள் ப ரயாணம்ெசய்யும்ேபாது, மூன்றாம் நாளில் அவர்கள் பட்டணங்களுக்கு
வந்தார்கள்; அந்தப் பட்டணங்கள் க ப ேயான், ெகப ரா, ேபேராத், கீரியாத்ெயயாரீம்
என்பைவகள். 18 சைபயன் ப ரபுக்கள் அவர்களுக்கு இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய நாமத்தல் ஆைணயட்டிருந்தபடியால், இஸ்ரேவல் மக்கள்
அவர்கைளத் தாக்கவல்ைல; ஆனாலும் சைபயார்கள் எல்ேலாரும் ப ரபுக்களுக்கு
எத ராக முறுமுறுத்தார்கள். 19 அப்ெபாழுது எல்லா ப ரபுக்களும், சைபயார்கள்
அைனவைரயும் ேநாக்க : நாங்கள் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
நாமத்தல் அவர்களுக்கு வாக்குக்ெகாடுத்ேதாம்; ஆகேவ அவர்கைள நாம்
ெதாடக்கூடாது. 20 கடுங்ேகாபம் நம்ேமல் வராதபடிக்கு, நாம் அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்த வாக்கன்படி நாம் அவர்கைள உய ேராடு ைவத்து, அவர்களுக்கு ஒன்று
ெசய்ேவாம். 21 ப ரபுக்களாகய நாங்கள் அவர்களுக்குச் ெசான்னபடி அவர்கள்
உய ேராடிருந்து, சைபயார்கள் எல்ேலாருக்கும் வறகு ெவட்டுக றவர்களாகவும்,
தண்ணீர் எடுக்க றவர்களாகவும் இருங்கள் என்று ப ரபுக்கள் அவர்களிடம்
ெசான்னார்கள். 22பன்பு ேயாசுவா அவர்கைளஅைழத்து: நீங்கள் எங்கள் நடுவல்
குடியருக்கும்ேபாது: நாங்கள் உங்களுக்கு ெவகுதூரமாக இருக்க றவர்கள்
என்று ெசால்லி, எங்கைள ஏமாற்றயது ஏன்? 23 இப்ெபாழுதும் நீங்கள்
சப க்கப்பட்டவர்கள்; என் ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்கு வறகு ெவட்டுக றவர்களும்,
தண்ணீர் எடுக்க றவர்களுமான ேவைலக்காரர்களாக இருப்பீர்கள்; இந்த
ேவைல உங்கைளவ ட்டு நீங்காது என்றான். 24 அவர்கள் ேயாசுவாவுக்கு
மறுெமாழியாக: ேதசத்ைதெயல்லாம்உங்களுக்குஒப்புக்ெகாடுக்கவும், ேதசத்தன்
குடிகைளெயல்லாம் உங்களுக்கு முன்பாக அழிக்கவும் உம்முைடய ேதவனாகய
ெயேகாவா தமது ஊழியக்காரனாகய ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டது உமது
அடியார்களுக்கு ந ச்சயமாகேவ அறவக்கப்பட்டதனால், நாங்கள் எங்களுைடய
ஜீவனுக்காக உங்களுக்கு மிகவும் பயந்து, இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்ேதாம்.
25 இப்ேபாதும், இேதா, உமது ைககளில் இருக்க ேறாம், உம்முைடய பார்ைவக்கு
நன்ைமயும் நயாயமுமாகத் ேதான்றுகறபடி எங்களுக்குச் ெசய்யும் என்றார்கள்.
26 அப்படிேய ேயாசுவா அவர்களுக்குச் ெசய்து, இஸ்ரேவல் மக்கள் அவர்கைளக்
ெகான்றுேபாடாதபடி, அவர்கைள இவர்கள் ைககளிலிருந்து தப்புவத்தான்.
27 இந்தநாள்வைர இருக்க றபடிேய, அந்தநாளில் அவர்கைளச் சைபக்கும்,
ெயேகாவா ெதரிந்துெகாள்ளும் இடத்தலிருக்கும் அவருைடய பலிபீடத்த ற்கும்
வறகுெவட்டுக றவர்களாகவும், தண்ணீர்எடுக்க றவர்களாகவும்ைவத்தான்.

அத்த யாயம் 10
சூரியைனநறுத்துதல்

1 ேயாசுவா ஆயீையப் ப டித்து, முழுவதும் அழித்து, எரிேகாவ ற்கும் அதன்
ராஜாவற்கும் ெசய்தபடி, ஆயீக்கும் அதன் ராஜாவற்கும் ெசய்தைதயும்,
க ப ேயானின் குடிகள் இஸ்ரேவலர்கேளாடு சமாதானம்ெசய்து அவர்களுக்குள்
குடியருக்க றைதயும், எருசேலமின் ராஜாவாகய அேதானிேசேதக்
ேகள்வப்பட்டேபாது, 2 க ப ேயான், ராஜதானி பட்டணங்களில் ஒன்ைறப்ேபால
ெபரிய பட்டணமும், ஆயீையவ ட ெபரியதுமாக இருந்தபடியனாலும், அதன்
மனிதர்கள்எல்ேலாரும்பலசாலிகளாகஇருந்தபடியனாலும்,மிகவும்பயந்தார்கள்.
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3 ஆகேவ, எருசேலமின் ராஜாவாகய அேதானிேசேதக் எப ேரானின் ராஜாவாகய
ஓகாமுக்கும், யர்மூத்தன் ராஜாவாகய பீராமுக்கும், லாகீசன் ராஜாவாகய
யப்பயாவுக்கும், எக்ேலானின் ராஜாவாகய ெதபீருக்கும் ஆள் அனுப்ப :
4 நாங்கள் க ப ேயாைனத் தாக்கும்படி, நீங்கள் என்னிடம் வந்து, எனக்கு
உதவெசய்யுங்கள்; அவர்கள் ேயாசுவாேவாடும், இஸ்ரேவல் மக்கேளாடும்
சமாதானம் ெசய்தார்கள் என்று ெசால்லியனுப்பனான். 5அப்படிேய எருசேலமின்
ராஜா, எப ேரானின் ராஜா, யர்மூத்தன் ராஜா, லாகீசன் ராஜா, எக்ேலானின்
ராஜா என்கற எேமாரியர்களின் ஐந்து ராஜாக்களும் கூடிக்ெகாண்டு, அவர்களும்
அவர்களுைடய எல்லா ேசைனகளும் ேபாய், க ப ேயானுக்கு முன்பாக முகாமிட்டு,
அதன்ேமல் யுத்தம்ெசய்தார்கள். 6 அப்ெபாழுது க ப ேயானின் மனிதர்கள்
கல்காலில் இருக்கற முகாமிற்கு ேயாசுவாவ டம் ஆள் அனுப்ப : உமது
அடியார்கைளக் ைகவ டாமல், சீக்க ரமாக எங்களிடம் வந்து, எங்கைளக்
காப்பாற்ற , எங்களுக்கு உதவெசய்யும்; மைல ேதசங்களிேல குடியருக்க ற
எேமாரியர்களின் ராஜாக்கள் எல்ேலாரும் எங்களுக்கு வேராதமாகக் கூடினார்கள்
என்று ெசால்லச் ெசான்னார்கள். 7 உடேன ேயாசுவாவும் அவேனாடு எல்லா
யுத்தமனிதர்களும், எல்லா பராக்க ரமசாலிகளும் கல்காலிலிருந்து ேபானார்கள்.
8 ெயேகாவா ேயாசுவாைவ ேநாக்க : அவர்களுக்குப் பயப்படாேத; உன்
ைககளில் அவர்கைள ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்; அவர்களில் ஒருவரும் உனக்கு
முன்பாக ந ற்பதல்ைல என்றார். 9 ேயாசுவா கல்காலிலிருந்து இரவுமுழுவதும்
நடந்து, த டீெரன்று அவர்கள்ேமல் வந்துவ ட்டான். 10 ெயேகாவாேவா
அவர்கைள இஸ்ரேவலுக்கு முன்பாகக் கலங்கச்ெசய்தார்; ஆகேவ அவர்கைளக்
க ப ேயானிேல மகா பயங்கரமாகத் தாக்க , ெபத்ெதாேரானுக்குப் ேபாக ற
வழிய ேல துரத்த , அெசக்கா மற்றும் மக்ெகதாவைரக்கும் முறயடித்தார்கள்.
11 அவர்கள் ெபத்ெதாேரானிலிருந்து இறங்குகற வழிய ேல இஸ்ரேவலுக்கு
முன்பாக ஓடிப்ேபாகும்ேபாது, அெசக்காவைரக்கும் ஓடுகற அவர்கள்ேமல்
ெயேகாவா வானத்தலிருந்து ெபரிய கல்மைழகைள வழச்ெசய்தார், அவர்கள்
இறந்தார்கள்; இஸ்ரேவல் மக்களுைடய பட்டயத்தால் ெகால்லப்பட்டவர்கைளவ ட
கல்மைழயனால் இறந்தவர்கள் அதகமாக இருந்தார்கள். 12 ெயேகாவா
எேமாரியர்கைள இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு முன்பாக ஒப்புக்ெகாடுக்க ற அந்த
நாளிேல, ேயாசுவா ெயேகாவாைவ ேநாக்க ப் ேபச , பன்பு இஸ்ரேவலின்
கண்களுக்கு முன்பாக: சூரியேன, நீ க ப ேயான்ேமலும், சந்த ரேன, நீ ஆயேலான்
பள்ளத்தாக்கன்ேமலும் நல்லுங்கள் என்றான். 13 அப்ெபாழுது மக்கள்
தங்களுைடய எத ரிகளுக்கு நீதையச் சரிக்கட்டும்வைரக்கும் சூரியன் நன்றது,
சந்த ரனும் நன்றது; இது யாேசரின் புத்தகத்தல் எழுதயருக்கவல்ைலயா;
அப்படிேய சூரியன் மைறவதற்குத் துரிதப்படாமல், ஏறக்குைறய ஒருபகல்
முழுவதும் நடுவானத்தல் நன்றது. 14 இப்படிக் ெயேகாவா ஒரு மனிதனுைடய
ெசால்ைலக் ேகட்ட அந்த நாைளப்ேபான்ற ஒருநாள் அதற்கு முன்னும் இல்ைல,
அதற்குப் பன்னும் இல்ைல; ெயேகாவா இஸ்ரேவலுக்காக யுத்தம்ெசய்தார்.
15 பன்பு ேயாசுவா இஸ்ரேவலர்கள் அைனவேராடும் கல்காலில் இருக்கற
முகாமிற்குத்தரும்பனான்.

ஐந்துஎேமாரியஇராஜாக்கள்ெகால்லப்படுதல்
16 அந்த ஐந்து ராஜாக்களும் ஓடிப்ேபாய், மக்ெகதாவலிருக்கற ஒரு குைகயல்

ஒளிந்துெகாண்டார்கள். 17 ஐந்து ராஜாக்களும் மக்ெகதாவலிருக்கற ஒரு
குைகயல்ஒளிந்தருந்துஅகப்பட்டார்கள்என்றுேயாசுவாவற்குஅறவக்கப்பட்டது.
18 அப்ெபாழுது ேயாசுவா: ெபரிய கற்கைளக் குைகயன் வாய ேல புரட்டிைவத்து,
அந்த இடத்தல் அவர்கைளக் காவல்காக்க மனிதர்கைள நறுத்துங்கள்.
19 நீங்கேளா ந ற்காமல், உங்களுைடய எத ரிகைளத் துரத்த , அவர்களுைடய
பன்பைடகைள ெவட்டிப்ேபாடுங்கள்; அவர்கைளத் தங்கள் பட்டணங்களிேல
நுைழயவ டாதருங்கள்; உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா அவர்கைள
உங்களுைடய ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார் என்றான். 20 ேயாசுவாவும் இஸ்ரேவல்
மக்களும் அவர்கைள மகா பயங்கரமாக அவர்கள் முழுவதும் அழியும்வைரக்கும்
தாக்கனார்கள்; அவர்களில் மீதயானவர்கள் பாதுகாப்பான பட்டணங்களுக்குள்
புகுந்தார்கள். 21 மக்கெளல்ேலாரும் சுகமாக மக்ெகதாவலிருக்கற முகாமிேல,
ேயாசுவாவ டம் தரும்பவந்தார்கள்; இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு வேராதமாக
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ஒருவனும் தன் நாைவ அைசக்கவல்ைல. 22 அப்ெபாழுது ேயாசுவா: குைகயன்
வாையத் த றந்து, அந்த ஐந்து ராஜாக்கைளயும் அந்தக் குைகயலிருந்து
என்னிடம் ெவளிேய ெகாண்டுவாருங்கள் என்றான். 23 அவர்கள் அப்படிேய
ெசய்து, எருசேலமின் ராஜாவும், எப ேரானின் ராஜாவும், யர்மூத்தன் ராஜாவும்,
லாகீசன் ராஜாவும், எக்ேலானின் ராஜாவுமாகய அந்த ஐந்து ராஜாக்கைளயும்
அந்தக் குைகயலிருந்து ெவளிேய அவனிடத்த ற்குக் ெகாண்டுவந்தார்கள்.
24 அவர்கைள ேயாசுவாவ டம் ெகாண்டுவந்தேபாது, ேயாசுவா இஸ்ரேவல்
மனிதர்கள் அைனவைரயும் அைழத்து, தன்ேனாடு வந்த யுத்தமனிதர்களின்
அத காரிகைள ேநாக்க : நீங்கள் அருகல் வந்து, உங்கள் கால்கைள இந்த
ராஜாக்களுைடய கழுத்துகளின்ேமல் ைவயுங்கள் என்றான்; அவர்கள் அருகல்
வந்து, தங்களுைடய கால்கைள அவர்கள் கழுத்துகளின்ேமல் ைவத்தார்கள்.
25 அப்ெபாழுது ேயாசுவா அவர்கைள ேநாக்க : நீங்கள் பயப்படாமலும்
கலங்காமலும் பலமாகவும் த டமனதாகவும் இருங்கள்; நீங்கள் யுத்தம்ெசய்யும்
உங்களுைடய எத ரிகளுக்ெகல்லாம் ெயேகாவா இப்படிேய ெசய்வார் என்றான்.
26 அதற்குப்பன்பு ேயாசுவா அவர்கைள ெவட்டிக் ெகான்று, ஐந்து மரங்களிேல
தூக்க ப்ேபாட்டான்; மாைலேநரம்வைரக்கும் மரங்களில் ெதாங்கனார்கள்.
27சூரியன் மைறகற ேநரத்த ேல, ேயாசுவா அவர்கைள மரங்களிலிருந்துஇறக்கக்
கட்டைளய ட்டான். அவர்கள் ஒளிந்துெகாண்டிருந்த குைகய ேல அவர்கைளப்
ேபாட்டு;இந்தநாள்வைரக்கும்இருக்க றபடிெபரிய கற்கைளக்குைகயன்வாய ேல
அைடத்தார்கள். 28 அந்த நாளிேல ேயாசுவா மக்ெகதாைவப் ப டித்து, அைதப்
பட்டயத்தனால்அழித்து, அதன் ராஜாைவயும்அதலுள்ளமனிதர்கைளயும் எல்லா
உய ரினங்கைளயும், ஒருவைரயும் மீதயாக ைவக்காமல், அழித்து, எரிேகாவன்
ராஜாவுக்குச்ெசய்ததுேபால,மக்ெகதாவன்ராஜாவுக்கும்ெசய்தான்.

ெதன்தைசப் பட்டணங்கள்ைகப்பற்றப்படுதல்
29 மக்ெகதாவலிருந்து ேயாசுவா இஸ்ரேவலர்கள் அைனவேராடும்

லிப்னாவுக்குப் புறப்பட்டு, லிப்னாவன்ேமல் யுத்தம்ெசய்தான். 30 ெயேகாவா
அைதயும் அதன் ராஜாைவயும் இஸ்ரேவலின் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்;
அைதயும் அதலுள்ள எல்லா உய ரினங்கைளயும், ஒருவைரயும் அத ேல
மீதயாக ைவக்காமல், பட்டயத்தனால் அழித்து, எரிேகாவன் ராஜாவுக்குச்
ெசய்ததுேபால, அதன் ராஜாவுக்கும் ெசய்தான். 31 லிப்னாவலிருந்து ேயாசுவா
இஸ்ரேவல் அைனவேராடும் லாகீசுக்குப் புறப்பட்டு, அதற்கு எத ேர முகாமிட்டு,
அதன்ேமல் யுத்தம்ெசய்தான். 32 ெயேகாவா லாகீைச இஸ்ரேவலின் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அைத இரண்டாம் நாளிேல ப டித்து, லிப்னாவுக்குச்
ெசய்ததுேபால, அைதயும் அதலுள்ள எல்லா உய ரினங்கைளயும் பட்டயத்தனால்
அழித்தான். 33 அப்ெபாழுது ேகேசரின் ராஜாவாகய ஓராம் லாகீசுக்கு
உதவெசய்யும்படி வந்தான்; ேயாசுவா அவைனயும் அவனுைடய மக்கைளயும்,
ஒருவனும் மீதயாக இல்லாதபடி, ெவட்டிப்ேபாட்டான். 34 லாகீசலிருந்து
ேயாசுவாவும் இஸ்ரேவலர்கள் அைனவரும் எக்ேலானுக்குப் புறப்பட்டு, அதற்கு
எத ேர முகாமிட்டு, அதன்ேமல் யுத்தம்ெசய்து, 35 அைத அந்த நாளிேல ப டித்து,
அைதப் பட்டயக்கருக்கனால் அழித்தார்கள்; லாகீசுக்குச் ெசய்ததுேபால,
அதலுள்ள எல்லா உய ரினங்கைளயும் அந்த நாளிேல அழித்துப்ேபாட்டான்.
36 பன்பு எக்ேலானிலிருந்து ேயாசுவாவும் இஸ்ரேவலர்கள் அைனவருமாக
எப ேரானுக்குப் புறப்பட்டு, அதன்ேமல் யுத்தம்ெசய்து, 37 அைதப் ப டித்து,
எக்ேலானுக்குச் ெசய்ததுேபால, அைதயும் அதன் ராஜாைவயும் அதற்கு
அடுத்த எல்லாப் பட்டணங்கைளயும் அதலுள்ள எல்லா உய ரினங்கைளயும்,
ஒருவைரயும் மீதயாக ைவக்காமல், பட்டயத்தனால் அழித்தார்கள்; அைதயும்
அதலுள்ள எல்லா உய ரினங்கைளயும் அழித்துப்ேபாட்டான். 38 பன்பு ேயாசுவா
இஸ்ரேவலர்கள் அைனவேராடும் ெதபீருக்குத் தரும்ப ப்ேபாய், அதன்ேமல்
யுத்தம்ெசய்து, 39 அைதயும் அதன் ராஜாைவயும் அைதச் ேசர்ந்த எல்லாப்
பட்டணங்கைளயும் ப டித்தான்; அைவகைளப் பட்டயத்தனால் அழித்து,
அதலுள்ள உய ரினங்கைளெயல்லாம், ஒருவைரயும் மீதயாக ைவக்காமல்,
அழித்தார்கள்; எப ேரானுக்கும் லிப்னாவுக்கும் அைவகளின் ராஜாவுக்கும்
ெசய்ததுேபால ெதபீருக்கும் அதன் ராஜாவுக்கும் ெசய்தான். 40 இப்படிேய
ேயாசுவா மைலத்ேதசம் அைனத்ைதயும் ெதன்ேதசத்ைதயும் சமபூமிையயும்
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நீர்ப்பாய்ச்சலான இடங்கைளயும் அைவகளின் எல்லா ராஜாக்கைளயும்,
ஒருவைரயும் மீதயாக ைவக்காமல் அழித்து, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவா கட்டைளய ட்டபடிேய, சுவாசமுள்ள எல்லாவற்ைறயும் அழித்து,
41 காேதஸ்பர்ேனயா துவங்கக் காசாவைர இருக்க றைதயும் க ப ேயான்வைர
இருக்க ற ேகாேசன் ேதசம் அைனத்ைதயும் அழித்தான். 42 அந்த ராஜாக்கள்
எல்ேலாைரயும்அவர்களுைடயேதசத்ைதயும்ேயாசுவாஒேரசமயத்தல்ப டித்தான்;
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா இஸ்ரேவலுக்காக யுத்தம்ெசய்தார்.
43 பன்பு ேயாசுவா இஸ்ரேவலர்கள் அைனவேராடும் கல்காலில் இருக்கற
முகாமிற்குத்தரும்பனான்.

அத்த யாயம் 11
வடதைசஇராஜாக்கள்முறயடிக்கப்படுதல்

1 ஆத்ேசாரின் ராஜாவாகய யாபீன் அைதக் ேகள்வப்பட்டேபாது, அவன்
மாேதானின் ராஜாவாகய ேயாபாப டமும், ச ம்ேரானின் ராஜாவ டமும்,
அக்சாபன் ராஜாவ டமும், 2 வடக்ேக இருக்க ற மைலகளிலும் கன்னேரத்த ற்குத்
ெதற்ேக இருக்க ற நாட்டுப்புறத்தலும் சமபூமியலும் ேமற்கு எல்ைலயாகய
ேதாரிலும் இருக்க ற ராஜாக்களிடமும், 3 க ழக்ேகயும், ேமற்ேகயும் இருக்க ற
கானானியர்களிடமும், மைலகளில் இருக்க ற எேமாரியர்கள், ஏத்தயர்கள்,
ெபரிச யர்கள், எபூசயர்களிடமும், எர்ேமான் மைலயன் அடிய ேல மிஸ்பா
ேதசத்தல் இருக்க ற ஏவயர்களிடமும் ஆள் அனுப்பனான். 4அவர்கள் கடற்கைர
மணைலப்ேபால ஏராளமான மக்களாகய தங்களுைடய எல்லா ேசைனகேளாடும்,
ஏராளமான குதைரகேளாடும் இரதங்கேளாடும் புறப்பட்டார்கள். 5 இந்த
ராஜாக்கள் எல்ேலாரும் கூடி, இஸ்ரேவலர்கேளாடு யுத்தம்ெசய்ய வந்து, ேமேராம்
என்கற ஏரியன் அருகல் ஏகமாக முகாமிட்டார்கள். 6 அப்ெபாழுது ெயேகாவா
ேயாசுவாைவ ேநாக்க : அவர்களுக்குப் பயப்படாேத; நாைள இந்த ேநரத்த ேல
நான் அவர்கைளெயல்லாம் இஸ்ரேவலுக்கு முன்பாக ெவட்டப்பட்டவர்களாக
ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்; நீ அவர்களுைடய குதைரகளின் குத கால் நரம்புகைள
அறுத்து, அவர்கள் இரதங்கைள அக்கனியால் சுட்ெடரிப்பாய் என்றார்.
7 ேயாசுவாவும், அவேனாடு யுத்த மக்கள் அைனவரும், த டீெரன்று ேமேராம்
ஏரியன் அருேக இருக்க ற எத ரிகளிடம் வந்து, அவர்கைளத் தாக்கனார்கள்.
8 ெயேகாவா அவர்கைள இஸ்ரேவலின் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அவர்கைள
முறயடித்து, ெபரிய சீேதான்வைரக்கும் மிஸ்ரேபாத்மாயீம்வைரக்கும், க ழக்ேக
இருக்க ற மிஸ்ேப பள்ளத்தாக்குவைரக்கும் துரத்த , அவர்களில் ஒருவரும்
மீதயல்லாதபடி, அவர்கைள ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள். 9 ேயாசுவா ெயேகாவா
தனக்குச் ெசான்னபடி அவர்களுக்குச் ெசய்து, அவர்களுைடய குதைரகளின்
குத கால் நரம்புகைள அறுத்து, அவர்களுைடய இரதங்கைள அக்கனியால்
சுட்ெடரித்தான். 10 அக்காலத்த ேல ேயாசுவா தரும்ப , ஆத்ேசாைரப் ப டித்து,
அதன் ராஜாைவப் பட்டயத்தனால் ெவட்டிப்ேபாட்டான்; ஆத்ேசார் முன்ேன
அந்த ராஜ்யங்களுக்ெகல்லாம் தைலைமயான பட்டணமாக இருந்தது. 11 அதல்
இருந்த உய ரினங்கைளெயல்லாம் பட்டயத்தனால் ெவட்டி, அழித்துப்ேபாட்டான்;
சுவாசமுள்ளது ஒன்றும் மீதயானதல்ைல; ஆத்ேசாைரேயா அக்கனியால்
சுட்ெடரித்தான். 12 அந்த ராஜாக்களுைடய எல்லாப் பட்டணங்கைளயும்
அைவகளுைடய எல்லா ராஜாக்கைளயும் ேயாசுவா ப டித்து, பட்டயத்தனால்
ெவட்டி, ெயேகாவாவுைடய ஊழியக்காரனாகய ேமாேச கட்டைளய ட்டபடி,
அவர்கைள அழித்துப்ேபாட்டான். 13 ஆனாலும் தங்களுைடய ேமட்டின்ேமல்
இருந்த பட்டணங்கைளெயல்லாம் இஸ்ரேவலர்கள் சுட்ெடரித்துப்ேபாடாமல்
ைவத்தார்கள்; ஆத்ேசாைரமாத்த ரம் ேயாசுவா சுட்ெடரித்துப்ேபாட்டான். 14அந்தப்
பட்டணங்களிலுள்ள மிருகஜீவன்கைளயும் மற்றக் ெகாள்ைளப்ெபாருட்கைளயும்
இஸ்ரேவல் மக்கள் தங்களுக்ெகன்று எடுத்துக்ெகாண்டார்கள்; ஆனாலும் எல்லா
மனிதர்கைளயும் அழித்துப்ேபாடும்வைரக்கும் அவர்கைளப் பட்டயத்தனால்
ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள்; சுவாசமுள்ள ஒன்ைறயும் அவர்கள் மீதயாக
ைவக்கவல்ைல. 15 ெயேகாவா தமது ஊழியக்காரனாகய ேமாேசக்கு
எப்படிக் கட்டைளய ட்டிருந்தாேரா, அப்படிேய ேமாேச ேயாசுவாவுக்குக்
கட்டைளய ட்டிருந்தான்; அப்படிேய ேயாசுவா ெசய்தான்; அவன், ெயேகாவா
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ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டதல் ஒன்ைறயும் ெசய்யாமல் வ டவல்ைல. 16 இந்த
வதமாக ேயாசுவா ேசயீருக்கு ஏற ப்ேபாக ற ஆலாக் மைலதுவங்க லீபேனானின்
பள்ளத்தாக்கல் எர்ேமான் மைலயடியல் இருக்கற பாகால்காத் வைரயுள்ள
அந்த முழு ேதசமாக ய மைலகைளயும், ெதன்ேதசம் எல்லாவற்ைறயும்,
ேகாேசன் ேதசத்ைதயும் சமனான பூமிையயும், நாட்டுப்புறத்ைதயும்,
இஸ்ரேவலின் மைலகைளயும் அதன் சமபூமிையயும் ப டித்துக்ெகாண்டு,
17 அைவகளின் ராஜாக்கைளெயல்லாம் ப டித்து, அவர்கைள ெவட்டிக்
ெகான்றுேபாட்டான். 18ேயாசுவாநீண்டநாட்களாகஅந்தராஜாக்கள்எல்ேலாேராடும்
யுத்தம்ெசய்தான். 19 க ப ேயானின் குடிகளாகய ஏவயர்கைளத்தவ ர, ஒரு
பட்டணமும் இஸ்ரேவல் மக்கேளாடு சமாதானம் ெசய்யவல்ைல; மற்ற எல்லாப்
பட்டணங்கைளயும் யுத்தம்ெசய்து ப டித்தார்கள். 20 யுத்தம்ெசய்ய இஸ்ரேவலுக்கு
எத ராக வரும்படிக்கு, அவர்களுைடய இருதயம் கடினமானதும், இப்படிேய
அவர்கள்ேமல் இரக்கம் உண்டாகாமல், ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடி,
அவர்கைள அழித்துப்ேபாட்டதும் ெயேகாவாவால் வந்த காரியமாக இருந்தது.
21அக்காலத்த ேல ேயாசுவா ேபாய், மைலத்ேதசமாக ய எப ேரானிலும் ெதபீரிலும்
ஆனாபலும் யூதாவன் எல்லா மைலகளிலும் இருந்த ஏனாக்கயர்கைள
அவர்களுைடய பட்டணங்கேளாடு ேசர்த்து அழித்தான். 22 இஸ்ரேவல்
மக்களின் ேதசத்தல் ஏனாக்கயர்கள் ஒருவரும் மீதயாக ைவக்கப்படவல்ைல;
காசாவலும் காத்தலும் அஸ்ேதாத்தலும்மட்டும் சலர் மீதயாக இருந்தார்கள்.
23 அப்படிேய ேயாசுவா, ெயேகாவா ேமாேசய டம் ெசான்னபடிெயல்லாம் முழு
ேதசத்ைதயும் ப டித்து, அைத இஸ்ரேவலுக்கு, அவர்களின் ேகாத்த ரங்களுைடய
பங்குகளின்படிேய, ெசாந்தமாகக் ெகாடுத்தான்; யுத்தம் ஓய்ந்ததனால் ேதசம்
அைமதலாகஇருந்தது.

அத்த யாயம் 12
முறயடிக்கப்பட்டஇராஜாக்கள்

1 ேயார்தான் நத க்கு அந்தப் புறத்தல் சூரியன் உதயமாக ற தைசய ேல
அர்ேனான் ஆறு துவங்க எர்ேமான் மைலவைரக்கும், க ழக்ேக சமபூமி
எல்ைலகளிெலல்லாம் உள்ள ராஜாக்கைள இஸ்ரேவலர்கள் முறயடித்து,
அவர்களுைடய ேதசங்கைளயும் சுதந்தரித்துக்ெகாண்டார்கள். 2 அந்த
ராஜாக்களில், எஸ்ேபானில் குடியருந்த எேமாரியர்களின் ராஜாவாகய சீேகான்,
அர்ேனான்ஆற்றங்கைரயல்இருக்கறஆேராேவர்துவங்க ஆற்றன்நடுைமயமும்
பாத க் கீேலயாத் உட்பட அம்ேமானியர்களின் எல்ைலயான யாப்ேபாக்கு
ஆறுவைரயுள்ள ேதசத்ைதயும், 3 சமெவளி துவங்க க் க ழக்ேக இருக்க ற
கன்னேரத் கடல்வைரக்கும் ெபத்ெயச ேமாத் வழியாகக் க ழக்ேக இருக்க ற
சமெவளியன் கடலாகய உப்புக்கடல்வைரக்கும் இருக்க ற ேதசத்ைதயும் ெதற்ேக
அஸ்ேதாத்பஸ்காவுக்குக் கீழாக இருக்க ற ேதசத்ைதயும் ஆட்ச ெசய்தான்.
4 இராட்சதரில் மீதயான பாசானின் ராஜாவாகய ஓகன் எல்ைலையயும்
சுதந்தரித்துக்ெகாண்டார்கள்; அவன் அஸ்தேராத்தலும் எத்ேரயலும் வாழ்ந்து,
5 எர்ேமான் மைலையயும் சல்காயைவயும், ெகசூரியர்கள், மாகாத்தயர்கள்
எல்ைலவைரக்கும் எஸ்ேபானின் ராஜாவாகய சீேகானின் எல்ைலயாக
இருந்த பாத க் கீேலயாத்வைரக்கும் இருக்கும் பாசான் அைனத்ைதயும்
ஆட்ச ெசய்தான். 6அவர்கைளக் ெயேகாவாவன் ஊழியக்காரனாகய ேமாேசயும்
இஸ்ரேவல் மக்களும் முறயடித்தார்கள்; அந்த ேதசத்ைதக் ெயேகாவாவன்
ஊழியக்காரனாகய ேமாேச ரூபனியர்களுக்கும் காத்தயர்களுக்கும் மனாேசயன்
பாத க்ேகாத்த ரத்த ற்கும் ெசாந்தமாகக் ெகாடுத்தான். 7 ேயார்தானுக்கு
இந்தப் புறத்த ேல ேமற்ேக லீபேனானின் பள்ளத்தாக்கலுள்ள பாகால்காத்
துவங்க ேசயீருக்கு ஏற ப்ேபாக ற ஆலாக்மைலவைரக்கும், மைலகளிலும்
பள்ளத்தாக்குகளிலும் சமபூமியலும் மைலகளுக்கடுத்த பகுத களிலும்
வனாந்த ரத்தலும் ெதற்குத் ேதசத்தலும் இருக்கறதும், 8 ேயாசுவா
இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களுக்குச் ெசாந்தமாகப் பங்க ட்டதுமான ஏத்தயர்கள்,
எேமாரியர்கள், கானானியர்கள், ெபரிச யர்கள், ஏவயர்கள், எபூசயர்கள்
என்பவர்களுைடயேதசத்தல்இருந்தவர்களும், ேயாசுவாவும்இஸ்ரேவல்மக்களும்
முறயடித்தவர்களுமான ராஜாக்கள் யாெரன்றால்: 9 எரிேகாவன் ராஜா ஒன்று,
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ெபத்ேதலுக்கு அருகான ஆயீயன் ராஜா ஒன்று, 10 எருசேலமின் ராஜா ஒன்று,
எப ேரானின் ராஜா ஒன்று, 11 யர்மூத்தன் ராஜா ஒன்று, லாகீசன் ராஜா ஒன்று,
12 எக்ேலானின் ராஜா ஒன்று, ேகேசரின் ராஜா ஒன்று, 13 ெதபீரின் ராஜா ஒன்று,
ெகேதரின் ராஜா ஒன்று, 14 ஓர்மாவன் ராஜா ஒன்று, ஆராதன் ராஜா ஒன்று,
15லிப்னாவன் ராஜா ஒன்று, அதுல்லாமின் ராஜா ஒன்று, 16 மக்ெகதாவன் ராஜா
ஒன்று, ெபத்ேதலின் ராஜா ஒன்று, 17 தப்புவாவன் ராஜா ஒன்று, எப்ேபரின் ராஜா
ஒன்று, 18 ஆப்ெபக்கன் ராஜா ஒன்று, லசேரானின் ராஜா ஒன்று, 19 மாேதானின்
ராஜா ஒன்று, ஆத்ேசாரின் ராஜா ஒன்று, 20 ச ம்ேரான் ேமேரானின் ராஜா ஒன்று,
அக்சாபன் ராஜா ஒன்று, 21 தானாகன் ராஜா ஒன்று, ெமக ேதாவன் ராஜா
ஒன்று, 22 ேகேதசன் ராஜா ஒன்று, கர்ேமைலச் சார்ந்த ெயாக்னியாமின் ராஜா
ஒன்று, 23 ேதாரின் கைரையச் ேசர்ந்த ேதாரின் ராஜா ஒன்று, கல்காைலச்ேசர்ந்த
ேகாய மின் ராஜா ஒன்று, 24 த ர்சாவன் ராஜா ஒன்று; ஆக இவர்கெளல்ேலாரும்
முப்பத்ெதாரு ராஜாக்கள்.

அத்த யாயம் 13
சுதந்தரிக்கப்படேவண்டியேதசம்

1 ேயாசுவா வயதுமுத ர்ந்தவனானேபாது, ெயேகாவா அவைன ேநாக்க : நீ
வயதுமுத ர்ந்தவனானாய்; ைகப்பற்ற க்ெகாள்ளேவண்டிய ேதசம் இன்னும்
மகா வ சாலமாக இருக்க றது. 2 மீதயாக இருக்க ற ேதசம் எைவகெளன்றால்,
எக ப்த ற்கு எத ரான சீேகார் ஆறு துவங்கக் கானானியர்கைளச் ேசர்ந்ததாக
என்னப்படும்வடக்ேகஇருக்க றஎக்ேரானின்எல்ைலவைரயுள்ளெபலிஸ்தர்களின்
எல்லா எல்ைலகளும், ெகசூரிம் முழுவதும், 3 காசா, அஸ்ேதாத், அஸ்கேலான்,
காத், எக்ேரான் என்கற பட்டணங்களில் இருக்க ற ெபலிஸ்தர்களுைடய ஐந்து
அத பத களின் நாடும், ஆவயர்களின் நாடும், 4 ெதற்ேக துவங்க ஆப்ெபக்வைர
எேமாரியர்கள் எல்ைலவைர இருக்க ற கானானியர்களின் எல்லா ேதசமும்,
சீேதானியர்களுக்கடுத்த ெமயாரா நாடும், 5 க ப்லியர்களின் நாடும், சூரியன்
உதயமாக ற தைசயல் எர்ேமான் மைலயடிவாரத்தல் இருக்க ற பாகால்காத்
முதல் ஆமாத்துக்குள் நுைழயும்வைரயுள்ள லீபேனான் முழுவதும், 6 லீபேனான்
துவங்க மிஸ்ரேபாத்மாயீம்வைர மைலகளில் குடியருக்க ற அைனவருைடய
நாடும், சீேதானியர்களுைடய எல்லா நாடும்தாேன. நான் அவர்கைள இஸ்ரேவல்
மக்களுக்கு முன்பாகத் துரத்துேவன்; நான் உனக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய, நீ
இஸ்ரேவலுக்குப் பங்குகைளக் ெகாடுக்கச் சீட்டுகைளப்ேபாட்டு ேதசத்ைதப்
பங்க டேவண்டும். 7 ஆதலால் இந்த ேதசத்ைத ஒன்பது ேகாத்த ரங்களுக்கும்,
மனாேசயன்பாத க்ேகாத்த ரத்த ற்கும்ெசாந்தமாகும்படிப் பங்கடுஎன்றார்.

ேயார்தானுக்குக்க ழக்ேகயுள்ளேதசத்தன்ப ரிவுகள்
8 மனாேசயன் பாத க்ேகாத்த ரத்தார்களும் ரூபனியர்களும் காத்தயர்களும்

தங்களுைடய பங்குகைள அைடந்து தீர்ந்தது; அைதக் ெயேகாவாவன்
ஊழியக்காரனாகய ேமாேச ேயார்தானுக்கு மறுபுறத்தல் க ழக்ேக அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தான். 9 அர்ேனான் ஆற்றங்கைரயல் இருக்கற ஆேராேவரும்,
நதயன் நடுவலிருக்கற பட்டணம் துவங்க தீேபான்வைரக்கும் இருக்க ற
ெமெதபாவன் சமபூமி அைனத்ைதயும், 10எஸ்ேபானிலிருந்துஅம்ேமானியர்களின்
எல்ைலவைரஆட்ச ெசய்தஎேமாரியர்களின்ராஜாவாகயசீேகானுக்குரியஎல்லாப்
பட்டணங்கைளயும், 11 கீேலயாத்ைதயும், ெகசூரியர்கள் மாகாத்தயர்களுைடய
எல்ைலயலுள்ள நாட்ைடயும், எர்ேமான் மைல முழுவைதயும், 12அஸ்தேராத்தலும்
எத்ேரயலும் ஆட்ச ெசய்து, ேமாேச முறயடித்துத் துரத்தன இராட்சதர்களில்
மீதயாக இருந்த பாசானின் ராஜாவாகய ஓகுக்குச் சல்காவைரயருந்த
பாசான் முழுவைதயும் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தான். 13 இஸ்ரேவல் மக்கேளா
ெகசூரியர்கைளயும் மாகாத்தயர்கைளயும் துரத்தவ டவல்ைல, ெகசூரியர்களும்
மாகாத்தயர்களும் இந்தநாள்வைர இஸ்ரேவலின் நடுவல் குடியருக்க றார்கள்.
14 ேலவயர்களின் ேகாத்த ரத்த ற்குமட்டும் அவன் பங்கு ெகாடுக்கவல்ைல;
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா ேமாேசக்குச்* ெசான்னபடிேய, அவருைடய
தகனபலிகேள அவர்களுைடய பங்கு. 15 ேமாேச ரூபன் ேகாத்த ரத்த ற்கு

* அத்த யாயம் 13:14 13:14அவர்களுக்கு
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அவர்களுைடய வம்சங்களுக்குத்தக்கதாகப் பங்கு ெகாடுத்தான். 16 அர்ேனான்
ஆற்றங்கைரயல் இருக்கற ஆேராேவரும், ஆற்றன் நடுவலிருக்கற பட்டணம்
துவங்க ெமெதபாவைரயுள்ள சமபூமி முழுவதும், 17 சமபூமியல் இருக்க ற
எஸ்ேபானும், அதன் எல்லாப் பட்டணங்களுமாகய தீேபான், பாேமாத்பாகால்,
ெபத்பாகால் ெமேயான், 18 யாகசா, ெகெதேமாத், ெமபாகாத், 19 கீரியாத்தாயீம்,
சீப்மா, பள்ளத்தாக்கன் மைலயலுள்ள ெசேரத்சகார், 20 ெபத்ேபேயார்,
அஸ்ேதாத்பஸ்கா, ெபத்ெயச ேமாத் முதலான 21 சமபூமியலுள்ள எல்லாப்
பட்டணங்களும், எஸ்ேபானில் ஆட்ச ெசய்த சீேகான் என்னும் எேமாரியர்களுைடய
ராஜாவன் ராஜ்யம் முழுவதும் அவர்கள் எல்ைலக்குள்ளானது; அந்தச்
சீேகாைனயும், ேதசத்த ேல குடியருந்து சீேகானின் அத பதயாக இருந்த ஏவ ,
ேரக்ேகம், சூர், ஊர், ேரபா என்னும் மீதயானின் ப ரபுக்கைளயும் ேமாேச
ெவட்டிப்ேபாட்டான். 22இஸ்ரேவல் மக்கள்ெவட்டினமற்றவர்கேளாடும், ேபேயாரின்
மகனாகய ப ேலயாம் என்னும் குறெசால்லுகறவைனயும் பட்டயத்தனால்
ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள். 23 அப்படிேய ேயார்தானும் அதற்கடுத்த பகுதயும்
ரூபன் ேகாத்த ரத்தன் எல்ைலயானது; இந்தப் பட்டணங்களும் இைவகளின்
க ராமங்களும் ரூபன் ேகாத்த ரத்தார்களுக்கு, அவர்கள் வம்சங்களின்படி
வந்த பங்கு. 24 காத் ேகாத்த ரத்த ற்கு ேமாேச அவர்கள் வம்சங்களுக்குத்
தகுந்தபடிக் ெகாடுத்தது என்னெவன்றால்: 25 யாேசரும், கீேலயாத்தன்
எல்லாப் பட்டணங்களும், ரப்பாவுக்கு எத ேர இருக்க ற ஆேராேவர்வைரயுள்ள
அம்ேமானியர்களின் பாத த் ேதசமும், 26 எஸ்ேபான் துவங்க ராமாத்மிஸ்ேப வைர
ெபத்ெதானீம்வைரக்கும்இருக்க றதும்,மகனாயீம்துவங்க ெதபீரின்எல்ைலவைர
இருக்க றதும், 27 எஸ்ேபானின் ராஜாவாகய சீேகானுைடய ராஜ்யத்தன் மற்றப்
பகுத களாகய பள்ளத்தாக்கல் இருக்க ற ெபத்தாராமும், ெபத்ந ம்ராவும்,
சுக்ேகாத்தும் சாப்ேபானும், ேயார்தான்வைர இருக்க றதும், க ழக்ேக ேயார்தானின்
கைரேயாரமாக கன்னேரத் கடலின் கைடசவைரக்கும் இருக்க றதும், அவர்கள்
எல்ைலக்குள்ளானது. 28 இந்தப் பட்டணங்களும் இைவகளின் க ராமங்களும்
காத் ேகாத்த ரத்தார்களுக்கு, அவர்களுைடய வம்சங்களின்படி வந்த பங்கு.
29 மனாேசயன் பாத க் ேகாத்த ரத்த ற்கும், ேமாேச அவர்களுைடய வம்சத்த ற்குத்
தகுந்தபடிக் ெகாடுத்தான். 30 மகனாயீம் துவங்க , பாசானின் ராஜாவாகய ஓகன்
முழு ராஜ்யமாக இருக்க ற பாசான் முழுவதும், பாசானிலுள்ள யாவீரின் எல்லா
ஊர்களுமான அறுபது பட்டணங்கள் அவர்களுைடய எல்ைலக்குள்ளானது.
31 பாத க் கீேலயாத்ைதயும், பாசானிேல அஸ்தேராத், எத்ேரய என்னும் ஓகு
ராஜ்யத்தன் பட்டணங்கைளயும், மனாேசயன் மகனாகய மாகீரின் மக்கள்
பாத ப்ேபருக்கு அவர்களுைடய வம்சங்களின்படிேய ெகாடுத்தான். 32 ேமாேச
க ழக்ேக எரிேகாவன் அருேக ேயார்தானுக்கு அக்கைரயல் இருக்கற ேமாவாபன்
சமெவளிகளில் பங்குகளாகக் ெகாடுத்தைவகள் இைவகேள. 33 ேலவ
ேகாத்த ரத்த ற்கு ேமாேச பங்கு ெகாடுக்கவல்ைல, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவாஅவர்களுக்குச்ெசால்லியருந்தபடி,அவேரஅவர்களுைடயபங்கு.

அத்த யாயம் 14
ேயார்தானுக்குேமற்ேகயுள்ளேதசத்தன்ப ரிவுகள்

1 கானான் ேதசத்த ேல இஸ்ரேவல் மக்கள் சுதந்தரித்துக்ெகாண்ட
ேதசங்கைள ஆசாரியனாகய எெலயாசாரும், நூனின் மகனாகய ேயாசுவாவும்
இஸ்ரேவல் மக்களுைடய ேகாத்த ரப் ப தாக்களின் தைலவர்களும், ெயேகாவா
ேமாேசையக்ெகாண்டு கட்டைளய ட்டபடி சீட்டுப்ேபாட்டு, 2 ஒன்பதைரக்
ேகாத்த ரங்களுக்கும் ெசாந்தமாகப் பங்க ட்டார்கள். 3 மற்ற இரண்டைரக்
ேகாத்த ரங்களுக்கும் ேமாேச ேயார்தானுக்கு மறுபுறத்த ேல பங்கு
ெகாடுத்தருந்தான்; ேலவயர்களுக்குமட்டும் அவர்கள் நடுவல் பங்கு
ெகாடுக்கவல்ைல. 4 மனாேச மற்றும் எப்ப ராயீம் என்பவர்கள் ேயாேசப்பன்
இரண்டு ேகாத்த ரங்களானார்கள்; ஆகேவஅவர்கள் ேலவயர்களுக்கு ேதசத்த ேல
பங்குெகாடுக்காமல், குடியருக்கும்படி பட்டணங்கைளயும், அவர்களுைடய
ஆடுமாடுகள் முதலான ெசாத்துக்காக ெவளிந லங்கைளமட்டும் அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தார்கள். 5 ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடி இஸ்ரேவல் மக்கள்
ெசய்து, ேதசத்ைதப் பங்க ட்டார்கள்.
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எப ேரான்காேலபுக்குக்ெகாடுக்கப்படுதல்
6 அப்ெபாழுது யூதாவன் ேகாத்த ரத்தார்கள் கல்காலிேல ேயாசுவாவ டம்

வந்தார்கள்;ேகனாச யனானஎப்புன்ேனயன்மகனாகயகாேலப்அவைனேநாக்க :
காேதஸ்பர்ேனயாவ ேல ெயேகாவா என்ைனக்குறத்தும் உம்ைமக்குறத்தும்
ேதவனுைடய மனிதனாகய ேமாேசய டம் ெசான்ன வார்த்ைதைய நீர் அறவீர்.
7 ேதசத்ைத ேவவுபார்க்கக் ெயேகாவாவன்ஊழியக்காரனாகய ேமாேச என்ைனக்
காேதஸ்பர்ேனயாவலிருந்துஅனுப்புக றேபாது,எனக்கு 40வயதாகஇருந்தது;என்
இருதயத்தலுள்ளபடிேய அவருக்கு மறுெசய்த ெகாண்டுவந்ேதன். 8 ஆனாலும்
என்ேனாடு வந்த என் சேகாதரர்கள் மக்களின் இருதயத்ைதப் பயத்தனாேல
கைரயச்ெசய்தார்கள்; நாேனா என் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ உத்தமமாகப்
பன்பற்ற ேனன். 9 அந்த நாளிேல ேமாேச: நீ என் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
உத்தமமாகப் பன்பற்றனபடியனால், உன் கால் மித த்த ேதசம் உனக்கும்
உன் பள்ைளகளுக்கும் என்ெறன்ைறக்கும் ெசாந்தமாக இருக்கட்டும் என்று
ெசால்லி ஆைணயட்டார். 10 இப்ேபாதும், இேதா, ெயேகாவா ெசான்னபடிேய
என்ைன உயேராடு காத்தார்; இஸ்ரேவலர்கள் வனாந்த ரத்தல் நடந்தேபாது,
ெயேகாவா அந்த வார்த்ைதைய ேமாேசய டம் ெசால்லிஇப்ெபாழுது 45வருடங்கள்
ஆனது; இேதா, இன்று நான் எண்பத்ைதந்து வயதுள்ளவன். 11 ேமாேச என்ைன
அனுப்புக ற நாளில், எனக்கு இருந்த அந்த ெபலன் இந்தநாள்வைர எனக்கு
இருக்கறது; யுத்தத்த ற்குப் ேபாக்கும் வரத்துமாக இருக்க றதற்கு அப்ெபாழுது
எனக்கு இருந்த ெபலன் இப்ெபாழுதும் எனக்கு இருக்கறது. 12 ஆகேவ
ெயேகாவா அந்த நாளிேல ெசான்ன இந்த மைலநாட்ைட எனக்குத்தாரும்;
அங்ேக ஏனாக்கயர்களும், பாதுகாப்பான ெபரிய பட்டணங்களும் உண்ெடன்று
நீர் அந்த நாளிேல ேகள்வப்பட்டீேர; ெயேகாவா என்ேனாடு இருப்பாரானால்,
ெயேகாவா ெசான்னபடி, அவர்கைளத் துரத்தவடுேவன் என்றான். 13அப்ெபாழுது
ேயாசுவா: எப்புன்ேனயன் மகனாகய காேலைப ஆசீர்வத த்து, எப ேராைன
அவனுக்குப் பங்காகக் ெகாடுத்தான். 14ஆகேவ ேகனாச யனான எப்புன்ேனயன்
மகனாகய காேலப் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ உத்தமமாகப்
பன்பற்றனபடியனால், இந்த நாள்வைர இருக்க றபடி, எப ேரான் அவனுக்குச்
ெசாந்தமானது. 15முன்ேன எப ேரானுக்குக் கீரியாத் அர்பா என்ற ெபயர் இருந்தது;
அர்பா என்பவன் ஏனாக்கயர்களுக்குள்ேள ெபரிய மனிதனாக இருந்தான்; யுத்தம்
ஓய்ந்ததனால் ேதசம்அைமதலாகஇருந்தது.

அத்த யாயம் 15
யூதா ேகாத்த ரத்தார்களின்பங்கு

1 யூதா ேகாத்த ரத்த ற்கு அவர்களுைடய வம்சங்களின்படி உண்டான
பங்குவீதமாவது: ஏேதாமின் எல்ைலக்கு அருேக உள்ள சீன்வனாந்த ரேம
ெதன்பகுதயன் கைடச எல்ைல. 2 ெதன்பகுதயான அவர்களுைடய
எல்ைல சவக்கடலின்* கைடச யல் ெதற்கு ேநாக்க இருக்க ற முைனதுவங்க ,
3 ெதன்பகுதயல் இருக்கற அக்ராபீமின் ேமடுகளுக்கும், அங்ேகயருந்து
சீனுக்கும் ேபாய், ெதற்ேக இருக்க ற காேதஸ்பர்ேனயாவுக்கு ஏற , எஸ்ேராைனக்
கடந்து, ஆதாருக்கு ஏற , கர்க்காைவச் சுற்ற ப் ேபாய், 4 அஸ்ேமானுக்கும்,
அங்ேகயருந்து எக ப்தன் ஆற்றுக்கும் ெசன்று, மத்தய தைரக் கடல்வைரக்கும்
ேபாய் முடியும்; இதுேவ உங்களுைடய ெதன்பகுத க்கு எல்ைலயாக இருக்கும்
என்றான். 5 க ழக்கு எல்ைலயானது, ேயார்தான் நதயன்ஆரம்பம்வைர இருக்க ற
சவக்கடல். வடபுறமான எல்ைல, ேயார்தான் நதயன் ஆரம்பம் இருக்க ற
கடலின் முைனதுவங்க , 6 ெபத்ஓக்லாவுக்கு ஏற , வடக்ேக இருக்க ற ெபத்
அரபாைவக் கடந்து, ரூபனின் மகனாகய ேபாகனின் கல்லுக்கு ஏற ப்ேபாய்,
7 ப றகு ஆேகார் பள்ளத்தாக்ைகவ ட்டுத் ெதபீருக்கு ஏற , வடக்ேக ஆற்றன்
ெதன்புறமானஅதும்மீமின்ேமட்டுக்குமுன்பாகஇருக்க றகல்காலுக்குேநராகவும்,
அங்ேகயருந்து என்ேசேமசன் நீரூற்றுவைரக்கும் ேபாய், என்ேராேகல் என்னும்
கணற்றுக்குச் ெசன்று, 8 ப றகு எபூசயர்கள் குடியருக்க ற எருசேலமுக்குத்
ெதன்புறமாக இன்ேனாமுைடய மகனின் பள்ளத்தாக்ைகக் கடந்து, வடக்ேக
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இருக்கற இராட்சதர்களுைடய பள்ளத்தாக்கன் கைடசயல் ேமற்காக இன்ேனாம்
பள்ளத்தாக்கன் முன்னிருக்க ற மைலயன் உச்சவைர ஏற ப்ேபாய், 9 அந்த
மைலயன் உச்சயலிருந்து ெநப்ேதாவாவன் நீரூற்றுக்குப் ேபாய், எப்ெபேரான்
மைலயன் பட்டணங்களுக்குச் ெசன்று, கீரியாத்ெயயாரீமாக ய பாலாவுக்குப்
ேபாய், 10 பாலாவலிருந்து ேமற்ேக ேசயீர் மைலக்குத் தரும்ப , வடக்ேக இருக்க ற
ெகசேலானாகயெயயாரீம்மைலக்குப்பக்கமாகப்ேபாய்,ெபத்ஷேமசுக்குஇறங்க ,
த ம்னாவுக்குப் ேபாய், 11 1 பன்பு வடக்ேக இருக்க ற எக்ேரானுக்குப் பக்கமாகச்
ெசன்று, ச க்ேரானுக்கு ஓடி, பாலாமைலையக் கடந்து, யாப்னிேயலுக்குச் ெசன்று,
மத்தய தைரக் கடலிேல முடியும். 12 ேமற்கு எல்ைல, ெபரிய மத்தய தைரக்
கடேல; இது யூதா ேகாத்த ரத்தார்களுக்கு அவர்களுைடய வம்சங்களின்படி
சுற்றலுமிருக்கும் எல்ைல. 13 எப்புன்ேனயன் மகனாகய காேலபுக்கு,
ேயாசுவா, ெயேகாவா தனக்குக் கட்டைளய ட்டபடி, ஏனாக்கன் தகப்பனாகய
அர்பாவன் பட்டணமான எப ேராைன யூதா ேகாத்த ரத்தன் நடுேவ பங்காகக்
ெகாடுத்தான். 14அங்ேகயருந்த ேசசாய், அகீமான், தல்மாய் என்னும் ஏனாக்கன்
மூன்று மகன்கைளயும் காேலப் துரத்தவ ட்டு, 15 அங்ேகயருந்து ெதபீரின்
குடிகளிடத்த ற்குப் ேபானான்; முற்காலத்த ேல ெதபீரின் ெபயர் கீரியாத்ெசப்ேபர்.
16 கீரியாத்ெசப்ேபைர அழித்துக் ைகப்பற்றுகறவனுக்கு, என் மகளாகய
அக்சாைளத் தருமணம் ெசய்துெகாடுப்ேபன் என்று காேலப் ெசான்னான்.
17 அப்ெபாழுது காேலபன் சேகாதரனாகய ேகனாசன் மகன் ஒத்னிேயல்
அைதக் ைகப்பற்றனான்; எனேவ, தன் மகள் அக்சாைள அவனுக்குத் தருமணம்
ெசய்துெகாடுத்தான். 18 அவள் புறப்படும்ேபாது, என் தகப்பனிடத்தல் ஒரு
வயல்ெவளிையக் ேகட்கேவண்டும் என்று அவனிடம் அனுமத ெபற்றுக்ெகாண்டு,
கழுைதயன்ேமலிருந்து இறங்கனாள். காேலப் அவைளப் பார்த்து: உனக்கு
என்னேவண்டும் என்றான். 19 அப்ெபாழுது அவள்: எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம்
தரேவண்டும்; எனக்கு வறட்ச யான நலத்ைதத் தந்தீர்; நீர்ப்பாய்ச்சலான
நலத்ைதயும் எனக்குத் தரேவண்டும் என்றாள்; அப்ெபாழுது அவளுக்கு
ேமற்புறத்தலும் கீழ்ப்புறத்தலும் நீர்ப்பாய்ச்சலான நலங்கைளக் ெகாடுத்தான்.
20 யூதா ேகாத்த ரத்தார்களுக்கு அவர்களுைடய வம்சங்களின்படி உண்டான
பங்கு என்னெவன்றால்: 21 ெதன்புறத்தன் கைடசயான ஏேதாமின் எல்ைலக்கு
ேநராக, யூதா ேகாத்த ரத்த ற்குக் கைடத்த பட்டணங்களாவன: கப்ெசேயல்,
ஏேதர், யாகூர், 22 கீனா. த ேமானா, ஆதாதா, 23 ேகேதஸ், ஆத்ேசார், இத்னான்,
24 சீப், ேதெலம், ெபயாேலாத், 25 ஆத்ேசார், அதாத்தா, கீரிேயாத், எஸ்ேரான்
என்னும் ஆத்ேசார், 26 ஆமாம், ேசமா, ெமாலாதா, 27 ஆத்சார்காதா, எஸ்ேமான்,
ெபத்ெபேலத், 28ஆசார்சூவால்,ெபயர்ெசபா,பஸ்ேயாத்யா, 29பாலா, ஈய ம்,ஏத்ேசம்,
30 எல்ேதாலாத், ெகசீல், ஓர்மா, 31 ச க்லாக், மத்மன்னா, சன்சன்னா, 32ெலபாேயாத்,
ச ல்லீம்,ஆயீன், ரிம்ேமான்என்பைவகள்;எல்லாப்பட்டணங்களும்அைவகளுைடய
க ராமங்களும் உட்பட இருபத்ெதான்பது. 33 பள்ளத்தாக்கு நாட்டில் எஸ்தாேவால்,
ேசாரியா,அஷ்னா, 34சேனாகா,என்கன்னீம்,தப்புவா,ஏனாம், 35யர்மூத்,அதுல்லாம்,
ேசாக்ேகா,அேசக்கா, 36சாராயீம்,அதத்தாயீம்,ெகேதரா, ேகெதெராத்தாயீம்;இந்தப்
பட்டணங்களும் அைவகளுைடய க ராமங்களும் உட்பட பதனான்கு. 37 ேசனான்,
அதாஷா,மிக்தால்காத், 38தலியான்,மிஸ்ேப,ேயாக்ெதேயல், 39லாகீஸ்,ேபாஸ்காத்,
எக்ேலான், 40 காேபான், லகமாம், க த்லீஷ், 41 ெகெதேராத், ெபத்டாேகான், நாமா,
மக்ெகதா; இந்தப் பட்டணங்களும் அைவகளுைடய க ராமங்களும் உட்பட
பதனாறு. 42 லிப்னா, ஏத்ேதர், ஆசான், 43 இப்தா, அஸ்னா, ெநசீப், 44 ேககலா,
அக்சீப், மேரஷா; இந்தப் பட்டணங்களும் அைவகளுைடய க ராமங்களும் உட்பட
ஒன்பது. 45 எக்ேரானும் அதன் ெவளிந லங்களும் க ராமங்களும், 46 எக்ேரான்
துவங்க ச் மத்தய தைரக் கடல் வைர, அஸ்ேதாத்தன் பகுதயல் இருக்கற
எல்லா ஊர்களும், அைவகளின் க ராமங்களும், 47 அஸ்ேதாத்தும், அதன்
ெவளிந லங்களும்க ராமங்களும்,காசாவும்எக ப்தன்ஆறுவைரயருக்க றஅதன்
ெவளிந லங்களும் க ராமங்களுேம; மத்தய தைரக் கடேல எல்ைல. 48மைலகளில்
சாமீர்,யாத்தீர், ேசாக்ேகா, 49தன்னா,ெதபீர் என்னப்பட்ட கீரியாத்சன்னா, 50ஆனாப்,
எஸ்ெதெமா, ஆனீம், 51 ேகாேசன், ஓேலான், க ேலா; இந்தப் பட்டணங்களும்
அைவகளுைடய க ராமங்களும் உட்பட பத ெனான்று. 52அராப், தூமா, எஷயான்,
53 யானூம், ெபத்தப்புவா, ஆப்ெபக்கா, 54 உம்தா, எப ேரானாகய கீரியாத் அர்பா,
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சீேயார்; இந்தப் பட்டணங்களும் அைவகளுைடய க ராமங்களும் உட்பட ஒன்பது.
55 மாேகான், கர்ேமல், சீப், யுத்தா, 56 ெயஸ்ரேயல், ெயாக்ெதயாம், சேனாகா,
57காயன்,க பயா,த ம்னா;இந்தப்பட்டணங்களும்அைவகளுைடயக ராமங்களும்
உட்படப் பத்து. 58 அல்கூல், ெபத்சூர், ேகேதார், 59 மாராத், ெபதாேனாத்,
எல்ெதேகான்; இந்தப் பட்டணங்களும் அைவகளுைடய க ராமங்களும் உட்பட
ஆறு. 60 கீரியாத்ெயயாரீமாக ய கீரியாத்பாகால், ரபா; இந்தப் பட்டணங்களும்
அைவகளுைடய க ராமங்களும் உட்பட இரண்டு. 61 வனாந்த ரத்தல், ெபத்
அரபா, மித்தீன், ெசக்காக்கா, 62 ந ப்சான், உப்புப்பட்டணம், என்ேகத ; இந்தப்
பட்டணங்களும் அைவகளுைடய க ராமங்களும் உட்பட ஆறு. 63 எருசேலமிேல
குடியருந்த எபூசயர்கைளயூதா ேகாத்த ரத்தார்கள் துரத்தவ டமுடியாமல்ேபானது;
ஆகேவ இந்த நாள்வைர எபூசயர்கள் யூதா ேகாத்த ரத்தார்கேளாடு எருசேலமிேல
குடியருக்க றார்கள்.

அத்த யாயம் 16
மனாேச மற்றும்எப்ப ராயீமியர்களின்பங்கு

1 ேயாேசப்பன் ேகாத்த ரத்தார்களுக்கு வழுந்த சீட்டினால் கைடத்த
பங்குவீதமாவது: எரிேகாவன் அருேக இருக்க ற ேயார்தானிலிருந்து,
ேயார்தானுக்குக் க ழக்கான நீரூற்றுக்குப் ேபாய், எரிேகா துவங்க ப் ெபத்ேதலின்
மைலகள்வைரயுள்ள வனாந்த ர வழியாகவும் ெசன்று, 2 ெபத்ேதலிலிருந்து
லூஸுக்குப் ேபாய், அற்கயனுைடய எல்ைலயாகய அதேராத்ைதக் கடந்து,
3 ேமற்ேக யப்ெலத்தயர்களின் எல்ைலக்கும் தாழ்வான ெபத்ெதாேரான் ேகேசர்
என்னும் எல்ைலகள்வைர இறங்க , மத்தய தைரக் கடல் வைரக்கும் ேபாய்
முடியும். 4 இைத ேயாேசப்பன் ேகாத்த ரங்களாகய மனாேசயும் எப்ப ராயீமும்
சுதந்தரித்தார்கள். 5 எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்தார்களுக்கு அவர்களுைடய
வம்சங்களின்படி உண்டான பங்கனுைடய க ழக்கு எல்ைல அதேராத் அதார்
துவங்க , ேமலான ெபத்ெதாேரான்வைர ேபாக றது. 6 ேமற்கு எல்ைல
மிக்ேமத்தாத்த ற்கு வடக்காகச் ெசன்று, க ழக்ேக தானாத்சீேலாவுக்குத் தரும்ப ,
அைத யேநாகாவுக்குக் க ழக்காகக் கடந்து, 7யேநாகாவலிருந்து அதேராத்த ற்கும்
நகராத்த ற்கும் இறங்க , எரிேகாவன் அருேக வந்து, ேயார்தானுக்குச் ெசல்லும்.
8 தப்புவாவலிருந்து ேமற்கு எல்ைல, கானா நத க்குப் ேபாய், மத்தய தைரக்
கடலிேல முடியும்; இது எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்த ற்கு அவர்கள் வம்சங்களின்படி
உண்டானபங்கு. 9பன்னும்எப்ப ராயீம்ேகாத்த ரத்தார்களுக்குப்ப ரத்த ேயகமாகக்
ெகாடுக்கப்பட்ட பட்டணங்களும் அைவகளின் க ராமங்கள் எல்லாம் மனாேச
ேகாத்த ரத்தார்களுைடய பங்கன் நடுவல் இருக்கறது. 10 அவர்கள் ேகேசரிேல
குடியருந்த கானானியர்கைளத் துரத்தவ டவல்ைல; ஆகேவ கானானியர்கள்,
இந்த நாள்வைர இருக்க றபடி, எப்ப ராயீமர்களுக்குள்ேள குடியருந்து, கட்டாய
ேவைலக்காரர்களாக்கப்பட்டார்கள்.

அத்த யாயம் 17
ேயாேசப்பன்வம்சத்தார்களின்பங்குகள்

1 மனாேச ேகாத்த ரத்த ற்கும் பங்கு கைடத்தது; அவன் ேயாேசப்புக்குத்
தைலப்பள்ைளயானவன்; மனாேசயன் மூத்தமகனும் கெலயாத்தன்
தகப்பனுமான மாகீர் யுத்தமனிதனானபடியனால், கீேலயாத்தும்,
பாசானும் அவனுக்குக் கைடத்தது. 2 அப ேயசரின் ேகாத்த ரத்தார்களும்,
ஏேலக்கன் ேகாத்த ரத்தார்களும், அஸ்ரிேயலின் ேகாத்த ரத்தார்களும்,
ெசேகமின் ேகாத்த ரத்தார்களும், எப்ேபரின் ேகாத்த ரத்தார்களும்,
ெசமீதாவன் ேகாத்த ரத்தார்களுமான மனாேசயனுைடய மற்ற மகன்களின்
ேகாத்த ரத்தார்களாகய அப ேயசரின் வம்சங்களுக்குத் தகுந்த பங்குகள்
ெகாடுக்கப்பட்டது. தங்கள் வம்சங்களுக்குள்ேள அவர்கேள ேயாேசப்பன்
மகனாகய மனாேசயன் ஆண்பள்ைளகளாக இருந்தார்கள். 3 மனாேசயன்
மகனாகய மாகீருக்குப் ப றந்த க ெலயாத்தன் மகனாகய எப்ேபரின் மகன்
ெசெலாப்ப யாத்துக்கு மகள்கள் தவ ர மகன்கள் இல்ைல; மகள்களின் ெபயர்கள்
மக்லாள், ேநாவாள், ஒக்லாள், மில்காள், த ர்சாள் என்பைவகள். 4 அவர்கள்
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ஆசாரியனாகய எெலயாசாருக்கும் நூனின் மகனாகய ேயாசுவாவுக்கும்
ப ரபுக்களுக்கும் முன்பாகச் ேசர்ந்துவந்து: எங்களுைடய சேகாதரர்கள் நடுேவ
எங்களுக்குப் பங்குகள் ெகாடுக்கும்படி ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டார்
என்றார்கள்; ஆகேவ அவர்களுைடய தகப்பனுைடய சேகாதரர்களின்
நடுேவ, ெயேகாவாவுைடய கட்டைளயன்படி, அவர்களுக்குப் பங்குகைளக்
ெகாடுத்தான். 5 ேயார்தான் நத க்கு க ழக்கு தைசயல் இருக்கற கீேலயாத்,
பாசான் என்னும் ேதசங்கள் அல்லாமல், மனாேசக்குச் சீட்டிேல வழுந்தது
பத்துப் பங்குகளாகும். 6 மனாேசயன் மகள்கள் அவனுைடய மகன்கேளாடு
பங்குகைளப் ெபற்றார்கள்; மனாேசயன் மற்றக் ேகாத்த ரத்தார்களுக்கு
கீேலயாத் ேதசம் கைடத்தது. 7 மனாேசயன் எல்ைல, ஆேசர் துவங்க சீேகமின்
முன்னிருக்க ற மிக்ேமத்தாவுக்கும்,அங்ேகயருந்துவலதுபுறமாக என்தப்புவாவன்
குடிகளிடத்த ற்கும் ேபாக றது. 8 தப்புவாவன் நலம் மனாேசக்குக் கைடத்தது;
மனாேசயன் எல்ைலேயாடு இருக்க ற தப்புவாேவா, எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்தன்
வசமானது. 9 ப றகு அந்த எல்ைல கானா என்னும்ஆற்றுக்குப் ேபாய், ஆற்றுக்குத்
ெதற்காக இறங்குகறது; மனாேசயனுைடய பட்டணங்களின் நடுவல் இருக்கற
அவ்வ டத்துப் பட்டணங்கள் எப்ப ராயீமுைடயைவகள்; மனாேசயன் எல்ைல
ஆற்றுக்கு வடக்ேகயருந்து மத்தய தைரக்கடலில் ேபாய் முடியும். 10 ெதன்நாடு
எப்ப ராயீமுைடயது; வடநாடு மனாேசயனுைடயது; மத்தய தைரக் கடல் அதன்
எல்ைல; அது வடக்ேக ஆேசைரயும், க ழக்ேக இசக்காைரயும் ெதாடுக றது.
11 இசக்காரிலும் ஆேசரிலும் இருக்க ற மூன்று நாடுகளாகய ெபத்ெசயானும்
அதன் க ராமங்களும், இப்ேலயாமும் அதன் க ராமங்களும், ேதாரின் குடிகளும்
அதன் க ராமங்களும் எந்ேதாரின் குடிகளும் அதன் க ராமங்களும், தானாகன்
குடிகளும் அதன் க ராமங்களும் ெமக ேதாவன் குடிகளும் அதன் க ராமங்களும்
மனாேசயனுைடயைவகள். 12 மனாேசயன் ேகாத்த ரத்தார்கள் அந்தப்
பட்டணங்களின் குடிகைளத் துரத்தவ ட முடியாமல்ேபானது; கானானியர்கள்
அந்தப் பகுதய ேல குடியருக்கேவண்டுெமன்று இருந்தார்கள். 13 இஸ்ரேவல்
மக்கள் பலத்து ெபருகனேபாதும், கானானியர்கைள முழுவதும் துரத்தவ டாமல்,
அவர்கைளக் கட்டாய ேவைலக்காரர்களாக்க க்ெகாண்டார்கள். 14 ேயாேசப்பன்
சந்ததயனர் ேயாசுவாைவ ேநாக்க : ெயேகாவா எங்கைள இதுவைரக்கும்
ஆசீர்வத த்து வந்ததனால், நாங்கள் எண்ணிக்ைகயல் ெபருகனவர்களாக
இருக்க ேறாம்; நீர் எங்களுக்குச் ெசாந்தமாக ஒேர அளைவயும் ஒேர பங்ைகயும்
ெகாடுத்தது என்ன என்று ேகட்டார்கள். 15 அதற்கு ேயாசுவா: நீங்கள்
எண்ணிக்ைகயல் ெபருகனவர்களாகவும், எப்ப ராயீம் மைலகள் உங்களுக்கு
ெநருக்கமாகவும் இருந்தால், ெபரிச யர்கள் ெரப்பாயீமியர்கள் குடியருக்க ற
மைலேதசத்த ற்குப் ேபாய் உங்களுக்கு இடம் உண்டாக்க க்ெகாள்ளுங்கள்
என்றான். 16அதற்கு ேயாேசப்பன் சந்ததயனர்: மைலகள் எங்களுக்குப் ேபாதாது;
பள்ளத்தாக்கு நாட்டிலிருக்க ற ெபத்ெசயானிலும், அதன் க ராமங்களிலும்,
ெயஸ்ரேயல் பள்ளத்தாக்கலும் குடியருக்க ற எல்லாக் கானானியர்களிடமும்
இரும்புஇரதங்கள்உண்டுஎன்றார்கள். 17ேயாசுவா,ேயாேசப்புவம்சத்தார்களாகய
எப்ப ராயீமியர்கைளயும் மனாேசயர்கைளயும் ேநாக்க : நீங்கள் எண்ணிக்ைகயல்
ெபருகனவர்கள்,உங்களுக்குமகாபராக்க ரமமும்உண்டு,ஒருபங்குமட்டும்அல்ல,
மைலத்ேதசமும்உங்களுைடயதாகும். 18அதுகாடாகஇருக்க றபடியனாேல, அைத
ெவட்டிச்சீர்படுத்துங்கள்,அப்ெபாழுதுஅதன்கைடசவைரக்கும்உங்களுைடயதாக
இருக்கும்; கானானியர்களுக்கு இரும்பு ரதங்கள் இருந்தாலும், அவர்கள்
பலத்தவர்களாகஇருந்தாலும், நீங்கள்அவர்கைளத்துரத்தவடுவீர்கள்என்றான்.

அத்த யாயம் 18
மீதமுள்ளேதசத்தன்ப ரிவுகள்

1 இஸ்ரேவல் மக்களின் சைபெயல்லாம் சீேலாவ ேல கூடி, அங்ேக ஆசரிப்புக்
கூடாரத்ைதஅைமத்தார்கள். ேதசம்அவர்களின்வசமானது. 2இஸ்ரேவல்மக்களில்
தங்களுைடய பங்குகைள இன்னும் பங்க ட்டுக்ெகாள்ளாத ஏழு ேகாத்த ரங்கள்
இருந்தன. 3 ஆகேவ ேயாசுவா இஸ்ரேவல் மக்கைள ேநாக்க : உங்களுைடய
ப தாக்களின் ேதவனாகய ெயேகாவா உங்களுக்குக் ெகாடுத்த ேதசத்ைதச்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்வதற்கு, நீங்கள் எதுவைரக்கும் அசதயாக இருப்பீர்கள்.
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4 ேகாத்த ரத்த ற்கு மும்மூன்று மனிதர்கைளத் ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள்;
அவர்கள் எழுந்து புறப்பட்டு, ேதசத்த ேல சுற்ற த்த ரிந்து அைதத் தங்கள்
பங்குகளுக்குத்தக்கதாக வ பரமாக எழுத , என்னிடம் ெகாண்டுவரும்படி
அவர்கைள அனுப்புேவன். 5 அைத ஏழு பங்குகளாகப் பங்கடுவார்கள்;
யூதா வம்சத்தார்கள் ெதற்ேக இருக்க ற தங்களுைடய எல்ைலயலும்,
ேயாேசப்பு வம்சத்தார்கள் வடக்ேக இருக்க ற தங்களுைடய எல்ைலயலும்
நைலத்தருக்கட்டும். 6 நீங்கள் ேதசத்ைத ஏழு பங்குகளாக வவரித்து எழுத ,
இங்ேக என்னிடம் ெகாண்டுவாருங்கள்; அப்ெபாழுது இந்த இடத்த ேல
நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் உங்களுக்காகச்
சீட்டுப்ேபாடுேவன். 7 ேலவயர்களுக்கு உங்கள் நடுேவ பங்கு இல்ைல;
ெயேகாவாவுைடய ஆசாரியத்துவேம அவர்களின் பங்கு; காத்தும் ரூபனும்
மனாேசயன் பாத க் ேகாத்த ரமும் ேயார்தானுக்கு மறுபுறத்த ேல க ழக்ேக
ெயேகாவாவன் ஊழியக்காரனாகய ேமாேச தங்களுக்குக் ெகாடுத்த தங்கள்
பங்குகைளப்ெபற்றுவ ட்டார்கள்என்றான். 8அப்ெபாழுதுஅந்தமனிதர்கள்எழுந்து
புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்; ேதசத்ைதக் குற த்து வபரம் எழுதப்ேபாக றவர்கைள
ேயாசுவா ேநாக்க : நீங்கள் ேபாய், ேதசத்த ேல சுற்ற த்த ரிந்து, அதன்
வபரத்ைத எழுத , என்னிடம் தரும்பவாருங்கள்; அப்ெபாழுது இங்ேக
சீேலாவ ேல ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் உங்களுக்காகச் சீட்டுப்ேபாடுேவன்
என்று ெசான்னான். 9 அந்த மனிதர்கள் ேபாய், ேதசம் எங்கும் அந்தந்தப்
பட்டணங்களின்படிேய ஏழுபங்குகளாக ஒரு புத்தகத்தல் எழுத க்ெகாண்டு,
சீேலாவல் இருக்கற முகாமிேல ேயாசுவாவ டத்த ற்கு வந்தார்கள். 10அப்ெபாழுது
ேயாசுவா அவர்களுக்காகச் சீேலாவ ேல ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
சீட்டுப்ேபாட்டு, அங்ேக இஸ்ரேவல் மக்களின் பங்குவீதப்படி அவர்களுக்கு
ேதசத்ைதப் பங்க ட்டான்.

ெபன்யமீன்ேகாத்த ரத்தார்களின்பங்கு
11 ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்த ற்கு அவர்களுைடய வம்சங்களின்படிேய

அவர்களுக்குச் சீட்டு வழுந்தது; அவர்கள் பங்கு வீதத்தன் எல்ைலயானது
யூதா வம்சத்தார்களுக்கும் ேயாேசப்பு வம்சத்தார்களுக்கும் நடுவல் இருந்தது.
12 அவர்களுைடய வட எல்ைல, ேயார்தானிலிருந்து வந்து, எரிேகாவ ற்கு
வடக்குப் பக்கமாகச் ெசன்று, அதன்பன்பு ேமற்ேக மைலயல் ஏற , ெபத்தாேவன்
வனாந்த ரத்தல் ேபாய் முடியும். 13அங்ேகயருந்து அந்த எல்ைல, ெபத்ேதலாகய
லூசுக்கு வந்து, லூஸுக்குத் ெதற்குப் பக்கமாகப் ேபாய், அதேராத் அதாருக்குக்
கீேழ உள்ள ெபத்ெதாேரானுக்குத் ெதற்ேக இருக்க ற மைலயருேக இறங்கும்.
14அங்ேகயருந்து எல்ைல ேமற்குமூைலக்குப் ெபத்ெதாேரானுக்கு எத ேர ெதற்காக
இருக்க றமைலக்குத்ெதன்புறமாகப்ேபாய்த்தரும்ப ,கீரியாத்பாகால்என்னப்பட்ட
யூதா ேகாத்த ரத்தார்களின் பட்டணமாகய கீரியாத்ெயயாரீம் அருேக ேபாய்
முடியும்; இது ேமற்கு எல்ைல. 15 ெதன் எல்ைல கீரியாத்ெயயாரீமின் முடிவல்
இருக்கறது;அங்ேகயருந்துஎல்ைலேமற்ேகேபாய்,ெநப்ேதாவாவன்நீரூற்றற்குச்
ெசன்று, 16 அங்ேகயருந்து இராட்சதர்களின் பள்ளத்தாக்கல் வடக்ேக இருக்க ற
இன்ேனாமுைடய மகன்களின் பள்ளத்தாக்க ற்கு எத ரான மைலயடிவாரத்த ற்கு
இறங்க , அப்புறம் ெதற்ேக எபூசயர்களுக்குப் பக்கமான இன்ேனாமின்
பள்ளத்தாக்க ற்கும், அங்ேகயருந்து என்ேராேகலுக்கும் இறங்கவந்து,
17 வடக்ேக ேபாய், என்ேசேமசுக்கும், அங்ேகயருந்து அதும்மீம் ேமட்டுக்கு
எத ரான ெகலிேலாத்த ற்கும், அங்ேகயருந்து ரூபனின் மகனாகய ேபாகனின்
கல்லினிடத்த ற்கும் இறங்கவந்து, 18 அராபாவுக்கு எத ரான வடக்குப்பக்கமாகப்
ேபாய், அராபாவுக்கு இறங்கும். 19 அப்புறம் அந்த எல்ைல, ெபத்ஓக்லாவுக்கு
வடக்குப்பக்கமாகப் ேபாய், ேயார்தானின் ெதற்கான உப்புக்கடலின் வடக்கு
முைனயேல முடிந்துேபாகும்; இது ெதன் எல்ைல. 20 க ழக்குப்புறத்தன்
எல்ைல ேயார்தாேன; இது ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தார்களுக்கு அவர்களுைடய
வம்சங்களின்படி சுற்றலும் இருக்கற எல்ைலகளுக்குள்ளான பங்குகள்.
21 ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்த ற்கு அவர்களுைடய வம்சங்களின்படி இருக்க ற
பட்டணங்களாவன: எரிேகா, ெபத்ஓக்லா, ேகசீஸ் பள்ளத்தாக்கு, 22 ெபத் அரபா,
ெசமராய ம்,ெபத்ேதல், 23ஆவீம்,பாரா. ஓப்ரா, 24ேகப்பார்அேமானாய்,ஒப்னி,ேகபா
என்னும்பன்னிரண்டுபட்டணங்களும்அைவகளின்க ராமங்களுேம. 25க ப ேயான்,
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ராமா, ேபேராத், 26 மிஸ்ேப, ெகப ரா, ேமாசா, 27 ெரக்ேகம், இர்ெபெயல், தாராலா,
28 ேசலா, ஏேலப், எருசேலமாகய எபூச , க பயாத், கீேரயாத் என்னும் பதனான்கு
பட்டணங்களும் அைவகளின் க ராமங்களுேம; ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்த ற்கு
அவர்களுைடயவம்சங்களின்படிஇருக்க ற பங்குகள்இைவகேள.

அத்த யாயம் 19
ச மிேயான்ேகாத்த ரத்தார்களின்பங்கு

1 இரண்டாம் சீட்டு ச மிேயானுக்கு வழுந்தது; ச மிேயான் ேகாத்த ரத்த ற்கு
அவர்களுைடய வம்சங்களின்படி கைடத்த பங்கு, யூதா ேகாத்த ரத்தார்களுைடய
பங்குகளின் நடுேவ இருக்கறது. 2 அவர்களுக்குச் ெசாந்தமாகக் கைடத்த
பட்டணங்களாவன: ெபெயர்ெசபா, ேசபா, ெமாலாதா, 3 ஆசார்சூவால், பாலா,
ஏத்ேசம், 4 எல்ேதாலாத், ெபத்தூல், ஓர்மா, 5 ச க்லாக், ெபத்மார்காேபாத்,
ஆத்சார்சூசா, 6 ெபத்ெலபாேவாத், சருேகன் பட்டணங்களும் அைவகளின்
க ராமங்களும் உட்பட பதமூன்று. 7 ேமலும் ஆயீன், ரிம்ேமான். ஏத்ேதர், ஆசான்
என்னும் நான்கு பட்டணங்களும் அைவகளின் க ராமங்களுேம. 8 இந்தப்
பட்டணங்கைளச் சுற்றலும் பாலாத்ெபேயர்மட்டும், ெதற்ேக இருக்க ற ராமாத்வைர
இருக்க ற எல்லாக் க ராமங்களுேம; இைவ சமிேயான் ேகாத்த ரத்த ற்கு அவர்கள்
வம்சங்களின்படிகைடத்தபங்கு. 9ச மிேயான்ேகாத்த ரத்தார்களுைடயபங்குயூதா
ேகாத்த ரத்தார்களின் பங்குவீதத்த ற்குள் இருக்கறது; யூதா ேகாத்த ரத்தார்களின்
பங்கு அவர்களுக்கு மிகுதயாக இருந்தபடியால், ச மிேயான் ேகாத்த ரத்தார்
அவர்களுைடயபங்குகளின்நடுவ ேலபங்குகைளப்ெபற்றார்கள்.

ெசபுேலான்ேகாத்த ரத்தார்களின்பங்கு
10 மூன்றாம் சீட்டு ெசபுேலான் ேகாத்த ரத்தார்களுக்கு வழுந்தது; அவர்களுக்கு

அவர்களுைடய வம்சங்களின்படி கைடத்த ெசாந்தமான பங்குவீதம் சாரீத் வைர
உள்ளது. 11 அவர்களுைடய எல்ைல ேமற்ேக மாராலாவுக்கு ஏற , தாபேசத்த ற்கு
வந்து, ெயாக்னியாமுக்கு எத ரான ஆற்றுக்குப் ேபாகும். 12 சாரீதலிருந்து
அது கழக்ேக சூரியன் உதக்கும் முைனயாய்க் கஸ்ேலாத்தாேபாரின்
எல்ைலயனிடத்த ற்குத் தரும்ப , தாபராத்த ற்குச் ெசன்று, யப்பயாவுக்கு ஏற ,
13 அங்ேகயருந்து கழக்குப்புறத்த ேல காத்ேதப்ேபைரயும் இத்தாகாத்சீைனயும்
கடந்து, ரிம்ேமான்ெமத்ேதாவாருக்கும் ேநயாவுக்கும் ேபாகும். 14 அப்புறம் அந்த
எல்ைல வடக்ேக அன்னத்ேதானுக்குத் தரும்ப , இப்தாேவலின் பள்ளத்தாக்க ேல
முடியும். 15 காத்தாத், நகலால், ச ம்ேரான், இதாலா, ெபத்லேகம் முதலான
பன்னிரண்டு பட்டணங்களும் அைவகளின் க ராமங்களும், 16 ெசபுேலான்
ேகாத்த ரத்தார்களுக்கு, அவர்களுைடய வம்சங்களின்படி, கைடத்த பங்குகள்
ஆகும்.

இசக்கார் ேகாத்த ரத்தார்களின்பங்கு
17 நாலாம் சீட்டு இசக்காருக்கு வழுந்தது. 18 இசக்கார் ேகாத்த ரத்தார்களுக்கு

அவர்கள் வம்சங்களின்படி கைடத்த எல்ைல, ெயஸ்ரேயல், ெகசுல்ேலாத்,
சூேனம், 19 அப்ப ராயீம், சீேகான் அனாகராத், 20 ராப்ப த், கஷேயான், அெபத்ஸ்,
21 ெரேமத், என்கன்னீம், என்காதா, ெபத்பாத்ெசஸ் இைவகேள. 22 அப்புறம் அந்த
எல்ைல தாேபாருக்கும், சகசீமாவுக்கும், ெபத்ஷேமசுக்கும் வந்து ேயார்தானிேல
முடியும்; அதற்குள் பதனாறு பட்டணங்களும் அைவகளுைடய க ராமங்களும்
உண்டு. 23இந்தப் பட்டணங்களும் இைவகைளச்ேசர்ந்த க ராமங்களும் இசக்கார்
ேகாத்த ரத்த ற்கு,அவர்களுைடயவம்சங்களின்படி கைடத்த பங்குஆகும்.

ஆேசர் ேகாத்த ரத்தார்களின்பங்கு
24 ஐந்தாம் சீட்டு ஆேசர் ேகாத்த ரத்தார்களுக்கு வழுந்தது. 25 அவர்களுைடய

வம்சங்களின்படி அவர்களுக்குக் கைடத்த எல்ைல, எல்காத், ஆலி, ேபேதன்,
அக்சாப், 26 அலம்ேமெலக், ஆமாத், மிஷயால் இைவகேள; பன்பு அது ேமற்ேக
கர்ேமலுக்கும் சீேகார்லிப்னாத்த ற்கும் ெசன்று, 27 க ழக்ேக ெபத்தாேகானுக்குத்
தரும்ப , ெசபுேலானுக்கு வடக்ேக இருக்க ற இப்தாேவலின் பள்ளத்தாக்க ற்கும்
ெபத்ேதேமக்க ற்கும் ேநக ெயலிற்கும் வந்து, இடதுபுறமான காபூலிற்கும்,
28 எப ேரானிற்கும், ேரேகாப ற்கும், அம்ேமானிற்கும், கானாவற்கும், ெபரிய
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சீேதான்வைரக்கும் ேபாகும். 29அப்புறம் அந்த எல்ைல ராமாவற்கும் தீரு என்னும்
பாதுகாப்பான பட்டணம்வைரத் தரும்பும்; பன்பு அந்த எல்ைல ஓசாவற்குத்
தரும்ப , அக்சீபன் எல்ைல ஓரத்தல் உள்ள மத்தய தைரக் கடலிேல முடியும்.
30 உம்மாவும், ஆப்ெபக்கும், ேரேகாபும் அதற்கு அடுத்தருக்க றது; இந்தப்
பட்டணங்களும் இைவகளின் க ராமங்களும் இருபத்த ரண்டு. 31 இந்தப்
பட்டணங்களும் இைவகளின் க ராமங்களும் ஆேசர் ேகாத்த ரத்த ற்கு,
அவர்களுைடயவம்சங்களின்படி கைடத்த பங்குகள்ஆகும்.

நப்தலிேகாத்த ரத்தார்களின்பங்கு
32 ஆறாம் சீட்டு நப்தலி ேகாத்த ரத்தார்களுக்கு வழுந்தது. 33 நப்தலி

ேகாத்த ரத்தார்களுக்கு அவர்களுைடய வம்சங்களின்படி கைடத்த எல்ைல,
ஏேலப்பலும், சானானிமிலுள்ள அல்ேலானிலுமிருந்து வந்து, ஆதமி, ெநக்ேகபன்
ேமலும் யாப்னிேயலின்ேமலும், லக்கூம்வைரக்கும் ேபாய், ேயார்தானில்
முடியும். 34 அப்புறம் அந்த எல்ைல ேமற்ேக அஸ்ேனாத்தாேபாருக்குத் தரும்ப ,
அங்ேகயருந்து உக்ேகாகக்க ற்குச் ெசன்று, ெதற்ேக ெசபுேலாைனயும், ேமற்ேக
ஆேசைரயும் சூரிேயாதயப்புறத்த ேல ேயார்தானிேல யூதாைவயும் ேசர்ந்து
வரும். 35 பாதுகாப்பான பட்டணங்களாவன: சீத்த ம், ேசர், அம்மாத், ரக்காத்,
கன்னேரத், 36 ஆதமா, ராமா, ஆத்ேசார், 37 ேகேதஸ், எத்ேரய , என்ஆத்ேசார்,
38 ஈேரான், மிக்தாேலல், ஓேரம், ெபத்தானாத் ெபத்ஷேமஸ் முதலானைவகேள;
பட்டணங்களும் அைவகளின் க ராமங்களும் உட்பட பத்ெதான்பது. 39 இந்தப்
பட்டணங்களும் இைவகளின் க ராமங்களும் நப்தலி ேகாத்த ரத்தார்களுக்கு,
அவர்களுைடயவம்சங்களின்படிஉண்டானபங்குகள்ஆகும்.

தாண்ேகாத்த ரத்தார்களின்பங்கு
40 ஏழாம் சீட்டு தாண் ேகாத்த ரத்தார்களுக்கு வழுந்தது. 41 அவர்களுக்கு

அவர்களுைடய வம்சங்களின்படி கைடத்த பங்கன் எல்ைலயாவது, ேசாரா,
எஸ்தாேவால், இர்ேசேமஸ், 42 சாலாபீன், ஆயேலான், ெயத்லா, 43 ஏேலான்,
த ம்னாதா, எக்ேரான், 44 எல்ெதக்ேக, க ெபத்ேதான், பாலாத், 45 ேயகூத்,
ெபனெபராக்,காத்ரிம்ேமான், 46ேமயார்ேகான், ராக்ேகான்என்னும்பட்டணங்களும்,
ேயாப்பாவுக்கு எத ரான எல்ைலயுேம. 47 தாண் ேகாத்த ரத்தார்களின் எல்ைல
அவர்களுக்கு ஒடுக்கமாக இருந்தபடியால், அவர்கள் புறப்பட்டுப்ேபாய்,
ேலேசமின்ேமல் யுத்தம்ெசய்து, அைதப் ப டித்து, பட்டயத்தனால் அழித்து, அைதச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாண்டு, அத ேல குடியருந்து, ேலேசமுக்குத் தங்களுைடய
முற்ப தாவாகய தாணுைடய ெபயரின்படிேய தாண்என்று ேபரிட்டார்கள். 48இந்தப்
பட்டணங்களும் இைவகளின் க ராமங்களும் தாண் ேகாத்த ரத்தார்களுக்கு
அவர்களுைடயவம்சங்களின்படிஉண்டானபங்குகள்ஆகும்.

ேயாசுவாவன்பங்கு
49 ேதசத்ைத அதன் எல்ைலகளின்படி ெசாந்தமாகப் பங்க ட்டு முடித்தேபாது,

இஸ்ரேவல் மக்கள் நூனின் மகனாகய ேயாசுவாவற்குத் தங்கள் நடுவ ேல
ஒரு பங்ைகக் ெகாடுத்தார்கள். 50 எப்ப ராயீமின் மைலத்ேதசத்தல் இருக்க ற
த ம்னாத் ேசரா என்னும்அவன்ேகட்ட பட்டணத்ைதஅவனுக்குக்ெயேகாவாவுைடய
கட்டைளயன்படிேய ெகாடுத்தார்கள்; அந்தப் பட்டணத்ைத அவன் கட்டி, அத ேல
குடியருந்தான். 51 ஆசாரியனாகய எெலயாசாரும், நூனின் மகனாகய
ேயாசுவாவும், ேகாத்த ரப் ப தாக்களுைடய தைலவரும் சீேலாவ ேல ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தன் வாசலிேல ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் இஸ்ரேவல் மக்களின்
ேகாத்த ரங்களுக்குச்சீட்டுப்ேபாட்டுக்ெகாடுத்தபங்குகள்இைவகேள;இவ்வதமாக
அவர்கள்ேதசத்ைதப் பங்க ட்டுமுடித்தார்கள்.

அத்த யாயம் 20
அைடக்கலப் பட்டணங்கள்

1 ெயேகாவா ேயாசுவாைவ ேநாக்க : 2 நீ இஸ்ரேவல் மக்களிடம்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: உள்ேநாக்கம் இல்லாமல் ஒருவைனக்
ெகான்றவன் ஓடிப்ேபாய் தங்குவதற்காக; நான் ேமாேசையக்ெகாண்டு
உங்களுக்குக் கற்ப த்த அைடக்கலப்பட்டணங்கைள உங்களுக்கு
ஏற்படுத்த க்ெகாள்ளுங்கள். 3 அைவகள், உங்களுக்கு இரத்தப்பழி
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வாங்குகறவனுைடய ைகக்குத் தப்ப ப்ேபாய் இருக்கத்தக்க அைடக்கலமாக
இருக்கும். 4 அந்தப் பட்டணங்களில் ஒன்றற்கு ஓடிவருகறவன், பட்டணத்தன்
வாசலில் நன்றுெகாண்டு, அந்தப் பட்டணத்தனுைடய மூப்பர்களின் காதுகளில்
ேகட்கும்படி, தன்னுைடய காரியத்ைதச் ெசால்வான்; அப்ெபாழுது அவர்கள்
அவைனத் தங்களிடம் பட்டணத்தற்குள்ேள ேசர்த்துக்ெகாண்டு, தங்கேளாடு
குடியருக்க அவனுக்கு இடம் ெகாடுக்கேவண்டும். 5 பழிவாங்குகறவன்
அவைனப் பன்ெதாடர்ந்துவந்தால், அவன் அவைன முன்வேராதம் இல்லாமல்
அறயாமல் ெகான்றதனால், அவைனஇவனுைடயைகயல் ஒப்புக்ெகாடுக்காமல்
இருக்கேவண்டும். 6 நயாயம் வ சாரிக்கும் சைபக்கு முன்பாக அவன்
நற்கும்வைரக்கும், அந்த நாட்களில் இருக்க ற ப ரதான ஆசாரியன்
மரணமைடயும்வைரக்கும், அவன் அந்தப் பட்டணத்த ேல குடியருக்கேவண்டும்;
பன்பு ெகாைலெசய்தவன் தான் வ ட்டுவந்த தன்னுைடய பட்டணத்தற்கும் தன்
வீட்டிற்கும் தரும்ப ப்ேபாகேவண்டும் என்று ெசால் என்றார். 7அப்படிேய அவர்கள்
நப்தலியன் மைலத்ேதசமான கலிேலயாவலுள்ள ேகேதைசயும், எப்ப ராயீமின்
மைலத்ேதசத்தல்உள்ளஎப ேரானாகயகீரியாத்அர்பாைவயும்ஏற்படுத்தனார்கள்.
8 எரிேகாவலிருக்கும் ேயார்தானுக்கு அக்கைரயான கழக்க ேல ரூபன்
ேகாத்த ரத்த ற்கு இருக்கும் சமபூமியன் வனாந்தரத்தல் உள்ள ேபேசைரயும்,
காத் ேகாத்த ரத்த ற்கு இருக்கும் கீேலயாத்தலுள்ள ராேமாத்ைதயும், மனாேச
ேகாத்த ரத்த ற்கு இருக்கும் பாசானிலுள்ள ேகாலாைனயும் குறத்துைவத்தார்கள்.
9 உள்ேநாக்கம் இல்லாமல் ஒருவைனக் ெகான்றவன் எவேனா அவன் சைபக்கு
முன்பாக ந ற்கும்வைரக்கும் பழிவாங்குகறவனுைடய ைகயனால் சாகாதபடி
ஓடிப்ேபாய் ஒதுங்குவதற்கு இஸ்ரேவல் மக்கள் அைனவருக்கும், அவர்கள் நடுேவ
தங்குகறஅந்நயர்களுக்கும்குறக்கப்பட்ட பட்டணங்கள்இைவகேள.
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ேலவயர்களுக்கானபட்டணங்கள்

1 அப்ெபாழுது ேலவயர்களின் வம்சப்ப தாக்களின் தைலவர்கள்;
கானான்ேதசத்தல் இருக்க ற சீேலாவ ேல ஆசாரியனாகய எெலயாசாரிடமும்,
நூனின் மகனாகய ேயாசுவாவ டமும், இஸ்ரேவல் மக்களுைடய ேகாத்த ரப்
ப தாக்களில் உள்ள தைலவர்களிடமும் வந்து: 2 நாங்கள் குடியருக்கும்
பட்டணங்கைளயும், எங்களுைடய மிருகஜீவனுக்காக ெவளிந லங்கைளயும்
எங்களுக்குக்ெகாடுக்கும்படி,ெயேகாவாேமாேசையக்ெகாண்டுகட்டைளய ட்டாேர
என்றார்கள். 3 ெயேகாவாவுைடய கட்டைளயன்படிேய, இஸ்ரேவல் மக்கள்
தங்களுைடய பங்குகளிேல ேலவயர்களுக்குப் பட்டணங்கைளயும் அைவகளின்
ெவளிந லங்கைளயும் ெகாடுத்தார்கள். 4 ேகாகாத்தயர்களின் வம்சங்களுக்குச்
சீட்டு வழுந்தது; அந்தச் சீட்டின்படி ேலவயர்களில் ஆசாரியனாகய ஆேரானின்
சந்தத க்கு யூதா ேகாத்த ரத்தலும், ச மிேயான் ேகாத்த ரத்தலும், ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தலும் கைடத்த பட்டணங்கள் பதன்மூன்று. 5 ேகாகாத்தன்
மற்ற வம்சங்களுக்கு, எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்தன் வம்சங்களுக்குள்ளும்,
தாண் ேகாத்த ரத்தலும், மனாேசயன் பாத க் ேகாத்த ரத்தலும், சீட்டினால்
கைடத்த பட்டணங்கள் பத்து. 6 ெகர்ேசான் வம்சத்தன் மக்களுக்கு, இசக்கார்
ேகாத்த ரத்தன் வம்சங்களுக்குள்ளும், ஆேசர் ேகாத்த ரத்தலும், நப்தலி
ேகாத்த ரத்தலும், பாசானில் இருக்க ற மனாேசயன் பாத க் ேகாத்த ரத்தலும்,
சீட்டினால் கைடத்த பட்டணங்கள் பதன்மூன்று. 7 ெமராரி வம்சத்தன்
மக்களுக்கு, அவர்களுைடய வம்சங்களின்படிேய, ரூபன் ேகாத்த ரத்தலும்,
காத் ேகாத்த ரத்தலும், ெசபுேலான் ேகாத்த ரத்தலும் கைடத்த பட்டணங்கள்
பன்னிரண்டு. 8 இந்தப் பட்டணங்கைளயும் அைவகளின் ெவளிந லங்கைளயும்
இஸ்ரேவல் மக்கள், ெயேகாவா ேமாேசையக்ெகாண்டு கட்டைளய ட்டபடிேய,
சீட்டுப்ேபாட்டு ேலவயர்களுக்குக் ெகாடுத்தார்கள். 9 ேலவயன் ேகாத்த ரத்தல்
முதலாம் சீட்ைடப்ெபற்ற ேகாகாத்தயர்களின்வம்சங்களிேலஇருக்க றஆேரானின்
சந்ததயனர்களுக்கு, 10 யூதா ேகாத்த ரத்தலும், ச மிேயான் ேகாத்த ரத்தலும்,
அவர்கள் ெகாடுத்தைவகளும் ெபயர்ெபயராகச் ெசால்லப்பட்டைவகளுமான
பட்டணங்களின் ெபயர்களாவன: 11 யூதாவன் மைலத்ேதசத்தல் ஆனாக்கன்
தகப்பனாகய அர்பாவன் பட்டணமான எப ேராைனயும் அைதச் சுற்றயுள்ள
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ெவளிந லங்கைளயும் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தார்கள். 12 பட்டணத்தன்
வயல்கைளயும் அதனுைடய க ராமங்கைளயும் எப்புன்ேனயன் மகனாகய
காேலபுக்குச் ெசாந்தமாகக் ெகாடுத்தார்கள். 13இப்படிேய ெகாைலெசய்தவனுக்கு
அைடக்கலப்பட்டணமாக ஆசாரியனாகய ஆேரானின் சந்ததயார்களுக்கு
எப ேராைனயும் அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும், லிப்னாைவயும்
அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும், 14 யாத்தீைரயும் அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும், எஸ்ெதெமாவாைவயும்அதனுைடயெவளிந லங்கைளயும்,
15 ஓேலாைனயும் அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும், ெதபீைரயும் அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும், 16 ஆயீைனயும் அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்,
யுத்தாைவயும்அதனுைடயெவளிந லங்கைளயும்,ெபத்ஷேமைசயும்அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும் ெகாடுத்தார்கள்; அந்த இரண்டு ேகாத்த ரங்களில்
இருக்க ற பட்டணங்கள் ஒன்பது. 17 ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்த ேல அவர்களுக்குக்
க ப ேயாைனயும் அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும் ேகபாைவயும் அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும், 18 ஆனேதாத்ைதயும் அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்,
அல்ேமாைனயும் அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும் ெகாடுத்தார்கள்; இந்தப்
பட்டணங்கள் நான்கு. 19 ஆசாரியர்களான ஆேரானுைடய சந்ததயார்களின்
பட்டணங்கெளல்லாம் அைவகளின் ெவளிந லங்களும் உட்பட பதன்மூன்று.
20 ேலவயர்களான ேகாகாத்தன் குடும்பத்தார்களில் மீதயான அவர்களுைடய
மற்ற வம்சங்களுக்கு எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்த ேல அவர்களுக்குப் பங்குவீதமாக
அவர்கள் ெகாடுத்த பட்டணங்களாவன: 21 ெகாைலெசய்தவனுக்கு
அைடக்கலப்பட்டணமான எப்ப ராயீமின் மைலத்ேதசத்தல் இருக்க ற
சீேகைமயும் அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும், ேகேசைரயும் அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும், 22 க ப்சாயீைமயும் அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்,
ெபத்ெதாேராைனயும் அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும் அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தார்கள்; இந்தப் பட்டணங்கள் நான்கு. 23 தாண் ேகாத்த ரத்த ேல
எல்ெதக்ேகையயும் அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும், க ெபத்ேதாைனயும்
அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும், 24 ஆயேலாைனயும் அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும், காத்ரிம்ேமாைனயும் அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தார்கள்; இந்தப் பட்டணங்கள் நான்கு. 25 மனாேசயன்
பாத க் ேகாத்த ரத்த ேல தானாைகயும் அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்,
காத்ரிம்ேமாைனயும் அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும் அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தார்கள்; இந்தப் பட்டணங்கள் இரண்டு. 26 ேகாகாத் வம்சத்தன்
மீதயான வம்சங்களுக்கு உண்டான பட்டணங்கெளல்லாம் அைவகளின்
ெவளிந லங்களும் உட்பட பத்து. 27 ேலவயர்களின் வம்சங்களிேல
ெகர்ேசான் வம்சத்தார்களுக்கு மனாேசயன் பாத க் ேகாத்த ரத்தல் ெகாைல
ெசய்தவனுக்கு அைடக்கலப்பட்டணமான பாசானிலுள்ள ேகாலாைனயும்
அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும், ெபேயஸ்த ராைவயும் அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும் ெகாடுத்தார்கள்; இந்தப் பட்டணங்கள் இரண்டு.
28இசக்காரின் ேகாத்த ரத்த ேல கீேசாைனயும் அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்,
தாபராத்ைதயும்அதனுைடயெவளிந லங்கைளயும், 29யர்மூத்ைதயும்அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும், என்கன்னீைமயும் அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்
ெகாடுத்தார்கள்; இந்தப் பட்டணங்கள் நான்கு. 30 ஆேசரின் ேகாத்த ரத்த ேல
மிஷயாைலயும் அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும், அப்ேதாைனயும் அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும், 31 எல்காத்ைதயும் அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்,
ேரேகாைபயும் அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும் ெகாடுத்தார்கள்; இந்தப்
பட்டணங்கள் நான்கு. 32 நப்தலி ேகாத்த ரத்த ேல ெகாைலெசய்தவனுக்கு
அைடக்கலப்பட்டணமாக கலிேலயாவலுள்ள ேகேதைசயும் அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும், அம்ேமாத்ேதாைரயும் அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்,
கர்தாைனயும் அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும் ெகாடுத்தார்கள்; இந்தப்
பட்டணங்கள் மூன்று. 33 ெகர்ேசானியர்களுக்கு அவர்களுைடய வம்சங்களின்படி
உண்டான பட்டணங்கெளல்லாம் அைவகளின் ெவளிந லங்களும் உட்பட
பதன்மூன்று. 34 மற்ற ேலவயர்களாகய ெமராரி வம்சங்களுக்குச் ெசபுேலான்
ேகாத்த ரத்த ேல ெயாக்னியாைமயும் அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்,
கர்தாைவயும் அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும், 35 த ம்னாைவயும் அதனுைடய
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ெவளிந லங்கைளயும், நகலாைலயும் அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்
ெகாடுத்தார்கள்; இந்தப் பட்டணங்கள் நான்கு. 36 ரூபன் ேகாத்த ரத்த ேல
ேபேசைரயும் அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும், யாகசாைவயும் அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும், 37 ெகெதேமாத்ைதயும் அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்,
ெமபாகாத்ைதயும் அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும் ெகாடுத்தார்கள்; இந்தப்
பட்டணங்கள் நான்கு. 38 காத் ேகாத்த ரத்த ேல ெகாைல ெசய்தவனுக்கு
அைடக்கலப்பட்டணமாக, கீேலயாத்தலுள்ள ராேமாத்ைதயும் அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும், மகனாயீைமயும் அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்,
39 எஸ்ேபாைனயும் அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும், யாேசைரயும்
அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும் ெகாடுத்தார்கள்; இந்தப் பட்டணங்கள்
நான்கு. 40 இைவகெளல்லாம் ேலவயர்களின் மற்ற வம்சங்களாகய
ெமராரி வம்சத்தார்களுக்கு, அவர்களுைடய வம்சங்களின்படி கைடத்த
பட்டணங்கள்; அவர்களுைடய பங்குவீதம் பன்னிரண்டு பட்டணங்கள்.
41 இஸ்ரேவல் மக்கள் ெசாந்தமாக்கயருந்த ேதசத்தன் நடுவ ேல இருக்கற
ேலவயர்களின் பட்டணங்கெளல்லாம், அைவகளின் ெவளிந லங்களும்
உட்பட நாற்பத்ெதட்டு. 42 இந்தப் பட்டணங்களில் ஒவ்ெவான்றற்கும் அைதச்
சுற்றயுள்ள ெவளிந லங்கள் இருந்தது; எல்லாப் பட்டணங்களுக்கும் அப்படிேய
இருந்தது. 43 இந்தவதமாகக் ெயேகாவா இஸ்ரேவலுக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று
அவர்களுைடயமுற்ப தாக்களுக்குஆைணயட்ட ேதசத்ைதெயல்லாம்ெகாடுத்தார்;
அவர்கள் அைவகைளச் சுதந்தரித்துக்ெகாண்டு, அைவகளிேல குடியருந்தார்கள்.
44 ெயேகாவா அவர்களுைடய முற்ப தாக்களுக்கு ஆைணயட்டபடிெயல்லாம்
அவர்கைளச் சுற்றலும் யுத்தமில்லாமல் ஓய்ந்தருக்கச்ெசய்தார்; அவர்களுைடய
எல்லா எத ரிகளிலும் ஒருவரும் அவர்களுக்கு முன்பாக ந ற்கவல்ைல; அவர்கள்
எத ரிகைளெயல்லாம் ெயேகாவா அவர்களுைடய ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்.
45 ெயேகாவா இஸ்ரேவல் குடும்பத்தார்களுக்குச் ெசால்லியருந்த நல்ல
வார்த்ைதகளிெலல்லாம் ஒரு வார்த்ைதயும் தவற ப்ேபாகவல்ைல; எல்லாம்
நைறேவறனது.

அத்த யாயம் 22
க ழக்குதைசக் ேகாத்த ரங்கள்கூடாரங்களுக்குத்தரும்புதல்

1 அப்ெபாழுது ேயாசுவா ரூபனியர்கைளயும் காத்தயர்கைளயும் மனாேசயன்
பாத க்ேகாத்த ரத்தார்கைளயும்அைழத்து, 2அவர்கைளேநாக்க : ெயேகாவாவுைடய
ஊழியக்காரனாகய ேமாேச உங்களுக்குக் கட்டைளய ட்ட அைனத்ைதயும்
நீங்கள் ெசய்தீர்கள்; நான் உங்களுக்குக் கட்டைளய ட்ட எல்லாவற்றலும் என்
வார்த்ைதயன்படி ெசய்தீர்கள். 3 நீங்கள் இதுவைரக்கும் அேநக நாட்களாக
உங்களுைடய சேகாதரர்கைளக் ைகவ டாமல், உங்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய கட்டைளையக் காத்துக்ெகாண்டு நடந்தீர்கள். 4இப்ெபாழுதும்
உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா உங்களுைடய சேகாதரர்களுக்குச்
ெசால்லியருந்தபடிேய, அவர்கைள ஓய்ந்தருக்கச் ெசய்தார்; ஆகேவ
ெயேகாவாவுைடய ஊழியக்காரனாகய ேமாேச ேயார்தானுக்கு மறுபுறத்த ேல
உங்களுக்குக் ெகாடுத்த உங்களுக்குச் ெசாந்தமான ேதசத்தல் இருக்க ற
உங்களுைடய கூடாரங்களுக்குத் தரும்ப ப்ேபாங்கள். 5 ஆனாலும் நீங்கள்
உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவ டம் அன்புைவத்து, அவருைடய
வழிகளிெலல்லாம் நடந்து, அவருைடய கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாண்டு,
அவைரப் பற்ற க்ெகாண்டிருந்து, அவைர உங்களுைடய முழு இருதயத்ேதாடும்,
முழு ஆத்துமாேவாடும் ெதாழுதுெகாள்க றதற்காக, ெயேகாவாவுைடய
ஊழியக்காரனாகய ேமாேச உங்களுக்குக் கற்ப த்த கட்டைளகளின்படியும்
நயாயப்ப ரமாணத்தன்படியும் ெசய்வதற்கு மிகவும் கவனமாக இருங்கள்
என்றான். 6 இவ்வதமாக ேயாசுவா அவர்கைள ஆசீர்வத த்து, அவர்கைள
அனுப்பவ ட்டான்; அவர்கள் தங்களுைடய கூடாரங்களுக்குப் ேபாய்வ ட்டார்கள்.
7 மனாேசயன் பாத க்ேகாத்த ரத்த ற்கு ேமாேச பாசானிேல பங்கு ெகாடுத்தான்;
அதனுைடய மற்றப் பாத க்கு, ேயாசுவா ேயார்தான் நத க்கு இந்தப் புறத்த ேல
ேமற்ேக அவர்களுைடய சேகாதரர்கேளாடு பங்கு ெகாடுத்தான்; ேயாசுவா
அவர்கைள அவர்களுைடய கூடாரங்களுக்கு அனுப்பவடுகறேபாது, அவர்கைள
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ஆசீர்வத த்து: 8நீங்கள்மிகுந்தஐசுவரியத்ேதாடும்,ஏராளமானஆடுமாடுகேளாடும்,
ெபான், ெவள்ளி, ெவண்கலம், இரும்ேபாடும், அேநக ஆைடகேளாடும் உங்கள்
கூடாரங்களுக்குத் தரும்ப , உங்களுைடய எத ரிகளிடம் ெகாள்ைளய ட்டைத
உங்களுைடய சேகாதரர்கேளாடு பங்க ட்டுக்ெகாள்ளுங்கள் என்றான்.
9 அப்ெபாழுது ரூபனுைடய சந்ததயனர்களும் காத்தன் சந்ததயனர்களும்
மனாேசயன் பாத க் ேகாத்த ரத்தார்களும், ெயேகாவா ேமாேசையக் ெகாண்டு
கட்டைளய ட்டபடிேய, அவர்கள் ைகவசப்படுத்த க்ெகாண்ட அவர்களுைடய
ெசாந்த ேதசமான கீேலயாத் ேதசத்த ற்குப் ேபாக, கானான் ேதசத்தல் உள்ள
சீேலாவல் இருந்த இஸ்ரேவல் மக்கைளவ ட்டுத் தரும்ப ப்ேபானார்கள்.
10 கானான் ேதசத்தல் இருக்க ற ேயார்தானின் எல்ைலகளுக்கு வந்தேபாது,
ரூபனுைடய சந்ததயனர்களும், காத்தன் சந்ததயனர்களும், மனாேசயன் பாத க்
ேகாத்த ரத்தார்களும், அங்ேக ேயார்தான் நதயன் ேமற்கு பகுதயல் பார்ைவக்குப்
ெபரிதான ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டினார்கள். 11 ரூபனுைடய சந்ததயனர்களும்
காத்தன் சந்ததயனர்களும் மனாேசயன் பாத க் ேகாத்த ரத்தார்களும் கானான்
ேதசத்த ற்கு எத ேர இஸ்ரேவல் மக்களுக்குச் ெசாந்தமான ேயார்தானின்
எல்ைலகளில் ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டினார்கள் என்று இஸ்ரேவல் மக்கள்
ேகள்வப்பட்டார்கள். 12 அவர்கள் அைதக் ேகள்வப்பட்டேபாது, இஸ்ரேவல்
மக்களின் சைபயாெரல்ேலாரும் அவர்களுக்கு எத ராக யுத்தம்ெசய்வதற்காக
சீேலாவ ேலகூடி, 13கீேலயாத் ேதசத்தல்இருக்க றரூபன்ேகாத்த ரத்தார்களிடமும்,
காத் ேகாத்த ரத்தார்களிடமும்,, மனாேசயன் பாத க் ேகாத்த ரத்தார்களிடமும்,
ஆசாரியனாகய எெலயாசாருைடய மகனாகய ப ெனகாைசயும், 14 அவேனாடு
இஸ்ரேவலுைடய எல்லாக் ேகாத்த ரங்களிலும் ஒவ்ெவாரு ப தாவன்
குடும்பத்த ற்கு ஒவ்ெவாரு ப ரபுவாகப் பத்துப் ப ரபுக்கைளயும் அனுப்பனார்கள்;
இஸ்ரேவலின் ேசைனகளிேல ஆய ரம்ேபர்களுக்குள்ேள ஒவ்ெவாருவனும்
தன் தன் பதாவன் குடும்பத்த ற்குத் தைலவனாக இருந்தான். 15 அவர்கள்
கீேலயாத் ேதசத்த ேல ரூபன் ேகாத்த ரத்தார், காத் ேகாத்த ரத்தார், மனாேசயன்
பாத க் ேகாத்த ரத்தார்களாகய இவர்களிடம் வந்து: 16 நீங்கள் இந்த நாளிேல
ெயேகாவாைவப் பன்பற்றாதபடித் தரும்ப , இந்த நாளிேல ெயேகாவாவுக்கு
எத ராகக் கலகம் ெசய்யும்படியாக உங்களுக்கு ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டி,
இஸ்ரேவலின் ேதவனுக்கு எத ராகச் ெசய்த இந்தத் துேராகம் என்ன?
17 ேபேயாரின்* அக்க ரமம் நமக்குப் ேபாதாதா? ெயேகாவாவுைடய சைபய ேல
வாைத உண்டாயருந்தேத; இந்த நாள்வைரக்கும் நாம் அதலிருந்து நீங்க ச்
சுத்தமாகவல்ைலேய. 18 நீங்கள் இந்த நாளில் ெயேகாவாைவப் பன்பற்றாதபடித்
தரும்புவீர்கேளா? இன்று ெயேகாவாவுக்கு எத ராகக் கலகம் ெசய்வீர்கேளா?
அவர் நாைளக்கு இஸ்ரேவலின் சைபயன்ேமல் கடுங்ேகாபங்ெகாள்வாேர.
19 உங்களுைடய ெசாந்த ேதசம் தீட்டாக இருந்ததானால், ெயேகாவாவுைடய
ஆசரிப்புக்கூடாரம் இருக்க ற ெயேகாவாவுைடய ெசாந்தமான அக்கைரயல்
உள்ள ேதசத்த ற்கு வந்து, எங்கள் நடுேவ பங்குகைளப் ெபற்றுக்ெகாள்ளலாேம;
நீங்கள் நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய பலிபீடத்ைத அல்லாமல்
உங்களுக்கு ேவெறாரு பலிபீடத்ைதக் கட்டுக றதனாேல, ெயேகாவாவுக்கும்
எங்களுக்கும் எத ராக ப டிவாதம் ெசய்யாமல் இருங்கள். 20 ேசராவன் மகனாகய
ஆகான் சாபத்தீடானப் ெபாருைளக்குறத்துத் துேராகம்ெசய்ததனாேல,
இஸ்ரேவல் மக்களின்ேமல் கடுங்ேகாபம் வரவல்ைலயா?† அவன்
ஒருவன்மட்டும் தன்னுைடய அக்க ரமத்தனாேல மடிந்துேபாகவல்ைலெயன்று
ெயேகாவாவுைடயசைபயார்கள்எல்ேலாரும்ெசால்லச்ெசான்னார்கள்என்றார்கள்.
21 அப்ெபாழுது ரூபன் ேகாத்த ரத்தார்களும், காத் ேகாத்த ரத்தார்களும்,
மனாேசயன் பாத க் ேகாத்த ரத்தார்களும், இஸ்ரேவலின் ஆய ரம்ேபர்களின்
தைலவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: 22 ேதவாத ேதவனாகய ெயேகாவா, ேதவாத
ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, அைத அறந்தருக்க றார்; இஸ்ரேவலர்களும்
அறந்துெகாள்ளுவார்கள்; அது ப டிவாதத்தனாலாவது, ெயேகாவாவுைடய
கட்டைளக்கு எத ரான துேராகத்தனாலாவது ெசய்யப்பட்டதானால், இந்த நாளில்
அவர் எங்கைளக் காப்பாற்றாமல் இருப்பாராக. 23 ஒரு காரியத்ைதக்குற த்து

* அத்த யாயம் 22:17 22:17 எண்ணாகமம். 25:1-9, சங்கீதம். 106:28 † அத்த யாயம் 22:20 22:20 7:1, 26.
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நாங்கள் எங்களுக்கு அந்த பலிபீடத்ைதக் கட்டினேத அல்லாமல், ெயேகாவாைவப்
பன்பற்றாதபடிக்குவலகுவதற்காவது,அதன்ேமல்சர்வாங்கதகனபலிையயாவது
ேபாஜனபலிையயாவது சமாதானபலிகைளயாவது ெசலுத்துகறதற்காவது
அைதச் ெசய்ததுண்டானால், ெயேகாவா அைத வ சாரிப்பாராக. 24 நாைளக்கு
உங்களுைடய பள்ைளகள் எங்களுைடய பள்ைளகைள ேநாக்க : இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கும் உங்களுக்கும் என்ன? 25 ரூபனுைடய மக்கள்
காத்தன் மக்களாகய உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் நடுேவ ெயேகாவா ேயார்தான்
நதைய எல்ைலயாக ைவத்தார்; ெயேகாவாவ டம் உங்களுக்குப் பங்கு இல்ைல
என்று ெசால்லி, எங்கள் பள்ைளகைளக் ெயேகாவா வுக்குப் பயப்படாமலிருக்கச்
ெசய்வார்கள் என்கற பயத்தனாேல நாங்கள் ெசால்லிக்ெகாண்டது
என்னெவன்றால்: 26 சர்வாங்கதகனத்த ற்கு அல்ல, பலிக்கும் அல்ல, எங்கள்
சர்வாங்கதகனங்களாலும், பலிகளாலும், சமாதானபலிகளாலும், நாங்கள்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் அவருைடய ஆராதைனையச் ெசய்யத்தக்கவர்கள்
என்று எங்களுக்கும் உங்களுக்கும், நமக்குப் பன்வரும் நம்முைடய
சந்ததயார்களுக்கும் நடுேவ சாட்ச உண்டாயருக்கும்படிக்கும், 27ெயேகாவாவ டம்
உங்களுக்குப் பங்கு இல்ைல என்று உங்களுைடய பள்ைளகள் நாைளக்கு
எங்களுைடய பள்ைளகளிடம் ெசால்லாமலிருப்பதற்காகேவ, ஒரு பலிபீடத்ைத
நமக்காக உண்டுபண்ணுேவாம் என்ேறாம். 28 நாைளக்கு எங்கேளாடாவது,
எங்களுைடய சந்ததயார்கேளாடாவதுஅப்படிச் ெசால்வார்களானால்,அப்ெபாழுது
சர்வாங்க தகனத்த ற்கும் அல்ல, பலிக்கும் அல்ல, எங்களுக்கும் உங்களுக்கும்
நடுேவ சாட்ச க்காக எங்கள் ப தாக்கள் உண்டுபண்ணின ெயேகாவாவுைடய
பலிபீடத்தன் சாயலான பலிபீடத்ைதப் பாருங்கள் என்று ெசால்லலாம்
என்ேறாம். 29 நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடயஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்கு
முன்பாக இருக்க ற அவருைடய பலிபீடத்ைதத்தவ ர, நாங்கள் சர்வாங்க
தகனத்த ற்கும், ேபாஜனபலிக்கும், மற்றப் பலிக்கும் ேவெறாரு பலிபீடத்ைதக்
கட்டுக றதனாேல, ெயேகாவாவுக்கு எத ராகக் கலகம்ெசய்வதும், இன்று
ெயேகாவாைவப் பன்பற்றாதபடிக்கு வலகுவதும், எங்களுக்குத் தூரமாக
இருப்பதாக என்றார்கள். 30 ரூபனுைடய ேகாத்த ரத்தார்களும், காத்தன்
ேகாத்த ரத்தார்களும், மனாேச ேகாத்த ரத்தார்களும் ெசால்லுகற வார்த்ைதகைள
ஆசாரியனாகய ப ெனகாசும், அவேனாடு இருந்த சைபயன் ப ரபுக்களும்,
இஸ்ரேவலுைடய ஆய ரம்ேபர்களின் தைலவர்களும் ேகட்டேபாது, அது
பார்ைவக்கு நன்றாக இருந்தது. 31 அப்ெபாழுது ஆசாரியனான எெலயாசாரின்
மகனாகய ப ெனகாஸ், ரூபனுைடய ேகாத்த ரத்தார்கைளயும், காத்தன்
ேகாத்த ரத்தார்கைளயும், மனாேச ேகாத்த ரத்தார்கைளயும் ேநாக்க : நீங்கள்
ெயேகாவாவுக்கு எத ராக அப்படிப்பட்ட துேராகத்ைதச் ெசய்யாதருக்க றதனாேல,
ெயேகாவா நம்முைடய நடுவல்இருக்கறார் என்பைதஇன்றுஅறந்தருக்க ேறாம்;
இப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் மக்கைளக் ெயேகாவாவுைடய ைகக்குத் தப்புவ த்தீர்கள்
என்றான். 32ஆசாரியனான எெலயாசாரின் மகனாகய ப ெனகாசும், ப ரபுக்களும்,
கீேலயாத் ேதசத்தல் இருக்க ற ரூபனுைடய ேகாத்த ரத்தார்கைளயும், காத்தன்
ேகாத்த ரத்தார்கைளயும் வ ட்டு, கானான் ேதசத்த ற்கு இஸ்ரேவல் மக்களிடம்
தரும்பவந்து, அவர்களுக்கு மறுெசய்த ெசான்னார்கள். 33 அந்தச் ெசய்த
இஸ்ரேவல் மக்களின் பார்ைவக்கு நன்றாக இருந்தது; ஆகேவ ரூபனுைடய
வம்சத்தார்களும் காத்தன் வம்சத்தார்களும் குடியருக்க ற ேதசத்ைத அழித்துவ ட,
அவர்கள் ேமல் யுத்தத்த ற்குப் புறப்படுேவாம் என்கற ேபச்ைச வ ட்டு, இஸ்ரேவல்
மக்கள் ேதவைன ஸ்ேதாத்தரித்தார்கள். 34 ெயேகாவா ேதவன் என்பதற்கு
அந்த பலிபீடம் நமக்குள்ேள சாட்ச யாக இருக்கும் என்று ெசால்லி, ரூபனுைடய
வம்சத்தார்களும், காத்தன்வம்சத்தார்களும்அதற்குஏத்‡ என்றுெபயரிட்டார்கள்.

அத்த யாயம் 23
ேயாசுவாவன்இறுத உைர

1 ெயேகாவா இஸ்ரேவைலச் சுற்றலும் இருந்த அவர்களுைடய எல்லா
எத ரிகளாலும் யுத்தமில்லாதபடி ஓய்ந்தருக்கச்ெசய்து அேநகநாட்கள்
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ெசன்றபன்பு, ேயாசுவா முத ர்வயதானேபாது, 2 ேயாசுவா இஸ்ரேவலின்
மூப்பர்கைளயும், தைலவர்கைளயும், நயாயாத பத கைளயும், அதகாரிகைளயும்,
மற்ற எல்ேலாைரயும் அைழத்து, அவர்கைள ேநாக்க : நான் முத ர்வயதாேனன்.
3 உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா உங்களுக்கு முன்பாக இந்த
எல்லா ேதசங்களுக்கும் ெசய்த எல்லாவற்ைறயும் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்;
உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாேவ உங்களுக்காக யுத்தம்ெசய்தார்.
4 பாருங்கள், ேயார்தான் நத முதல் நான் ந ர்மூலமாக்கனைவகளும்,
ேமற்கல் உள்ள மத்தய தைரக் கடல் வைரக்கும் இன்னும் மீதயாக
இருக்க றைவகளுமான எல்லா ேதசங்கைளயும் சீட்டுப்ேபாட்டு; உங்களுக்கு,
உங்களுைடய ேகாத்த ரங்களுக்குத் தகுந்தபடி, ெசாந்தமாகப் பங்க ட்ேடன்.
5 உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா உங்களுக்குச் ெசான்னபடிேய,
நீங்கள் அவர்களுைடய ேதசத்ைதக் கட்டிக்ெகாள்ளும்படிக்கு, உங்களுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா அவர்கைள உங்களுக்கு முன்பாகத் துரத்த ,
உங்களுைடய பார்ைவயலிருந்து அகற்ற ப்ேபாடுவார். 6 ஆகேவ, ேமாேசயன்
நயாயப்ப ரமாண புத்தகத்தல் எழுதயருக்க றைத வ ட்டுவ ட்டு, வலதுபுறமாவது
இடதுபுறமாவது வலக ப்ேபாகாமல், அைதெயல்லாம் கைடப டிக்கவும்,
ெசய்யவும் உறுத ெசய்துெகாள்ளுங்கள். 7 உங்களுக்குள்ேள மீதயாக
இருக்க ற இந்த ேதசங்கேளாடு ேசராமலும், அவர்களுைடய ெதய்வங்களின்
ெபயர்கைள நைனக்காமலும், அைவகைளக்ெகாண்டு சத்தயம்ெசய்யாமலும்,
அைவகைளத் ெதாழுதுெகாள்ளாமலும், பணிந்துெகாள்ளாமலும் இருக்கும்படி
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். 8 இந்த நாள்வைரக்கும் நீங்கள் ெசய்ததுேபால,
உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாைவப் பற்ற க்ெகாண்டிருங்கள்.
9 ெயேகாவா உங்களுக்கு முன்பாகப் ெபரியைவகளும் பலத்தைவகளுமான
ேதசங்கைளத் துரத்தயருக்க றார்; இந்த நாள்வைரக்கும் ஒருவரும் உங்களுக்கு
முன்பாக ந ற்கவல்ைல. 10 உங்களில் ஒருவன் ஆய ரம்ேபைரத் துரத்துவான்;
உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா உங்களுக்குச் ெசான்னபடி, அவேர
உங்களுக்காக யுத்தம்ெசய்க றார். 11 ஆகேவ, உங்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவா வ டம் அன்புெசலுத்தும்படி, உங்களுைடய ஆத்துமாக்கைளக்குறத்து
மிகவும் எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். 12 நீங்கள் பன்வாங்க ப்ேபாய்,
உங்களுக்குள்ேள மீதயாக இருக்க ற இந்த மக்கேளாடு ேசர்ந்துெகாண்டு,
அவர்கேளாடு சம்பந்தம் கலந்து, நீங்கள் அவர்களிடமும் அவர்கள் உங்களிடமும்
உறவாடினால், 13 உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா இனி இந்த
ேதசங்கைள உங்களுக்கு முன்பாகத் துரத்தவ டமாட்டார் என்றும், உங்களுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா உங்களுக்குக் ெகாடுத்த இந்த நல்ல ேதசத்தலிருந்து
அழிந்துேபாகும்வைரக்கும், அவர்கள் உங்களுக்குக் கண்ணியாகவும்,
வைலயாகவும், உங்களுைடய முதுகுகளுக்குச் சவுக்காகவும், உங்களுைடய
கண்களுக்கு முட்களாகவும் இருப்பார்கள் என்றும் ந ச்சயமாக அறயுங்கள்.
14 இேதா, இன்று நான் பூேலாகத்தார்கள் எல்ேலாரும் ேபாக ற வழிய ேல
ேபாக ேறன்; உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா உங்களுக்காகச் ெசான்ன
நல்ல வார்த்ைதகளிெலல்லாம் ஒரு வார்த்ைதயும் தவற ப்ேபாகவல்ைல என்பைத
உங்களுைடய முழு இருதயத்தாலும், முழு ஆத்துமாவாலும் அற ந்தருக்க றீர்கள்;
அைவகெளல்லாம் உங்களுக்கு நைறேவறனது, அைவகளில் ஒரு வார்த்ைதயும்
தவற ப்ேபாகவல்ைல. 15 இப்ெபாழுதும் உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
உங்களிடம்ெசான்னநல்லகாரியெமல்லாம்உங்களுக்குஎப்படிநைறேவறயேதா,
அப்படிேய, உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா உங்களுக்குக் கட்டைளய ட்ட
அவருைடய உடன்படிக்ைகைய நீங்கள் மீற , அந்நய ெதய்வங்கைளத்
ெதாழுதுெகாண்டு,அைவகைளப்பணிந்துெகாள்ளும்காலத்தல், 16உங்களுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா உங்களுக்குக் ெகாடுத்த இந்த நல்ல ேதசத்தலிருந்து
உங்கைள அழிக்கும்வைரக்கும், ெயேகாவா உங்கள்ேமல் எல்லாத் தீைமயான
காரியங்கைளயும் வரச்ெசய்வார்; ெயேகாவாவுைடய ேகாபம் உங்கள்ேமல்
பற்றெயரியும்; அவர் உங்களுக்குக் ெகாடுத்த நல்ல ேதசத்தலிருந்து நீங்கள்
சீக்க ரமாகஅழிந்துேபாவீர்கள்என்றான்.
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சீேகமிேலஉடன்படிக்ைகபுதுப்ப க்கப்படுதல்
1 பன்பு ேயாசுவா இஸ்ரேவலின் ேகாத்த ரங்கைளெயல்லாம் சீேகமிேல

கூடிவரச்ெசய்து, இஸ்ரேவலின் மூப்பர்கைளயும், தைலவர்கைளயும்,
நயாயாத பத கைளயும், அதகாரிகைளயும் வரவைழத்தான்; அவர்கள்
ேதவனுைடய சந்ந தயல் வந்து நன்றார்கள். 2 அப்ெபாழுது ேயாசுவா
எல்லா மக்கைளயும் ேநாக்க : இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: பூர்வ காலத்த ேல உங்களுைடய
ப தாக்களாகய ஆப ரகாமுக்கும் நாேகாருக்கும் தகப்பனான ேதராகு
என்பவன், ஐப ராத் நத க்கு அப்பால் குடியருந்தேபாது அவர்கள் ேவறு
ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாண்டார்கள்; 3 நான் ஐப ரத் நத க்கு அப்பால்
இருந்த உங்களுைடய தகப்பனாகய ஆப ரகாைம அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து,
அவைனக் கானான்ேதசத்த ேல வாழச்ெசய்து, அவனுைடய சந்ததைய
மிகுதயாக்க , அவனுக்கு ஈசாக்ைகக் ெகாடுத்ேதன். 4 ஈசாக்குக்கு யாக்ேகாைபயும்
ஏசாைவயும் ெகாடுத்து, ஏசாவுக்குச் ேசயீர் மைலத்ேதசத்ைதச் சுதந்தரிக்கும்படி
ெகாடுத்ேதன்; யாக்ேகாபும் அவன் பள்ைளகளுேமா எக ப்த ற்குப் ேபானார்கள்;
5 நான் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் அனுப்ப , எக ப்தயர்கைள வாத த்ேதன்;
அப்படி அவர்கள் நடுவ ேல நான் ெசய்தபன்பு உங்கைளப் புறப்படச்ெசய்ேதன்.
6 நான் உங்களுைடய ப தாக்கைள எக ப்தலிருந்து புறப்படச் ெசய்தேபாது,
சவந்த சமுத்த ரத்தன் கைரக்கு வந்தீர்கள்; எக ப்தயர்கள் இரதங்கேளாடும்,
குதைரவீரர்கேளாடும் உங்களுைடய ப தாக்கைளச் சவந்த சமுத்த ரம்வைரப்
பன்ெதாடர்ந்தார்கள். 7 அவர்கள் ெயேகாவா ேநாக்க க் கூப்ப ட்டார்கள்;
அப்ெபாழுது அவர் உங்களுக்கும் எக ப்தயர்களுக்கும் நடுவல் இருைள
வரச்ெசய்து, சமுத்த ரத்ைத அவர்கள்ேமல் புரளச்ெசய்து, அவர்கைள
மூடிப்ேபாட்டார்; நான் எக ப்த ேல ெசய்தைத உங்களுைடய கண்கள் கண்டது;
பன்பு வனாந்த ரத்தல் அேநகநாட்கள் வாழ்ந்தீர்கள். 8 அதற்குப்பன்பு உங்கைள
ேயார்தானுக்கு மறுபுறத்த ேல குடியருந்த எேமாரியர்களின் ேதசத்த ற்குக்
ெகாண்டுவந்ேதன்; அவர்கள் உங்கேளாடு யுத்தம்ெசய்க றேபாது, அவர்கைள
உங்களுைடய ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்; அவர்களுைடய ேதசத்ைத
சுதந்தரித்துக்ெகாண்டீர்கள்; அவர்கைள உங்களுக்கு முன்பாக அழித்துவ ட்ேடன்.
9 அப்ெபாழுது ச ப்ேபாரின் மகனாகய பாலாக் என்னும் ேமாவாப யர்களின்
ராஜா எழும்ப , இஸ்ரேவேலாடு யுத்தம்ெசய்து, உங்கைளச் சப ப்பதற்காக,
ேபேயாரின் மகனாகய ப ேலயாைம அைழத்தான். 10 ப ேலயாமுக்குச்
ெசவெகாடுக்க எனக்கு வருப்பம் இல்லாததனாேல, அவன் உங்கைள
ஆசீர்வத க்கேவ ஆசீர்வத த்தான், இந்தவதமாக உங்கைள அவனுைடய
ைககளிலிருந்து தப்புவத்ேதன். 11 பன்பு ேயார்தாைனக் கடந்து எரிேகாவுக்கு
வந்தீர்கள்; எரிேகாவன் குடிகளும், எேமாரியர்களும், ெபரிச யர்களும்,
கானானியர்களும்,ஏத்தயர்களும்,க ர்காச யர்களும்,ஏவயர்களும்,எபூசயர்களும்,
உங்களுக்கு எத ராக யுத்தம்ெசய்தார்கள்; ஆனாலும் அவர்கைள நான்
உங்களுைடய ைககளிேல ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன். 12 எேமாரியர்களின் இரண்டு
ராஜாக்கைளயும் உங்கள் பட்டயத்தாலும் உங்களுைடய வல்லாலும் நீங்கள்
துரத்தவல்ைல; நான் உங்களுக்கு முன்பாகக் குளவகைள அனுப்ப ேனன்;
அைவகள் அவர்கைள உங்கள் முன்னிருந்து துரத்தவ ட்டது. 13 அப்படிேய
நீங்கள் பண்படுத்தாத ேதசத்ைதயும், நீங்கள் கட்டாத பட்டணங்கைளயும்
உங்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன், அைவகளில் குடியருக்க றீர்கள்; நீங்கள் நடாத
த ராட்ைசத்ேதாட்டங்களின் பலைனயும், ஒலிவத்ேதாப்புக்களின் பலைனயும்
சாப்படுக றீர்கள் என்றார். 14 ஆகேவ நீங்கள் ெயேகாவாவுக்குப் பயந்து, அவைர
உத்தமமும் உண்ைமயுமாகத் ெதாழுதுெகாண்டு, உங்களுைடய ப தாக்கள்
ஐப ராத்து நத க்கு அப்பாலும் எக ப்தலும் ெதாழுதுெகாண்ட ெதய்வங்கைள
அகற்றவ ட்டு, ெயேகாவாைவத் ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள். 15 ெயேகாவாைவத்
ெதாழுதுெகாள்க றது உங்கள் பார்ைவக்கு ஆகாததாகத் ெதரிந்தால், பன்பு
யாைரத் ெதாழுதுெகாள்வீர்கள் என்று இன்று ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள்; நத க்கு
அப்பால் உங்களுைடய முற்ப தாக்கள் ெதாழுதுெகாண்ட ெதய்வங்கைளத்
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ெதாழுதுெகாள்வீர்கேளா? நீங்கள் வாழ்கன்ற ேதசத்தன் மக்களாகய
எேமாரியர்களின் ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்வீர்கேளா? நானும் என்
வீட்டார்களுேமாெவன்றால், ெயேகாவாைவேய ெதாழுதுெகாள்ளுேவாம்
என்றான். 16 அப்ெபாழுது மக்கள் மறுெமாழியாக: ேவறு ெதய்வங்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்ளும்படி, ெயேகாவாைவ வ ட்டு வலகுகற காரியம் எங்களுக்குத்
தூரமாக இருப்பதாக. 17 நம்ைமயும் நம்முைடய முற்ப தாக்கைளயும் அடிைமத்தன
வீடாகய எக ப்து ேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்து, நம்முைடய கண்களுக்கு
முன்பாகப் ெபரிய அைடயாளங்கைளச் ெசய்து, நாம் நடந்த எல்லா வழியலும்,
நாம் கடந்து வந்த எல்லா மக்களுக்குள்ளும் நம்ைமக் காப்பாற்றனவர் நம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா தாேன. 18 ேதசத்த ேல குடியருந்த எேமாரியர்கள்
முதலான எல்லா மக்கைளயும் ெயேகாவா நமக்கு முன்பாகத் துரத்தனாேர;
ஆகேவ நாங்களும் ெயேகாவாைவத் ெதாழுதுெகாள்ளுேவாம், அவேர நம்முைடய
ேதவன் என்றார்கள். 19 ேயாசுவா மக்கைள ேநாக்க : நீங்கள் ெயேகாவாைவத்
ெதாழுதுெகாள்ளமாட்டீர்கள்; அவர் பரிசுத்தமுள்ள ேதவன், அவர் எரிச்சலுள்ள
ேதவன்; உங்கள் மீறுதைலயும் உங்கள் பாவங்கைளயும் மன்னிக்கமாட்டார்.
20 ெயேகாவா உங்களுக்கு நன்ைம ெசய்தருக்க, நீங்கள் ெயேகாவாைவ வ ட்டு,
அந்நய ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாண்டால், அவர் தரும்ப உங்களுக்குத்
தீைம ெசய்து, உங்கைள அழிப்பார் என்றான். 21 மக்கள் ேயாசுவாைவ
ேநாக்க : அப்படியல்ல, நாங்கள் ெயேகாவாைவேய ெதாழுதுெகாள்ளுேவாம்
என்றார்கள். 22 அப்ெபாழுது ேயாசுவா மக்கைள ேநாக்க : ெயேகாவாைவத்
ெதாழுதுெகாள்ளும்படி நீங்கள் அவைரத் ெதரிந்துெகாண்டதற்கு நீங்கேள
உங்களுக்குச் சாட்ச கள் என்றான். அதற்கு அவர்கள்: நாங்கேள சாட்ச கள்
என்றார்கள். 23அப்ெபாழுதுஅவன்: அப்படியானால், இப்ெபாழுதும் உங்களுைடய
நடுேவ இருக்கற அந்நய ெதய்வங்கைள அகற்றவ ட்டு, உங்களுைடய
இருதயத்ைத இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு ேநராகத் தருப்புங்கள்
என்றான். 24 அப்ெபாழுது மக்கள் ேயாசுவாைவ ேநாக்க : நம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாைவேய ெதாழுதுெகாண்டு, அவருைடய சத்தத்த ற்ேக
கீழ்ப்படிேவாம் என்றார்கள். 25 அந்தப்படி ேயாசுவா அந்த நாளில் சீேகமிேல
மக்கேளாடு உடன்படிக்ைகெசய்து, அவர்களுக்கு அைதப் ப ரமாணமாகவும்
கட்டைளயாகவும்ஏற்படுத்தனான். 26இந்தவார்த்ைதகைளேயாசுவாேதவனுைடய
நயாயப்ப ரமாண புத்தகத்தல் எழுத , ஒரு ெபரிய கல்ைல எடுத்து, அைத அங்ேக
ெயேகாவாவுைடய பரிசுத்த இடத்தன் அருகல் இருந்த கர்வாலி மரத்தன்கீேழ
நட்டு, 27 எல்லா மக்கைளயும் ேநாக்க : இேதா, இந்தக் கல் நமக்குள்ேள சாட்ச யாக
இருப்பதாக; ெயேகாவா நம்ேமாடு ெசான்ன எல்லா வார்த்ைதகைளயும் இது
ேகட்டது; நீங்கள் உங்களுைடய ேதவனுக்கு எத ராகப் ெபாய்ெசால்லாதபடி, இது
உங்களுக்குச் சாட்ச யாகஇருப்பதாக என்றுெசால்லி.

வாக்குத்தத்த ேதசத்தல்அடக்கம்ெசய்தல்
28 ேயாசுவா மக்கைள அவரவர்களுைடய ெசாந்தமான ேதசத்த ற்கு

அனுப்பவ ட்டான். 29 இந்தக் காரியங்கள் நடந்தபன்பு, நூனின் மகனாகய
ேயாசுவா என்னும் ெயேகாவாவுைடய ஊழியக்காரன் 110 வயதுள்ளவனாக
மரணமைடந்தான். 30 அவைன எப்ப ராயீமின் மைலத்ேதசத்தலுள்ள காயாஸ்
மைலக்கு வடக்ேக இருக்க ற த ம்னாத் ேசரா என்னும் அவனுைடய பங்கன்
எல்ைலக்குள்ேள அடக்கம் ெசய்தார்கள். 31 ேயாசுவா உய ேராடு இருந்த எல்லா
நாட்களிலும், ெயேகாவா இஸ்ரேவலுக்குச் ெசய்த அவருைடய ெசயல்கள்
அைனத்ைதயும் அற ந்து ேயாசுவாவற்குப்பன்பு அேநகநாட்கள் உய ேராடு
இருந்த மூப்பர்களுைடய எல்லா நாட்களிலும், இஸ்ரேவலர்கள் ெயேகாவாைவச்
ேசவ த்தார்கள். 32 இஸ்ரேவல் மக்கள் எக ப்தலிருந்து ெகாண்டுவந்த
ேயாேசப்பன் எலும்புகைள, அவர்கள் சீேகமிேல யாக்ேகாபு சீேகமின்
தகப்பனாகய எேமாரியர்களுைடய மகன்களின் ைகயல் 100 ெவள்ளிக்காசுக்கு
வாங்கன நலத்தன் பங்க ேல அடக்கம்ெசய்தார்கள்; அந்த நலம் ேயாேசப்பன்
சந்ததயனர்களுக்குச் ெசாந்தமானது. 33 ஆேரானின் மகனாகய எெலயாசாரும்
மரணமைடந்தான், அவனுைடய மகனாகய ப ெனகாசுக்கு எப்ப ராயீமின்
மைலத்ேதசத்த ேலெகாடுக்கப்பட்ட ேமட்டிேலஅவைனஅடக்கம்ெசய்தார்கள்.
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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 ரச்சைனகைளயும் தீர்த்து
ைவத்தார்கள்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய கமு 1,043 க்கும் 1,000 கமு. க்கும். இைடயல் எழுதப்பட்டது. தாவீது

இராஜாவன்காலத்தல்இந்தபுத்தகம்ெதாகுக்கப்பட்டதாககருதப்படுக றது. மனித
ேநாக்கம் என்னெவன்றால் ேயாசுவா மரித்தபன் மன்னர் ஆட்சயன் ேதைவைய
உணரத்தக்கதாக எழுதப்பட்டதுஎன்றுகணிக்கப்படுக றது.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
இஸ்ரேவலர்களுக்கும் ேவதத்ைதவாச 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
இருந்தால்அேனகநயாயத பத கள்எழும்பயருக்கேவண்டும்.

ைமயக்கருத்து
ேமாசமானநலைமகளும்வடுதைலகளும்

ெபாருளடக்கம்
1. நயாயத பத களின்காலத்தல்,இஸ்ரேவலின்நைலைம— 1:1-3:6
2.இஸ்ரேவலின்நயயாபத கள்— 3:7-16:31
3.இஸ்ரேவலின்பாவத்தன்காரியங்கைளக்காட்டும் ந கழ்ச்ச கள்— 17:1-21:25

கானானியர்கேளாடு ேபாரிடுதல்
1 ேயாசுவா இறந்தபன்பு இஸ்ரேவல் மக்கள் ெ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 அவர்களுைடய ைகய ேல ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அவர்கள்
ேபேசக்க ேல 10,000 ேபைர ெவட்டினார்கள். 5 ேபேசக்க ேல அேதானிேபேசக்ைகப்*
பார்த்து, அவேனாடு யுத்தம்ெசய்து, கானானியர்கைளயும், ெபரிச யர்கைளயும்

* அத்த யாயம் 1:5 1:5 ேபேசக்கன்அத பத
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ெவட்டினார்கள். 6அேதானிேபேசக் 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. 8யூதாவன் 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 எத ராகப்ேபாய் ேசசாய்,
அகீமான், தல்மாய் என்பவர்கைள ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள். முன்நாட்களில் அந்த
எப ேரானுக்குகீரியாத்அர்பா 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. 13அப்ெபாழுது
காேலபுைடய தம்பயாகய ேகனாசன் மகன் ஒத்னிேயல் அைதப் ப டித்தான்;
எனேவ, தன்னுைடய மகளாகய அக்சாைள அவனுக்குத் தருமணம்
ெசய்துெகாடுத்தான். 14 அவள் புறப்படும்ேபாது, என்னுைடய தகப்பனிடத்தல்
ஒரு வயல்ெவளிையக் ேகட்கேவண்டும் என்று ஒத்னிேயலினிடத்தல் அனுமத
ெபற்றுக்ெகாண்டு கழுைதயன்ேமலிருந்து இறங்கனாள். காேலப் அவைள
ேநாக்க : உனக்கு என்னேவண்டும் என்றான். 15 அப்ெபாழுது அவள்: எனக்கு
ஒரு ஆசீர்வாதம் தரேவண்டும்; வறட்ச யான நலத்ைத எனக்குத் தந்தீர்;
நீர்ப்பாய்ச்சலான நலங்கைளயும் எனக்குத் தரேவண்டும் என்றாள்; அப்ெபாழுது
காேலப்: ேமற்புறத்தலும் கீழ்ப்புறத்தலும் அவளுக்கு நீர்ப்பாய்ச்சலான
நலங்கைளக் ெகாடுத்தான். 16 ேமாேசயன் மாமனாகய ேகனியனின்
மக்களும் யூதாவன் மக்கேளாடு ேபரீச்ைச மரங்களின் பட்டணத்தலிருந்து†

ஆராத்த ற்குத் ெதற்கல்இருக்கறயூதாவன்வனாந்த ரத்த ற்குவந்து, 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 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

† அத்த யாயம் 1:16 1:16 எரிேகா பட்டணம் ‡ அத்த யாயம் 1:17 1:17அழிவு
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ஏத்தயர்களின் ேதசத்த ற்குப் ேபாய், ஒரு பட்டணத்ைதக் கட்டி, அதற்குலூஸ்என்று
ெபயரிட்டான்;அதுதான்இந்தநாள்வைரஅதனுைடயெபயர்.

கானானியர்கேளாடுமற்ற ேகாத்த ரங்கள்ேபாரிடுதல்
27 மனாேச ே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
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. 34 எேமாரியர்கள் தாண்
ேகாத்த ரத்தார்கைளப் பள்ளத்தாக்கல் இறங்கவ டாமல், மைலத்ேதசத்த ற்குப்
ேபாகும்படிக் கட்டாயப்படுத்தனார்கள். 35 எேமாரியர்கள் ஏேரஸ் மைலகளிலும்,
ஆயேலானிலும், சால்பீமிலும் குடியருக்கேவண்டும் என்றருந்தார்கள்; ஆனாலும்
ேயாேசப்பன்குடும்பத்தார்களின்பலம்ெபருகனபடியால்,அவர்களுக்குகடினமாக
ேவைல ெசய்வதற்குக் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டார்கள். 36 எேமாரியர்களின் எல்ைல
அக்கராபீமுக்குப் ேபாக ற ேமடுதுவங்க அதற்குஅப்புறமும் ே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 டேவண்டும்என்றும்ெசான்ேனன்;ஆனாலும்என்னுைடய
ெ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 இடத்த ற்கு ேபாகீம்* என்று ெபயரிட்டு, அங்ேக ெயேகாவா
வுக்குப் பலிெசலுத்தனார்கள்.

கீழ்ப்படியாைமயும், ேதால்வயும்

* அத்த யாயம் 2:5 2:5அழுைக
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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 என்னும்ெயேகாவாவன்ஊழியக்காரன் 110வயதுள்ளவனாக
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 ெசய்த ெசய்ைககைளயும்
அறயாத ேவெறாரு சந்தத அவர்களுக்குப்பன்பு எழும்பயது. 11 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவல் மக்கள் ெயேகாவாவன் பார்ைவக்கு தீைமயானைதச் ெசய்து,
பாகால்கைளத்ெதாழுது, 12தங்களுைடயமுற்ப தாக்கைளஎக ப்துேதசத்தலிருந்து
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 முன்பாக ந ற்கமுடியாதபடி ெகாள்ைளயடுகற
ெ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 ெ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
ெசய்ைககைளயும்தங்களுைடயமுரட்டாட்டமானவழிகைளயும்வ டாதருப்பார்கள்.
20ஆைகயால்ெயேகாவாஇஸ்ரேவலின்ேமல்ேகாபம்ெகாண்டவராக : இந்தமக்கள்
தங்களுைடய ப தாக்களுக்கு நான் கற்ப த்த என்னுைடய உடன்படிக்ைகைய 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 ெசய்ேவன் என்றார். 23 அதற்காகக் ெயேகாவா அந்த ேதசங்கைள
ேயாசுவாவுைடய ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுக்காமலும், அைவகைள சீக்க ரமாகத்
துரத்தவ டாமலும்வ ட்டுைவத்தார்.
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அத்த யாயம் 3
ெயேகாவாஇஸ்ரேவலர்களின் ேபார்த்த றைமையேசாத த்தல்

1 கானான் ேதசத்தல் நடந்த எல்லா யுத்தங்கைளயும் அறயாமலிருந்த
இஸ்ரேவலர்களாகய அைனவைரயும் ேசாத ப்பதற்காகவும், 2 இஸ்ரேவலின்
புதய சந்ததயாரும், அதற்கு முன்பு யுத்தம் ெசய்ய அறயாமலிருந்தவர்களும்
அைவகைள அறயும்படி பழக்குவப்பதற்காகவும் ெயேகாவா வ ட்டுைவத்தவர்கள்
யாெரன்றால்: 3ெபலிஸ்தர்களின் ஐந்துஅத பத களும், எல்லா கானானியர்களும்,
சீேதானியர்களும், பாகால் எர்ேமான்துவங்க ஆமாத்த ற்குள்நுைழயும்வைரக்கும்
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 தீைமயானைதச்

ெசய்து, தங்கள் ேதவனாகய ெ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,
அவன்இஸ்ரேவைலநயாயம்வ சாரித்து,யுத்தம்ெசய்யப்புறப்பட்டான்;ெயேகாவா
ெமெசாப்ெபாத்தாமியாவன் ராஜாவாகய கூசான்ரிஷதாயீைம அவன் ைகய ேல
ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; ஆைகயால் அவனுைடய ைக கூசான்ரிஷதாயீமின்ேமல்
ெபலங்ெகாண்டது. 11 ேதசம் 40 வருடங்கள் அைமதலாக இருந்தது. ேகனாசன்
மகனானஒத்னிேயல்இறந்துேபானான்.

நயாயாத பதயாகயஏகூத்
12இஸ்ரேவல் 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;அவன்இடதுைகப் பழக்கமுள்ளவனாகஇருந்தான்;அவனுைடய
ைகய ேல இஸ்ரேவல் மக்கள் ேமாவாபன் ராஜாவாகய எக்ேலானுக்குக்
காணிக்ைக அனுப்பனார்கள். 16 ஏகூத், இருபுறமும் கூர்ைமயான ஒரு முழ
நீளமுமான ஒரு பட்டயத்ைத உண்டாக்க , அைதத் தன்னுைடய ஆைடக்குள்ேள
தன்னுைடயவலதுபுறஇடுப்ப ேல கட்டிக்ெகாண்டு, 17காணிக்ைகைய ே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,



நயாயாத பத கள்அத்தயாயம் 3:20 324 நயாயாத பத கள்அத்தயாயம் 4:6

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 வீட்டு அைறயல்
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;
அவனுைடயவயற்றற்குள் ேபான கத்தையஇவன்இழுக்கமுடியாதபடி, ெகாழுப்பு
கத்தையச் சுற்ற க் ெகாண்டது; கத்த முைன பன்புறமாக வந்தது. 23 ஏகூத்
புறப்பட்டு, ேமல் 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: 28என்ைனப்பன்ெதாடர்ந்துவாருங்கள்;ெயேகாவாஉங்கள்எத ரிகளாகய
ேமாவாப யர்கைள உங்களுைடய ைககளில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார் என்றான்.
அவர்கள் அவைனப் பன்ெதாடர்ந்துேபாய், ேமாவாபுக்கு எத ரான ேயார்தான்
துைறமுகத்ைதப் ப டித்து, ஒருவைனயும் கடந்துேபாகவ டாமல், 29அக்காலத்த ேல
ேமாவாப யர்களில் ஏறக்குைறயப் 10,000 ேபைர ெவட்டினார்கள்; அவர்கள்
எல்லாரும் த றைமயுள்ளவர்களும் பலசாலிகளுமாயருந்தார்கள்; அவர்களில்
ஒருவனும் தப்பவல்ைல. 30இப்படிேய அந்த நாளிேல ேமாவாப் இஸ்ரேவலுைடய
ைகயன்கீழ் தாழ்த்தப்பட்டது; அதனாேல ேதசம் 80 வருடங்கள் அைமதலாக
இருந்தது.

நயாயாத பதயாகய சம்கார்
31 அவனுக்குப்பன்பு ஆனாத்தன் மகன் சம்கார் எழும்பனான்; அவன்

ெபலிஸ்தர்களில் 600 ேபைர, கால்நைடகைள நடத்த பயன்படுத்தப்படும் ஒரு
ேகாலால்ெகான்றான்;அவனும்இஸ்ரேவலர்கைளக்காப்பாற்றனான்.

அத்த யாயம் 4
ெபண்நயாயாத பதயும்தீர்க்கதரிச 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 அேராேசத்த ேல* குடியருந்தான்.
3அவனுக்குத் 900இரும்பு ரதங்கள்இருந்தன;அவன்இஸ்ரேவல்மக்கைளஇருபது
வருடங்கள் ெகாடுைமயாக ஒடுக்கனான்; இஸ்ரேவல் மக்கள் ெயேகாவாைவ
ேநாக்க முைறய ட்டார்கள். 4 அக்காலத்த ேல லப ேதாத்தன் மைனவயாகய
ெதெபாராள் என்னும் தீர்க்கதரிச யானவள் இஸ்ரேவைல நயாயம் வ சாரித்தாள்.
5அவள்எப்ப ராயீம்மைலத்ேதசமானராமாவுக்கும்ெபத்ேதலுக்கும்நடுவலிருக்கற
ெதெபாராளின்ேபரீச்ைசமரத்தன்கீேழகுடியருந்தாள்;அங்ேகஇஸ்ரேவல்மக்கள்
அவளிடத்த ற்கு நயாயவ சாரைணக்குப் ேபாவார்கள். 6 அவள் நப்தலியலுள்ள
ேகேதசலிருக்க ற அப ேனாகாமின் மகன் பாராக்ைக வரவைழத்து: நீ நப்தலி
மனிதர்களிலும், ெசபுேலான் மனிதர்களிலும் 10,000 ேபைர அைழத்துக்ெகாண்டு,

* அத்த யாயம் 4:2 4:2 புறஜாத களின்பட்டணம்
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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. 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 மரங்களின் அருேக தன்னுைடய
கூடாரத்ைதப் ே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 கீேசான் பள்ளத்தாக்க ற்கு வரவைழத்தான். 14 அப்ெபாழுது
ெதெபாராள்பாராக்ைகேநாக்க : எழுந்துேபா;ெயேகாவா ச ெசராைவஉன்னுைடய
ை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.
16பாராக் ரதங்கைளயும் பைடையயும்யூதர்அல்லாதவர்களுைடயஅேராேசத்வைர
துரத்தனான்; ச ெசராவன் பைடெயல்லாம் பட்டயக்கூர்ைமயனால் வழுந்தது;
ஒருவனும் மீதயாக இருக்கவல்ைல. 17 ச ெசரா கால்நைடயாகக் ேகனியனான
ஏேபரின் மைனவ யாேகலுைடய கூடாரத்த ற்கு ஓடிவந்தான்; அப்ெபாழுது யாபீன்
என்னும்ஆத்ேசாரின் ராஜாவுக்கும், ேகனியனான ஏேபரின் வீட்டிற்கும் சமாதானம்
உண்டாயருந்தது. 18 யாேகல் ெவளிேய ச ெசராவுக்கு எத ர்ெகாண்டுேபாய்:
உள்ேள வாரும்; என்னுைடய ஆண்டவேன, என்னிடத்தல் உள்ேள வாரும்,
பயப்பட ேவண்டாம் என்று அவனிடம் ெசான்னாள்; அப்படிேய அவள் கூடாரத்தன்
உள்ேள வந்தேபாது, அவைன ஒரு ே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;
அப்ெபாழுது அயர்ந்து தூங்கக்ெகாண்டிருந்த 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 கானானியர்களின் ராஜாவாகய யாபீைன
இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு முன்பாகத் தாழ்த்தனார். 24 இஸ்ரேவல் மக்களின் ைக
கானானியர்களின் ராஜாவாகய யாபீைன அழிக்கும்வைரக்கும் அவன்ேமல்
ெபலத்துக்ெகாண்ேடயருந்தது.
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அத்த யாயம் 5
ெதெபாராளின்பாடல்

1அந்தநாட்களிேலெதெபாராளும்அப ேனாகாமின்மகன்பாராக்கும் பாடினது:
2 “*யுத்தத்ைதஇஸ்ரேவலின்அதபத கள்நடத்தனதற்காகவும்,
மக்கள் மனப்பூர்வமாகத் தங்கைள ஒப்புக்ெகாடுத்ததற்காகவும் அவைர

ஸ்ேதாத்த ரியுங்கள்.
3ராஜாக்கேள, ேகளுங்கள்;
அதபத கேள,ெசவெகாடுங்கள்;
நான் ெயேகாவாைவப் பாடி, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாைவக்

கீர்த்தனம்ெசய்ேவன்.
4ெயேகாவாேவ, நீர் ேசயீரிலிருந்துபுறப்பட்டு,
ஏேதாமின்ெவளியலிருந்துநடந்துவரும்ேபாது,
பூமிஅத ர்ந்தது,வானம்ெபாழிந்தது,
ேமகங்களும்தண்ணீராகப்ெபாழிந்தது.
5ெயேகாவாவுக்குமுன்பாகமைலகள்அத ர்ந்தது;
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக சீனாய் மைலயும்

அத ர்ந்தது.
6ஆனாத்தன்மகனானசம்காரின் நாட்களிலும்,
யாேகலின்நாட்களிலும்,ெபரும்பாைதகள்
பாழாய்ப் ேபானது;வழியல்நடக்க றவர்கள்பக்கவழியாக நடந்தார்கள்.
7ெதெபாராளாகய நான்எழும்பும்வைரக்கும்,
இஸ்ரேவலிேலநான்தாயாக எழும்பும்வைரக்கும்,
க ராமங்கள்பாழாய்ப்ேபாயன,இஸ்ரேவலின்க ராமங்கள்பாழாய்ப்ேபானது.
8 புதய ெதய்வங்கைளத் ெதரிந்துெகாண்டார்கள்; அப்ெபாழுது யுத்தம்

வாசல்வைரயும் வந்தது; இஸ்ரேவலிேல 40,000 ேபருக்குள்ேள ேகடகமும்
ஈட்டியும் காணப்பட்டதுண்ேடா? 9மக்களுக்குள்ேள தங்கைள மனப்பூர்வமாக
ஒப்புக்ெகாடுத்த

இஸ்ரேவலின்அதபத கைளஎன்னுைடயஇருதயம்நாடுக றது;
ெயேகாவாைவஸ்ேதாத்த ரியுங்கள்.
10ெவள்ைளக்கழுைதகளின் ேசணத்தன்வ ரிப்புகளில்வீற்றருக்க றவர்கேள,
வழியல்நடக்க றவர்கேள,
இைதப் பற்ற ேயாச யுங்கள்.
11 தண்ணீர் ெமாண்டுெகாள்ளும் இடங்களில் வல்வீரர்களின்† இைரச்சலுக்கு

நீங்கனவர்கள்
அங்ேகெயேகாவாவன்நீத நயாயங்கைளயும்,
அவர்இஸ்ரேவலிலுள்ளதமதுக ராமங்களுக்குச்ெசய்த
நீத நயாயங்கைளயும்அறவப்பார்கள்;
அதுமுதல்ெயேகாவாவன்மக்கள்
நகரத்தன்வாசல்களில் ேபாய்இறங்குவார்கள்.
12வழி,வழி,ெதெபாராேள,வழி,வழி, பாட்டுப்பாடு;
பாராக்ேக, எழும்பு;அப ேனாகாமின்குமாரேன,
உன்ைனச்சைறயாக்கனவர்கைளச் சைறயாக்க க்ெகாண்டுேபா.
13மீதயாகஇருந்தவர்கள்மக்களின்தைலவர்கைளஆளும்படிெசய்தார்;
ெயேகாவா எனக்குப்ெபலசாலிகளின்ேமல்ஆளுைகதந்தார்.
14 அமேலக்குக்கு வ ேராதமாக இவர்களுைடய ேவர் எப்ப ராயீமிலிருந்து

துளிர்த்தது;
உன்னுைடயமக்களுக்குள்ேளெபன்யமீன்மனிதர்கள்உனக்குப்பன்ெசன்றார்கள்;
மாகீரிலிருந்துஅத பத களும்,
ெசபுேலானிலிருந்துஎழுதுேகாைலப் ப டிக்க றவர்களும்இறங்கவந்தார்கள்.
15இசக்காரின் ப ரபுக்களும்ெதெபாராேளாடுஇருந்தார்கள்;
பாராக்ைகப்ேபாலஇசக்கார் மனிதர்களும்

* அத்த யாயம் 5:2 5:2ெயேகாவாஇஸ்ரேவலுக்காகநீதையச்சரிக்கட்டியதற்காகவும் † அத்த யாயம் 5:11
5:11 சங்கீத பாடகர்கள்
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பள்ளத்தாக்கல்கால்நைடயாகஅனுப்பப்பட்டார்கள்;
ரூபனின்ப ரிவைனகளால்உண்டானஇருதயத்தன்நைனவுகள்மிகுத .
16மந்ைதகளின் சத்தத்ைதக் ேகட்க,
நீெதாழுவங்களின்நடுேவஇருந்துவ ட்டதுஎன்ன?
ரூபனின்ப ரிவைனகளால்மனதன்ேவதைனகள்மிகுத .
17கீேலயாத் மனிதர்கள் ேயார்தானுக்குஅக்கைரய ேலஇருந்துவ ட்டார்கள்;
தாண்மனிதர்கள்கப்பல்களில் தங்கயருந்ததுஎன்ன?
ஆேசர் மனிதர்கள்கடற்கைரய ேலதங்க ,
மூன்றுபக்கமும்தைரசூழ்ந்தகடல்பகுத களில்வாழ்ந்தார்கள்.
18 ெசபுேலானும் நப்தலியும் ேபார்க்களத்து முைனயேல தங்கள் உயைர

எண்ணாமல்
மரணத்தற்குத்துணிந்துநன்றார்கள்.
19ராஜாக்கள்வந்துயுத்தம்ெசய்தார்கள்;
அப்ெபாழுது கானானியர்களின் ராஜாக்கள் ெமக ேதாவன் தண்ணீர் அருகான

தானாக்க ேலயுத்தம்ெசய்தார்கள்;
அவர்களுக்குெவள்ளி ெகாள்ைளப்ெபாருளாக கைடக்கவல்ைல.
20வானத்தலிருந்துயுத்தம்உண்டாயற்று;
நட்சத்த ரங்கள் தங்கள் வானமண்டலங்களிலிருந்து செசராேவாடு யுத்தம்

ெசய்தன.
21கீேசான்நத ,பூர்வநதயாகயகீேசான்நத ேய,
அவர்கைளஅடித்துக்ெகாண்டுேபானது; என்னுைடயஆத்துமாேவ,
நீெபலவான்கைளமித த்தாய்.
22அப்ெபாழுதுகுதைரகளின்குளம்புகள்பாய்ச்சலினாேல,
ெபலவான்களின்பாய்ச்சலினாேலேய, பளந்துேபாயன.
23ேமேராைசச் சப யுங்கள்;
அதன்குடிகைளந ச்சயமாகேவ சபயுங்கள்என்று
ெயேகாவாவுைடயதூதனானவர்ெசால்லுகறார்;
அவர்கள்ெயேகாவாேவாடுதுைணநற்கவரவல்ைல;
பலசாலிகளுக்குஎத ராகஅவர்கள்ெயேகாவாேவாடுதுைணநற்கவரவல்ைலேய.
24 ெபண்களுக்குள்ேள ேகனியனான ஏேபரின் மைனவயாகய யாேகல்

ஆசீர்வத க்கப்பட்டவள்;
கூடாரத்தல்தங்கயருக்க றெபண்களுக்குள்ேளஅவள்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவேள.
25தண்ணீைரக் ேகட்டான்,
பாைலக்ெகாடுத்தாள்;
ராஜாக்களின்கண்ணத்த ேலெவண்ெணையக்ெகாண்டுவந்துெகாடுத்தாள்.
26தன்னுைடயைகயால்ஆணிையயும்,
தன்னுைடயவலதுைகயால்ெதாழிலாளரின்சுத்தையயும்ப டித்து,
ச ெசராைவஅடித்தாள்;
அவனுைடயதைலயல்உருவக்குத்த ,
அவனுைடயதைலையஉைடத்துப்ேபாட்டாள்.
27அவன்அவளுைடயகாலின்அருேகமடங்க வழுந்தான்;
அவன்எங்ேகமடங்க வழுந்தாேனாஅங்ேகஇறந்துக டந்தான்.
28 “ச ெசராவன் தாய் ஜன்னலில் நன்று ஜன்னல் வழியாகப்

பார்த்துக்ெகாண்டிருந்து:
அவனுைடயஇரதம்வராமல்தாமதமானதுஎன்ன?
அவனுைடயஇரதங்களின்ஓட்டம் தாமத க்க றதுஎன்ன’ என்றுபுலம்பனாள்.
29 அவளுைடய ெபண்களில் புத்த சாலிகள் அவளுக்கு பதல் ெசான்னதுமின்ற ,

அவள்தனக்குத்தாேனமறுெமாழியாக:
30 அவர்கள் ெகாள்ைளையக் கண்டுபடிக்கவல்ைலேயா, அைதப்

பங்க டேவண்டாேமா,
ஆளுக்குஒன்றுஅல்லதுஇரண்டுெபண்கைளயும்,
ச ெசராவுக்குக்ெகாள்ைளய ட்ட பலவர்ணமானஆைடகைளயும்,
ெகாள்ைளய ட்ட பலவர்ணமானச த்த ரத்ைதயலாைடகைளயும், ‡ என்

‡ அத்த யாயம் 5:30 5:30ெகாள்ைளய ட்டவர்களின்
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கழுத்த ற்குஇருபுறமும்ெபாருந்தும் ச த்த ர ேவைலெசய்யப்பட்டுள்ளபலந றமான
ஆைடையயும்ெகாடுக்கேவண்டாேமா என்றாள்.

31ெயேகாவாேவ,உம்ைமப் பைகக்க றஅைனவரும்இப்படிேயஅழியட்டும்;
அவரிடம் அன்புகூருகறவர்கேளா, வல்லைமேயாடு உத க்க ற சூரியைனப்ேபால

இருக்கட்டும்” என்று பாடினார்கள். பன்பு ேதசம் 40 வருடங்கள் அைமதலாக
இருந்தது.

அத்த யாயம் 6
மீதயானியர்கள்இஸ்ரேவலரிடம் ேபாரிடுதல்

1 பன்னும் இஸ்ரேவல் மக்கள் ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குத்
தீைமயானைதச் ெசய்தார்கள்; 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. 3 இஸ்ரேவலர்கள் வைத
வைதத்தருக்கும்ேபாது, 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. 6இப்படியாக மீதயானியர்களாேல
இஸ்ரேவலர்கள் மிகவும் ெபலவீனப்பட்டார்கள்; அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல்
மக்கள் ெயேகாவாைவ ேநாக்க முைறய ட்டார்கள். 7 இஸ்ரேவல் மக்கள்
மீதயானியர்களினாேல ெயேகாவாைவ ேநாக்க முைறய ட்டேபாது, 8 ெயேகாவா
ஒரு தீர்க்கதரிசைய அவர்களிடம் அனுப்பனார்; அவன் அவர்கைள ேநாக்க :
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
நான் உங்கைள எக ப்தலிருந்து வரவும், அடிைமயாக இருந்த வீட்டிலிருந்து
புறப்படவும் ெசய்து, 9 எக ப்தயர்கள் ைககளிலிருந்தும், உங்கைள ஒடுக்கன
எல்ேலாருைடய ைககளிலிருந்தும் உங்கைள இரட்ச த்து, அவர்கைள உங்களுக்கு
முன்பாகத் துரத்த , அவர்கள் ேதசத்ைத உங்களுக்குக் ெகாடுத்து, 10 நான் உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவா என்றும், நீங்கள் குடியருக்கும் அவர்கள் ேதசத்தலுள்ள
எேமாரியர்களுைடய ெதய்வங்களுக்குப் பயப்படாமல் இருங்கள் என்றும்,
உங்களுக்குச் ெசான்ேனன்; நீங்கேளா என்னுைடய ெசால்ைலக் ேகட்காமல்
ேபானீர்கள்என்கறார் என்றுெசான்னான்.

க த ேயாைனெயேகாவாவுைடயதூதன்சந்த த்தல்
11 அதற்குப்பன்பு ெயேகாவாவுைடய தூதனானவர் வந்து, அப ேயஸ்ரியனான

ேயாவாசன் ஊராகய ஒப்ராவலிருக்கும் ஒரு கர்வாலிமரத்தன்கீழ்
உட்கார்ந்தார்; 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
எங்கைளஎக ப்தலிருந்துெகாண்டுவரவல்ைலயாஎன்றுஎங்களுைடயப தாக்கள்
எங்களுக்கு வவரித்துச்ெசான்ன அவருைடய அற்புதங்கெளல்லாம் எங்ேக?
இப்ெபாழுது ெயேகாவா எங்கைளக் ைகவ ட்டு, மீதயானியர்களின் ைகயல்
எங்கைள ஒப்புக்ெகாடுத்தாேர என்றான். 14 அப்ெபாழுது ெ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
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இஸ்ரேவைல எதனாேல காப்பாற்றுேவன்; இேதா, மனாேசயல் என்னுைடய
குடும்பம் மிகவும் எளியது; என்னுைடய தகப்பன் வீட்டில் நான் எல்ேலாரிலும்
ச றயவன் என்றான். 16 அதற்குக் ெயேகாவா: நான் உன்ேனாடு இருப்ேபன்;
ஒேர மனிதைன முறயடிப்பதுேபால நீ மீதயானியர்கைள முறயடிப்பாய்
என்றார். 17 அப்ெபாழுது அவன்: உம்முைடய கண்களில் இப்ெபாழுதும்
எனக்குத் தைய கைடத்ததானால் என்ேனாேட ே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: நீ
தரும்ப வரும்வைர நான் இருப்ேபன் என்றார். 19 உடேன க த ேயான் உள்ேள
ேபாய், ஒரு ெவள்ளாட்டுக்குட்டிையயும் ஒரு மரக்கால் மாவ ேல புளிப்பல்லாத
அப்பங்கைளயும்ஆயத்தப்படுத்த ,இைறச்சையஒருகூைடயல்ைவத்து,குழம்ைப
ஒரு கண்ணத்தல் ஊற்ற , அைத ெவளிேய கர்வாலி மரத்தன் கீேழ இருக்க ற
அவரிடம் ெகாண்டுவந்து ைவத்தான். 20அப்ெபாழுது ேதவனுைடய தூதனானவர்
அவைன ேநாக்க : நீ இைறச்சையயும் புளிப்பல்லாத அப்பங்கைளயும் எடுத்து,
இந்தக் கற்பாைறயன்ேமல் ைவத்து குழம்ைப ஊற்று என்றார்; அவன் அப்படிேய
ெசய்தான். 21 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய தூதன் தமது ைகயலிருந்த
ேகாலின் நுனிைய நீட்டி, இைறச்சையயும் புளிப்பல்லாத அப்பங்கைளயும்
ெதாட்டார்; அப்ெபாழுது அக்கனி கற்பாைறயலிருந்து எழும்ப , இைறச்சையயும்
புளிப்பல்லாத அப்பங்கைளயும் எரித்துப்ேபாட்டது; ெயேகாவாவன் தூதேனா.
அவனுைடய கண்களுக்கு மைறந்துேபானார். 22 அப்ெபாழுது க த ேயான், அவர்
ெயேகாவாவுைடயதூதன் என்று அறந்து: ஐேயா, ெயேகாவாவாகய ஆண்டவேர,
நான் ெயேகாவாவுைடயதூதைனமுகமுகமாக பார்த்ேதேன என்றான். 23அதற்குக்
ெயேகாவா: உனக்குச் சமாதானம்; பயப்படாேத, நீ சாவதல்ைல என்றுெசான்னார்.
24அங்ேகக த ேயான்ெயேகாவாவுக்குஒருபலிபீடத்ைதக்கட்டி,அதற்குெயேகாவா
ஷாேலாம்* என்று ெபயரிட்டான்; அது இந்த நாள்வைரக்கும் அப ேயஸ்ரியரின்
ஊராகயஒப்ராவல்இருக்கறது. 25அன்றுஇரவ ேலெயேகாவாஅவைனேநாக்க :
நீ உன்னுைடய தகப்பனுக்கு இருக்கற காைளகளில் ஏழுவயதான இரண்டாம்
காைளையக் ெகாண்டுேபாய், உன்னுைடய தகப்பனுக்கு இருக்கற பாகாலின்
பலிபீடத்ைதத்தகர்த்து,அதன்அருகலுள்ளேதாப்ைபெவட்டிப்ேபாட்டு.

பாகாலின்பலிபீடத்ைதக த ேயான்அழித்தல்
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; 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

* அத்த யாயம் 6:24 6:24ெயேகாவ சமாதானம்ெகாடுக்க றார்
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வாதாடட்டும் என்று ெசால்லி, அந்த நாளிேல அவனுக்கு ெயருபாகால்† என்று
ெபயர் சூட்டப்பட்டது. 33மீதயானியர்களும் அமேலக்கயர்களும் கழக்கு பகுதைய
ேசர்ந்த மக்கள் எல்ேலாரும் ஒன்றாக கூடி, ஆற்ைறக் கடந்துவந்து, ெயஸ்ரேயல்
பள்ளத்தாக்கல் முகாமிட்டார்கள். 34அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடயஆவயானவர்
க த ேயான்ேமல் இறங்கனார்; அவன் எக்காளம் ஊத , அப ேயஸ்ரியர்கைளக்
கூப்ப ட்டு,தனக்குப்பன்ெசல்லும்படிெசய்து, 35மனாேசநாெடங்கும்தூதுவர்கைள
அனுப்ப , அவர்கைளயும் கூப்ப ட்டு, தனக்குப் பன்ெசல்லும்படி ெசய்து, ஆேசர்,
ெசபுேலான்,நப்தலிநாடுகளிலும்ஆட்கைளஅனுப்பனான்;அவர்களும்அவனுக்கு
எத ர்ெகாண்டுவந்தார்கள். 36அப்ெபாழுது 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
என்று அதனாேல அற ேவன் என்றான். 38 அப்படிேய ஆனது. அவன் மறுநாள்
காைலயல் எழுந்து, ேதாைலக் கசக்க , அதலிருந்த பனிநீைர ஒரு கண்ணம்
நைறயப்ப ழிந்தான். 39அப்ெபாழுதுக த ேயான்ேதவைனேநாக்க : நான்இன்னும்
ஒரு முைற மட்டும் ேபசுக ேறன், உமது ேகாபம் என்ேமல் வராமல் இருப்பதாக;
ேதாலினாேல நான் இன்னும் ஒேர முைற மட்டும் ேசாதைனெசய்க ேறன்; ேதால்
மட்டும் காய்ந்தருக்கவும் பூமிெயங்கும் பனி ெபய்தருக்கவும் கட்டைளயடும்
என்றான். 40அப்படிேய ேதவன்அன்றுஇரவுெசய்தார்; ேதால்மட்டும்காய்ந்தருந்து,
பூமிெயங்கும்பனி ெபய்தருந்தது.

அத்த யாயம் 7
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;
அப்ெபாழுதுமக்களில் 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;உன்ேனாடுவரலாம் என்றுநான்யாைரக்குற க்க ேறேனா,
அவன் உன்ேனாடு வரட்டும்; உன்ேனாடு வரக்கூடாது 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 றதற்குமுழங்கால்ஊன்றக்குனிக றவன்எவேனா,அவைனத்தனியாகவும்
நறுத்து என்றார். 6 தங்கள் ைககளால் அள்ளி, தங்கள் வாய்க்கு எடுத்து,
நக்க க்ெகாண்டவர்களின் எண்ணிக்ைக 300 ேபர்; மற்ற மக்கெளல்லாம் தண்ணீர்
குடிக்க றதற்கு முழங்கால் ஊன்றக் குனிந்தார்கள். 7 அப்ெபாழுது ெயேகாவா
க த ேயாைன ேநாக்க : நக்க க்குடித்த அந்த 300 ேபராேல நான் உங்கைள
இரட்ச த்து, மீதயானியர்கைள உன்னுைடய ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன், மற்ற
மக்கெளல்ேலாரும் தங்கள் தங்கள் இடத்த ற்குப் ேபாகேவண்டும் என்றார்.
8அப்ெபாழுது மக்கள் தங்கள் ைகயல் தன்பண்டங்கைளயும் எக்காளங்கைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டார்கள்; மற்ற இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாைரயும் தங்கள் தங்கள்

† அத்த யாயம் 6:32 6:32 பாகால்தனக்காகவழக்காடட்டும்
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இருப்ப டங்களுக்குஅனுப்பவ ட்டு, அந்த 300 ேபைரமட்டும் ைவத்துக்ெகாண்டான்;
மீதயானியர்களின் பைட அவனுக்குத் தாழ்வ டமான பள்ளத்தாக்கல்
இருந்தது. 9 அன்று இராத்த 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
வழுந்துக டந்தது என்றான். 14அப்ெபாழுது 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
வளக்கத்ைதயும்ேகட்டேபாது,அவன்பணிந்துெகாண்டு,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 எக்காளங்கைளஊத , ெயேகாவாவுைடய பட்டயம் க த ேயானுைடய
பட்டயம்என்றுசத்தமிடுவீர்களாகஎன்றுெசான்னான். 19நடுஇரவன்துவக்கத்தல்,
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
தங்கள்இடத்த ேல நன்றார்கள்; அப்ெபாழுதுமுகாமில் 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 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 ராயீமின்மனிதர்கள்எல்ேலாரும்கூடி,ெபத்தாபராஇருக்கும்ேயார்தான்வைர
வந்து, துைறமுகங்கைளக் ைகப்பற்ற க்ெகாண்டு, 25 மீதயானியர்களின் இரண்டு
அதபத களாகய ஓேரைபயும் ேசைபயும் ப டித்து, ஓேரைப ஓேரப் என்னப்பட்ட
கன்மைலயலும், ேசைப ேசப் என்னப்பட்ட ஆைலயலும் ெகான்றுேபாட்டு,
மீதயானியர்கைளதுரத்த , ஓேரப் ேசப் என்பவர்களின் தைலகைள ேயார்தானுக்கு
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இக்கைரயலிருந்தக த ேயானிடம் ெகாண்டுவந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 8
ேசபாவும் சல்முனாவும்

1அப்ெபாழுது எப்ப ராயீம் மனிதர்கள்அவைன ேநாக்க : நீ மீதயானியர்கள்ேமல்
யுத்தம் ெசய்யப்ேபாக றேபாது, எங்கைள அைழக்கவல்ைலேய, இப்படி
நீ எங்களுக்குச் ெசய்தது என்ன என்று, அவேனாடு கடுைமயாக
வாக்குவாதம்ெசய்தார்கள். 2அதற்கு 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 நான் ெசய்யக்கூடியது எம்மாத்த ரம்
என்றான்; 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. 5 அவன் 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 நாங்கள்அப்பம் ெகாடுக்க றதற்குச்
ேசபா சல்முனா என்பவர்களின் ைக உன்னுைடய ைகவசம் வந்தேதா என்றார்கள்.
7 அப்ெபாழுது க த ேயான் அவர்கைள ேநாக்க : ெயேகாவா ேசபாைவயும்
சல்முனாைவயும்என்னுைடயைகயல்ஒப்புக்ெகாடுக்கும்ேபாது,உங்கள்சரீரத்ைத
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 சமாதானத்ேதாடு
தரும்பவரும்ேபாது, 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. 13 ேயாவாசன் 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,
வனாந்தரத்தன்ெநரிஞ்சல்முட்கைளெகாண்டுவந்து,அைவகளால்சுக்ேகாத்தன்
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
எப்படிப்பட்டவேராஅவர்களும்அப்படிப்பட்டவர்கேள;ஒவ்ெவாருவனும்பார்ைவக்கு
ராஜகுமாரைனப்ேபால் இருந்தான் என்றார்கள். 19அப்ெபாழுது அவன்: அவர்கள்
என்னுைடய சேகாதரர்களும் என்னுைடய தாயன் பள்ைளகளுமாக இருந்தார்கள்;
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அவர்கைளஉய ேராேடைவத்தருந்தீர்களானால். உங்கைளக்ெகால்லாதருப்ேபன்
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 ஆண்டுெகாள்ளக்கடவீர்கள் என்றார்கள்.
23 அதற்குக் க த ேயான்: நான் உங்கைள ஆளமாட்ேடன்; என்னுைடய
மகனும் உங்கைள 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
இருந்தபடியால்அவர்களிடத்தல்ெபான்கடுக்கன்கள்இருந்தது. 25இஸ்ரேவலர்கள்:
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
நைறயாகஇருந்தது. 27அதனால்க த ேயான்ஒருஏேபாத்ைத*உண்டாக்க ,அைதத்
தன்னுைடயஊரானஒப்ராவ ேலைவத்தான்;இஸ்ரேவலர்கள்எல்ேலாரும்அைதத்
ெதாழுதுெகாண்டதால் வ பசாரம் ெசய்தவர்களானார்கள்; அது கத ேயானுக்கும்
அவன்வீட்டாருக்கும்கண்ணியானது.

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
ெதாழுதுெகாண்டதால்வ பசாரம்ெசய்தவர்களாக ,பாகால்ேபரீத்ைதத்தங்களுக்கு
ேதவனாக ைவத்துக்ெகாண்டார்கள். 34 இஸ்ரேவல் மக்கள் தங்கைளச்
சுற்றலுமிருந்த தங்கள்எல்லா எத ரிகளின்ைககளிலிருந்தும்தங்கைளஇரட்ச த்த
தங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ நைனக்காமலும், 35 க த ேயான் என்னும்
ெயருபாகால் இஸ்ரேவலுக்குச் ெசய்த எல்லா நன்ைமகளுக்குத்தகுந்த தயைவ
அவன்வீட்டாருக்குப் பாராட்டாமலும் ேபானார்கள்.

அத்த யாயம் 9
அபமேலக்கு ராஜாவாகுதல்

* அத்த யாயம் 8:27 8:27யாத்த ராகமம் 28அத்தயாயத்ைதபார்க்கவும்
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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. 3 அப்படிேய அவன் தாயன் சேகாதரர்கள் சீேகமிலிருக்க ற எல்லா
ெபரிய மனிதர்களின் காதுகளும் ேகட்க இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம்
அவனுக்காகப் ேபசனார்கள்; அப்ெபாழுது: அவன் நம்முைடய சேகாதரன்
என்று அவர்கள் ெசான்னதனால், அவர்கள் இருதயம் அபெமேலக்ைகப்
பன்பற்றும்படியாக மாறயது. 4 அவர்கள் பாகால் ேபரீத்தன் ேகாவலிலிருந்து
800 க ராம்ஸ் ெவள்ளிக்காைச எடுத்து அவனுக்குக் ெகாடுத்தார்கள்; அைவகளால்
அபெமேலக்குவீணரும் ேபாக்க ரிகளுமானமனிதர்கைள ேவைலக்குைவத்தான்;
அவர்கள் அவைனப் பன்பற்றனார்கள். 5அவன் ஒப்ராவலிருக்கற தன்னுைடய
தகப்பன்வீட்டிற்குப்ேபாய்,ெயருபாகாலின்மகன்களானதன்னுைடயசேகாதரர்கள்
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
அருகல்அபெமேலக்ைக ராஜாவாக்கனார்கள்.

ேயாதாமின்கைத
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.
9அதற்கு ஒலிவமரம்: ேதவைனயும் மனிதைனயும் கனப்படுத்துகற என்னிலுள்ள
என்னுைடய எண்ெணையநான்வ ட்டு, மரங்கைளஅரசாளப்ேபாேவேனா என்றது.
10அப்ெபாழுது மரங்கள் அத்த மரத்ைதப் பார்த்து: நீ வந்து, எங்களுக்கு ராஜாவாக
இருஎன்றது. 11அதற்குஅத்த மரம்: நான்என்னுைடயஇனிைமையயும்என்னுைடய
நற்கனிையயும் வ ட்டு, மரங்கைள அரசாளப்ேபாேவேனா என்றது. 12அப்ெபாழுது
மரங்கள் த ராட்ைசச்ெசடிையப் பார்த்து: நீ வந்து, எங்களுக்கு ராஜாவாக இரு
என்றது. 13 அதற்குத் த ராட்ைசச்ெசடி: ெதய்வங்கைளயும் மனிதர்கைளயும்
மக ழச்ெசய்யும்என்னுைடயரசத்ைதநான்வ ட்டுமரங்கைளஅரசாளப்ேபாேவேனா
என்றது. 14 அப்ெபாழுது மரங்கெளல்லாம் முட்ெசடிையப் பார்த்து: நீ வந்து,
எங்களுக்கு ராஜாவாக இரு என்றது. 15 அதற்கு 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
உண்ைமயும்உத்தமமுமானெசய்ைகயாகஇருந்தால், 19நீங்கள்ெயருபாகாைலயும்
அவர் குடும்பத்தாைரயும் நன்ைமயாக நடத்த , அவர் ைககளின் ெசய்ைகக்குத்
தகுந்தைத அவருக்குச் ெசய்து, இப்படி இந்த நாளில் அவைரயும் அவர்
குடும்பத்தாைரயும் நடத்தனது உண்ைமயும் உத்தமுமாக இருக்குமானால்,
அபெமேலக்கன்ேமல் நீங்களும் சந்ேதாஷமாக இருங்கள்; உங்கள்ேமல் அவனும்
சந்ேதாஷமாக இருக்கட்டும். 20 இல்லாவ ட்டால் அபெமேலக்கலிருந்து அக்கனி
புறப்பட்டு, சீேகம் பட்டணத்தார்கைளயும், மில்ேலாவன் குடும்பத்தனைரயும்
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எரிக்கவும், சீேகம் பட்டணத்தார்களிலும் மில்ேலாவன் குடும்பத்தனரிலுமிருந்து
அக்கனி புறப்பட்டு, அபெமேலக்ைக எரிப்பதாக என்று ேயாதாம் ெசால்லி,
21 தன்னுைடய சேகாதரனான அபெமேலக்குக்குப் பயந்து, தப்ப ேயாடி,
ேபேயருக்குப் ேபாய்,அங்ேககுடியருந்தான்.

அபெமேலக்குசீேகைமஎத ர்த்துப் ேபாரிடுதல்
22 அபெமேலக்கு இஸ்ரேவைல மூன்று வருடங்கள் அரசாண்டபன்பு,

23 அபெமேலக்குக்கும் சீேகமின் ெபரிய மனிதர்களுக்கும் நடுேவ தீங்ைக
உண்டாக்கும்ஆவையேதவன்வரச்ெசய்தார். 24ெயருபாகாலின் 70மகன்களுக்குச்
ெசய்யப்பட்ட ெகாடுைமவந்து பலித்தது,அவர்களுைடயஇரத்தப்பழி அவர்கைளக்
ெகான்ற அவர்களுைடய சேகாதரனான அபெமேலக்கன்ேமலும், தன்னுைடய
சேகாதரர்கைளக் ெகால்ல அவனுைடய ைககைள ெபலப்படுத்தன சீேகம்
மனிதர்கள்ேமலும்சுமரும்படியாகச்சீேகமின்ெபரியமனிதர்கள்அபெமேலக்குக்கு
துேராகம் ெசய்தார்கள். 25 சீேகமின் மனிதர்கள் 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 அவனுைடய
காரியதரிச 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 மகனான காகாலின் வார்த்ைதகைளக்
ேகட்டேபாது, ேகாபமைடந்து, 31இரகசயமாக அபெமேலக்கனிடத்த ற்குஆட்கைள
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. 36 காகால் அந்த மக்கைளப்
பார்த்து: இேதா, மைலகளின் உச்ச களிலிருந்து மக்கள் இறங்க வருகறார்கள்
என்றுேசபூேலாடுெசான்னான். அதற்குச்ேசபூல்: நீமைலகளின்ந ழைலப்பார்த்து,
மனிதர்கள் என்று நைனக்கறாய் என்றான். 37 காகாேலா 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. 41 அபெமேலக்கு அருமாவல்† இருந்து வ ட்டான்; ேசபூல்

* அத்த யாயம் 9:37 9:37குற ெசால்லுகறவன் † அத்த யாயம் 9:41 9:41ஒருபட்டணம்.
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காகாைலயும் அவனுைடய சேகாதரர்கைளயும் சீேகமிேல குடியருக்கவ டாதபடி
துரத்தவ ட்டான். 42மறுநாளிேலமக்கள்ெவளிய ேலவயலுக்குப்ேபானார்கள்;அது
அபெமேலக்குக்கு அறவக்கப்பட்டேபாது, 43 அவன் மக்கைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு,
அவர்கைள மூன்று பைடகளாக ப ரித்து, ெவளிய ேல ஒளிந்தருந்து, அந்த மக்கள்
பட்டணத்தலிருந்து புறப்பட்டுவருகறைதப் பார்த்து, அவர்கைளத் தாக்க க்
ெகான்றான். 44 அபெமேலக்கும் அவேனாடிருந்த பைடயும் பாய்ந்துவந்து,
பட்டணத்தன் நுைழவுவாயலில் நன்றார்கள்; மற்ற இரண்டு பைடகேளா
ெவளியலிருக்கற அைனவைரயும் தாக்க , அவர்கைளக் ெகான்றார்கள்.
45 அபெமேலக்கு அந்த நாள் முழுதும் பட்டணத்தன்ேமல் யுத்தம்ெசய்து,
பட்டணத்ைதப் ப டித்து, அதலிருந்த மக்கைளக்ெகான்று, பட்டணத்ைத
இடித்துவ ட்டு, அதல் உப்பு வைதத்தான். 46அைதச் சீேகம் ேகாபுரத்து மனிதர்கள்
எல்ேலாரும் ேகள்வப்பட்டேபாது, அவர்கள் ேபரீத் ெதய்வத்தனுைடய ேகாவல்
ேகாட்ைடக்குள்நுைழந்தார்கள். 47சீேகம்ேகாபுரத்துமனிதர்கள்எல்ேலாரும்அங்ேக
கூடியருக்க றது அபெமேலக்குக்கு அறவக்கப்பட்டேபாது, 48 அபெமேலக்கு
தன்ேனாடிருந்த எல்லா மக்கேளாடும் சல்ேமான் மைலயல் ஏற , தன்னுைடய
ைகய ேல ேகாடரிையப் ப டித்து, ஒரு மரத்தன் கைளைய ெவட்டி, அைத எடுத்து,
தன்னுைடய ேதாளின்ேமல் ேபாட்டுக்ெகாண்டு, தன்ேனாடிருந்த மக்கைளப்
பார்த்து: நான் என்ன ெசய்க ேறன் என்று பார்க்க றீர்கேள, நீங்களும் வைரவாக
என்ைனப்ேபாலச் ெசய்யுங்கள் என்றான். 49அப்படிேய எல்லா மக்களும் அவரவர்
ஒவ்ெவாரு கைளகைள ெவட்டி, அபெமேலக்குக்குப் பன்ெசன்று, அைவகைள
அந்தக் ேகாட்ைடக்கு அருேக ேபாட்டு, அக்கனி ெகாளுத்த அந்த ேகாட்ைடைய
எரித்துப்ேபாட்டார்கள்; அதனால் ஆண்களும் ெபண்களும் ஏறக்குைறய 1,000
சீேகம் ேகாபுரத்துமனிதர்கள்எல்ேலாரும்இறந்தார்கள்.

அபெமேலக்கன்மரணம்
50பன்புஅபெமேலக்கு ேதேபசுக்குப் ேபாய், அதற்கு எத ராக முகாமிட்டு, அைதப்

ப டித்தான். 51 அந்தப் பட்டணத்தன் நடுேவ பலத்த ேகாபுரம் இருந்தது; அங்ேக
எல்லாஆண்களும்ெபண்களும்பட்டணத்துமனிதர்கள்அைனவரும்ஓடிப் புகுந்து,
கதைவப் பூட்டிக்ெகாண்டு, ேகாபுரத்தன்ேமல் ஏறனார்கள். 52 அபெமேலக்கு
அந்த ேகாபுரம்வைர வந்து, அதன்ேமல் யுத்தம்ெசய்து, ேகாபுரத்தன் கதைவச்
சுட்ெடரித்துப் ேபாடும்படி, வாசலின் அருேக வந்தான். 53அப்ெபாழுது ஒரு ெபண்
ஒரு மாவைரக்கும் கல்லின் துண்ைட அபெமேலக்குைடய தைலயன்ேமல்
ேபாட்டாள்; அது அவனுைடய மண்ைடைய உைடத்தது. 54 உடேன அவன்
தன்னுைடயஆயுதம் ஏந்தய ேவைலக்காரைனக்கூப்ப ட்டு: ஒரு ெபண் என்ைனக்
ெகான்றாள் என்று என்ைனக் குறத்துச் ெசால்லாதபடி, நீ உன் பட்டயத்ைத உருவ ,
என்ைனக் ெகான்று ே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. 56இப்படிேய அபெமேலக்கு தன்னுைடய 70 சேகாதரர்கைளக்
ெகாைல ெசய்ததால், தன்னுைடய தகப்பனுக்குச் ெசய்த தீங்ைக ேதவன்
அவன்ேமல்தரும்பும்படிெசய்தார். 57சீேகம்மனிதர்கள்ெசய்தஎல்லாதீைமையயும்
ேதவன் அவர்கள் தைலயன்ேமல் தரும்பும்படி ெசய்தார்; ெயருபாகாலின் மகன்
ேயாதாமின் சாபம்அவர்களுக்குப்பலித்தது.

அத்த யாயம் 10
நயாயாத பதயாகய ேதாலா

1 அபெமேலக்குக்கு இறந்தப் பன்பு, ேதாேதாவன் மகனான பூவாவன் மகன்
ேதாலா என்னும்இசக்கார் ேகாத்த ரத்தான்இஸ்ரேவைலகாப்பாற்ற எழும்பனான்;
அவன் எப்ப ராயீம் மைலத்ேதசத்து ஊராகய சாமீரிேல குடியருந்தான். 2 அவன்
இஸ்ரேவைல 23வருடங்கள்நயாயம்வ சாரித்து,பன்புஇறந்து,சாமீரிேலஅடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான்.

நயாயாத பதயாகயயாவீர்
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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
பட்டணத்தல்அடக்கம்ெசய்யப்பட்டான்.

அம்ேமானியர்இஸ்ரேவலைர 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. 7 அப்ெபாழுது ெயேகாவா
இஸ்ரேவலின்ேமல் ேகாபமைடந்து, அவர்கைளப் ெபலிஸ்தர்கள் ைகயலும்,
அம்ேமானியர்களின்ைகயலும்ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 8அவர்கள்அந்தஆண்டுமுதல்
18வருடங்களாகேயார்தான்நத க்குஅப்பாேலகீேலயாத்தலுள்ளஎேமாரியர்களின்
ேதசத்தல் இருக்க ற இஸ்ரேவல் மக்கைளெயல்லாம் ெநருக்க ஒடுக்கனார்கள்.
9 அம்ேமானியர்கள் யூதாவன்ேமலும், ெபன்யமீன்ேமலும், எப்ப ராயீம்
குடும்பத்தனர்ேமலும் யுத்தம்ெசய்ய ேயார்தான் நதையக் கடந்துவந்தார்கள்;
இஸ்ரேவலர்கள் மிகவும் ெநருக்கப்பட்டார்கள். 10அப்ெபாழுது 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
ைகக்குவலக்க இரட்ச க்கவல்ைலயா? 13அப்படியருந்தும் நீங்கள்என்ைனவட்டு,
அந்நய ெதய்வங்கைள ஆராதைன ெசய்தீர்கள்; ஆைகயால் இனி உங்கைள
இரட்ச க்கமாட்ேடன். 14 நீங்கள் ேபாய், உங்களுக்காகத் ெதரிந்துெகாண்ட
ெதய்வங்கைள ேநாக்க முைறயடுங்கள்; அைவகள் உங்களுைடய ஆபத்தன்
காலத்தல்உங்கைளஇரட்ச க்கட்டும்என்றார். 15இஸ்ரேவல்மக்கள்ெயேகாவாைவ
ேநாக்க : 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 பார்த்துமனதுருகனார்.

ெயப்தா தைலவனாக ேதர்ந்ெதடுக்கப்படுதல்
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
கீேலயாத்தன்குடியருப்புகளுக்ெகல்லாம் தைலவனாகஇருப்பான்என்றார்கள்.

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, ேதாப் ேதசத்த ேல
குடியருந்தான்; வீணரான மனிதர்கள் ெயப்தாேவாேடகூடிக்ெகாண்டு, அவேனாடு
யுத்தத்த ற்குப் ேபாவார்கள். 4 ச லநாட்களுக்குப்பன்பு, அம்ேமானிய மக்கள்
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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. 7 அதற்கு ெயப்தா கீேலயாத்தன் மூப்பைரப் பார்த்து: நீங்கள்
அல்லவா என்ைனப் பைகத்து, என்னுைடய தகப்பன் வீட்டிலிருந்து என்ைனத்
துரத்தனவர்கள்? இப்ெபாழுதுஉங்களுக்குஆபத்து சம்பவத்தருக்க ற சமயத்தல்
நீங்கள் என்னிடத்தல் ஏன் வருகறீர்கள் என்றான். 8 அதற்குக் கீேலயாத்தன்
மூப்பர் ெ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
கீேலயாத்தன்மூப்பைரக்ேகட்டான். 10கீேலயாத்தன்மூப்பர்ெயப்தாைவப்பார்த்து:
நாங்கள் உன்னுைடய வார்த்ைதயன்படிேய ெசய்யாவ ட்டால், ெயேகாவா நமக்கு
நடுவாக நன்றுேகட்பாராக என்றார்கள்.

அம்ேமானியஜனங்களின்அரசனுக்குெயப்தாவன்ெசய்த
11 அப்ெபாழுது ெயப்தா கீேலயாத்தன் மூப்பர்கேளாடு ேபானான்; மக்கள்

அவைனத் தங்கள்ேமல் தைலவனும் தளபதயுமாக ைவத்தார்கள். ெயப்தா
தன்னுைடய காரியங்கைளெயல்லாம் மிஸ்பாவ ேல ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தய ேல ெசான்னான். 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 என்றுெசால்லுங்கள் 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
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; அவனும் சம்மத 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 இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவா சீேகாைனயும் அவனுைடய எல்லா மக்கைளயும்
இஸ்ரேவலரின் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அவர்கைள முறயடித்தார்கள்;
அப்படிேய இஸ்ரேவலர்கள் அந்த ேதசத்த ேல குடியருந்த எேமாரியர்களின்
நாடுகைளெயல்லாம் ப டித்து, அர்ேனான்துவக்க , 22யாப்ேபாக்வைர, வனாந்த ரம்
துவக்க ேயார்தான்வைர இருக்க ற எேமாரியரின் எல்ைலகைளெயல்லாம்
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ெசாந்தமாக ப டித்துக்ெகாண்டார்கள். 23 இப்படி இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவா எேமாரியர்கைள தம்முைடய மக்களாகய இஸ்ரேவலுக்கு முன்பாகத்
துரத்தயருக்க, 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? 26 இஸ்ரேவலர்கள் எஸ்ேபானிலும் அதன்
க ராமங்களிலும், ஆேராேவரிலும் அதன் க ராமங்களிலும், அர்ேனான் நதயன்
அருேக 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 என்று ெசால்லி அனுப்பனான். 28ஆனாலும் அம்ேமான் மக்களின்
ராஜா தனக்குெயப்தா ெசால்லியனுப்பனவார்த்ைதகைளேகட்காமற்ேபானான்.

ெ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 சமாதானத்ேதாடு தரும்ப வரும்ேபாது, என் வீட்டு
வாசற்படியலிருந்துஎனக்குஎத ர்ெகாண்டுவருவதுஎதுேவாஅதுெயேகாவாவுக்கு
உரியதாகும், அைதச் சர்வாங்கதகனபலியாகச் ெசலுத்துேவன் என்றான்.
32 ெயப்தா அம்ேமான் மக்களின்ேமல் யுத்தம்ெசய்ய, அவர்களுக்கு எத ராகப்
புறப்பட்டுப்ேபானான்; ெயேகாவா அவர்கைள அவன் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்.
33 அவன் அவர்கைள ஆேராேவர் துவக்க மின்னித்த ற்குப் ேபாகும்வைர,
த ராட்ைசத் ேதாட்டத்து நலங்கள்வைரக்கும், ேபரழிவாக முறயடித்து, இருபது
பட்டணங்கைளப் ப டித்தான்; இப்படி அம்ேமான் மக்கள் இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு
முன்பாகத் தாழ்த்தப்பட்டார்கள். 34 ெயப்தா மிஸ்பாவலிருக்கற தன்னுைடய
வீட்டிற்குவருகறேபாது,இேதா,அவன்மகள்தம்புருவாச த்துநடனமாடி,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 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. 37பன்னும்அவள் 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
மைலகளின்ேமல்துக்கங்ெகாண்டாடி, 39இரண்டுமாதம்முடிந்தபன்பு,தன்னுைடய
தகப்பனிடம் தரும்பவந்தாள்; அப்ெபாழுது அவன் ெசய்தருந்த தன்னுைடய
ெபாருத்தைனயன்படி அவளுக்குச் ெசய்தான்; அவள் தருமணம் ஆகாத
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கன்னியாகேவ வாழ்ந்து மரித்து வ ட்டாள்.* 40 இதனிமித்தம் இஸ்ரேவலின்
மகள்கள் வருடந்ேதாறும் ேபாய், நான்கு நாட்கள் கீேலயாத்தயனான ெயப்தாவன்
மகைளக்குறத்துப் புலம்புவதுஇஸ்ரேவலிேலவழக்கமானது.

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 ைகக்கு வலக்க காப்பாற்றவல்ைல.
3 நீங்கள் என்ைன காப்பாற்றவல்ைல என்று நான் பார்த்தேபாது, நான்
என்னுைடய ஜீவைன என்னுைடய ைகய ேல ப டித்துக்ெகாண்டு, அம்ேமான்
மக்களுக்கு எத ராகப்ேபாேனன்; ெ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 ேலெவட்டிப்ேபாடுவார்கள்;அக்காலத்த ேல எப்ப ராயீமில் 42,000 ேபர்
இறந்தார்கள். 7 ெயப்தா இஸ்ரேவைல ஆறு வருடங்கள் நயாயம் வ சாரித்தான்;
பன்பு கீேலயாத்தயனான ெயப்தா இறந்து, கீேலயாத்தலுள்ள ஒரு பட்டணத்தல்
அடக்கம்ெசய்யப்பட்டான்.

நயாயாத பதயாகயஇப்சான்
8அவனுக்குப்பன்பு ெபத்ெலேகம்ஊரானாகய 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,
ெபத்ெலேகமிேலஅடக்கம்ெசய்யப்பட்டான்.

நயாயாத பதயாகயஏேலான்
11 அவனுக்குப் பன்பு ெசபுேலானியனாகய ஏேலான் இஸ்ரேவைல நயாயம்

வ சாரித்தான்; அவன் பத்து வருடங்கள் இஸ்ரேவைல நயாயம் வ சாரித்தான்.
12பன்புெசபுேலானியனாகய ஏேலான்இறந்து,ெசபுேலான்ேதசமானஆயேலான்
ஊரில்அடக்கம்ெசய்யப்பட்டான்.

நயாயாத பதயாகயஅப்ேதான்
13 அவனுக்குப்பன்பு இல்ேலலின் மகனான ப ரத்ேதானியனான அப்ேதான்

இஸ்ரேவைல நயாயம் வ சாரித்தான். 14 அவனுக்கு 40 மகன்களும் 30
ேபரப்பள்ைளகளும் இருந்தார்கள்; அவர்கள் 70 கழுைதகளின்ேமல் ஏறுவார்கள்;
அவன் இஸ்ரேவைல எட்டு வருடங்கள் நயாயம் வ சாரித்தான். 15 பன்பு
ப ரத்ேதானியனான இல்ேலலின் மகனான அப்ேதான் இறந்து, எப்ப ராயீம்

* அத்த யாயம் 11:39 11:39 ஆண்டவருக்காக தருமணம் ஆகாமல் கன்னிைகயாகேவ இருந்து வ ட்டாள்

ஆண்டவர்மனிதஉய ர் பலிையஏற்றுக்ெகாள்வதல்ைல
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ே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. 5 நீ கர்ப்பவதயாக , ஒரு மகைனப்
ெபறுவாய்; அவனுைடய தைலயன்ேமல் சவரகன் கத்த படேவண்டாம்;
அந்தப் பள்ைள பறந்ததுமுதல் ேதவனுக்ெகன்று நசேரயனாயருப்பான்*;
அவன் இஸ்ரேவைலப் ெபலிஸ்தர்களின் ைகக்கு வலக்க க் காப்பாற்றத்
ெதாடங்குவான் என்றார். 6அப்ெபாழுது அந்தப் ெபண் தன்னுைடய கணவனிடம்
வந்து: ேதவனுைடய மனிதன் ஒருவர் என்னிடத்தல் வந்தார்; அவருைடய
சாயல் ேதவனுைடய தூதரின் சாயைலப்ேபால மகா பயங்கரமாக இருந்தது;
எங்ேகயருந்து வந்தீர் என்று நான் அவரிடத்தல் ேகட்கவல்ைல; அவர் தம்முைடய
நாமத்ைத எனக்குச் ெசால்லவுமில்ைல. 7 அவர் என்ைன ேநாக்க : இேதா,
நீ கர்ப்பவதயாக , ஒரு மகைனப் ெபற்ெறடுப்பாய்; ஆதலால் நீ த ராட்ைச
ரசமும் மதுபானமும் குடிக்காமலும், 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
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. 10 ஆைகயால்
அந்தப் ெ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 ெசான்ன காரியம்
நைறேவறும்ேபாது, அந்தப் பள்ைளைய எப்படி வளர்க்கேவண்டும், அைத
எப்படி நடத்தேவண்டும் என்று ேகட்டான். 13 ெயேகாவாவுைடய தூதனானவர்
மேனாவாைவ ேநாக்க : நான் அந்தப் ெபண்ேணாேட ெசான்ன எல்லாவற்றற்கும்,
அவள் எச்சரிக்ைகயாயருந்து, 14 த ராட்ைசச்ெசடிய ேல உண்டாக றெதான்றும்
சாப்ப டாமலும், த ராட்ைச ரசமும் மதுபானமும் குடிக்காமலும், தீட்டானெதான்றும்
சாப்ப டாமலும், நான் அவளுக்குக் கட்டைளய ட்டைதெயல்லாம் கைடப டிக்கட்டும்
என்றார். 15 அப்ெபாழுது மேனாவா ெயேகாவாவுைடய தூதைன ேநாக்க :
நாங்கள் ஒரு ெவள்ளாட்டுக்குட்டிைய 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,

* அத்த யாயம் 13:5 13:5 எண்ணாகமம் 6அதகாரத்ைதபார்க்க
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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
மேனாவாவும்அவனுைடயமைனவயும்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,அத சயம்
ெவளிப்பட்டது. 20 அக்கனிஜூவாைல பலிபீடத்தலிருந்து வானத்த ற்கு ேநராக
எழும்பும்ேபாது, ெயேகாவாவுைடய தூதனானவர் பலிபீடத்தன் ஜூவாைலய ேல
ஏற ப்ேபானார்; அைத மேனாவாவும் அவன் மைனவயும் பார்த்து, தைரய ேல
முகங்குப்புற வழுந்தார்கள். 21 பன்பு ெயேகாவாவுைடய தூதனானவர்
மேனாவாவுக்கும் அவன் மைனவக்கும் காணப்படவல்ைல; அப்ெபாழுது அவர்
ெயேகாவாவுைடயதூதன்என்றுமேனாவாஅற ந்து, 22தன்னுைடய மைனவையப்
பார்த்து: நாம் ேதவைனக் கண்ேடாம், ந ச்சயமாக மரிப்ேபாம் என்றான். 23அதற்கு
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
ேசாராவுக்கும்எஸ்தாேவாலுக்கும்நடுவலுள்ளதாணின்முகாமில்இருக்கும்ேபாது
ெயேகாவாவுைடயஆவயானவர்அவைனதூண்டத்ெதாடங்கனார்.

அத்த யாயம் 14
ச ம்ேசானின்தருமணம்

1 ச ம்ேசான் தம்னாத் என்னும்ஊருக்கு ே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 தருமணம் ெசய்துெகாள்ளேவண்டியெதன்ன? 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 ேல ெபலிஸ்தர்கள்
இஸ்ரேவைல ஆண்டார்கள். 5 அப்படிேய 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 ெயேகாவாவுைடய ஆவ
அவன்ேமல் பலமாய் இறங்கனதனால், அவன் தன்னுைடய ைகயல் ஒன்றும்
இல்லாதருந்தும், அைத ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையக் க ழித்துப்ேபாடுக றதுேபால்
க ழித்துப்ேபாட்டான்; ஆனாலும் தான் ெசய்தைத அவன் தன்னுைடய தாய்
தகப்பனுக்குஅறவக்கவல்ைல. 7அவன்ேபாய்அந்தப் ெ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 தான்அந்தத்
ேதைனச் சங்கத்தன் உடலிேல எடுத்தைத அவர்களுக்கு அறவக்கவல்ைல.
10 அவன் தகப்பன் அந்தப் ெபண் இருக்கும் இடத்தல் ேபானேபாது, ச ம்ேசான்
அங்ேக வருந்துெசய்தான்; வாலிபர் அப்படிச் ெசய்வது வழக்கம். 11 அவர்கள்



நயாயாத பத கள்அத்தயாயம் 14:12 343 நயாயாத பத கள்அத்தயாயம் 15:6

அவைனப் பார்த்தேபாது, அவேனாடு இருக்கும்படி முப்பது நண்பர்கைள
அவனிடத்தல் ெகாண்டுவந்தார்கள். 12 ச ம்ேசான் அவர்கைள ேநாக்க : ஒரு
வடுகைதையஉங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்; அைத நீங்கள்வருந்து சாப்படுக ற
ஏழுநாட்களுக்குள்ேள கண்டுபடித்து எனக்கு வடுவத்தால், நான் உங்களுக்கு
முப்பது ேமலாைடகைளயும்முப்பது மாற்றுஉைடகைளயும் ெகாடுப்ேபன். 13அைத
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; இல்லாவ ட்டால் நாங்கள்
உன்ைனயும்உன்னுைடயதகப்பன்வீட்ைடயும்அக்கனியால்எரித்துப்ேபாடுேவாம்;
எங்களுைடயைவகைளப் பற 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 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
நண்பர்களில்அவேனாடு ச ேநகமாயருந்தஒருவனுக்குக்ெகாடுக்கப்பட்டாள்.

அத்த யாயம் 15
ச ம்ேசான்ெபலிஸ்தயர்களுக்குத்ெதால்ைலெகாடுத்தல்

1 ச லநாட்கள் ெசன்றபன்பு, ச ம்ேசான் ேகாதுைம அறுக்கற நாட்களில்
ஒரு ெவள்ளாட்டுக்குட்டிைய எடுத்துக்ெகாண்டு, தன்னுைடய மைனவையப்
பார்க்கப்ேபாய்: நான் என்னுைடய மைனவயன் அைறக்குள் ேபாகேவண்டும்
என்றான்; அவள் தகப்பேனா, 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
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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
சுட்ெடரித்தார்கள். 7 அப்ெபாழுது ச ம்ேசான் அவர்கைள ேநாக்க : நீங்கள்
இப்படிச் ெசய்தபடியால் நான் உங்கள் ைகய ேல பழிவாங்காமல் ஓயமாட்ேடன்
என்று ெசால்லி, 8 அவர்கைளத் ெதாைடயலும் இடுப்பலுமாக துண்டுதுண்டாக
ெவட்டி, பன்பு ேபாய், ஏத்தாம் ஊர்க் கன்மைலக் குைகயல் குடியருந்தான்.
9 அப்ெபாழுது ெபலிஸ்தர்கள் ேபாய், யூதாவ ேல முகாமிட்டு, ேலக என்கற
ெவளிய ேல பரவயருந்தார்கள். 10 நீங்கள் எங்களுக்கு வேராதமாக வந்தது
என்ன என்று யூதா 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? பன்ைனஏன்எங்களுக்குஇப்படிச் ெசய்தாய் என்றுசம்ேசானிடத்தல்
ெ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. 13 அதற்கு அவர்கள்: நாங்கள் உன்ைன இறுகக்கட்டி,
அவர்களுைடய ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபாேம அல்லாமல், உன்ைனக்
ெகான்றுேபாடமாட்ேடாம் என்றுெசால்லி, இரண்டுபுதுக் கயறுகளாேலஅவைனக்
கட்டி, கன்மைலயலிருந்து ெகாண்டுேபானார்கள். 14 அவன் ேலகவைரக்கும்
வந்து ேசர்ந்தேபாது, ெபலிஸ்தர்கள் அவனுக்கு எத ராக ஆரவாரம் ெசய்தார்கள்.
அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய ஆவ அவன்ேமல் பலமாக இறங்கனதால்,
அவனுைடய புயங்களில் கட்டியருந்த கயறுகள் ெநருப்புப்பட்ட நூல்ேபாலாக ,
அவன் கட்டுகள் அவனுைடய ைககைளவ ட்டு அறுந்துேபாயன. 15உடேன அவன்
ஒரு கழுைதயன் பச்ைசத் தாைட எலும்ைபக் கண்டு, தன்னுைடய ைகைய நீட்டி
அைத எடுத்து, அதனாேல 1,000 ேபைரக் ெகான்றுேபாட்டான். 16 அப்ெபாழுது
ச ம்ேசான்: கழுைதயன் தாைட எலும்பனால் குவயல் குவயலாக மடிந்து
க டக்க றார்கள், கழுைதயன் தாைடெயலும்பனால் 1,000 ேபைரக் ெகான்ேறன்
என்றான். 17அப்படிச் ெசால்லிமுடிந்தபன்பு, தன்னுைடய ைகயல் இருந்த தாைட
எலும்ைப எற ந்துவ ட்டு, அந்த இடத்த ற்கு ராமாத்ேலக * என்று ெபயரிட்டான்.
18 அவன் மிகவும் தாகமைடந்து, ெயேகாவாைவ ேநாக்க க் கூப்ப ட்டு: ேதவரீர்
உமது அடிேயன் ைகயனால் இந்தப் ெபரிய இரட்ச ப்ைபக் கட்டைளய ட்டிருக்க,
இப்ெபாழுதுநான்தாகத்தனால்ெசத்து,வருந்தேசதனம்பண்ணப்படாதவர்களின்
ைககளினால் சாகேவண்டுேமா என்றான். 19அப்ெபாழுது ேதவன் ேலகயலுள்ள
பள்ளத்ைதப் பளக்கச்ெசய்தார்; அதலிருந்து தண்ணீர் ஓடிவந்தது; அவன்
குடித்தேபாதுஅவனுைடயஉய ர்தரும்பவந்தது,அவன்பைழத்தான்;ஆனபடியால்
அதற்கு எந்நக்ேகாரி† என்று ெபயரிட்டான்; அது இந்த நாள்வைரயும் ேலகயல்
இருக்கறது. 20அவன் ெபலிஸ்தர்களின் நாட்களில் இஸ்ரேவைல 20 வருடங்கள்
நயாயம்வ சாரித்தான்.

அத்த யாயம் 16
காசா என்னும்நகருக்குச ம்ேசான்ெசல்லுதல்

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 ெசால்லி, அவைன
சுற்றவைளத்துஇரவுமுழுவதும்அவனுக்காகப்பட்டணவாசலில்காத்தருந்துஇரவு
முழுவதும் ேபசாமல் இருந்தார்கள். 3 ச ம்ேசான் நடுஇரவுவைர படுத்தருந்து, நடு

* அத்த யாயம் 15:17 15:17 தாைட எலும்புகளின் குன்று † அத்த யாயம் 15:19 15:19 அைழக்க றவரின்
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இரவல்எழுந்து,பட்டணத்துவாசல்கதவுகைளயும்அதன்இரண்டுநைலகைளயும்
ப டித்து, தாழ்ப்பாேளாடுப் ெபயர்த்து, தன்னுைடய ேதாளின்ேமல் ைவத்து,
எப ேரானுக்குஎத ேரயருக்க றமைலயன்உச்ச க்குச்சுமந்துெகாண்டுேபானான்.

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. உன்ைன
பலவீனப்படுத்த, உன்ைன எதனாேல கட்டலாம் என்று நீ என்னிடம்
ெசால்லேவண்டும் என்றாள். 7 அதற்குச் ச ம்ேசான்: உலராத பச்ைசயான ஏழு
வல்நார்க் கயறுகளினாேல என்ைனக் கட்டினால், நான் பலவீனனாக , மற்ற
மனிதைனப்ேபால்ஆேவன்என்றான். 8அப்ெபாழுதுெபலிஸ்தர்களின்அத 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 பலவீனனாக , மற்ற
மனிதைனப்ேபால்ஆேவன்என்றான். 12அப்ெபாழுதுெதலீலாள், புதுக்கயறுகைள
வாங்க , அைவகளால் அவைனக்கட்டி: ச ம்ேசாேன, ெபலிஸ்தர்கள் உன்ேமல்
வந்துவ ட்டார்கள் என்றாள்: மைறந்தருக்க றவர்கள் உள்அைறயல்இருந்தார்கள்;
ஆனாலும்அவன்தன்னுைடயபுயங்களில்இருந்தகயறுகைளஒருநூைலப்ேபால
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 ஆேவன் என்றான். 14 அப்படிேய அவள் ெசய்து,
அைவகைள ஆணியடித்து மாட்டி: ச ம்ேசாேன, ெபலிஸ்தர்கள் உன்ேமல்
வந்துவ ட்டார்கள் என்றாள்;அவன்தூக்கத்ைதவ ட்டு எழுந்து,ெநசவுஆணிையயும்
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 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,

† அத்த யாயம் 16:5 16:5 60 க ேலாெவள்ளி.
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அவள் ெபலிஸ்தர்களின் அத பத களுக்கு ஆள் அனுப்ப : இந்த ஒருமுைற
வாருங்கள், அவன் தன்னுைடய இருதயத்தல் உள்ளைதெயல்லாம் என்னிடத்தல்
ெவளிப்படுத்தனான்என்றுெசால்லச்ெசான்னாள்;அப்ெபாழுதுெபலிஸ்தர்களின்
அத பத கள் ெவள்ளிக்காசுகைளத் தங்கள் ைகயல் எடுத்துக்ெகாண்டு அவளிடம்
வந்தார்கள். 19அவள் அவைனத் தன்னுைடய மடிய ேலதூங்கைவத்து, ஒருவைன
அைழத்து, அவன் தைலமய ரின் ஏழு ஜைடகைளயும் சைரத்து, அவைன
பலவீனப்படுத்தத் ெதாடங்கனாள்; அவன் பலம் அவைனவட்டு நீங்கயது.
20 அப்ெபாழுது அவள்: ச ம்ேசாேன, ெபலிஸ்தர்கள் உன்ேமல் வந்துவ ட்டார்கள்
என்றாள்; அவன் தூக்கத்ைதவ ட்டு வழித்து, ெயேகாவா தன்ைனவட்டு
வலகனைத அறயாமல், எப்ேபாதும்ேபால உதற ப்ேபாட்டு ெவளிேய ேபாேவன்
என்றான். 21 ெபலிஸ்தர்கள் அவைனப் ப டித்து, அவனுைடய கண்கைளப்
படுங்க , அவைனக் காசாவுக்குக் ெகாண்டுேபாய், அவனுக்கு இரண்டு ெவண்கல
வலங்குேபாட்டுச் சைறச்சாைலய ேல மாவைரக்க ைவத்தார்கள். 22 அவனுைடய
தைலமுடி சைரக்கப்பட்டப்பன்பு, தரும்பவும்முைளக்கத்ெதாடங்கயது.

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:
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
சைறச்சாைலயலிருந்துஅைழத்துக்ெகாண்டுவந்தார்கள்,அவர்களுக்குமுன்பாக
ேவடிக்ைகக் காட்டினான்; அவைனத் தூண்களுக்கு நடுேவ 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 எல்லா ப ரபுக்களும்,
வீட்டின்ேமல் ஆண்களும் ெபண்களுமாக ஏறக்குைறய மூவாய ரம் 3,000
ேபர், ச ம்ேசான் ேவடிக்ைக காட்டுக றைதப் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
28அப்ெபாழுது ச ம்ேசான் ெயேகாவாைவ ேநாக்க க் கூப்ப ட்டு: ெயேகாவாவாகய
ஆண்டவேர, நான் என்னுைடய இரண்டு கண்களுக்காக ஒேர முடிவாகப்
ெ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 அவன்உயேராடிருக்கும்ேபாது அவனால்
ெகால்லப்பட்டவர்கைளவ ட, அவன் சாகும்ேபாது அவனால் ெகால்லப்பட்டவர்கள்
அதகமாக இருந்தார்கள். 31 பன்பு அவன் சேகாதரர்களும், அவன் தகப்பனுைடய
வீட்டார் அைனவரும் ேபாய், அவைன எடுத்துக்ெகாண்டுவந்து, ேசாராவுக்கும்
எஸ்தாேவாலுக்கும்நடுேவஅவனுைடயதகப்பனானமேனாவாவன்கல்லைறயல்
அடக்கம்ெசய்தார்கள். அவன்இஸ்ரேவைல 20வருடங்கள்நயாயம்வ சாரித்தான்.

அத்த யாயம் 17
மீகாவன்வக்க ரகங்கள்

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, என்னிடத்தல்இருக்க றது; அைத எடுத்தவன்
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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 முழுவதும்
ெயேகாவாக்ெகன்று நயமித்ேதன்; 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, ெசதுக்கப்பட்ட ஒரு
சைலையயும் வார்ப்ப க்கப்பட்ட ஒரு வக்க ரகத்ைதயும் ெசய்தான்; அைவகள்
மீகாவன்வீட்டில்இருந்தது. 5மீகா,சைலகளுக்குஒருவீட்ைடஅைறையஏற்படுத்த
ைவத்தருந்தான்; 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 றமீகாவன்வீட்டில்வந்துேசர்ந்தான். 9எங்ேகஇருந்துவந்தாய்என்றுமீகா
அவைனக் ேகட்டதற்கு, அவன்: நான் யூதாவலுள்ள ெபத்ெலேகம் ஊரானாகய
ேலவயன், எங்ேகயாவது ேபாய்த் தங்கப்ேபாக ேறன் என்றான். 10 அப்ெபாழுது
மீகா: நீ என்னிடத்தல் இரு, நீ எனக்குத் தகப்பனும் ஆசாரியனுமாக இருப்பாய்;
நான்உனக்குவருடத்த ேல 10ெவள்ளிக்காைசயும்,மாற்றுஆைடகைளயும்,உனக்கு
ேவண்டிய ஆகாரத்ைதயும் ெகாடுப்ேபன் என்று அவனிடத்தல் ெசான்னான்;
அப்படிேய ேலவயன்உள்ேள ேபானான். 11அந்த ேலவயன்அந்த மனிதனிடத்தல்
இருக்கச் சம்மத த்தான்; அந்த வாலிபன் அவனுக்கு அவனுைடய மகன்களில்
ஒருவைனப்ேபால்இருந்தான். 12மீகா அந்த ேலவயைனப் புனிதமான ேவைலக்கு
அர்ப்பணம் ெசய்தான்; அந்த வாலிபன் அவனுக்கு ஆசாரியனாக , மீகாவன்
வீட்டில் இருந்தான். 13 அப்ெபாழுது மீகா: எனக்கு ஆசாரியனாக ஒரு ேலவயன்
அகப்பட்டபடியனால், ெயேகாவா எனக்கு நன்ைம ெசய்வார் என்று இப்ெபாழுது
அறந்தருக்க ேறன்என்றான்.

அத்த யாயம் 18
லாயீசுநகரத்ைததாண்ைகப்பற்றுதல்

1அந்த நாட்களில் இஸ்ரேவலிேல ராஜாேவ இல்ைல; தாண் ேகாத்த ரத்தார்கள்
குடியருக்க றதற்கு, தங்களுக்குப் பங்கு ேதடினார்கள்; அந்த நாள்வைரக்கும்
அவர்களுக்குஇஸ்ரேவல் ே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,
அங்ேகஇரவுதங்கனார்கள். 3அவர்கள்மீகாவன்வீட்டின்அருகல்இருக்கும்ேபாது
ே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. 6 அவர்களுக்கு அந்த ஆசாரியன்: சமாதானத்ேதாடு ேபாங்கள்;
உங்கள் பயணம் ெயேகாவாவுக்கு ஏற்றது என்றான். 7 அப்ெபாழுது அந்த
ஐந்து மனிதர்களும் புறப்பட்டு, லாயீசுக்குப் ேபாய், அதல் குடியருக்க ற மக்கள்
சீேதானியர்களுைடய வழக்கத்தன்படிேய, பயமில்லாமல் அைமதயாகவும் எந்த
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குைறயல்லாமலும் சுகமாக இருக்க றைதயும், அவர்கள் சீேதானியர்களுக்குத்
தூரமானவர்கள் என்பைதயும், அவர்களுக்கு ஒருவேராடும்* ெகாடுக்கல் வாங்கல்
வவகாரங்கள் இல்ைல என்பைதயும் பார்த்து, 8 ேசாராவலும் எஸ்தாேவாலிலும்
இருக்கற தங்கள் சேகாதரர்களிடத்த ற்குத் தரும்பவந்தார்கள். அவர்களுைடய
சேகாதரர்கள்: நீங்கள் ெகாண்டுவருகற ெசய்த என்ன என்று அவர்கைளக்
ேகட்டார்கள். 9அதற்கு 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,
சுகமாய்க் குடியருக்க 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
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
உங்களுக்குத்ெதரியுமா;இப்ேபாதும்நீங்கள்ெசய்யேவண்டியைதத்தீர்மானித்துக்
ெ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. 17ஆசாரியனும்
ஆயுதம்அணிந்தவர்களாகய 600ேபரும்வாசற்படிய ேலந ற்க்கும்ேபாது,ேதசத்ைத
உளவுபார்க்கப் ேபாய் வந்த அந்த 5 மனிதர்கள் உள்ேள புகுந்து, ெசதுக்கப்பட்ட
வ க்க ரகத்ைதயும் ஏேபாத்ைதயும் உருவங்கைளயும் வார்ப்ப க்கப்பட்ட
வ க்க ரகத்ைதயும்எடுத்துக்ெகாண்டுவந்தார்கள். 18அவர்கள்மீகாவன்வீட்டிற்குள்
புகுந்து, ெசதுக்கப்பட்ட வ க்க ரகத்ைதயும் ஏேபாத்ைதயும் உருவங்கைளயும்
வார்ப்ப க்கப்பட்ட வ க்க 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; நீ ஒருவனுைடய
வீட்டிற்கு 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 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
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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
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. 31ேதவனுைடயகூடாரம்சீேலாவலிருந்தகாலம்முழுவதும்அவர்கள்
மீகாஉண்டாக்கனசைலையைவத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 19
ேலவயனானமனிதனும்அவனதுமறுமைனயாட்டியும்

1 இஸ்ரேவலில் ராஜாேவ இல்லாத அந்த நாட்களிேல, எப்ப ராயீம் மைலகள்
அருேக தங்கன ஒரு ேலவயன் இருந்தான்; அவன் யூதாவலுள்ள ெபத்ெலேகம்
ஊராளாகய ஒரு ெபண்ைணத் தனக்கு மறுமைனயாட்டியாக ைவத்தருந்தான்.
2 அவள் அவனுக்குத் துேராகமாக, வபச்சாரம்ெசய்து, அவைன வட்டு,
யூதா ேதசத்துப் ெபத்ெலேகம் ஊரிலிருக்க ற தன் தகப்பனுைடய வீட்டிற்குப்
ேபாய், அங்ேக நான்கு மாதங்கள் வைர இருந்தாள். 3 அவளுைடய கணவன்
அவைள சம்மத க்கவும், அவைளத் தரும்ப அைழத்துவரவும், இரண்டு
கழுைதகைளஆயத்தப்படுத்த , தன்னுைடய ேவைலக்காரைனக்கூட்டிக்ெகாண்டு,
அவளிடத்த ற்குப் ேபானான்; அப்ெபாழுது அவள் அவைனத் தன்னுைடய
தகப்பன் வீட்டிற்கு அைழத்துக்ெகாண்டு ேபானாள்; ெபண்ணின் தகப்பன்
அவைனப் பார்த்தேபாது சந்ேதாஷமாக ஏற்றுக்ெகாண்டு, 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 எழுந்தேபாது, அவனுைடய
மாமன் அவைன வருந்த க்ெகாண்டதனால், அவன் அன்று இரவும் அங்ேக
இருந்தான். 8ஐந்தாம் 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. 10அந்த 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
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பட்டணத்தற்குப் ேபாய், அங்ேக இரவு 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 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, 21அவைனத் 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 வீட்ைடச்சூழ்ந்துெகாண்டு, கதைவத் தட்டி: உன்வீட்டிேல
வந்த அந்த மனிதைன, நாங்கள் அவேனாடு உறவுெகாள்ளும்படி, ெவளிேய
ெ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 ,உங்கள்பார்ைவக்குச்சரியானபடிஅவர்களுக்குச்ெசய்யுங்கள்;
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 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
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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,ெசய்யேவண்டியதுஎன்னெவன்றுெசால்லுங்கள்என்றார்கள்.

அத்த யாயம் 20
இஸ்ரேவலர்கள்ெபன்யமீனர்கேளாடுயுத்தம்ெசய்தல்

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
4,00,000வீரர்கள். 3இஸ்ரேவல்மக்கள்மிஸ்பாவுக்குவந்தெசய்தையப்ெபன்யமீன்
மக்கள் ேகள்வப்பட்டார்கள்; அந்தஅக்க ரமம் நடந்தது எப்படி, ெசால்லுங்கள் என்று
இஸ்ரேவல் மக்கள் ேகட்டார்கள். 4அப்ெபாழுதுெகாைலெசய்யப்பட்ட ெ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.
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,
ஒருவனும்தன்னுைடயவீட்டிற்குத்தரும்பவும்கூடாது. 9இப்ெபாழுதுக பயாவுக்குச்
ெசய்யேவண்டியது என்னெவன்றால்: சீட்டுப்ேபாட்டு அதற்கு எத ராகப்
ேபாேவாம். 10ெபன்யமீன் ேகாத்த ரமான க பயா பட்டணத்தார்கள் இஸ்ரேவலிேல
ெசய்த எல்லா மத ே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
ெ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.
16 அந்த மக்கள் எல்ேலாரிலும் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட, 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. 18இஸ்ரேவல் மக்களான அவர்கள் எழுந்து, ெபத்ேதலுக்குப் ேபாய்:
எங்களில் யார் முதலில் ேபாய் ெபன்யமீனியர்கேளாடு யுத்தம்ெசய்யேவண்டும்
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என்று ேதவனிடத்தல் வ சாரித்தார்கள்; அதற்குக் ெயேகாவா: யூதா முதலில்
ேபாகேவண்டும் என்றார். 19 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் மக்கள் காைலயல்
எழுந்து புறப்பட்டு, க பயாவுக்கு எத ராக முகாமிட்டார்கள். 20 பன்பு இஸ்ரேவல்
ே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
தங்கைளெபலப்படுத்த க்ெகாண்டு,முதல்நாளில்அணிவகுத்துநன்றஇடத்த ே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. 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
சமாதானபலிகைளயும்ெசலுத்த , 27கர்த்தரிடத்தல்வ சாரித்தார்கள்; ேதவனுைடய
உடன்படிக்ைகயன் ெபட்டி அந்த நாட்களில் அங்ேக இருந்தது. 28 ஆேரானின்
மகனான எெலயாசாரின் மகன் பெனகாஸ் அந்த நாட்களில் ெபட்டியன்
முன்பாகப் பணிெசய்துெகாண்டிருந்தான்; எங்கள் சேகாதரர்களாகய ெபன்யமீன்
மக்கேளாடு மறுபடியும் யுத்தம்ெசய்யப் புறப்படலாமா? ேவண்டாமா? என்று
அவர்கள் வ சாரித்தார்கள்; அப்ெபாழுது ெயேகாவா: ேபாங்கள்; நாைளக்கு
அவர்கைள உங்களுைடய ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன் என்றார். 29அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவலர்கள் க பயாைவச்சுற்றலும் மைறவ டங்களில் ஆட்கைள ைவத்து,
30 மூன்றாம் நாளிேல இஸ்ரேவல் ேபார்வீரர்கள், ெபன்யமீன் ேபார்வீரர்களுக்கு
எத ராகப் ேபாய், முன் இரண்டு முைற ெசய்ததுேபால, க பயாவுக்கு அருகல்
ேபாருக்கு அணிவகுத்து நன்றார்கள். 31 அப்ெபாழுது ெபன்யமீன் மக்கள்
இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு எத ராகப் புறப்பட்டுப் பட்டணத்ைத வ ட்டு, கடந்து
வந்து, ெவளிய ேல ெபத்ேதலுக்கும் க பயாவுக்கும் ேபாக ற இரண்டு வழிகளில்
இஸ்ரேவல் மக்களில் ஏறக்குைறய 30 ேபைர, முதல் இரண்டுதரம் ெசய்ததுேபால,
ெவட்டவும் ெகால்லவும் ெதாடங்கனார்கள். 32 முன்ேபால 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
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
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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 எழும்பயேபாது, ெபன்யமீனர்கள் தரும்ப ப் பார்த்தார்கள்;
இேதா, பட்டணத்தன் அக்கனிஜூவாைல வானபரியந்தம் எழும்பனது.
41அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலர்கள் அவர்களுக்கு எத ராகத் தரும்ப க்ெகாண்டார்கள்;
ெபன்யமீன் மனிதர்கேளா, தங்களுக்கு ஆபத்து ேநர்ந்தைதக் கண்டு தைகத்து.
42 இஸ்ரேவல் ேபார்வீரர்கைளவ ட்டு, வனாந்த ரத்த ற்குப் ேபாக ற வழிக்கு
ேநராகத் தரும்ப ஓடிப்ேபானார்கள்; ஆனாலும் யுத்தம் அவர்கைளத் ெதாடர்ந்தது;
இஸ்ரேவல் ேபார்வீரர்கள் நகரங்களில் இருந்து ெவளிேய 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 ெகான்றுேபாட்டார்கள்.
46 இவ்வதமாக ெபன்யமீனர்களில் அந்த நாளில் பட்டயத்தனால்
சண்ைடயடுவதற்குப் பயற்ச ெபற்றவர்கள் இருபத்ைதந்தாய 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
பட்டணங்கைளெயல்லாம்அக்கனியால்ெகாளுத்த ப்ேபாட்டார்கள்.

அத்த யாயம் 21
ெபன்யமீன்மனிதர்களுக்குமைனவகைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தல்

1இஸ்ரேவலர்கள் மிஸ்பாவ ேலஇருக்கும்ேபாது: நம்மில் ஒருவனும்தன்னுைடய
மகைளப் ெபன்யமீனர்களுக்கு தருமணம் ெசய்துெகாடுப்பதல்ைல என்று
சத்தயம் ெசய்தருந்தார்கள். 2 ஆகேவ, மக்கள் ெபத்ேதலுக்குப்ேபாய், 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, இஸ்ரேவலுைடய எல்லாக் ேகாத்த 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
ே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
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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
கன்மைலயலிருக்கறெபன்யமீன்மக்கேளாடுேபசவும்,அவர்களுக்குச்சமாதானம்
கூறவும், சைபயார் எல்ேலாரும்ெசய்த அனுப்பனார்கள். 14எனேவ,அக்காலத்தல்
ெபன்யமீனர்கள் தரும்ப வந்தார்கள்; கீேலயாத்தலிருக்கற யாேபசன்
ெபண்களில் உய ேராடு ைவத்த ெபண்கைள அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தார்கள்;
அப்படிச் ெசய்தும் அவர்கள் எல்ேலாருக்கும் ெபண்கள் ேபாதாமலிருந்தது.
15இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களிேல ெயேகாவா ஒரு ப ரிைவ உண்டாக்கனார் என்று
மக்கள் ெபன்யமீனர்களுக்காக மனேவதைன அைடந்தார்கள். 16 ெபன்யமீன்
ேகாத்த ர ெபண்கள்இறந்தபடியனாேல, மீதயான மற்றவர்களுக்கும் மைனவகள்
கைடக்கும்படி என்ன ெசய்யலாம் என்று சைபயன் மூப்பர்கள் ேகட்டு,
17 இஸ்ரேவலில் ஒரு ேகாத்த ரம் அழிந்துேபாகாதபடி, தப்பனவர்களுைடய
சுதந்தரம் ெபன்யமீனுக்கு இருக்கேவண்டுேம, 18 நாேமா நம்முைடய மகள்களில்
அவர்களுக்கு ெபண் ெகாடுக்கக்கூடாது; ெபன்யமீனர்களுக்குப் ெபண்
ெகாடுக்க றவன் சப க்கப்பட்டவன் என்று, இஸ்ரேவல் மக்கள்ஆைணயட்டார்கேள
என்றார்கள். 19 பன்னும், இேதா, ெபத்ேதலுக்கு வடக்கல் ெபத்ேதலிலிருந்து
சீேகமுக்குப் ேபாக ற பாைதக்குக் க ழக்காகவும் லிேபானாவுக்குத் ெதற்காகவும்
இருக்க ற சீேலாவ ேல ஒவ்ெவாரு வருடமும் ெயேகாவாவுக்குப் பண்டிைக
ெகாண்டாடப்படுக றேத என்று ெசால்லி, 20 அவர்கள் ெபன்யமீன் மனிதர்கைள
ேநாக்க : நீங்கள் ேபாய், த ராட்ைசத் ேதாட்டங்களிேல மைறந்தருந்து, 21சீேலாவன்
ெ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, 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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ரூத்
ஆச ரியர்

இந்த புத்தகத்தல் இதன் ஆச ரியர் யார் என்று சரியாக குற ப்ப டவல்ைல.
பாரம்பரியம் இந்த புத்தகத்ைத தீர்க்கத்தரிச சாமுேவல் எழிதனான்
என்று கூறுகறது. மிகவும் அழகான உண்ைமயான ச றய கைத என்று
அைழக்கப்படுக றது. கைடச வசனங்கள் தாவீது அப ேஷகம் ெசய்யப்பட்டப றகு
எழுதப்பட்டதுஎன்றுஉறுதயாக றது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய க . மு. 1,030 க்கும் 1,010 க மு. க்கும். இைடயல் எழுதப்பட்டது. இந்த

புத்தகத்தன்ந கழ்ச கள்நயாயத பத கள்காலத்தல்நடந்தது.
இைவகள் இஸ்ரேவலர்கள் வடுதைலயான காலத்துக்கும் கானான் ேதசத்ைத

ெஜயத்தத ற்கும் சம்பத்தப்பட்டது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

யாருக்காக எழுதப்பட்டது என்றுஇந்த புத்தகத்தல் ெதளிவாககூறப்படவல்ைல.
தாவீதன் ெபயர் குற ப்ப ட்டு இருப்பதனால் இஸ்ரேவலின் ஐக்கய
இராஜ்ஜியத்தன்காலத்தல்எழுதப்பட்டுஇருக்கலாம். 4:22.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
இந்த புத்தகம் ேதவனுக்கு கீழ்படிவதனால் உண்டாகும் ஆச ர்வாதங்கைள

காட்டுக றது. ேதவனுைடய உண்ைமையயும் அன்ைபயும் இது காட்டுக றது.
ஜனங்களுைடய கண்ணீர் ெஜபத்த ற்கு ேதவன் பதல் அளிப்பைதயும் அவர்
ெசான்னைத ெசய்க றவர் என்பைத உறுத ப்படுத்துகறது. சமூகத்தனால்
ைகவ டப்பட்ட வைதைவகளான நேகாமி, ரூத்ைத ேதவன் அற்புதவதமாக
ஆச ர்வத த்ததனால் எேரமியா, யாக்ேகாபல் ெசால்லப்பட்டபடி நாம் கூட
அவர்களுக்குஉதவ ெசய்யெசால்லுகறார். எேரமியா 22:16;யாக்ேகாபு 1:27.

ைமயக்கருத்து
மீட்பு

ெபாருளடக்கம்
1. நேகாமியும்அவள்குடும்பத்தாரும்துன்பத்ைதஅனுபவக்க றார்கள்— 1:1-22
2. வயலில்கத ர் ெபாறுக்கும்ேபாது நேகாமியன்உறவனனான ேபாவாைச, ரூத்
சந்த க்க றாள்— 2:1-23

3. மறுபடியும்ேபாவாைசசந்த க்கநேகாமி,ரூத்துக்குஆேலாசைனகூறுகறாள்—
3:1-18

4.ரூத்மீட்கப்பட்டாள், நேகாமி மறுபடியும்மக ழ்ச்ச ெபறுகறாள்— 4:1-22

நேகாமியும்ரூத்தும்
1 நயாயாத பத கள்* நயாயம் வ சாரித்துவந்த நாட்களில், ேதசத்தல் பஞ்சம்

உண்டானது; அப்ெபாழுது யூதாவலுள்ள ெபத்ெலேகம்† ஊைரச்ேசர்ந்த
ஒரு மனிதன் தன்னுைடய மைனவேயாடும், இரண்டு மகன்கேளாடும்
ேமாவாப் ேதசத்த ற்குப் ேபாய் குடியருந்தான். 2 அந்த மனிதனுைடய ெபயர்
எலிெமேலக்கு‡, அவனுைடய மைனவயன் ெபயர் நேகாமி§, அவனுைடய
இரண்டு மகன்களில் ஒருவன் ெபயர் மக்ேலான்*, மற்ெறாருவன் ெபயர்
கலிேயான்†; யூதாவலுள்ள ெபத்ெலேகம் ஊராகய எப்ப ராத்தயர்களாகய
அவர்கள்ேமாவாப் ேதசத்த ற்குப் ேபாய்,அங்ேகஇருந்துவ ட்டார்கள். 3நேகாமியன்
கணவனாகய எலிெமேலக்கு இறந்துேபானான்; அவளும் அவளுைடய இரண்டு
மகன்கள்மட்டும் இருந்தார்கள். 4இவர்கள் ேமாவாப யப் ெபண்கைளத் தருமணம்
ெசய்தார்கள்; அவர்களில் ஒருத்தயன் ெபயர் ஒர்பாள்‡, மற்றவளுைடய ெபயர்

* அத்த யாயம் 1:1 1:1அதகாரிகள் † அத்த யாயம் 1:1 1:1அப்பத்தன் வீடு ‡ அத்த யாயம் 1:2 1:2

என் ேதவன் தான் என் இராஜா § அத்த யாயம் 1:2 1:2 இனிைமயானவள் * அத்த யாயம் 1:2 1:2
பலவீனமானவன் † அத்த யாயம் 1:2 1:2 ேதால்வ ‡ அத்த யாயம் 1:4 1:4 த மிர் ப டித்தவள்
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ரூத்§; அங்ேக ஏறக்குைறய 10 வருடங்கள் வாழ்ந்தார்கள். 5 பன்பு மக்ேலான்
கலிேயான் என்ற அவர்கள் இருவரும் இறந்துேபானார்கள்; அந்தப் ெபண்
தன்னுைடய மகன்கள் இருவைரயும் தன்னுைடய கணவைனயும் இழந்து
தனிைமயானாள். 6 ெயேகாவா தம்முைடய மக்கைளச் சந்த த்து, அவர்களுக்கு
ஆகாரம் அருளினார் என்று அவள் ேமாவாப்ேதசத்த ேல ேகள்வப்பட்டு;
தன்னுைடய மருமகள்கேளாடு ேமாவாப் ேதசத்தலிருந்து தரும்பவரும்படி
எழுந்து, 7 தன்னுைடய இரண்டு மருமகள்கேளாடு தான் இருந்த இடத்ைதவ ட்டுப்
புறப்பட்டாள். யூதா ேதசத்த ற்குத் தரும்ப ப்ேபாக, அவர்கள் வழிய ேல
நடந்துேபாகும்ேபாது, 8 நேகாமி தன்னுைடய இரண்டு மருமகள்கைளயும்
ேநாக்க : நீங்கள் இருவரும் உங்கள் தாய்வீட்டிற்குத் தரும்ப ப்ேபாங்கள்;
இறந்துேபானவர்களுக்கும் எனக்கும் நீங்கள் தயவுெசய்ததுேபால, ெயேகாவா
உங்களுக்கும் தயவுெசய்வாராக. 9 ெயேகாவா உங்கள் இருவருக்கும் கைடக்கும்
கணவனுைடய வீட்டிேல நீங்கள் சுகமாக வாழச் ெசய்வாராக என்று ெசால்லி,
அவர்கைள முத்தமிட்டாள். அப்ெபாழுது அவர்கள் சத்தமிட்டு அழுது, அவைளப்
பார்த்து: 10 உம்முைடய மக்களிடத்த ற்கு உம்ேமாடு நாங்களும் வருேவாம்
என்றார்கள். 11 அதற்கு நேகாமி: என் பள்ைளகேள, நீங்கள் தரும்ப ப்ேபாங்கள்;
என்ேனாடு ஏன் வருகறீர்கள்? உங்களுக்குக் கணவனாவதற்கு, இனிேமல்
என் கர்ப்பத்தல் எனக்கு மகன்கள் பறப்பார்கேளா? 12 என் பள்ைளகேள,
தரும்ப ப்ேபாங்கள்; நான்வயதானவள்;ஒருகணவேனாடுவாழத் தகுதயுள்ளவள்
அல்ல; அப்படிப்பட்ட நம்ப க்ைக எனக்கு உண்டாக , நான் இன்று இரவல்
ஒரு கணவனுக்கு வாழ்க்ைகப்பட்டு, மகன்கைளப் ெபற்ெறடுத்தாலும்,
13 அவர்கள் ெபரியவர்களாகும்வைர, கணவனுக்கு வாழ்க்ைகப்படாமல் நீங்கள்
ெபாறுத்தருப்பீர்கேளா? அது முடியாது; என் பள்ைளகேள, ெயேகாவாவுைடய
ைக எனக்கு வ ேராதமாக இருக்க றதனால், உங்கைளக் குறத்து எனக்கு
மிகுந்த துக்கம் இருக்க றது என்றாள். 14 அப்ெபாழுது அவர்கள் சத்தமிட்டு
அத கமாக அழுதார்கள்; ஒர்பாள் தன்னுைடய மாமியாைர முத்தம் ெசய்துவ ட்டுக்
கடந்துேபானாள்;ரூத்ேதாமாமியாைரவ டாமல்பற்ற க்ெகாண்டாள். 15அப்ெபாழுது
அவள்: இேதா, உன்னுைடய சேகாதரி தன்னுைடய மக்களிடத்த ற்கும் தன்னுைடய
ெதய்வங்களிடத்த ற்கும் தரும்ப ப்ேபாய்வ ட்டாேள; நீயும் உன் சேகாதரியன்
பன்ேன தரும்ப ப்ேபா என்றாள். 16 அதற்கு ரூத்: நான் உம்ைமப் பன்பற்றாமல்
உம்ைமவ ட்டுத் தரும்ப ப் ேபாவைதக்குற த்து, என்ேனாடு ேபசேவண்டாம்; நீர்
ேபாகும் இடத்த ற்கு நானும் வருேவன்; நீர் தங்கும் இடத்த ேல நானும் தங்குேவன்;
உம்முைடய மக்கள் என்னுைடய மக்கள்; உம்முைடய ேதவன் என்னுைடய
ேதவன். 17 நீர் மரணமைடயும் இடத்தல் நானும் மரணமைடந்து, அங்ேக
அடக்கம்ெசய்யப்படுேவன்; மரணத்ைதத்தவ ர ேவெறான்றும் உம்ைம வ ட்டு
என்ைனப் ப ரித்தால், ெயேகாவா அதற்குச் சரியாகவும் அதற்கு அதகமாகவும்
எனக்குச் ெசய்யக்கடவர் என்றாள். 18 அவள் தன்ேனாடு வர மனஉறுதயாக
இருக்க றைதக் கண்டு, அதன்பன்பு அைதக்குறத்து அவேளாடு ஒன்றும்
ேபசவல்ைல. 19அப்படிேயஇருவரும் ெபத்ெலேகம்வைரக்கும் நடந்துேபானார்கள்;
அவர்கள் ெபத்ெலேகமுக்கு வந்தேபாது, ஊர் மக்கள் எல்ேலாரும் அவர்கைளக்
குறத்து ஆச்சரியப்பட்டு, இவள் நேகாமிேயா என்று ேபச க்ெகாண்டார்கள்.
20 அதற்கு அவள்: நீங்கள் என்ைன நேகாமி என்று ெசால்லாமல், மாராள்*
என்று ெசால்லுங்கள்; சர்வவல்லவர் எனக்கு மிகுந்த கசப்ைபக் கட்டைளய ட்டார்.
21 நான் நைறவுள்ளவளாகப் ேபாேனன்; ெயேகாவா என்ைன ெவறுைமயாகத்
தரும்பவரச்ெசய்தார்; ெயேகாவா என்ைனச் சறுைமப்படுத்த , சர்வவல்லவர்
என்ைன வருத்தப்படுத்தயருக்கும்ேபாது, நீங்கள் என்ைன நேகாமி என்று
ெசால்வது ஏன் என்றாள். 22 இப்படி, நேகாமி ேமாவாப யப் ெபண்ணாகய
தன்னுைடய மருமகள் ரூத்ேதாடு ேமாவாப் ேதசத்தலிருந்து தரும்பவந்தாள்;
வாற்ேகாதுைமஅறுப்பன்துவக்கத்தல்அவர்கள்ெபத்ெலேகமிற்குவந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 2
ரூத்ேபாவாைச சந்த த்தல்
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1 நேகாமிக்கு அவளுைடய கணவனாகய எலிெமேலக்கன் உறவன்முைறயல்*
ேபாவாஸ்† என்னும் ெபயருள்ள மிகுந்த ஆஸ்தக்காரனாகய இனத்தான் ஒருவன்
இருந்தான். 2ேமாவாப யெபண்ணாகயரூத்என்பவள்நேகாமிையப்பார்த்து: நான்
வயல்ெவளிக்குப் ேபாய், யாருைடய கண்களில் எனக்குத் தயவு கைடக்குேமா,
அவர் பன்ேன ேபாய் கத ர்கைளப் ெபாறுக்க க்ெகாண்டு வருக ேறன் என்றாள்;
அதற்கு இவள்: என் மகேள, ேபா என்றாள். 3 அவள் ேபாய், வயல்ெவளியல்
அறுக்கறவர்கள் பன்ேன ெபாறுக்கனாள்; தற்ெசயலாக அவள் ெசன்ற அந்த
வயல்நலம் எலிெமேலக்கன் வம்சத்தானாகய ேபாவாசுைடயதாக இருந்தது.
4அப்ெபாழுதுேபாவாஸ்ெபத்ெலேகமிலிருந்துவந்து,அறுக்கறவர்கைளப்பார்த்து:
ெயேகாவா உங்கேளாடு இருப்பாராக என்றான்; அதற்கு அவர்கள்: ெயேகாவா
உம்ைமஆசீர்வத ப்பாராக என்றார்கள். 5பன்பு ேபாவாஸ்அறுக்கறவர்களின்ேமல்
கண்காணியாக ைவக்கப்பட்ட தன் ேவைலக்காரைன ேநாக்க : இந்தப்
ெபண்பள்ைள யாருைடயவள் என்று ேகட்டான். 6 அறுக்கறவர்களின்ேமல்
கண்காணியாக ைவக்கப்பட்ட அந்த ேவைலக்காரன் மறுெமாழியாக: இவள்
ேமாவாப் ேதசத்தலிருந்து நேகாமிேயாடு வந்த ேமாவாப யப் ெபண்பள்ைள.
7 அறுக்கறவர்களின் பன்ேன அரிக்கட்டுகளிலிருந்து ச ந்தனைதப்
ெபாறுக்க க்ெகாள்ளுக ேறன் என்று அவள் என்னிடம் ேகட்டுக்ெகாண்டாள்;
காைல துவங்க இதுவைரக்கும் இங்ேக இருக்க றாள்; இப்ெபாழுது அவள்
குடிைசக்கு வந்து ெகாஞ்சேநரம்தான் ஆனது என்றான். 8 அப்ெபாழுது
ேபாவாஸ் ரூத்ைதப்பார்த்து: மகேள, ேகள்; ெபாறுக்க க்ெகாள்ள ேவறு
வயலுக்கு ேபாகாமலும், இந்த இடத்ைதவ ட்டுப் ேபாகாமலும், இங்ேக என்
ஊழியக்காரப் ெபண்கேளாடு இரு. 9 அவர்கள் அறுப்பு அறுக்கும் வயைல
நீ பார்த்து, அவர்கள் பன்ேன ேபா; ஒருவரும் உன்ைனத் ெதாடாதபடிக்கு,
ேவைலக்காரர்களுக்குக் கட்டைளய ட்டிருக்க ேறன்; உனக்குத் தாகம் எடுத்தால்,
தண்ணீர்க்குடங்களிடத்த ற்குப் ேபாய், ேவைலக்காரர்கள் ெமாண்டுெகாண்டு
வருகறத ேலகுடிக்கலாம்என்றான். 10அப்ெபாழுதுஅவள்தைரய ேலமுகங்குப்புற
வழுந்து வணங்க : நான் அந்நய ேதசத்ைதச் ேசர்ந்தவளாக இருக்க, நீர் என்ைன
வசாரிக்கும்படி எனக்கு எதனாேல உம்முைடய கண்களில் தயவு கைடத்தது
என்றாள். 11அதற்குேபாவாஸ்மறுெமாழியாக: உன்கணவன்மரணமைடந்தபன்பு,
நீ உன் மாமியாருக்காகச் ெசய்ததும், நீ உன் தகப்பைனயும், உன் தாையயும், நீ
ப றந்த ேதசத்ைதயும் வ ட்டு, இதற்கு முன்ேன நீ அறயாத மக்களிடம் வந்ததும்
எல்லாம் எனக்கு வபரமாகத் ெதரிவ க்கப்பட்டது. 12உன் ெசயல்களுக்குத் தகுந்த
பலைனக் ெயேகாவா உனக்குக் கட்டைளயடுவாராக; இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய ச றகுகளின்கீழ் அைடக்கலமாக வந்த உனக்கு அவராேல
நைறவான பலன் கைடப்பதாக என்றான். 13 அதற்கு அவள்: என் ஆண்டவேன,
உம்முைடய கண்களில் எனக்குத் தயவு கைடக்கேவண்டும்; நான் உம்முைடய
ேவைலக்காரிகளில் ஒருத்த க்கும் சமமாக இல்லாவ ட்டாலும், நீர் எனக்கு ஆறுதல்
ெசால்லி உம்முைடய அடியாளாகய என்ேனாடு தயவாகப் ேபசனீேர என்றாள்.
14பன்பு ேபாவாஸ் சாப்பாட்டு ேநரத்தல்அவைளப் பார்த்து: நீ இங்ேக வந்து, இந்த
அப்பத்ைதப் சாப்ப ட, புளிப்பான த ராட்ைச ரசத்த ேல உன் அப்பத் துண்டுகைளத்
ேதாய்த்துக்ெகாள் என்றான். அப்படிேய அவள் அறுப்பு அறுக்கறவர்களின்
அருகல் உட்கார்ந்தாள்; அவளுக்கு வறுத்த ேகாதுைமையக் ெகாடுத்தான்; அவள்
சாப்ப ட்டு, தருப்தயைடந்து, மீதயானைத ைவத்துக்ெகாண்டாள். 15 அவள் கத ர்
ெபாறுக்க க்ெகாள்ள எழுந்தேபாது, ேபாவாஸ் தன்னுைடய ேவைலக்காரர்கைள
ேநாக்க : அவள் அரிக்கட்டுகள் நடுேவ ெபாறுக்க க்ெகாள்ளட்டும்; அவைள
ஒன்றும் ெசால்லேவண்டாம். 16 அவள் ெபாறுக்க க்ெகாள்ளும்படி அவளுக்காக
அரிகளிேல சலவற்ைறச் ச ந்தவடுங்கள், அவைள அதட்டாமல் இருங்கள்
என்று கட்டைளய ட்டான். 17 அப்படிேய அவள் மாைலேநரம்வைரக்கும் வயலிேல
கத ர் ெபாறுக்கனாள்; ெபாறுக்கனைத அவள் தட்டி அடித்துமுடிக்கும்ேபாது,
அது ஏறக்குைறய ஒரு மரக்கால்‡ வாற்ேகாதுைமயாக இருந்தது. 18 அவள்
அைத எடுத்துக்ெகாண்டு ஊருக்குள் வந்தாள்; அவள் ெபாறுக்கனைத
அவளுைடய மாமியார் பார்த்தாள்; தான் தருப்தயாகச் சாப்ப ட்டு மீதயாக

* அத்த யாயம் 2:1 2:1 உபாகமம் 25:5-6 பார்க்கவும் † அத்த யாயம் 2:1 2:1 ெபலனுள்ளவன்
‡ அத்த யாயம் 2:17 2:17 12 க ேலா
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ைவத்தைதயும் எடுத்து அவளுக்குக் ெகாடுத்தாள். 19 அப்ெபாழுது அவளுைடய
மாமியார்: இன்று எங்ேக கத ர்ெபாறுக்கனாய், எந்த இடத்தல் ேவைலெசய்தாய்
என்று அவளிடம் ேகட்டு; உன்ைன வசாரித்தவன் ஆசீர்வத க்கப்படுவானாக
என்றாள்; அப்ெபாழுது அவள் இன்னாரிடத்த ேல ேவைலெசய்ேதன் என்று
தன் மாமியாருக்கு அறவத்து: நான் இன்று ேவைலெசய்த வயல்காரனுைடய
ெபயர் ேபாவாஸ் என்றாள். 20 அப்ெபாழுது நேகாமி தன் மருமகைளப்
பார்த்து: உய ேராடிருக்க றவர்களுக்கும் மரித்தவர்களுக்கும் தயவு ெசய்க ற
ெயேகாவாவாேல அவன் ஆசீர்வத க்கப்படுவானாக என்றாள்; பன்னும் நேகாமி
அவைளப் பார்த்து: அந்த மனிதன் நமக்கு ெநருங்கன உறவன் முைறயானும்
நம்ைம ஆதரிக்க ற பங்காளிகளில் ஒருவனுமாக இருக்க றான் என்றாள்.
21 பன்னும் ேமாவாப ய ெபண்ணாகய ரூத்: அவர் என்ைன ேநாக்க , என்னுைடய
அறுவைட எல்லாம் முடியும்வைரக்கும், நீ என் ேவைலக்காரிகேளாடு இரு
என்று ெசான்னார் என்றாள். 22 அப்ெபாழுது நேகாமி தன் மருமகளாகய
ரூத்ைதப் பார்த்து: என் மகேள, ேவெறாரு வயலிேல மனிதர்கள் உன்ைன
எத ர்க்காதபடி நீ அவனுைடய ேவைலக்காரிகேளாடு ேபாக றது நல்லது என்றாள்.
23 அப்படிேய ேகாதுைம அறுப்பும் வாற்ேகாதுைம அறுப்பும் முடியும்வைரக்கும்
அவள் கத ர் ெபாறுக்கும்படிக்கு, ேபாவாசுைடய ேவைலக்காரிகேளாடு இருந்து,
தன்மாமியாேராடுவாழ்ந்தாள்.

அத்த யாயம் 3
ேகாதுைமக்களத்தல்ரூத்தும் ேபாவாசும்

1 பன்பு அவள் மாமியாராக ய நேகாமி அவைள ேநாக்க : என் மகேள, நீ சுகமாக
வாழ்ந்தருக்கும்படி நான் உனக்கு சவுக்கயத்ைதத் ேதடாமல் இருப்ேபேனா? 2 நீ
ேபாவாசன் ேவைலக்காரிகேளாடு இருந்தாேய, அவன் நம்முைடய உறவனன்
அல்லவா? இேதா, அவன் இன்று இரவு களத்த ேல வாற்ேகாதுைம தூற்றுவான்.
3 நீ குளித்து, எண்ெணய் பூச , உன்னுைடய ஆைடகைள உடுத்த க்ெகாண்டு,
அந்தக் களத்த ற்குப்ேபா; அந்த மனிதன் சாப்ப ட்டுக் குடித்து முடிக்கும்வைரக்கும்
அவனுைடய கண்களுக்கு எத ர்ப்படாமல் இரு. 4 அவன் படுத்துக்ெகாண்டபன்பு,
அவன் படுத்தருக்கும் இடத்ைத நீ பார்த்து ேபாய், அவனுைடய கால்களின்ேமல்
மூடியருக்க ற ேபார்ைவைய வலக்க நீ படுத்துக்ெகாள்; அப்ெபாழுது நீ
ெசய்யேவண்டியது என்னெவன்று அவன் உனக்குச் ெசால்லுவான் என்றாள்.
5இதற்குஅவள்: நீர் எனக்குச் ெசான்னபடிெயல்லாம் ெசய்ேவன்என்றாள். 6அவள்
களத்த ற்குப்ேபாய், தன் மாமியார் தனக்குச் ெசான்னபடிெயல்லாம் ெசய்தாள்.
7ேபாவாஸ்சாப்ப ட்டுக்குடித்து,மக ழ்ச்ச யாகஇருந்து,ஒருஅம்பாரத்தன்அடிய ேல
வந்துபடுத்துக்ெகாண்டான். அப்ெபாழுதுஅவள்: ெமதுவாகச்ெசன்று,அவனுைடய
கால்களின்ேமல் மூடியருக்க ற ேபார்ைவைய வலக்க ப் படுத்துக்ெகாண்டாள்.
8 நடுஇரவ ேல, அந்த மனிதன் தடுக்க ட்டுத் தரும்ப , ஒரு ெபண் தன்னுைடய
பாதத்தன்அருக ேல படுத்தருக்க றைதக் கண்டு, 9நீ யார் என்று ேகட்டான்; அவள்,
நான் உம்முைடய அடியாளாகய ரூத்; நீர் உம்முைடய அடியாளின்ேமல் உம்முைடய
ேபார்ைவைய வ ரியும்; நீர் உறவனன் என்றாள். 10 அதற்கு அவன்: மகேள, நீ
ெயேகாவாவால் ஆசீர்வத க்கப்படுவாயாக; நீ ஏைழகளும் பணக்காரர்களுமான
வாலிபர்களின் பன்ேன ேபாகாததனால், உன்னுைடய முந்தன நற்குணத்ைதவ ட
உன்னுைடய ப ந்தன நற்குணம் உத்தமமாக இருக்க றது. 11 இப்ேபாதும் மகேள,
நீ பயப்படாேத; உனக்கு ேவண்டியபடிெயல்லாம் ெசய்ேவன்; நீ குணசாலி
என்பைத என் மக்களாகய ஊரார் எல்ேலாரும் அறவார்கள். 12 நான் உறவனன்
என்பது உண்ைமதான்; ஆனாலும் என்ைனவட ெநருங்கன உறவனன்
ஒருவன் இருக்கறான். 13 இன்று இரவு தங்கயரு; நாைளக்கு அவன் உன்ைன
உறவன்முைறப்படித் தருமணம்ெசய்யச் சம்மத த்தால் நல்லது, அவன் தருமணம்
ெசய்யட்டும்; அவன் உன்ைனத் தருமணம்ெசய்ய வருப்பமில்லாதருந்தால் நான்
உன்ைன உறவன்முைறப்படித் தருமணம்ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவாவுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டுஆைணயடுக ேறன்; வடியற்காலம்வைர படுத்துக்ெகாண்டிரு
என்றான். 14 அவள் வடியற்காலம்வைரக்கும் அவனுைடய பாதத்தன் அருேக
படுத்தருந்து,களத்த ற்குஒருெபண்வந்ததாகஒருவருக்கும்ெதரிவ க்கேவண்டாம்
என்று அவன் ெசால்லியருந்தபடியால், ஒருவர் முகம் ஒருவருக்குத் ெதரிவதற்கு
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முன்ேனஎழுந்தருந்தாள். 15அவன்அவைளேநாக்க : நீேபார்த்துக்ெகாண்டிருக்க ற
ேபார்ைவைய வ ரித்துப்ப டி என்றான்; அவள் அைதப் ப டித்தேபாது, அவன்
அத ேல ஆறுபடி* வாற்ேகாதுைமைய அளந்துேபாட்டு, அவள்ேமல் தூக்கவ ட்டு,
பட்டணத்தற்குப் புறப்பட்டுவந்தான். 16 அவள் தன் மாமியாரிடம் வந்தேபாது,
அவள்: என் மகேள, உன் ெசய்த என்ன என்று ேகட்டாள்; அப்ெபாழுது அவள்:
அந்த மனிதன் தனக்குச் ெசய்தைவகைளெயல்லாம் அவளுக்கு வவரித்துச்
ெசான்னாள். 17 ேமலும் அவர், நீ உன் மாமியாரிடத்த ற்கு ெவறுைமயாகப்
ேபாகேவண்டாம் என்று ெசால்லி, இந்த ஆறுபடி வாற்ேகாதுைமைய எனக்குக்
ெகாடுத்தார் என்றாள். 18 அப்ெபாழுது அவள்: என் மகேள, இந்தக் காரியம்
என்னவாக முடியும் என்று நீ அறயும்வைர ெபாறுைமயாக இரு; அந்த மனிதன்
இன்ைறக்குஇந்தக்காரியத்ைதச்ெசய்துமுடிக்கும்முன்ஓயமாட்டான்என்றாள்.

அத்த யாயம் 4
ேபாவாஸ்ரூத்ைதத்தருமணம்ெசய்தல்

1 ேபாவாஸ் பட்டணவாசலில் ேபாய், உட்கார்ந்து ெகாண்டிருந்தான்; அப்ெபாழுது
ேபாவாஸ் ெசால்லியருந்த அந்த உறவனன் அந்த வழிேய வந்தான்; அவைன
ேநாக்க : ஓ அண்ேண, என்று ெபயர் ெசால்லிக் கூப்ப ட்டு, இங்ேக வந்து
சற்று உட்காரும் என்றான்; அவன் வந்து உட்கார்ந்தான். 2 அப்ெபாழுது
அவன் பட்டணத்தன் ெபரியவர்களில் பத்துப்ேபைர அைழத்து, இங்ேக
உட்காருங்கள் என்றான்; அவர்களும் உட்கார்ந்தார்கள். 3 அப்ெபாழுது
அவன் அந்த உறவனைன ேநாக்க : எலிெமேலக் என்னும் நம்முைடய
சேகாதரனுக்கு இருந்த வயல்நலத்தன் பங்ைக, ேமாவாப் ேதசத்தலிருந்து
தரும்ப வந்த நேகாமி வ ற்கப்ேபாக றாள். 4 ஆகேவ, நீர் அைத ஊர்
மக்களுக்கு முன்பாகவும், என்னுைடய மக்களின் ெபரியவர்களுக்கு முன்பாகவும்
வாங்க க்ெகாள்ளும்படி உமக்குத் ெதரிவ க்கேவண்டும் என்றருந்ேதன்; நீர் அைத
உறவுமுைறயாக மீட்டுக்ெகாள்ளவருப்பமாகஇருந்தால், மீட்டுக்ெகாள்ளும்;அைத
மீட்டுக்ெகாள்ள வருப்பமில்லாதருந்தால், நான் அைதத் ெதரிந்துெகாள்ளும்படி
எனக்குச் ெசால்லும்; உம்ைமயும் உமக்குப்பன்பு என்ைனயும் தவ ர, அைத
மீட்கக்கூடியவன் ேவெறாருவனும் இல்ைல என்றான்; அதற்கு அவன்:
நான் அைத மீட்டுக்ெகாள்ளுக ேறன் என்றான். 5 அப்ெபாழுது ேபாவாஸ்:
நீர் நேகாமியன் ைகய ேல அந்த வயல்நலத்ைத வாங்குகற நாளிேல
மரித்தவனுைடயசுதந்தரத்தல்அவனுைடயெபயைரநைலநற்கச்ெசய்யும்படிக்கு,
மரித்தவனுைடய மைனவயாகய ேமாவாப யப் ெபண்ணாகய ரூத்ைதத்
தருமணம் ெசய்யேவண்டும் என்றான். 6 அப்ெபாழுது அந்த உறவனன்: நான்
என்சுதந்த ரத்ைதக்ெகடுக்காதபடிக்கு, நான்அைதமீட்டுக்ெகாள்ளமாட்ேடன்; நான்
மீட்கேவண்டியைத நீர் மீட்டுக்ெகாள்ளும்; நான் அைத மீட்டுக்ெகாள்ளமாட்ேடன்
என்றான். 7 மீட்க றதலும் மாற்றுகறதலும் எல்லாக் காரியத்ைதயும்
உறுத ப்படுத்தும்படிக்கு, இஸ்ரேவலிேல பூர்வகால வழக்கம் என்னெவன்றால்,
ஒருவன் தன்னுைடய காலணிையக் கழற்ற , மற்றவனுக்குக் ெகாடுப்பான்,
இது இஸ்ரேவலிேல வழக்கமாக இருந்த உறுத ப்பாடு. 8 அப்படிேய அந்த
உறவனன் ேபாவாைச ேநாக்க : நீர் அைத வாங்க க்ெகாள்ளும் என்று ெசால்லி,
தன்னுைடய காலணிையக் கழற்ற ப்ேபாட்டான். 9 அப்ெபாழுது ேபாவாஸ்
ெபரியவர்கைளயும் எல்லா மக்கைளயும் ேநாக்க : எலிெமேலக்குக்கு இருந்த
எல்லாவற்ைறயும் கலிேயானுக்கும் மக்ேலானுக்கும் இருந்த எல்லாவற்ைறயும்
நேகாமியன் ைகய ேல வாங்க க்ெகாண்ேடன் என்பதற்கு இன்ைறயதனம்
நீங்கள் சாட்ச . 10 இதுவுமல்லாமல், இறந்தவனுைடய சேகாதரர்களுக்குள்ளும்,
ஊரார்களுக்குள்ளும், அவனுைடய ெபயர் அற்றுப்ேபாகாமல், மரித்தவனுைடய
சுதந்த ரத்த ேல அவனுைடய ெபயைர நைலநறுத்த, நான் மக்ேலானின்
மைனவயாக இருந்த ேமாவாப யப் ெபண்ணான ரூத்ைத எனக்கு மைனவயாகக்
ெகாண்ேடன்; அதற்கும் இன்ைறயதனம் நீங்கள் சாட்ச என்றான். 11அப்ெபாழுது
ஒலிமுகவாசலில் இருக்கற எல்லா மக்களும் ெபரியவர்களும் அவைன
ேநாக்க : நாங்கள் சாட்ச தான்; உன்னுைடய வீட்டிற்கு வருகற மைனவையக்

* அத்த யாயம் 3:15 3:15 24 க ேலா
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ெயேகாவா இஸ்ரேவல் வீட்ைடக் கட்டின இரண்டுேபராக ய ராேகைலப்ேபாலவும்
ேலயாைளப்ேபாலவும் வாழ்ந்தருக்கச் ெசய்வாராக; நீ எப்ப ராத்தாவ ேல
பாக்கயவானாக இருந்து, ெபத்ெலேகமிேல புகழ்ெபற்றருக்கக்கடவாய். 12இந்தப்
ெபண்ணிடம் ெயேகாவா உனக்கு அருளிச்ெசய்யப்ேபாக ற சந்ததயனாேல,
உன்னுைடய வீடு தாமார் யூதாவுக்குப் ெபற்ற ேபேரசன் வீட்ைடப்ேபால
ஆகக்கடவதுஎன்றார்கள்.

தாவீதன்வம்சவரலாறு
13ேபாவாஸ்ரூத்ைதத்தருமணம்ெசய்தான்;அவள்அவனுக்குமைனவயானாள்;

அவன் அவளுடன் வாழ்ந்தேபாது, அவள் கர்ப்பமைடந்து, ஒரு ஆண்பள்ைளையப்
ெபற்ெறடுக்கக் ெயேகாவா அருள்ெசய்தார். 14 அப்ெபாழுது ெபண்கள்
நேகாமிையப் பார்த்து: உறவனன் இல்லாமல்ேபாகாதபடிக்கு இன்று உனக்குத்
தயவுெசய்த ெயேகாவாவுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம்; அவனுைடய ெபயர் இஸ்ரேவலிேல
ப ரபலமாகக்கடவது. 15 அவன் உன் ஆத்துமாவுக்கு ஆறுதல் ெசய்க றவனும்,
உன் முத ர்வயத ேல உன்ைன ஆதரிக்க றவனுமாக இருப்பானாக; உன்ைனச்
ச ேநக த்து, ஏழு மகன்கைளப்பார்க்கலும் உனக்கு அருைமயாக இருக்க ற
உன் மருமகள் அவைனப் ெபற்ெறடுத்தாேள என்றார்கள். 16 நேகாமி அந்தப்
பள்ைளைய எடுத்து, தன் மடிய ேல ைவத்து, அைத வளர்க்க ற தாயானாள்.
17அயல்வீட்டுக்காரிகள் நேகாமிக்கு ஒரு ஆண்பள்ைள பறந்தது என்று வாழ்த்த ,
அதற்கு ஓேபத்* என்று ெபயரிட்டார்கள்; அவன் தாவீதன்† தகப்பனாகய ஈசாயன்‡

தகப்பன். 18 ேபேரசுைடய சந்ததயன் வரலாறு: ேபேரஸ் எஸ்ேராைனப் ெபற்றான்.
19 எஸ்ேரான் ராைமப் ெபற்றான்; ராம் அம்மினதாைபப் ெபற்றான். 20அம்மினதாப்
நகேசாைனப் ெபற்றான்; நகேசான் சல்ேமாைனப் ெபற்றான். 21 சல்ேமான்
ேபாவாைசப் ெபற்றான்; ேபாவாஸ் ஓேபைதப் ெபற்றான். 22 ஓேபத் ஈசாையப்
ெபற்றான்; ஈசாய் தாவீைதப்ெபற்றான்.
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1சாமுேவல்
ஆச ரியர்

இந்த புத்தகத்தல் ஆச ரியைரப்பற்ற எதுவும் சரியாக குற ப்ப டவல்ைல.
ஆனாலும் சாமுேவல் தான் எழுதயருக்க ேவண்டும். 1. சாமுேவல் 1:1-24:22
வைர சாமுேவல் தீர்க்கதரிச யனுைடய வாழ்க்ைகைய இந்நூல் வவரித்து
காட்டுக றது. இைத தீர்க்கத்தரிச சாமுேவல் தான் எழுதயருக்க றான் என்று
கருதப்படுக றது. தீர்க்கதரிச நாதன் என்பவரும் காத் என்பவரும் இதல் சலப்
பகுத கைளஎழித யுள்ளர்கள்என்றுகருதப்படுக றது. (1. நாளாகமம் 29:29).

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய க மு. 1,050 க்கும் 722 க மு. க்கும். இைடயல் எழுதப்பட்டது. 1. சாமு.

11:8; 17:52; 18:16; 2. சாமு. 5:5; 11:11; 12:8; 19:42-43; 24:1, 9.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

தாவீதன் அரசாட்ச யன் ெதய்வீக ேநாக்கத்ைதயும் ேதைவையயும் இரண்டாய்
ப ரிக்கப்பட்ட இஸ்ரேவலர்களும் யூதா ஜனங்களும் அறந்து ெகாள்ளத்தக்கதாக
அவர்களுக்கும்நமக்கும்எழுதப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ேதவனால் கானான் ேதசத்தல் நயாயத பத களின் வாயலாக வழி நடத்தப்பட்ட

இஸ்ரேவலர்கள், மன்னர் ஆட்சயன் கீழ் வந்தைதயும் சாமுேவல் கைடச
நயாயத பதயாக இருந்தான். சவுல் தாவீது ஆகய இரண்டு நபர்கைள
இராஜாக்களாகஅப ேஷகம்ெசய்தான்.

ைமயக்கருத்து
மாற்றம்

ெபாருளடக்கம்
1. சாமுேவலின்வாழ்க்ைகயும். ஊழியமும்— 1:1-8:22
2.இஸ்ரேவலின்முதல்இராஜவானசவுலின்வாழ்க்ைக— 9:1-12:25
3.இராஜவானசவுலின்ேதால்வகள்— 13:1-15:35
4. தாவீதன்வாழ்க்ைக— 16:1-20:42
5.இஸ்ரேவலின்இராஜாவாக தாவீதன்அனுபவங்கள்— 21:1-31:13

எல்க்கானாவும்அவனதுகுடும்பமும்
1 எப்ப ராயீம் மைலத்ேதசத்தலிருக்கற ேசாப்பீம் என்னப்பட்ட ராமதாயீம்

ஊரானாகய ஒரு மனிதன் இருந்தான்; அவனுக்கு எல்க்கானா* என்று ெபயர்;
அவன் எப்ப ராயீமியனாகய சூப்புக்குப் ப றந்த ேதாகுவன் மகனான எலிகூவன்
மகனான எேராகாமின் மகன். 2 அவனுக்கு இரண்டு மைனவகள் இருந்தார்கள்;
ஒருத்த ெபயர் அன்னாள்†, மற்றவள் ெபயர் ெபனின்னாள்‡; ெபனின்னாளுக்குப்
பள்ைளகள் இருந்தார்கள்; அன்னாளுக்ேகா பள்ைள இல்ைல. 3 அந்த மனிதன்
சீேலாவ ேல ேசைனகளின் ெயேகாவாைவ ெதாழுதுெகாள்ளவும் அவருக்குப்
பலிய டவும் ஒவ்ெவாரு வருடமும் தன்னுைடய ஊரிலிருந்து ேபாய்வருவான்;
அங்ேக ெயேகாவாவன் ஆசாரியரான ஏலியன் இரண்டு மகன்களான ஒப்னியும்,
ப ெனகாசும் இருந்தார்கள். 4 அங்ேக எல்க்கானா பலியடும் நாளிேல அவன்
தன்னுைடய மைனவயாகய ெபனின்னாளுக்கும், அவளுைடய எல்லா
மகன்களுக்கும் மகள்களுக்கும் பங்குேபாட்டுக் ெகாடுப்பான். 5 அன்னாைள
ேநச த்ததனால், அவளுக்கு இரண்டு பங்கு ெகாடுப்பான்§; ெயேகாவாேவா
அவள் கர்ப்பத்ைத அைடத்தருந்தார். 6 ெயேகாவா அன்னாளுைடய கர்ப்பத்ைத
அைடத்தபடியனால், அவளுைடய சக்களத்த அவள் துக்கப்படும்படியாக
அவளுக்கு மிகவும் எரிச்சலுண்டாக்குவாள். 7 அவள் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்குப் ேபாகும்ேபாது, அவன் ஒவ்ெவாரு வருடமும் அப்படிேய ெசய்வான்;

* அத்த யாயம் 1:1 1:1 ேதவன் என்ைன உண்டாக்கனார் † அத்த யாயம் 1:2 1:2 கருைப ெபற்றவள்
‡ அத்த யாயம் 1:2 1:2 முத்து, வைல உயர்ந்த கல், 10 வருடத்த ற்கு ப றகு தருமணம் ெசய்யப்பட்டவள்

§ அத்த யாயம் 1:5 1:5அன்னாைளேநச த்தாலும்அவளுக்குஒருபங்குதான்ெகாடுப்பான்



1 சாமுேவல்அத்தயாயம் 1:8 362 1 சாமுேவல்அத்தயாயம் 1:24

இவள் அன்னாைள மனேவதைனப்படுத்துவாள்; அப்ெபாழுது அவள் சாப்ப டாமல்
அழுதுெகாண்டிருப்பாள். 8 அவளுைடய கணவனான எல்க்கானா அவைளப்
பார்த்து: அன்னாேள, ஏன் அழுகறாய்? ஏன் சாப்ப டாதருக்க றாய்? ஏன்
சஞ்சலப்படுக றாய்? பத்து மகன்கைளவ ட நான் உனக்கு ேமலானவன் அல்லவா?
என்றான்.

அன்னாளின்ெஜபம்
9 சீேலாவ ேல அவர்கள் சாப்ப ட்டுக் குடித்தபன்பு, அன்னாள் எழுந்தாள்;

ஆசாரியனான ஏலி ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் வாசற்கதவருகல் ஒரு
இருக்ைகயன்ேமல் உட்கார்ந்தருந்தான். 10 அவள் ேபாய், மனங்கசந்து,
மிகவும் அழுது, ெயேகாவாைவ ேநாக்க வண்ணப்பம்ெசய்து: 11 ேசைனகளின்
ெயேகாவாேவ, ேதவரீர் உம்முைடய அடியாளின் சறுைமையக் கண்ேணாக்க ப்
பார்த்து, உம்முைடய அடியாைள மறக்காமல் நைனத்தருளி, உமது அடியாளுக்கு
ஒரு ஆண்பள்ைளையக் ெகாடுத்தால், அவன் உயேராடிருக்கும் எல்லா
நாட்களும் நான் அவைனக் ெயேகாவாவுக்கு ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்; அவனுைடய
தைலயன்ேமல் சவரகன்கத்த படுவதல்ைலஎன்றுஒருெபாருத்தைனெசய்தாள்.
12 அவள் ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக அத கேநரம் வண்ணப்பம்ெசய்க றேபாது,
ஏலி அவளுைடய வாையக் கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தான். 13 அன்னாள்
தன்னுைடய இருதயத்த ேல ேபசனாள்; அவளுைடய உதடுகள்மட்டும் அைசந்தது,
அவள் சத்தேமா ேகட்கவல்ைல; ஆகேவ, அவள் குடிெவறயல் இருக்கறாள்
என்று ஏலி நைனத்து, 14 அவைள ேநாக்க : நீ எதுவைரக்கும் குடிெவறயல்
இருப்பாய்? உன் குடிைய உன்ைனவட்டு வலக்கு என்றான். 15அதற்கு அன்னாள்
பதலாக: அப்படியல்ல, என் ஆண்டவேன, நான் மனேவதைனயுள்ள ெபண்;
நான் த ராட்ைச ரசேமா, மதுேவா குடிக்கவல்ைல; நான் ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாக என்னுைடய இருதயத்ைத ஊற்றவ ட்ேடன். 16 உம்முைடய
அடிைமைய துன்மார்க்கத்தன் ெபண்ணாக நைனக்கேவண்டாம்; மிகுதயான
துன்பத்தனாலும், துயரத்தனாலும் இந்த ேநரம்வைர வண்ணப்பம்ெசய்ேதன்
என்றாள். 17அதற்கு ஏலி சமாதானத்துடன் ேபா; நீ இஸ்ரேவலின் ேதவனிடத்தல்
ேகட்ட உன் வண்ணப்பத்தன்படி அவர் உனக்குக் கட்டைளயடுவாராக என்றான்.
18 அப்ெபாழுது அவள்: உம்முைடய அடியாளுக்கு உம்முைடய கண்களிேல தயவு
கைடக்கட்டும் என்றாள்; பன்பு அந்த ெபண் புறப்பட்டுப்ேபாய் சாப்ப ட்டாள்;
அதன்பன்புஅவள்துக்கமுகமாகஇருக்கவல்ைல.

சாமுேவலின்பறப்பும்ெபாருத்தைனயும்
19 அவர்கள் அதகாைலயல் எழுந்து, ெயேகாவாைவத் ெதாழுதுெகாண்டு,

ராமாவலிருக்கற தங்களுைடய வீட்டுக்குத் தரும்ப ப் ேபானார்கள்; எல்க்கானா
தன் மைனவயாகய அன்னாளுடன் இைணந்தான்; ெயேகாவா அவைள
நைனத்தார். 20ச லநாட்கள்ெசன்றபன்புஅன்னாள்கர்ப்பவதயாக ,ஒருமகைனப்
ெபற்று, ெயேகாவாவ டத்தல் அவைனக் ேகட்ேடன் என்று ெசால்லி, அவனுக்கு
சாமுேவல்* என்று ெபயரிட்டாள். 21 எல்க்கானா என்பவன் ெயேகாவாவுக்கு
வருடந்ேதாறும் ெசலுத்தும் பலிையயும் தன்னுைடய ெபாருத்தைனையயும்
ெசலுத்தும்படியாக, தன்னுைடய வீட்டார் அைனவேராடும் ேபானான். 22அன்னாள்
அவர்களுடன்ேபாகவல்ைல;அவள்: பள்ைளபால்குடிப்பைத மறந்தபன்பு,அவன்
ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக காணப்படவும், அங்ேக எப்ெபாழுதும் இருக்கவும்,
நான் அவைனக் ெகாண்டுேபாய்வடுேவன்† என்று தன்னுைடய கணவனிடம்
ெசான்னாள்.

ெயேகாவாவுைடயஆலயத்தல் சாமுேவல்
23 அப்ெபாழுது அவளுைடய கணவனாகய எல்க்கானா அவைள ேநாக்க : நீ

உன்னுைடய வருப்பத்தன்படி ெசய்து, அவைன பால் மறக்கச்ெசய்யும்வைர
இரு; ெயேகாவா தம்முைடய வார்த்ைதையமட்டும் நைறேவற்றுவாராக
என்றான்; அப்படிேய அந்தப் ெபண் தன்னுைடய பள்ைளையப் பால்
மறக்கச்ெசய்யும்வைரக்கும்பாலூட்டிவளர்த்தாள். 24அவள்அவைனப்பால்மறக்கச்

* அத்த யாயம் 1:20 1:20 ேதவன் பதல் அளித்தார், † அத்த யாயம் 1:22 1:22 அவன் வாழ்நாெளல்லாம்

நசேரயனாகஇருக்கும்படிஅவைனஆலயத்தல்வ ட்டுவடுேவன்;
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ெசய்தபன்பு, மூன்று காைளகைளயும்‡, ஒரு மரக்கால்§ மாைவயும், ஒரு ேதால்ைப
த ராட்ைச ரசத்ைதயும் எடுத்துக்ெகாண்டு, அவைனயும் கூட்டிக்ெகாண்டு,
சீேலாவலிருக்கற ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குப் ேபானாள்; பள்ைள
இன்னும் குழந்ைதயாக இருந்தான். 25 அவர்கள் ஒரு காைளையப் பலிய ட்டு,
பள்ைளைய ஏலியனிடத்தல் ெகாண்டுவந்து வ ட்டார்கள். 26 அப்ெபாழுது
அவள்: என்னுைடய ஆண்டவேன, இங்ேக உம்முைடய அருக ேல நன்று
ெயேகாவாைவேநாக்க வண்ணப்பம்ெசய்தெபண்நான்தான்என்றுஎன்னுைடய
ஆண்டவனாகய உம்முைடய ஜீவைனக் ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன். 27 இந்தப்
பள்ைளக்காக வண்ணப்பம்ெசய்ேதன்; நான் ெயேகாவாவ டத்தல் ேகட்ட
என்னுைடய வண்ணப்பத்தன்படி எனக்குக் கட்டைளய ட்டார். 28 எனேவ, அவன்
ெயேகாவாெவக்ெகன்று ேகட்கப்பட்டதால், அவன் உயேராடிருக்கும் எல்லா
நாட்களும் அவைனக் ெயேகாவாவுக்ேக ஒப்புக்ெகாடுக்க ேறன் என்றாள்; அவன்
அங்ேகெயேகாவாைவத்ெதாழுதுெகாண்டான்.

அத்த யாயம் 2
அன்னாளின்ெஜபம்

1அப்ெபாழுதுஅன்னாள்ெஜபம்ெசய்து:
“என்னுைடயஇருதயம்ெயேகாவாவுக்குள்மக ழ்ச்ச யாகஇருக்க றது;
என்னுைடயெபலன்*ெயேகாவாவுக்குள்உயர்ந்தருக்க றது;
என்னுைடயஎத ரியன்ேமல்என்னுைடயவாய்ைதரியமாகப் ேபசும்;
உம்முைடயஇரட்ச ப்பனாேல சந்ேதாஷப்படுக ேறன்.
2ெயேகாவாைவப்ேபாலப் பரிசுத்தமுள்ளவர்இல்ைல;
உம்ைமயல்லாமல் ேவெறாருவரும்இல்ைல;
எங்களுைடய ேதவைனப்ேபாலஒருகன்மைலயும்இல்ைல.
3இனி ேமட்டிைமயானேபச்ைசப் ேபசாதருங்கள்;
அகந்ைதயானேபச்சுஉங்களுைடயவாயலிருந்துெவளிேயவரேவண்டாம்;
ெயேகாவாஞானமுள்ளேதவன்;
அவர்ெசயல்கள்யதார்த்தமல்லவா?
4பலவான்களினுைடயவல்முறந்தது;
தள்ளாடினவர்கேளாெபலத்தனால்வலிைமயைடந்தனர்.
5தருப்தயாகஇருந்தவர்கள்அப்பத்த ற்காககூலிேவைலெசய்க றார்கள்;
பச யாகஇருந்தவர்கேளாஇனிப் பச யாகஇருக்கமாட்டார்கள்;
மலடியாயருந்தவள்ஏழுபள்ைளகைளெபற்றாள்;
அேநகம் பள்ைளகைளப்ெபற்றவேளாஇைளத்துப்ேபானாள்.
6ெயேகாவாெகால்லுகறவரும்உய ர்ப்ப க்க றவருமாகஇருக்க றார்;
அவேர பாதாளத்தல்இறங்கவும்அதலிருந்துஏறவும்ெசய்க றவர்.
7 ெயேகாவா தரித்த ரம் அைடயச்ெசய்க றவரும், ஐசுவரியம்

அைடயச்ெசய்க றவருமாகஇருக்க றார்;
அவர்தாழ்த்துகறவரும்,உயர்த்துகறவருமானவர்.
8அவர் ச றயவைனப்புழுதயலிருந்துஎடுத்து,
எளியவைனக்குப்ைபயலிருந்துஉயர்த்துகறார்;
அவர்கைளப்ப ரபுக்கேளாடுஉட்காரவும்,
மகைமயுள்ளசங்காசனத்ைதச்சுதந்தரிக்கவும்ெசய்க றார்;
பூமியன்அஸ்தபாரங்கள்ெயேகாவாவுைடயைவகள்;
அவேரஅைவகளின்ேமல்உலகத்ைதைவத்தார்.
9அவர்தமதுபரிசுத்தவான்களின்பாதங்கைளக்காப்பார்;
துன்மார்க்கர்கள்இருளிேலெமளனமாவார்கள்;
ெபலத்தனால்ஒருவனும்ெவற்றெபறுவதல்ைல.
10ெயேகாவாேவாடுவாதாடுக றவர்கள்ெநாறுக்கப்படுவார்கள்;
வானத்தலிருந்துஅவர்கள்ேமல்முழக்கமிடுவார்;
ெயேகாவாபூமியன்கைடசவைர நயாயந்தீர்த்து,
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தாம் ஏற்படுத்தனராஜாவுக்குப்ெபலன்அளித்து,
தாம் அப ேஷகம் ெசய்தவரின் ெபலைன உயரச்ெசய்வார்” என்று துதத்தாள்.

11 பன்பு எல்க்கானா ராமாவலிருக்கற தன்னுைடய வீட்டுக்குப்ேபானான்;
அந்தப் பள்ைளேயா, ஆசாரியனாகய ஏலிக்குமுன்பாகக் ெயேகாவாவுக்குப்
பணிவைடெசய்துெகாண்டிருந்தான்.

ஏலியன்துன்மார்க்கமகன்கள்
12 ஏலியன் மகன்கள் துன்மார்க்கத்தன் மனிதர்களாக இருந்தார்கள்;

அவர்கள் ெயேகாவாைவ அறயவல்ைல. 13 அந்த ஆசாரியர்கள் மக்கைள
நடத்தனவதம் என்னெவன்றால், எவனாகலும் ஒரு பலிையச் ெசலுத்தும்
காலத்தல் இைறச்ச ேவகும்ேபாது, ஆசாரியனுைடய ேவைலக்காரன் மூன்று
முைன கூருள்ள ஒரு ஆயுதத்ைதத் தன்னுைடய ைகய ேல ப டித்துவந்து,
14அதனாேல, உேலாகத்தட்டிேலா, பாைனய ேலா, மரத்ெதாட்டிய ேலா, சட்டிய ேலா
குத்துவான்; அந்த ஆயுதத்தல் வருகறைத ஆசாரியன் எடுத்துக்ெகாள்வான்;
அப்படி அங்ேக சீேலாவ ேல வருகற இஸ்ரேவலர்களுக்கு எல்லாம் ெசய்தார்கள்.
15 ெகாழுப்ைபத் தகனம் ெசய்வதற்கு முன்னும், ஆசாரியனுைடய ேவைலக்காரன்
வந்து பலியடுகற மனிதைன ேநாக்க : ஆசாரியனுக்குப் ெபாரிக்கும்படி
இைறச்ச ெகாடு; பச்ைச இைறச்ச ேய அல்லாமல், ேவக ைவத்தைத உன்னுைடய
ைகய ேல வாங்கமாட்ேடன் என்பான். 16 அதற்கு அந்த மனிதன்: இன்று
ெசய்யேவண்டியபடி முதலாவது ெகாழுப்ைபத் தகனம் ெசய்யட்டும்; ப ற்பாடு உன்
மனவருப்பத்தன்படி எடுத்துக்ெகாள் என்று ெசான்னாலும்; அவன்: அப்படியல்ல,
இப்ெபாழுேத ெகாடு, இல்லாவ ட்டால் பலவந்தமாக எடுத்துக்ெகாள்ேவன்
என்பான். 17 ஆதலால் அந்த வாலிபர்களின் பாவம் ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக
மிகவும் ெபரிதாக இருந்தது; மனிதர்கள் ெயேகாவாவுைடய காணிக்ைகைய
ெவறுப்பாக நைனத்தார்கள். 18 சாமுேவல் என்னும் பள்ைள சணல்நூல்
ஏேபாத்ைத அணிந்தவனாகக் ெயேகாவாவுக்கு முன்பாகப் பணிவைட
ெசய்தான். 19 அவனுைடய தாய் ஒவ்ெவாரு வருடந்ேதாறும் ெசலுத்தும்
பலிையச் ெசலுத்துகறதற்காக, தன்னுைடய கணவேனாடு வரும்ேபாெதல்லாம்,
அவனுக்கு ஒரு சன்னச் சட்ைடையத் ைதத்துக் ெகாண்டு வருவாள். 20 ஏலி
எல்க்கானாைவயும் அவனுைடய மைனவையயும் ஆசீர்வத த்து: இந்த ெபண்
ெயேகாவாவுக்ெகன்று ஒப்புக் ெகாடுத்ததற்குப் பதலாகக் ெயேகாவா உனக்கு
அவளாேல அேனகம் பள்ைளகைளக் ெகாடுப்பாராக என்றான்; அவர்கள்
தங்களுைடய இடத்த ற்குத் தரும்பப் ேபாய்வ ட்டார்கள். 21 அப்படிேய ெயேகாவா
அன்னாளுக்கு உதவெசய்தார்; அவள் கர்ப்பந்தரித்து மூன்று மகன்கைளயும்
இரண்டு மகள்கைளயும் ெபற்றாள்; சாமுேவல் என்னும் பள்ைள ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாகவளர்ந்தான்.

ஏலியும்துன்மார்க்க மகன்களும்
22 ஏலி மிகுந்த வயதானவனாக இருந்தான்; அவன் தன்னுைடய மகன்கள்

இஸ்ரேவலர்களுக்ெகல்லாம் ெசய்க ற எல்லாவற்ைறயும், அவர்கள் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தன்வாசலில்கூட்டம்கூடுகறெபண்கேளாடுதகாதஉறவுெகாள்வைதயும்
ேகள்வப்பட்டு, 23 அவர்கைள ேநாக்க : நீங்கள் இப்படிப்பட்ட காரியங்கைளச்
ெசய்க றது என்ன? இந்த மக்கள் எல்ேலாரும் உங்கள் தீய ெசய்ைககைளச்
ெசால்லக்ேகட்க ேறன். 24 என்னுைடய மகன்கேள, ேவண்டாம்; நான்
ேகள்வப்படுக ற இந்தச் ெசய்த நல்லதல்ல; ெயேகாவாவுைடய மக்கள் மீற
நடக்க றதற்குக் காரணமாக இருக்க றீர்கேள. 25 மனிதனுக்கு வ ேராதமாக
மனிதன் பாவம்ெசய்தால், நயாயாத பத கள் †அைதத் தீர்ப்பார்கள்; ஒருவன்
ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாகப் பாவம்ெசய்தால், அவனுக்காக வண்ணப்பம்
ெசய்க றவன் யார் என்றான்; அவர்கேளா தங்களுைடய தகப்பனுைடய
ெசால்ைலக்ேகட்காமல் ேபானார்கள்; அவர்கைளக் ெகாைலெசய்வதற்கு
ெயேகாவா ச த்தமாக இருந்தார். 26 பள்ைளயாகய சாமுேவல், ெபரியவனாக
வளர்ந்து,ெயேகாவாவுக்கும்மனிதனுக்கும்ப ரியமாக நடந்துெகாண்டான்.

ஏலியன்குடும்பத்ைதப் பற்றயதீர்க்கதரிசனம்
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27 ேதவனுைடய மனிதன் ஒருவன் ஏலியனிடத்தல் வந்து: ெயேகாவா
ெசால்க றது என்னெவன்றால், உன்னுைடய முன்ேனார்களின் வீட்டார்கள்
எக ப்த ேல பார்ேவானின் வீட்டில் இருக்கும்ேபாது, நான் என்ைன அவர்களுக்கு
ெவளிப்படுத்த , 28 என்னுைடய பலிபீடத்தன்ேமல் பலிய டவும், தூபம் காட்டவும்,
என்னுைடய சமுகத்தல் ஏேபாத்ைத அணிந்துெகாள்ளவும், இஸ்ரேவல்
ேகாத்த ரங்களில் எல்லாம் அவைன எனக்கு ஆசாரியனாகத் ெதரிந்துெகாண்டு,
உன்னுைடய முன்ேனார்களின் வீட்டார்களுக்கு இஸ்ரேவல் மக்களுைடய
தகனபலிகைளெயல்லாம் ெகாடுக்கவல்ைலயா? 29 நான் தங்குமிடத்த ேல
ெசலுத்தும்படி நான் கட்டைளய ட்ட என்னுைடய பலிையயும், என்னுைடய
காணிக்ைகையயும், நீங்கள் ஏன் உைதக்க றீர்கள்‡? என்னுைடய மக்களாகய
இஸ்ரேவலின் காணிக்ைககளில் எல்லாம் ச றந்தைவகைளக்ெகாண்டு
உங்கைளக் ெகாழுக்கச்ெசய்ய, நீ என்ைனவட உன்னுைடய மகன்கைள ஏன்
மத க்க றாய் என்கறார். 30 ஆைகயால் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா
ெசால்க றதாவது: உன்னுைடய வீட்டார்களும் உன்னுைடய முன்ேனார்களின்
வீட்டார்களும் என்ைறக்கும் என்னுைடய சந்ந தயல் நடந்துெகாள்வார்கள்
என்று நான் ந ச்சயமாகச் ெசால்லியருந்தும், இனி அது எனக்குத் தூரமாக
இருப்பதாக; என்ைன மத க்க றவர்கைள நானும் மத ப்ேபன்; என்ைன அசட்ைட
ெசய்க றவர்கள் அசட்ைட ெசய்யப்படுவார்கள் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
31 உன்னுைடய வீட்டில் ஒரு முத ர்வயதானவனும் இல்லாதபடி உன்னுைடய
ெபலைனயும் உன்னுைடய தகப்பனுைடய வீட்டின் ெபலைனயும் நான்
ெவட்டிப்ேபாடும் நாட்கள் வரும். 32 இஸ்ரேவலுக்குச் ெசய்யப்படும் எல்லா
நன்ைமக்கும் மாறாக நான் தங்குமிடத்த ேல உபத்த ரவத்ைதப் பார்ப்பாய்;
ஒருேபாதும்உன்னுைடயவீட்டில்ஒருமுத ர்வயதானவனும்இருப்பதல்ைல. 33என்
பலிபீடத்தல் ேசவ க்க, நான் உன்னுைடய சந்ததயல் நான் அழிக்காதவர்கேளா,
உன்னுைடய கண்கைளப் பூத்துப்ேபாகச்ெசய்யவும், உன் ஆத்துமாைவ
ேவதைனப்படுத்தவும் ைவக்கப்படுவார்கள்; உன்னுைடய வம்சத்தலுள்ள
எல்ேலாரும் இளவயத ேல இறப்பார்கள். 34 ஒப்னி ப ெனகாஸ் என்னும்
உன்னுைடய இரண்டு மகன்களின்ேமல் வருவேத உனக்கு அைடயாளமாக
இருக்கும்; அவர்கள் இருவரும் ஒேர நாளில் சாவார்கள். 35 நான் என்னுைடய
உள்ளத்தற்கும்என்னுைடயச த்தத்த ற்கும்தகுந்தபடிெசய்யத்தக்கஉண்ைமயான
ஒரு ஆசாரியைன எழும்பச்ெசய்து, அவனுக்கு நைலயான வீட்ைடக் கட்டுேவன்;
அவன் என்னால் அப ேஷகம் ெசய்யப்பட்டவனுக்கு முன்பாக எல்லா நாட்களும்
நடந்துெகாள்வான். 36 அப்ெபாழுது உன்னுைடய வீட்டார்களில் மீதயாக
இருப்பவன்எவனும்ஒருெவள்ளிப்பணத்தற்காகவும்ஒருஅப்பத்துண்டுக்காகவும்
அவனிடத்தல் வந்து பணிந்து: நான் ெகாஞ்சம் அப்பம் சாப்ப ட ஏதாவது ஒரு
ஆசாரிய ஊழியத்தல் என்ைனச் ேசர்த்துக்ெகாள்ளும் என்று ெகஞ்சுவான் என்று
ெசால்க றார் என்றான்.

அத்த யாயம் 3
ெயேகாவா சாமுேவைலஅைழக்க றார்

1 சறுவனாகய சாமுேவல் ஏலியுடன் ெயேகாவாவுக்குப் பணிவைட
ெசய்துெகாண்டிருந்தான்; அந்த நாட்களிேல ெயேகாவாவுைடய வசனம் அரிதாக
இருந்தது; ெவளிப்பைடயான தரிசனம் இருந்ததல்ைல. 2 ஒருநாள் ஏலி
தன்னுைடயபடுக்ைகய ேலபடுத்துக்ெகாண்டிருந்தான்;அவன்பார்க்கமுடியாதபடி
அவனுைடய கண்கள் இருளைடந்தருந்தது. 3 ேதவனுைடய ெபட்டி இருக்க ற
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தல் ேதவனுைடய வளக்கு அைணந்துேபாவதற்கு
முன்பு சாமுேவல் படுத்தருந்தான். 4 அப்ெபாழுது ெயேகாவா, சாமுேவைலக்
கூப்ப ட்டார். அதற்கு அவன்: இேதா, இருக்க ேறன் என்று ெசால்லி, 5 ஏலியனிடம்
ஓடி, இேதா, இருக்க ேறன்; என்ைனக்கூப்ப ட்டீேர என்றான். அதற்கு அவன்: நான்
கூப்ப டவல்ைல, தரும்ப ப்ேபாய்ப் படுத்துக்ெகாள் என்றான்; அவன் ேபாய்ப்
படுத்துக்ெகாண்டான். 6 மறுபடியும் ெயேகாவா சாமுேவேல என்று கூப்ப ட்டார்;
அப்ெபாழுது சாமுேவல் எழுந்து ஏலியனிடத்தல் ேபாய்: இேதா, இருக்க ேறன்;

‡ அத்த யாயம் 2:29 2:29 எனக்கும்வரும்காணிக்ைககைளஏன்வன்கண்ேணாடுபார்க்க றாய்



1 சாமுேவல்அத்தயாயம் 3:7 366 1 சாமுேவல்அத்தயாயம் 4:3

என்ைனக் கூப்ப ட்டீேர என்றான். அதற்கு அவன் என் மகேன, நான் உன்ைனக்
கூப்ப டவல்ைல, தரும்ப ப்ேபாய்ப் படுத்துக்ெகாள் என்றான். 7 சாமுேவல்
ெயேகாவாைவ இன்னும் அறயாமல் இருந்தான்; ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
அவனுக்குஇன்னும் ெவளிப்படவல்ைல. 8ெயேகாவா மறுபடியும்மூன்றாம்முைற:
சாமுேவேல என்று கூப்ப ட்டார். அவன் எழுந்து ஏலியனிடத்தல் ேபாய், இேதா,
இருக்க ேறன்; என்ைனக் கூப்ப ட்டீேர என்றான். அப்ெபாழுது ெயேகாவா
பள்ைளையக்கூப்படுகறார் என்றுஏலிஅறந்து, 9சாமுேவைலேநாக்க : நீ ேபாய்ப்
படுத்துக்ெகாள்;உன்ைனக்கூப்ப ட்டால்,அப்ெபாழுதுநீ: ெயேகாவாேவெசால்லும்;
அடிேயன் ேகட்க ேறன் என்று ெசால் என்றான்; சாமுேவல் ேபாய், தன்னுைடய
இடத்த ேல படுத்துக்ெகாண்டான். 10 அப்ெபாழுது ெயேகாவா வந்து நன்று,
முன்புேபால: சாமுேவேல சாமுேவேல என்று கூப்ப ட்டார்; அதற்குச் சாமுேவல்;
ெசால்லும்; அடிேயன் ேகட்க ேறன் என்றான். 11 ெயேகாவா சாமுேவைல ேநாக்க :
இேதா. நான் இஸ்ரேவலில் ஒரு காரியத்ைதச் ெசய்ேவன்; அைதக் ேகட்க ற
ஒவ்ெவாருவனுைடய இரண்டு காதுகளிலும் அது ஒலித்துக்ெகாண்டிருக்கும்.
12 நான் ஏலியன் குடும்பத்த ற்கு எத ராகச் ெசான்ன யாைவயும், அவன்ேமல் அந்த
நாளிேல வரச்ெசய்ேவன்; அைதத் துவங்கவும் அைத முடிக்கவும் ேபாக ேறன்.
13அவனுைடய மகன்கள் தங்கள்ேமல் சாபத்ைத வரச்ெசய்வைதஅவன்அறந்தும்,
அவர்கைள அடக்காமல்ேபான பாவத்தனால், நான் அவனுைடய குடும்பத்த ற்கு
என்றும் நீங்காத நயாயத்தீர்ப்புச் ெசய்ேவன் என்று அவனுக்கு அறவத்ேதன்.
14 அதனால் ஏலியன் குடும்பத்தனர் ெசய்த அக்க ரமம் ஒருேபாதும் பலிய ேலா
காணிக்ைகய ேலா நவ ர்த்தயாவதல்ைல என்று ஏலியன் குடும்பத்ைதக்குற த்து
ஆைணயட்டிருக்க ேறன் என்றார். 15 சாமுேவல் காைலவைர படுத்தருந்து,
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் கதவுகைளத் தறந்தான்; சாமுேவல் ஏலிக்கு
அந்தத் தரிசனத்ைத அறவக்கப் பயந்தான். 16 ஏலிேயா: சாமுேவேல, என் மகேன
என்று சாமுேவைலக் கூப்ப ட்டான். அவன்: இேதா, இருக்க ேறன் என்றான்.
17அப்ெபாழுதுஅவன்: ெயேகாவாஉன்னிடத்தல்ெசான்னகாரியம்என்ன? எனக்கு
அைத மைறக்கேவண்டாம்; அவர் உன்னிடத்தல் ெசான்ன எல்லா காரியத்தலும்
ஏதாவது ஒன்ைற எனக்கு மைறத்தால், ேதவன் உனக்கு அதற்குச் சரியாகவும்
அதற்கு அதகமாகவும் ெசய்வாராக என்றான். 18 அப்ெபாழுது சாமுேவல்
ஒன்ைறயும்அவனுக்குமைறக்காமல்,அந்தக் காரியங்கைளெயல்லாம்அவனுக்கு
அறவத்தான். அதற்கு அவன்: அவர் ெயேகாவா: அவர் தமது பார்ைவக்கு
நலமானைதச் ெசய்வாராக என்றான். 19 சாமுேவல் வளர்ந்தான்; ெயேகாவா
அவேனாடுஇருந்தார்;அவர்தம்முைடய*எல்லாவார்த்ைதகளிலும்ஒன்ைறயாவது
தைரய ேல வழுந்துேபாகவ டவல்ைல. 20 சாமுேவல் ெயேகாவாவுைடய
தீர்க்கதரிச தான் என்று தாண் துவங்க ெபெயர்ெசபாவைர உள்ள எல்லா
இஸ்ரேவலர்களுக்கும் ெதரிந்தது. 21 ெயேகாவா பன்னும் சீேலாவ ேல
தரிசனம் தந்தருளினார்; ெயேகாவா சீேலாவ ேல தம்முைடய வார்த்ைதயனாேல
சாமுேவலுக்குத்தம்ைமெவளிப்படுத்தனார்.

அத்த யாயம் 4
ெபலிஸ்தர்கள்உடன்படிக்ைகப்ெபட்டிையக்ைகப்பற்றுதல்

1 சாமுேவலின் வார்த்ைத இஸ்ரேவலுக்ெகல்லாம் வந்தது. இஸ்ரேவலர்கள்:
ெபலிஸ்தர்களுக்கு வேராதமாக யுத்தம்ெசய்யப்புறப்பட்டு, எெபேனசருக்கு
அருகல் முகாமிட்டார்கள்; ெபலிஸ்தர்கேளா ஆப்ெபக்க ேல முகாமிட்டிருந்தார்கள்.
2 ெபலிஸ்தர்கள் இஸ்ரேவலர்களுக்கு எத ராக அணிவகுத்து நன்றார்கள்; யுத்தம்
அத கரித்து, இஸ்ரேவலர்கள் ெபலிஸ்தர்களுக்குமுன்பாகமுறயடிக்கப்பட்டார்கள்;
அவர்கள் பைடயல் ேபார்க்களத்த ேல ஏறக்குைறய நான்காய ரம்ேபர்
ெவட்டப்பட்டு இறந்தார்கள். 3 மக்கள் தரும்ப முகாமிற்கு வந்தேபாது,
இஸ்ரேவலின் மூப்பரானவர்கள், இன்று ெயேகாவா ெபலிஸ்தர்களுக்கு
முன்பாக நம்ைம முறயடித்தெதன்ன? சீேலாவலிருக்கற ெயேகாவாவுைடய
உடன்படிக்ைகப்ெபட்டிையக் ெகாண்டுவருேவாம்; அது நம்ைம* நம்முைடய

* அத்த யாயம் 3:19 3:19 சாமுேவலின் வார்த்ைதகள் * அத்த யாயம் 4:3 4:3 ெயேகாவா எங்கேளாடு
யுத்தக்களத்துக்குவந்தால்
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எத ரியன் ைகக்கு வலக்க இரட்ச க்கும்படி, நம்முைடய நடுவல் வரேவண்டும்
என்றார்கள். 4 அப்படிேய ேகருபீன்களின் மத்தயல் இருக்கற ேசைனகளின்
ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகப்ெபட்டிைய எடுத்துவர, மக்கள் சீேலாவுக்குச்
ெசால்லியனுப்பனார்கள்; அங்ேக ஏலியன் இரண்டு மகன்களான ஒப்னியும்
ப ெனகாசும் ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியன் அருகல் இருந்தார்கள்.
5 ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகப்ெபட்டி முகாமிேல வருகறேபாது,
இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் பூமி அத ரத்தக்கதாக அத க சத்தமாக
ஆர்ப்பரித்தார்கள். 6 அவர்கள் ஆர்ப்பரிக்க ற சத்தத்ைதப் ெபலிஸ்தர்கள்
ேகட்டேபாது: எப ெரயர்களுைடய முகாமில் இந்த மகா ஆர்ப்பரிப்பன் சத்தம்
என்ன என்றார்கள்; பன்பு ெயேகாவாவன் ெபட்டி முகாமில் வந்தது என்று
அறந்துெகாண்டார்கள். 7 ேதவன் முகாமில் வந்தார் என்று ெசால்லப்பட்டதனால்,
ெபலிஸ்தர்கள் பயந்து, ஐேயா, நமக்கு ேமாசம் வந்தது; இதற்குமுன்பு ஒருேபாதும்
இப்படி நடக்கவல்ைலேய. 8 ஐேயா, அந்த மகத்துவமான ேதவர்களின் ைகக்கு
நம்ைமத் தப்புவ ப்பவர் யார்? எக ப்தயைரச் சகலவத வாைதகளினாலும்
வனாந்த ரத்த ேல அடித்த ேதவர்கள் இவர்கள்தாேன. 9 ெபலிஸ்தர்கேள, த டன்
ெகாண்டு ஆண்கைளப்ேபால நடந்துெகாள்ளுங்கள்; எப ெரயர் உங்களுக்கு
அடிைமகளாக இருந்ததுேபால நீங்களும் அவர்களுக்கு அடிைமகளாகாதபடி
ஆண்களாக இருந்து யுத்தம்ெசய்யுங்கள் என்று ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள்.
10 அப்ெபாழுது ெபலிஸ்தர்கள் யுத்தம்ெசய்தார்கள்; இஸ்ரேவலர்கள் வழுந்து,
அவரவர் தங்கள் கூடாரங்களுக்கு ஓடிப்ேபானார்கள்; மகா ெபரிய அழிவு
உண்டானது; இஸ்ரேவலிேல 30,000 காலாட்பைடயனர் மடிந்தார்கள்.
11 ேதவனுைடய ெபட்டி ப டிக்கப்பட்டது; ஏலியன் இரண்டு மகன்களான ஒப்னியும்
ப ெனகாசும்இறந்தார்கள்.

ஏலியன்மரணம்
12 ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தானாகய ஒருவன் பைடயலிருந்து ஓடி,

தன்னுைடய ஆைடகைளக் க ழித்து, தன்னுைடய தைலயன்ேமல் புழுதைய
வாரிப்ேபாட்டுக்ெகாண்டு, அன்ைறயதனேம சீேலாவுக்கு வந்தான்.
13 அவன் வந்தேபாது: ஏலி ஒரு இருக்ைகயன்ேமல் உட்கார்ந்து வழிையப்
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தான்; ேதவனுைடய ெபட்டிக்காக அவனுைடய இருதயம்
தத்தளித்துக்ெகாண்டிருந்தது, ஊரிேல ெசய்தைய அறவக்க அந்த மனிதன்
வந்தேபாது, ஊெரங்கும் அழுைக உண்டானது. 14அழுகற இந்தச் சத்தத்ைத ஏலி
ேகட்டேபாது: இந்த கூச்சலின் சத்தம் என்ன என்று ேகட்டான்; அப்ெபாழுது அந்த
மனிதன் வைரவாக வந்து, ஏலிக்கு அறவத்தான். 15 ஏலி 98 வயதுள்ளவனாக
இருந்தான்; அவன் பார்க்க முடியாதபடி அவனுைடய கண்கள் மங்கலாக இருந்தது.
16 அந்த மனிதன் ஏலிையப் பார்த்து: பைடயலிருந்து வந்தவன் நான்தான்;
இன்றுதான் பைடயலிருந்து ஓடிவந்ேதன் என்றான். அப்ெபாழுது அவன்: என்
மகேன, நடந்த காரியம் என்ன என்று ேகட்டான். 17 ெசய்த ெகாண்டுவந்தவன்
பதலாக: இஸ்ரேவலர்கள் ெபலிஸ்தர்களுக்குமுன்பாகமுற ந்ேதாடிப்ேபானார்கள்;
மக்களுக்குள்ேள ெபரிய அழிவு உண்டானது; உம்முைடய மகன்களான ஒப்னி
ப ெனகாஸ் என்னும் இருவரும் இறந்துேபானார்கள்; ேதவனுைடய ெபட்டியும்
ப டிபட்டதுஎன்றான். 18அவன்ேதவனுைடயெபட்டிையக்குறத்துச்ெசான்னவுடேன,
ஏலி இருக்ைகயலிருந்து வாசலின் பக்கமாய் மல்லாந்து வழுந்தான்; அவன்
முத ர்வயதானவனும் அதக பருமனானவனுமாக இருந்தபடியால், அவன் ப டரி
முற ந்து இறந்துேபானான். அவன் இஸ்ரேவைல 40 வருடங்கள் நயாயம்
வ சாரித்தான்.

மகைமகடந்தது
19 ப ெனகாசன் மைனவயான அவனுைடய மருமகள் நைறகர்ப்பணியாக

இருந்தாள்; அவள் ேதவனுைடய ெபட்டி ப டிபட்ட ெசய்தையயும்,
தன்னுைடய மாமனும் தன்னுைடய கணவனும் இறந்து ேபானைதயும்
ேகள்வப்பட்டேபாது, அவள் கர்ப்பேவதைனப்பட்டு குனிந்து ப ரசவ த்தாள்.
20 அவள் மரணமைடயப்ேபாக ற ேநரத்தல் அவள் அருேக நன்ற ெபண்கள்: நீ
பயப்படாேத,ஆண்பள்ைளையப்ெபற்றாய் என்றார்கள்;அவேளாஅதற்குஒன்றும்
ெசால்லவுமில்ைல, அதன்ேமல் ச ந்ைதைவக்கவுமில்ைல. 21 ேதவனுைடய ெபட்டி
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ப டிபட்டு, அவளுைடய மாமனும் அவளுைடய கணவனும் மரித்தபடியால், அவள்:
மகைம இஸ்ரேவைல வ ட்டுப் ேபாய ற்று என்று ெசால்லி, அந்தப் பள்ைளக்கு
இக்கேபாத் என்று ெபயரிட்டாள். 22 ேதவனுைடய ெபட்டி ப டிபட்டுப்ேபானபடியால்,
மகைமஇஸ்ரேவைலவ ட்டுவலக ப்ேபானதுஎன்றாள்.

அத்த யாயம் 5
அஸ்ேதாத்தலும்எக்ேரானிலும்உடன்படிக்ைகப்ெபட்டி

1 ெபலிஸ்தர்கள் ேதவனுைடய ெபட்டிையப் ப டித்து, அைத எெபேனசரிலிருந்து
அஸ்ேதாத்த ற்குக் ெகாண்டுேபானார்கள். 2 ெபலிஸ்தர்கள் ேதவனுைடய
ெபட்டிையப் ப டித்து, தாேகானின் ேகாவலிேல ெகாண்டுவந்து, தாேகானின்
அருகல் ைவத்தார்கள். 3 அஸ்ேதாத் ஊர்க்காரர்கள் மறுநாள் காைலயல்
எழுந்து வந்தேபாது, இேதா, தாேகான் ெயேகாவாவுைடய ெபட்டிக்கு முன்பாகத்
தைரய ேல முகங்குப்புற வழுந்துக டந்தது; அப்ெபாழுது அவர்கள் தாேகாைன
எடுத்து, அைத அதன் இடத்த ேல தரும்பவும் நறுத்தனார்கள். 4 அவர்கள்
மறுநாள்அதகாைலயல் எழுந்துவந்தேபாது, இேதா, தாேகான் ெயேகாவாவுைடய
ெபட்டிக்கு முன்பாகத் தைரய ேல முகங்குப்புற வழுந்து க டந்ததுமல்லாமல்,
தாேகானின் தைலயும் அதன் இரண்டு ைககளும் வாசற்படியன்ேமல் உைடந்து
க டந்தது; தாேகானுக்கு உடல்மாத்த ரம் மீதயாக இருந்தது. 5 ஆதலால் இந்த
நாள்வைரக்கும் தாேகானின்ஆசாரியர்களும்தாேகானின் ேகாவலுக்குள் ேபாக ற
யாவரும் அஸ்ேதாத்தலிருக்கற தாேகானுைடய வாசற்படிைய மித க்க றதல்ைல.
6அஸ்ேதாத்ஊர்க்காரர்கைளவாத க்கும்படி ெயேகாவாவுைடயைகஅவர்கள்ேமல்
பாரமாயருந்தது; அவர் அஸ்ேதாத்தன் மக்கைளயும், அதன் எல்ைலகளுக்குள்
இருக்கறவர்கைளயும் மூலவயாதயனால் வாத த்தார். 7 இப்படி நடந்தைத
அஸ்ேதாத்தன் மக்கள் பார்த்தேபாது: இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய ைக
நமதுேமலும், நம்முைடய ேதவனாகய தாேகானின்ேமலும் கடினமாக இருந்ததால்,
அவருைடயெபட்டிநம்மிடத்தல்இருக்ககூடாதுஎன்றுெசால்லி; 8ெபலிஸ்தர்களின்
அத பத கைளெயல்லாம் அைழத்து, தங்களின் அருக ேல கூடிவரச் ெசய்து:
இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய ெபட்டிைய நாம் என்ன ெசய்யேவண்டும் என்று
ேகட்டார்கள். அவர்கள்: இஸ்ரேவலின்ேதவனுைடயெபட்டிையகாத்பட்டணம்வைர
எடுத்துச் சுற்ற க்ெகாண்டு ேபாகேவண்டும் என்றார்கள்; அப்படிேய இஸ்ரேவலின்
ேதவனுைடய ெபட்டிைய எடுத்துச் சுற்ற க்ெகாண்டு ேபானார்கள். 9அைத எடுத்துச்
சுற்ற க்ெகாண்டு ேபானபன்பு, ெயேகாவாவுைடய ைக அந்தப் பட்டணத்தன்ேமல்
கடுங்ேகாபமாக இறங்கனது; அந்தப் பட்டணத்தன் மனிதருக்குள் ச றயவர்
துவங்க ப் ெபரியவர்வைர மூலவயாதைய உண்டாக்க , அவர்கைள வாத த்தார்.
10 அதனால் அவர்கள் ேதவனுைடய ெபட்டிைய எக்ேரானுக்கு அனுப்பனார்கள்;
ேதவனுைடய ெபட்டி எக்ேரானுக்கு வருகறேபாது, எக்ேரான் ஊர்க்காரர்கள்:
எங்கைளயும் எங்கள் மக்கைளயும் ெகான்றுேபாட, இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய
ெபட்டிைய எடுத்து, எங்கள் அருகல் சுற்ற க்ெகாண்டு வந்தார்கள் என்று
கூக்குரலிட்டார்கள். 11 அவர்கள் ெபலிஸ்தர்களின் அத பத கைளெயல்லாம்
கூடிவரும்படி அைழத்து: இஸ்ரேவலின் ேதவன் எங்கைளயும் எங்கள் மக்கைளயும்
ெகான்றுேபாடாதபடி, அவருைடய ெபட்டிைய அதன் இடத்த ற்குத் தரும்ப
அனுப்பவடுங்கள் என்றார்கள்; அந்தப் பட்டணெமங்கும் மரணம் அதகமாக
இருந்தது; ேதவனுைடய ைக அங்ேக மகா பாரமாயருந்தது. 12இறந்துேபாகாமல்
இருந்தவர்கள் மூலவயாதயனால் வாத க்கப்பட்டதனால், அந்தப் பட்டணத்தன்
கூக்குரல்வானம்வைர எழும்பனது.

அத்த யாயம் 6
உடன்படிக்ைகப்ெபட்டிஇஸ்ரேவலுக்குதரும்புதல்

1 ெயேகாவாவுைடய ெபட்டி ெபலிஸ்தர்களின் ேதசத்தல் ஏழு மாதங்கள்
இருந்தது. 2 பன்பு ெபலிஸ்தர்கள் ஆசாரியர்கைளயும் குறெசால்க றவர்கைளயும்
அைழத்து: ெயேகாவாவுைடய ெபட்டிைய நாங்கள் என்ன ெசய்யேவண்டும்?
அைத நாங்கள் எவ்வதமாக அதனுைடய இடத்த ற்கு அனுப்பவ டலாம் என்று
எங்களுக்குச் ெசால்லுங்கள் என்றார்கள். 3 அதற்கு அவர்கள்: இஸ்ரேவலின்
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ேதவனுைடயெபட்டிையநீங்கள்அனுப்பனால்,அைதெவறுைமயாகஅனுப்பாமல்,
குற்றநவாரணக் காணிக்ைகைய எப்படியாவது அவருக்குச் ெசலுத்தேவண்டும்;
அப்ெபாழுது நீங்கள் சுகமைடவதும் மட்டுமில்லாமல், அவருைடய ைக உங்கைள
வ டாதருந்த காரணம் என்ன என்றும் உங்களுக்குத் ெதரியவரும் என்றார்கள்.
4 அதற்கு அவர்கள்: குற்றநவாரணக் காணிக்ைகயாக நாங்கள் அவருக்கு
எைதச் ெசலுத்தேவண்டும் என்று ேகட்டதற்கு, அவர்கள்: உங்கள் எல்ேலாருக்கும்
உங்கள் அத பத களுக்கும் ஒேர வாைத உண்டானதனால், ெபலிஸ்தர்களுைடய
அத பத களின் எண்ணிக்ைகக்குச் சரியாக மூலவயாதயன் சாயலின்படி
ெசய்த ஐந்து ெபான் சைலகளும், ெபான்னால் ெசய்த ஐந்து சுண்ெடலிகளும்
ெசலுத்தேவண்டும். 5 ஆைகயால் உங்கள் மூலவயாதயன் சாயலான
சைலகைளயும்,உங்கள்ேதசத்ைதக்ெகடுத்துப்ேபாட்டசுண்ெடலிகளின்சாயலான
சைலகைளயும் நீங்கள் உண்டாக்க , இஸ்ரேவலின் ேதவனுக்கு மகைமையச்
ெசலுத்துங்கள்; அப்ெபாழுது ஒருேவைள உங்கள் ேமலும், உங்களுைடய
ேதவர்கள்ேமலும், உங்களுைடய ேதசத்தன்ேமலும் இறங்கயருக்க ற
அவருைடய ைக உங்கைளவ ட்டு வலகும். 6 எக ப்தயரும் பார்ேவானும்
தங்கள் இருதயத்ைதக் கடினப்படுத்தனது ேபால, நீங்கள் உங்கள் இருதயத்ைத
ஏன் கடினப்படுத்துகறீர்கள்? அவர்கைள அவர் தீங்காய் வாத த்தபன்பு,
மக்கைள அவர்கள் அனுப்பவ ட்டதும், அவர்கள் ேபாய்வ ட்டதும் இல்ைலேயா?
7 இப்ேபாதும் நீங்கள் ஒரு புதுவண்டி ெசய்து, நுகம்பூட்டாதருக்க ற இரண்டு
கறைவப் பசுக்கைளப் ப டித்து, அைவகைள வண்டிய ேல கட்டி, அைவகளின்
கன்றுக்குட்டிகைள அைவகளுக்குப் பன்னாகப் ேபாகவ டாமல், வீட்டிேல
ெகாண்டுவந்து வ ட்டு, 8 பன்பு ெயேகாவாவுைடய ெபட்டிைய எடுத்து,
அைத வண்டியன்ேமல் ைவத்து, நீங்கள் குற்றநவாரணக் காணிக்ைகயாக
அவருக்குச் ெசலுத்தும் ெபான் உருப்படிகைள அதன் பக்கத்தல் ஒரு ச றய
ெபட்டிய ேல ைவத்து, அைத அனுப்பவடுங்கள். 9 அப்ெபாழுது பாருங்கள்;
அது தன்னுைடய எல்ைலக்குப் ேபாக றவழியாக ெபத்ஷேமசுக்குப் ேபானால்,
இந்தப் ெபரிய தீங்ைக நமக்குச் ெசய்தவர் அவர்தாேம என்று அறயலாம்;
ேபாகாதருந்தால், அவருைடய ைக நம்ைமத் ெதாடாமல், அது தற்ெசயலாக
நமக்கு ேநரிட்டது என்று அறந்துெகாள்ளலாம் என்றார்கள். 10 அந்த மனிதர்கள்
அப்படிேய ெசய்து, இரண்டு கறைவப்பசுக்கைளக் ெகாண்டு வந்து, அைவகைள
வண்டிய ேல கட்டி, அைவகளின் கன்றுக்குட்டிகைள வீட்டிேல அைடத்துைவத்து,
11 ெயேகாவாவுைடய ெபட்டிையயும், ெபான்னால் ெசய்த சுண்ெடலிகளும்
தங்கள் மூலவயாதயன் சாயலான சைலகளும் ைவத்தருக்க ற ச றய
ெபட்டிையயும், அந்த வண்டியன்ேமல் ைவத்தார்கள். 12 அப்ெபாழுது அந்தப்
பசுக்கள் ெபத்ஷேமசுக்குப் ேபாக ற வழியல் ெசவ்ைவயாகப் ேபாய், வலது
இடது பக்கமாய் வலகாமல், ெபரும்பாைதயான ேநர்வழியாகக் கத்த க்ெகாண்ேட
நடந்தது; ெபலிஸ்தர்களின் ஆளுனர்கள் ெபத்ஷேமசன் எல்ைலவைர
அைவகளின் பன்னாகேவ ேபானார்கள். 13 ெபத்ஷேமசன் மனிதர்கள்
பள்ளத்தாக்க ேல ேகாதுைம அறுப்பு அறுத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்; அவர்கள்
தங்கள் கண்களினால் ஏெறடுத்துப்பார்க்கும்ேபாது, ெபட்டிையக் கண்டு, அைதக்
கண்டதனால் சந்ேதாஷப்பட்டார்கள். 14 அந்த வண்டி ெபத்ஷேமஸ் ஊரானாகய
ேயாசுவாவன்வயலில்வந்து, அங்ேக நன்றது; அங்ேக ஒரு ெபரிய கல்இருந்தது;
அப்ெபாழுது வண்டியன் மரங்கைளப் பளந்து, பசுக்கைளக் ெயேகாவாவுக்குச்
சர்வாங்கதகனபலியாகச் ெசலுத்தனார்கள். 15 ேலவயர்கள் ெயேகாவாவுைடய
ெபட்டிையயும், அதேனாடு இருந்த ெபான் உருப்படிகளுள்ள சறய ெபட்டிையயும்
இறக்க , அந்தப் ெபரிய கல்லின்ேமல் ைவத்தார்கள்; ெபத்ஷேமசன் மனிதர்கள்,
அன்ைறயதனம் ெயேகாவாவுக்குச் சர்வாங்கதகனங்கைளச் ெசலுத்த ப்
பலிகைளய ட்டார்கள். 16 ெபலிஸ்தரின் ஐந்து ஆளுநர்களும் இைவகைளப்
பார்த்து, அன்ைறயதனம் எக்ேரானுக்குத் தரும்ப ப்ேபானார்கள். 17ெபலிஸ்தர்கள்
குற்றநவாரணத்தற்காக, ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்தன மூலவயாதயன்
சாயலான ெபான் சைலகளாவன, அஸ்ேதாத்த ற்காக ஒன்று, காசாவுக்காக
ஒன்று, அஸ்கேலானுக்காக ஒன்று, காத்துக்காக ஒன்று, எக்ேரானுக்காக ஒன்று.
18 ெபான்னால் ெசய்த சுண்ெடலிகேளா, அரணான பட்டணங்கள் துவங்க
நாட்டிலுள்ள க ராமங்கள் வைர, ெயேகாவாவுைடய ெபட்டிைய ைவத்த ெபரிய
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கல் இருக்கற ஆேபல்வைர, ஐந்து ஆளுநர்களுக்கும் அதகாரத்தல் இருக்க ற
ெபலிஸ்தர்களுைடய எல்லா ஊர்களின் எண்ணிக்ைகக்குச் சரியாயருந்தது.
அந்தக் கல் இந்த நாள்வைரக்கும் ெபத்ஷேமஸ் ஊரானான ேயாசுவாவன்
வயலில் இருக்கறது. 19ஆனாலும் ெபத்ஷேமசன் மனிதர்கள் ெயேகாவாவுைடய
ெபட்டிக்குள் பார்த்தபடியனால், ெயேகாவா மக்களில் ஐம்பதனாய ரத்து
எழுபதுேபைர* அடித்தார்; அப்ெபாழுது ெயேகாவா மக்கைளப் ேபரழிவாக
அடித்ததனால், மக்கள் துக்கமாக இருந்தார்கள். 20 இந்தப் பரிசுத்தமான
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக ந ற்கக்கூடியவன் யார்? ெபட்டி
நம்மிடத்தலிருந்து யாரிடத்த ற்குப் ேபாகும் என்று ெபத்ஷேமசன் மனிதர்கள்
ெசால்லி, 21 கீரியாத்யாரீமின் குடியருப்புகளுக்கு ஆட்கைள அனுப்ப :
ெபலிஸ்தர்கள் ெயேகாவாவுைடய ெபட்டிையத் தரும்ப அனுப்பனார்கள்;
நீங்கள் வந்து, அைத உங்களிடத்த ற்கு எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாங்கள் என்று
ெசால்லச்ெசான்னார்கள்.

அத்த யாயம் 7
இஸ்ரேவலர்கைளக்ெயேகாவாஇரட்ச க்க றார்

1 அப்படிேய கீரியாத்யாரீமின் மனிதர்கள் வந்து, ெயேகாவாவுைடய ெபட்டிைய
எடுத்து, ேமட்டின் ேமலிருக்கற அபனதாபன் வீட்டிேல ெகாண்டுவந்து
ைவத்து, ெயேகாவாவுைடய ெபட்டிையக் காக்கும்படி, அவனுைடய மகனான
எெலயாசாைரப் பரிசுத்தப்படுத்தனார்கள். 2 ெபட்டி கீரியாத்யாரீமிேல
அேநக நாட்கள் தங்கயருந்தது; 20 வருடங்கள் அங்ேகேய இருந்தது;
இஸ்ரேவல் குடும்பத்தார்கள் எல்ேலாரும் ெயேகாவா ைவ நைனத்து,
அழுதுெகாண்டிருந்தார்கள். 3அப்ெபாழுது சாமுேவல்இஸ்ரேவல்குடும்பத்தார்கள்
அைனவைரயும் ேநாக்க : நீங்கள் உங்கள் முழு இருதயத்ேதாடும் கர்த்தரிடத்தல்
தரும்பனால், அந்நய ெதய்வங்கைளயும் அஸ்தேராத்ைதயும் உங்கள்
நடுவலிருந்து வலக்க , உங்கள் இருதயத்ைதக் ெயேகாவாவ டம் தருப்ப ,
அவர் ஒருவருக்ேக ஆராதைன ெசய்யுங்கள்; அப்ெபாழுது அவர் உங்கைளப்
ெபலிஸ்தர்களுைடய ைககளுக்கு வடுவப்பார் என்றான். 4 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவல்மக்கள்பாகால்கைளயும்அஸ்தேராத்ைதயும்வலக்கவ ட்டு,ெயேகாவா
ஒருவருக்ேக ஆராதைன ெசய்தார்கள். 5 பன்பு சாமுேவல்: நான் உங்களுக்காகக்
ெயேகாவாவ டம் மன்றாடும்படி, இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாைரயும் மிஸ்பாவ ேல
கூடிவரச்ெசய்யுங்கள் என்றான். 6 அவர்கள் அப்படிேய மிஸ்பாவ ேல கூடிவந்து
தண்ணீர் ெமாண்டு, ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் ஊற்ற , அன்ைறயதனம்
உபவாசம்ெசய்து, ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாகப் பாவஞ்ெசய்ேதாம் என்று
அங்ேக ெசான்னார்கள்; மிஸ்பாவ ேல சாமுேவல் இஸ்ரேவல் மக்கைள
நயாயம் வ சாரித்துக்ெகாண்டிருந்தான். 7 இஸ்ரேவல் மக்கள் மிஸ்பாவ ேல
கூடிவந்தைதப் ெபலிஸ்தர்கள் ேகள்வப்பட்டேபாது, ெபலிஸ்தர்களின்ஆளுனர்கள்
இஸ்ரேவலுக்கு எத ராக எத ர்த்து வந்தார்கள்; அைத இஸ்ரேவல் மக்கள் ேகட்டு,
ெபலிஸ்தர்களினிமித்தம் பயந்து, 8 சாமுேவைல ேநாக்க : நம்முைடய ேதவனாகய
ெயேகாவா எங்கைளப் ெபலிஸ்தர்களின் ைகக்கு நீங்கலாக்க இரட்ச க்கும்படி,
எங்களுக்காக அவைர ேநாக்க இைடவ டாமல் ேவண்டிக்ெகாள்ளும் என்றார்கள்.
9 அப்ெபாழுது சாமுேவல் பால்குடிக்க ற ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையப் ப டித்து, அைதக்
ெயேகாவாவுக்குச் சர்வாங்க தகனபலியாகச் ெசலுத்த , இஸ்ரேவலுக்காகக்
ெயேகாவாைவ ேநாக்க ேவண்டிக்ெகாண்டான்; ெயேகாவா அவனுக்கு பதல்
அருளினார். 10 சாமுேவல் சர்வாங்க தகனபலிையச் ெசலுத்தும்ேபாது,
ெபலிஸ்தர்கள் இஸ்ரேவலின்ேமல் யுத்தம்ெசய்ய ெநருங்கனார்கள்; ெயேகாவா
மகா ெபரிய இடிமுழக்கங்கைளப் ெபலிஸ்தர்கள்ேமல் அந்த நாளிேல
முழங்கச்ெசய்து, அவர்கைளக் கலங்கடித்ததால், அவர்கள் இஸ்ரேவலுக்கு
முன்பாக ேதாற்கடிக்கப்பட்டு மடிந்தார்கள். 11 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலர்கள்
மிஸ்பாவலிருந்து ெபலிஸ்தர்கைளப் பன்ெதாடர்ந்துேபாய், ெபத்காரீம்
பள்ளத்தாக்குவைர அவர்கைள முறயடித்தார்கள். 12 அப்ெபாழுது சாமுேவல்
ஒரு கல்ைல எடுத்து, மிஸ்பாவுக்கும் ேசணுக்கும் நடுவாக நறுத்த , இதுவைர
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ெயேகாவா எங்களுக்கு உதவெசய்தார் என்று ெசால்லி, அதற்கு எெபேனசர்*
என்று ெபயரிட்டான். 13 இப்படியாக ெபலிஸ்தர்கள் அப்புறம் இஸ்ரேவலின்
எல்ைலய ேல வராதபடித் தாழ்த்தப்பட்டார்கள்; சாமுேவலின் நாெளல்லாம்
ெயேகாவாவுைடய ைக ெபலிஸ்தர்களுக்கு எத ராக இருந்தது. 14 ெபலிஸ்தர்கள்
இஸ்ரேவல் ைகயலிருந்து ப டித்தருந்த எக்ேரான் துவங்கக் காத்வைர உள்ள
பட்டணங்களும் இஸ்ரேவலுக்குத் தரும்பக் கைடத்தது; அைவகைளயும்
அைவகளின் எல்ைலகைளயும் இஸ்ரேவலர்கள் ெபலிஸ்தர்கள் ைகயல்
இல்லாதபடி, தருப்ப க்ெகாண்டார்கள்; இஸ்ரேவலுக்கும் எேமாரியர்களுக்கும்
சமாதானம் உண்டாயருந்தது. 15 சாமுேவல் உய ேராடிருந்த நாெளல்லாம்
இஸ்ரேவைல நயாயம் வ சாரித்தான். 16 அவன் ஒவ்ெவாரு வருடமும் புறப்பட்டு,
ெபத்ேதைலயும் கல்காைலயும் மிஸ்பாைவயும் சுற்ற ப்ேபாய், அந்த இடங்களில்
எல்லாம் இஸ்ரேவைல நயாயம் வ சாரித்தப்பன்பு, 17 அவன் ராமாவுக்குத்
தரும்பவருவான், அவனுைடய வீடு அங்ேக இருந்தது; அங்ேக இஸ்ரேவைல
நயாயம்வ சாரித்து,அவ்வடத்தல்ெயேகாவாவுக்குஒருபலிபீடத்ைதக்கட்டினான்.

அத்த யாயம் 8
இஸ்ரேவலர்களுக்கான ராஜா

1 சாமுேவல் முத ர்வயதானேபாது, தன் மகன்கைள இஸ்ரேவலின்ேமல்
நயாயாத பத களாக ைவத்தான். 2 அவனுைடய மூத்தமகனின் ெபயர்
ேயாேவல், இைளயமகனின் ெபயர் அபயா; அவர்கள் ெபெயர்ெசபாவ ேல
நயாயாத பத களாக இருந்தார்கள். 3 ஆனாலும் அவனுைடய மகன்கள்
அவனுைடய வழிகளில் நடக்காமல், ெபாருளாைசக்குச் சாய்ந்து, லஞ்சம் வாங்க ,
நயாயத்ைதப் புரட்டினார்கள். 4அப்ெபாழுதுஇஸ்ரேவலின்மூப்பர்கள் எல்ேலாரும்
கூட்டம்கூடி, ராமாவலிருந்த சாமுேவலிடத்தல்வந்து: 5இேதா, நீர்முத ர்வயதானீர்;
உம்முைடய மகன்கள் உம்முைடய வழிகளில் நடக்க றதல்ைல; ஆைகயால்
எல்லா ஜாத களுக்குள்ளும் இருக்கறபடி, எங்கைள நயாயம் வ சாரிக்க, ஒரு
ராஜாைவ ஏற்படுத்தேவண்டும் என்றார்கள். 6 எங்கைள நயாயம் வ சாரிக்க ஒரு
ராஜாைவ ஏற்படுத்தும் என்று அவர்கள் ெசான்ன வார்த்ைத சாமுேவலுக்குத்
தவறானதாக ேதான்றனது; ஆைகயால் சாமுேவல் ெயேகாவாைவ ேநாக்க
வண்ணப்பம் ெசய்தான். 7 அப்ெபாழுது ெயேகாவா சாமுேவைல ேநாக்க :
மக்கள் உன்னிடத்தல் ெசால்வெதல்லாவற்றலும் அவர்கள் ெசால்ைலக் ேகள்;
அவர்கள் உன்ைனத் தள்ளவல்ைல, நான் அவர்கைள ஆளாதபடி, என்ைனத்தான்
தள்ளினார்கள். 8 நான் அவர்கைள எக ப்தலிருந்து புறப்பட்ட நாள்முதல் இந்த
நாள்வைர அவர்கள் என்ைனவட்டு, ேவேற ேதவர்கைள ஆராத த்துவந்த தங்கள்
எல்லாச் ெசயல்களின்படி ெசய்ததுேபால, அவர்கள் உனக்கும் ெசய்க றார்கள்.
9 இப்ெபாழுதும் அவர்கள் ெசால்ைலக்ேகள்; ஆனாலும் உன் வருப்பத்ைதக்
காட்டும்படி அவர்கைள ஆளும் ராஜாவன் வதம் என்னெவன்று அவர்களுக்கு
வலியுறுத்த ெதரியப்படுத்து என்றார். 10 அப்ெபாழுது சாமுேவல், ஒரு ராஜா
ேவண்டும் என்று தன்னிடத்தல் ேகட்ட மக்களுக்குக் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதகைளெயல்லாம் ெசால்லி: 11 உங்கைள ஆளும் ராஜாவன் காரியம்
என்னெவன்றால்,தன்னுைடயரதத்த ற்குமுன்ஓடும்படிஅவன்உங்கள்மகன்கைள
எடுத்து, தன்னுைடய ரதங்கைள ஓட்டுபவர்களாகவும் தன்னுைடய குதைர
வீரர்களாகவும் ைவத்துக்ெகாள்ளுவான். 12 1,000 ேபருக்கும் 50 ேபருக்கும்
தைலவராகவும், தன்னுைடய நலத்ைத உழுகறவர்களாகவும், தன்னுைடய
வைளச்சைல அறுக்கறவர்களாகவும், தன்னுைடய யுத்த ஆயுதங்கைளயும்
தன்னுைடய ரதங்களின் உபகரணங்கைளயும் ெசய்க றவர்களாகவும்,
அவர்கைள ைவத்துக்ெகாள்ளுவான். 13 உங்கள் மகள்கைளப்
பரிமளைதலம் ெசய்க றவர்களாகவும், சைமயல்ெசய்க றவர்களாகவும்,
அப்பம் சுடுகறவர்களாகவும் ைவத்துக்ெகாள்ளுவான். 14 உங்களுைடய
வயல்களிலும், உங்களுைடய த ராட்ைச ேதாட்டங்களிலும், உங்களுைடய
ஒலிவத்ேதாப்புக்களிலும், நல்லைவகைள எடுத்துக்ெகாண்டு, தன்னுைடய
ஊழியக்காரர்களுக்குக் ெகாடுப்பான். 15 உங்களுைடய தானியத்தலும்
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உங்களுைடய த ராட்ைச பலனிலும் தசமபாகம் வாங்க , தன்னுைடய
அதகாரிகளுக்கும் தன்னுைடய ேவைலக்காரர்களுக்கும் ெகாடுப்பான்.
16 உங்களுைடய ேவைலக்காரர்கைளயும், உங்களுைடய ேவைலக்காரிகைளயும்,
உங்களில் த றைமயான* வாலிபர்கைளயும், உங்களுைடய கழுைதகைளயும்
எடுத்து தன்னுைடய ேவைலக்கு ைவத்துக்ெகாள்ளுவான். 17 உங்கள்
ஆடுகளிேல பத்தல் ஒன்று எடுத்துக்ெகாள்ளுவான்; நீங்கள் அவனுக்கு
ேவைலயாட்களாவீர்கள். 18நீங்கள் ெதரிந்துெகாண்டஉங்கள் ராஜாவனால்அந்த
நாளிேல முைறயடுவீர்கள்; ஆனாலும் ெயேகாவா அந்த நாளிேல உங்களுக்குச்
ெசவெகாடுக்கமாட்டார் என்றான். 19 மக்கள் சாமுேவலின் ெசால்ைலக் ேகட்க
மனம் இல்லாமல்: அப்படியல்ல, எங்களுக்கு ஒரு ராஜா இருக்கத்தான் ேவண்டும்.
20 எல்லா மக்கைளயும்ேபால நாங்களும் இருப்ேபாம்; எங்கள் ராஜா எங்கைள
நயாயம் வ சாரித்து, எங்களுக்கு முன்பாகப் புறப்பட்டு, எங்கள் யுத்தங்கைள
நடத்தேவண்டும் என்றார்கள். 21 சாமுேவல் மக்களின் வார்த்ைதகைளெயல்லாம்
ேகட்டு, அைவகைளக் ெயேகாவாவ டத்தல் ெதரியப்படுத்தனான். 22 ெயேகாவா
சாமுேவைல ேநாக்க : நீ அவர்கள் ெசால்ைலக் ேகட்டு, அவர்கைள ஆள ஒரு
ராஜாைவ ஏற்படுத்து என்றார்; அப்ெபாழுது சாமுேவல் இஸ்ரேவல் மக்கைளப்
பார்த்து: அவரவர்கள்தங்கள்ஊர்களுக்குப் ேபாகலாம் என்றான்.

அத்த யாயம் 9
சவுல்தன்தந்ைதயன்கழுைதகைளத் ேதடுதல்

1 ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தார்களில் கீஸ் என்னும் ெபயருள்ள, ெசல்வாக்குள்ள
ஒரு மனிதன் இருந்தான்; அவன் ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தானாகய அபயாவன்
மகனான ெபேகாராத்த ற்குப் ப றந்த ேசேராரின் மகனான அபீேயலின் மகன்.
2 அவனுக்குச் சவுல் என்னும் ெபயருள்ள மிகவும் அழகான வாலிபனான
ஒரு மகன் இருந்தான்; இஸ்ரேவல் மக்களில் அவைன வட அழகுள்ளவன்
இல்ைல; எல்லா மக்களும் அவனுைடய ேதாளிற்கு கீழ் இருந்தனர். இவன்
அவர்கைள வ ட உயரமுள்ளவனாயருந்தான். 3 சவுலின் தகப்பனான கீசுைடய
கழுைதகள் காணாமல்ேபானது; ஆைகயால் கீஸ் தன் மகனான சவுைலப்
பார்த்து: நீ ேவைலக்காரர்களில் ஒருவைனக் கூட்டிக்ெகாண்டு, கழுைதகைளத்
ேதட, புறப்பட்டுப்ேபா என்றான். 4 அப்படிேய அவன் எப்ப ராயீம் மைலகைளயும்
சலீஷா நாட்ைடயும் கடந்துேபானான்; அங்ேக அைவகைளக் காணாமல் சாலீம்
நாட்ைடக் கடந்தார்கள். அங்ேகயும் காணவல்ைல; ெபன்யமீன் நாட்ைடக் கடந்தும்
அைவகைளக் காணவல்ைல. 5 அவர்கள் சூப் என்னும் நாட்டிற்கு வந்தேபாது,
சவுல் தன்ேனாடிருந்த ேவைலக்காரைன ேநாக்க : என் தகப்பன், கழுைதகளின்
ேமலுள்ள கவைலைய வ ட்டு, நமக்காகக் கவைலப்படாதபடித் தரும்ப ப்ேபாேவாம்
வா என்றான். 6 அதற்கு அவன்: இேதா, இந்தப் பட்டணத்த ேல ேதவனுைடய
மனிதன் ஒருவர் இருக்க றார்; அவர் ெபரியவர்; அவர் ெசால்லுகறெதல்லாம்
தப்பாமல் நடக்கும்; அங்ேக ேபாேவாம்; ஒரு ேவைள அவர் நாம் ேபாகேவண்டிய
நம்முைடய வழிைய நமக்குத் ெதரிவ ப்பார் என்றான். 7 அப்ெபாழுது சவுல்
தன்னுைடய ேவைலக்காரைனப் பார்த்து: நாம் ேபானாலும் அந்த மனிதனுக்கு
என்ன ெகாண்டுேபாேவாம்; நம்முைடய ைபகளில் இருந்த தன்பண்டங்கள்
ெசலவழிந்து ேபானது; ேதவனுைடய மனிதனாகய அவருக்குக் ெகாண்டு
ேபாவதற்குரிய காணிக்ைக நம்மிடத்தல் ஒன்றும் இல்ைலேய என்றான்.
8 அந்த ேவைலக்காரன் மறுபடியும் சவுைலப் பார்த்து: இேதா, என் ைகயல்
இன்னும் கால்ேசக்கல் ெவள்ளியருக்க றது; ேதவனுைடய மனிதன் நமக்கு
நம்முைடய வழிைய அறவக்கும்படி, அைத அவருக்குக் ெகாடுப்ேபன்
என்றான். 9 முற்காலத்தல் இஸ்ரேவலில் ேதவனிடத்தல் வ சாரிக்கப்ேபாக ற
எவனும் ஞானதருஷ்டிக்காரனிடம் ேபாேவாம் வாருங்கள் என்பார்கள்; இந்த
நாளிேல தீர்க்கதரிச எனப்படுக றவன் முற்காலத்தல் ஞானதருஷ்டிக்காரன்
என்னப்படுவான். 10 அப்ெபாழுது சவுல் தன் ேவைலக்காரைனப் பார்த்து:
நல்ல காரியம் ெசான்னாய், ேபாேவாம் வா என்றான்; அப்படிேய ேதவனுைடய
மனிதன் இருந்த அந்தப் பட்டணத்தற்குப் ேபானார்கள். 11 அவர்கள் பட்டணத்து
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ேமட்டின் வழியாக ஏறுகறேபாது, தண்ணீர் எடுக்கவந்த ெபண்கைளக் கண்டு:
ஞானதருஷ்டிக்காரன் இங்ேக இருக்க றாரா என்று அவர்கைளக் ேகட்டார்கள்.
12 அதற்கு அவர்கள்: இருக்கறார்; இேதா, உங்களுக்கு எத ேர இருக்க றார்;
சீக்க ரமாகப் ேபாங்கள்; இன்ைறக்கு மக்கள் ேமைடயல் பலியடுகறதனால்,
இன்ைறயதனம் பட்டணத்தற்கு வந்தார். 13 நீங்கள் பட்டணத்தற்குள்
நுைழந்தவுடேன,அவர் ேமைடயன்ேமல் சாப்ப டப் ேபாக றதற்குமுன்ேனஅவைரக்
காண்பீர்கள்; அவர் வரும்வைர மக்கள் சாப்ப டமாட்டார்கள்; பலிய ட்டைத அவர்
ஆசீர்வத ப்பார்; பன்பு அைழக்கப்பட்டவர்கள் சாப்படுவார்கள்; உடேன ேபாங்கள்;
இந்த ேநரத்த ேல அவைரக் காணலாம் என்றார்கள். 14அவர்கள் பட்டணத்தற்குப்
ேபாய், பட்டணத்தன் நடுேவ ேசர்ந்தேபாது, இேதா, சாமுேவல் ேமைடயன்ேமல்
ஏற ப்ேபாக றதற்காக,அவர்களுக்குஎத ேர புறப்பட்டுவந்தான். 15சவுல்வருவதற்கு
ஒரு நாளுக்குமுன்ேன ெயேகாவா சாமுேவலின் காது ேகட்கும்படி: 16நாைளஇேத
ேநரத்தல் ெபன்யமீன் நாட்டானான ஒரு மனிதைன உன்னிடத்தல் அனுப்புேவன்;
அவைன என்னுைடய மக்களான இஸ்ரேவலின்ேமல் அத பதயாக அப ேஷகம்
ெசய்வாய்;அவன்என்னுைடயமக்கைளெபலிஸ்தர்களின்ைகயலிருந்துமீட்பான்;
என்னுைடய மக்களின் முைறயடுதல் என்னிடத்தல் வந்து எட்டினதால், நான்
அவர்கைள ஏக்கத்ேதாடு பார்த்ேதன் என்றுெவளிப்படுத்தயருந்தார். 17 சாமுேவல்
சவுைலக் கண்டேபாது, ெயேகாவா அவனிடத்தல்: இேதா, நான் உனக்குச்
ெசால்லியருந்த மனிதன் இவேன; இவன்தான் என்னுைடய மக்கைளஆளுவான்
என்றார். 18 சவுல் நடுவாசலிேல சாமுேவலிடத்தல் வந்து: ஞானதருஷ்டிக்காரன்
வீடு எங்ேக, ெசால்லும் என்று ேகட்டான். 19 சாமுேவல் சவுலுக்குப் பதலாக:
ஞானதருஷ்டிக்காரன் நான்தான்; நீ எனக்கு முன்ேன ேமைடயன்ேமல் ஏற ப்ேபா;
நீங்கள் இன்ைறக்கு என்ேனாடு சாப்ப டேவண்டும்; நாைளக்காைல நான்
உன்னுைடய இருதயத்தல் உள்ளது எல்லாவற்ைறயும் உனக்கு அறவத்து,
உன்ைன அனுப்பவடுேவன். 20 மூன்று நாைளக்கு முன்ேன காணாமல்ேபான
கழுைதகைளப்பற்ற க் கவைலப்படேவண்டாம்; அைவகள் கண்டுபடிக்கப்பட்டது;
இைதத் தவ ர எல்லா இஸ்ரேவலின் வருப்பம் யாைர நாடுக றது? உன்ைனயும்
உன்னுைடய வீட்டார்கள் அைனவைரயும் அல்லவா? என்றான். 21 அப்ெபாழுது
சவுல் பதலாக: நான் இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களிேல ச ற தான ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தான் அல்லவா? ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்துக் குடும்பங்களிெலல்லாம்
என்னுைடய குடும்பம் அற்பமானது அல்லவா? நீர் இப்படிப்பட்ட வார்த்ைதைய
என்னிடத்தல் ெசால்வது ஏன் என்றான். 22 சாமுேவல் சவுைலயும் அவனுைடய
ேவைலக்காரைனயும்உணவுஅைறக்குள்அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய்,அவர்கைள
அைழக்கப்பட்டவர்களுக்குள்ேள தைலைமயான இடத்த ேல ைவத்தான்;
அைழக்கப்பட்டவர்கள் ஏறக்குைறய 30 ேபராக இருந்தார்கள். 23 பன்பு
சாமுேவல் சைமயற்காரைனப் பார்த்து: நான் உன்னுைடய ைகய ேல ஒரு
பங்ைகக் ெகாடுத்துைவத்ேதேன, அைதக் ெகாண்டுவந்து ைவ என்றான்.
24 அப்ெபாழுது சைமயற்காரன், ஒரு முன்னந்ெதாைடையயும், அதேனாடு
இருந்தைதயும் எடுத்துக்ெகாண்டு வந்து அைத சவுலுக்கு முன்பாக ைவத்தான்;
அப்ெபாழுது சாமுேவல்: இேதா, இது உனக்காக ைவக்கப்பட்டது, இைத உனக்கு
முன்பாக ைவத்துச் சாப்படு; நான் மக்கைள வருந்த ற்கு அைழத்தது முதல்,
இதுவைரக்கும் இது உனக்காக ைவக்கப்பட்டிருந்தது என்றான்; அப்படிேய சவுல்
அன்ைறயதனம் சாமுேவேலாடு சாப்ப ட்டான். 25 அவர்கள் ேமைடயலிருந்து
பட்டணத்தற்கு இறங்கவந்தபன்பு, அவனுைடய ேமல்வீட்டிேல* சவுேலாடு
ேபச க்ெகாண்டிருந்தான். 26அவர்கள் அதகாைல கழக்கு ெவளுக்கற ேநரத்தல்
எழுந்தருந்தேபாது, சாமுேவல்சவுைலேமல்வீட்டின்ேமல்அைழத்து: நான்உன்ைன
அனுப்பவடும்படி ஆயத்தப்படு என்றான்; சவுல் ஆயத்தப்பட்டேபாது, அவனும்
சாமுேவலும் இருவருமாக ெவளிேய புறப்பட்டார்கள். 27 அவர்கள் பட்டணத்தன்
கைடசவைர இறங்கவந்தேபாது, சாமுேவல் சவுைலப் பார்த்து: ேவைலக்காரைன
நமக்குமுன்ேனநடந்துேபாகச்ெசால்என்றான்;அப்படிேயஅவன்நடந்துேபானான்;
இப்ெபாழுது நான் ேதவனுைடயவார்த்ைதையஉனக்குத்ெதரிவ க்கும்படி, நீ சற்று
இங்ேக நல்என்றான்.
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அத்த யாயம் 10
சாமுேவல்சவுைலஅப ேஷகத்தல்

1 அப்ெபாழுது சாமுேவல் ைதலக்குப்பைய எடுத்து, அவனுைடய
தைலயன்ேமல் ஊற்ற , அவைன முத்தமிட்டு: ெயேகாவா உன்ைனத் தம்முைடய
சுதந்தரத்தன்ேமல்* தைலவனாகஅப ேஷகம்ெசய்தார் அல்லவா? 2நீ இன்ைறக்கு
என்ைனவட்டுப் ேபாக றேபாது, ெபன்யமீன் எல்ைலயான ெசல்சாகல் ராேகலின்
கல்லைறக்கு அருகல் இரண்டு மனிதர்கைளக் காண்பாய்; அவர்கள் உன்ைனப்
பார்த்து: நீ ேதடப்ேபான கழுைதகள் கண்டுபடிக்கப்பட்டது; இேதா, உன் தகப்பன்
கழுைதகைளப்பற்றய கவைலையவ ட்டு, உங்களுக்காக கவைலப்பட்டு, என்
மகனுக்காக என்ன ெசய்ேவன்? என்கறான் என்று ெசால்வார்கள். 3 நீ அந்த
இடத்ைதவ ட்டு அப்புறம் கடந்துேபாய், தாேபாரிலுள்ள சமபூமிய ேல ேசரும்ேபாது,
ேதவைனப் பணியும்படி ெபத்ேதலுக்குப் ேபாக ற மூன்று மனிதர்கள் அங்ேக
உன்ைனக் கண்டு சந்த ப்பார்கள்; ஒருவன் மூன்று ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்,
இன்ெனாருவன்மூன்று அப்பங்கைளயும், ேவெறாருவன் த ராட்ைச ரசமுள்ள ஒரு
ேதால்ைபயும் ெகாண்டுவந்து, 4 உன்னுைடய சுகெசய்தைய வ சாரித்து, உனக்கு
இரண்டு அப்பங்கைளக் ெகாடுப்பார்கள்; அைவகைள நீ அவர்கள் ைகய ேல
வாங்கேவண்டும். 5 பன்பு ெபலிஸ்தர்களின் முகாம் இருக்க ற ேதவனுைடய
மைலக்குப் ேபாவாய்; அங்ேக நீ பட்டணத்தற்குள் வரும்ேபாது, ேமைடயலிருந்து
இறங்க வருகற தீர்க்கதரிச களின் கூட்டத்ைதச் சந்த ப்பாய்; அவர்களுக்கு
முன்பாகத் தம்புரும், ேமளமும், நாகசுரமும், சுரமண்டலமும் ேபாகும்; அவர்கள்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்வார்கள். 6 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய ஆவ உன்ேமல்
இறங்குவார்; நீ அவர்கேளாடு தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி, ேவறு மனிதனாவாய்.
7 இந்த அைடயாளங்கள் உனக்கு ேநரிடும்ேபாது, ேநரத்த ற்கு ஏற்றபடி நீ ெசய்;
ேதவன்உன்ேனாடுஇருக்கறார். 8நீ எனக்குமுன்ேன கல்காலுக்குஇறங்க ப்ேபா;
சர்வாங்க தகனபலிகைளயும் சமாதானபலிகைளயும் ெசலுத்தும்படி, நான்
உன்னிடத்தல் வருேவன்; நான் உன்னிடத்தல் வந்து, நீ ெசய்யேவண்டியைத
உனக்குஅறவக்கும்வைர, ஏழுநாட்கள்காத்தருஎன்றான்.

சவுல்தீர்க்கதரிச கைளப்ேபாலமாறுதல்
9 அவன் சாமுேவைலவ ட்டுப் ேபாகும்படி தரும்பனேபாது, ேதவன்

அவனுக்கு ேவறு இருதயத்ைதக் ெகாடுத்தார்; அந்த அைடயாளங்கள் எல்லாம்
அன்ைறயதனேம நடந்தது. 10 அவர்கள் அந்த மைலக்கு வந்தேபாது, இேதா,
தீர்க்கதரிச களின் கூட்டம் அவனுக்கு எத ராக வந்தது; அப்ெபாழுது ேதவனுைடய
ஆவ அவன்ேமல் இறங்கயதால், அவனும் அவர்களுக்குள்ேள தீர்க்கதரிசனம்
ெசான்னான். 11 அதற்கு முன்ேன அவைன அறந்தவர்கள் எல்ேலாரும் அவன்
தீர்க்கதரிச கேளாடிருந்து, தீர்க்கதரிசனம் ெசால்க றைதப் பார்த்தேபாது: கீசன்
மகனுக்கு வந்தது என்ன? சவுலும் தீர்க்கதரிச களில் ஒருவேனா? என்று
அந்த மக்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 12 அதற்கு
அங்ேக இருக்க றவர்களில் ஒருவன்: இவர்களுக்குத் தகப்பன் யார் என்றான்;
ஆதலால் சவுலும் தீர்க்கதரிச களில் ஒருவேனா? என்பது பழெமாழியானது.
13 அவன் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி முடிந்தபன்பு, ேமைடயன்ேமல் வந்தான்.
14 அப்ெபாழுது சவுலுைடய ச றய தகப்பன்: நீங்கள் எங்ேக ேபானீர்கள் என்று
அவைனயும் அவனுைடய ேவைலக்காரைனயும் ேகட்டான். அதற்கு அவன்:
நாங்கள் கழுைதகைளத் ேதடப்ேபாய், அைவகைள எங்கும் காணாததால்,
சாமுேவலிடத்த ற்குப் ேபாேனாம் என்றான். 15 அப்ெபாழுது சவுலுைடய ச றய
தகப்பன்: சாமுேவல் உங்களுக்குச் ெசான்னது என்ன? அைதச் ெசால் என்றான்.
16 சவுல் தன் சறய தகப்பைனப் பார்த்து: கழுைதகள் கண்டுபடிக்கப்பட்டது
என்று எங்களுக்கு ெவளிப்பைடயாக ெசான்னார் என்றான்; ஆனாலும் ராஜ்ஜிய
காரியத்ைதப்பற்ற ச் சாமுேவல்ெசான்னைதஅவனுக்குஅறவக்கவல்ைல.

சவுைல ராஜாவாக சாமுேவல்அறவத்தல்
17 சாமுேவல் மக்கைள மிஸ்பாவ ேல ெயேகாவாவ டத்தல் வரவைழத்து,

18 இஸ்ரேவல் மக்கைளப் பார்த்து: இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா

* அத்த யாயம் 10:1 10:1இஸ்ரேவல்மக்கள்ேமல்
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ெசால்க றது என்னெவன்றால், நான் இஸ்ரேவைல எக ப்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்த, உங்கைள எக ப்தயர்களின் ைகக்கும், உங்கைளத்
துன்பப்படுத்தன எல்லா ராஜாக்களின் ைகக்கும் மீட்டுவ ட்ேடன். 19 நீங்கேளா
உங்களுைடய எல்லாத் தீங்குகளுக்கும் ெநருக்கங்களுக்கும் உங்கைள
மீட்டு இரட்ச த்த உங்கள் ேதவைன இந்த நாளிேல புறக்கணித்து, ஒரு
ராஜாைவ எங்களுக்கு ஏற்படுத்தும் என்று அவரிடத்தல் ேகட்டுக்ெகாண்டீர்கள்;
இப்ெபாழுது ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக உங்கள் ேகாத்த ரத்தன் படியும்,
வம்சங்களின்படியும் வந்து நல்லுங்கள் என்றான். 20 சாமுேவல் இஸ்ரேவலின்
ேகாத்த ரங்கைளெயல்லாம் அருகல் வரச்ெசய்தபன்பு ெபன்யமீனின்
ேகாத்த ரத்தன்ேமல் சீட்டு வழுந்தது. 21 அவன் ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்ைத
அதனுைடய குடும்பங்களின்படி அருகல் வரச்ெசய்தபன்பு, மாத்த ரி
குடும்பத்தன்ேமலும், அத ேல கீசன் மகனான சவுலின்ேமலும், சீட்டு வழுந்தது;
அவைனத் ேதடினேபாது, அவன் காணவல்ைல. 22 அவன் இனி இங்ேக
வருவானா என்று அவர்கள் தரும்பக் ெயேகாவாவ டத்தல் வ சாரித்தேபாது:
இேதா, அவன் ெபாருட்கள் ைவக்கற இடத்த ேல ஒளிந்துெகாண்டிருக்க றான்
என்று ெயேகாவா ெசான்னார். 23 அப்ெபாழுது அவர்கள் ஓடி, அங்ேகயருந்து
அவைன அைழத்துக்ெகாண்டு வந்தார்கள்; அவன் மக்கள் நடுேவ வந்து
நன்றேபாது, எல்லா மக்களும் அவனுைடய ேதாளிற்கு கீழ் இருந்தார்கள்.
இவன் அவர்கைள வ ட உயரமுள்ளவனாயருந்தான். 24 அப்ெபாழுது சாமுேவல்
எல்லா மக்கைளயும் பார்த்து: ெயேகாவா ெதரிந்து ெகாண்டவைனப் பாருங்கள்,
எல்லா மக்களுக்குள்ளும் அவனுக்குச் சமமானவன் இல்ைல என்றான்;
அப்ெபாழுது மக்கள் எல்ேலாரும் ஆர்ப்பரித்து: ராஜா வாழ்க என்றார்கள்.
25 சாமுேவல் ராஜ்ஜிய முைறைய மக்களுக்குத் ெதரிவ த்து, அைத ஒரு
புத்தகத்தல் எழுத , ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக ைவத்து, மக்கைளெயல்லாம்
அவரவர் வீட்டுக்கு அனுப்பவ ட்டான். 26 சவுலும் க பயாவலிருக்கற தன்
வீட்டுக்குப் ேபானான்; இராணுவத்தல் ேதவன் எவர்கள் மனைதத்தூண்டினாேரா,
அவர்களும் அவேனாடு ேபானார்கள். 27 ஆனாலும் சல பயனற்ற மக்கள்:
இவனா நம்ைமக் காப்பாற்றப்ேபாக றவன் என்று ெசால்லி, அவனுக்குக்
காணிக்ைக ெகாண்டுவராமல் அவைன அசட்ைடெசய்தார்கள்; அவேனா காது
ேகட்காதவைனப்ேபாலஇருந்தான்.

அத்த யாயம் 11
அம்ேமானிய ராஜாவாகயநாகாஸ்

1 அந்தக் காலத்தல் நாகாஸ் என்னும் அம்ேமானியன் வந்து,
கீேலயாத்தலிருக்கற யாேபைச முற்றுைகய ட்டான்; அப்ெபாழுது
யாேபசன் மனிதர்கள் எல்ேலாரும் நாகாைச ேநாக்க : எங்கேளாடு
உடன்படிக்ைகெசய்துெகாள்; அப்ெபாழுது உமக்கு பணிவைட ெசய்ேவாம்
என்றார்கள். 2 அதற்கு அம்ேமானியனாகய நாகாஸ்: நான் உங்கள்
ஒவ்ெவாருவருைடய வலது கண்ைணயும் படுங்க , இதனாேல இஸ்ரேவல்
எல்லாவற்றன்ேமலும் ந ந்ைதவரெசய்வேத நான் உங்கேளாடு ெசய்யும்
உடன்படிக்ைக என்றான். 3 அதற்கு யாேபசன் மூப்பர்கள்: நாங்கள் இஸ்ரேவல்
நாெடங்கும் தூதுவர்கைள அனுப்பும்படியாக, ஏழு நாள் எங்களுக்குத்
தவைணெகாடும், எங்கைள காப்பாற்றுகறவர்கள் இல்லாவ ட்டால், அப்ெபாழுது
உம்மிடத்தல்வருேவாம் என்றார்கள்.

சவுல்யாேபஸ்கீேலயாத்ைதக்காப்பாற்றுதல்
4 அந்தத் தூதுவர்கள் சவுலின் ஊராகய க பயாவ ேல வந்து, மக்களின் காது

ேகட்க அந்தச் ெசய்த கைளச் ெசான்னார்கள்; அப்ெபாழுது மக்கெளல்ேலாரும்
சத்தமிட்டு அழுதார்கள். 5 இேதா, சவுல் மாடுகளின் பன்னாேல வயலிலிருந்து
வந்து, மக்கள் அழுகற காரணம் என்ன என்று ேகட்டான்; யாேபசன் மனிதர்கள்
ெசால்லிய ெசய்த கைள அவனுக்குத் ெதரிவ த்தார்கள். 6 சவுல் இந்தச்
ெசய்த கைளக் ேகட்டவுடேன, ேதவனுைடய ஆவ அவன்ேமல் இறங்கயதால்
அவன் மிகவும் ேகாபப்பட்டு, 7 அவன் இரண்டு எருதுகைளப் ப டித்து, துண்டித்து
அந்தத் தூதுவர்களின் ைகய ேல ெகாடுத்து, இஸ்ரேவலின் நாடுகளுக்ெகல்லாம்
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அனுப்ப : சவுல் மற்றும் சாமுேவலின் பன்ெசல்லாதவன் எவேனா, அவனுைடய
மாடுகளுக்கு இப்படிேய ெசய்யப்படும் என்று ெசால்லியனுப்பனான்;
அப்ெபாழுது ெயேகாவாவால் உண்டான பயங்கரம் மக்களின்ேமல் வந்ததால்,
ஒருமனப்பட்டுப் புறப்பட்டு வந்தார்கள். 8அவர்கைளப் ேபேசக்க ேல கணக்க ட்டுப்
பார்த்தான்; இஸ்ரேவல் மக்களில் மூன்று லட்சம்ேபரும், யூதா மனிதர்களில்
முப்பதாய ரம்ேபரும்இருந்தார்கள். 9அங்ேகவந்ததூதுவர்கைளஅவர்கள்பார்த்து:
நாைளக்கு ெவயல் ஏறுகறதற்கு முன்ேன உங்களுக்கு மீட்புக் கைடக்கும் என்று
கீேலயாத்தலிருக்கற யாேபசன் மனிதர்களுக்குச் ெசால்லுங்கள் என்றார்கள்;
தூதுவர்கள் வந்து யாேபசன் மனிதர்களிடத்தல் அைத அறவத்தார்கள்; அதற்கு
அவர்கள் சந்ேதாஷப்பட்டார்கள். 10 பன்பு யாேபசன் மனிதர்கள்: நாைளக்கு
உங்களிடத்தல் வருேவாம், அப்ெபாழுது உங்கள் வருப்பத்தன்படி எங்களுக்குச்
ெசய்யுங்கள் என்றார்கள். 11 மறுநாளிேல சவுல் மக்கைள மூன்று பைடகளாக
ப ரித்து, வடியற்காைலயல் முகாமிற்குள் வந்து ெவயல் ஏறும்வைரக்கும்
அம்ேமானியர்கைள முறயடித்தான்; தப்பனவர்களில் இருவர் இருவராக ேசர்ந்து
ஓடிப்ேபாகாதபடி எல்ேலாரும் ச தற ப்ேபானார்கள். 12 அப்ெபாழுது மக்கள்
சாமுேவைலப் பார்த்து: சவுலா நமக்கு ராஜாவாக இருக்கப்ேபாக றவன் என்று
ெசான்னவர்கள்யார்? அந்த மனிதைனநாங்கள்ெகால்லும்படிஒப்புக்ெகாடுங்கள்
என்றார்கள். 13அதற்குச் சவுல்: இன்ைறயதனம் ஒருவரும் ெகால்லப்படக்கூடாது;
இன்று ெயேகாவா இஸ்ரேவலர்களுக்கு மீட்ைபக் ெகாடுத்தார் என்றான்.
14அப்ெபாழுது சாமுேவல் மக்கைளப் பார்த்து: நாம் கல்காலுக்குப் ேபாய், அங்ேக
ராஜாைவ ஏற்படுத்துேவாம் வாருங்கள் என்றான். 15அப்படிேய மக்கள் எல்ேலாரும்
கல்காலுக்குப் ேபாய், அந்த இடத்த ேல ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக சவுைல
ராஜாவாக ஏற்படுத்த , அங்ேக ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக சமாதானபலிகைளச்
ெசலுத்த , அங்ேக சவுலும் இஸ்ரேவல் மனிதர்கள் அைனவரும் மிகவும்
சந்ேதாஷப்பட்டார்கள்.

அத்த யாயம் 12
சாமுேவல்இஸ்ரேவலரிடம் ராஜாைவபற்ற ேபசுதல்

1 அப்ெபாழுது சாமுேவல் இஸ்ரேவலர்கள் அைனவைரயும் பார்த்து: இேதா,
நீங்கள் எனக்குச் ெசான்னபடிெயல்லாம் உங்கள் ெசால்ைலக்ேகட்டு உங்களுக்கு
ஒரு ராஜாைவ ஏற்படுத்த ேனன். 2 இப்ேபாதும் இேதா, ராஜா உங்களுக்கு
முன்பாகவாழ்ந்துவருகறார்; நாேனாமுத ர்வயதானவனும்நைரத்தவனுமாேனன்;
என்னுைடய மகன்கள் உங்கேளாடிருப்பார்கள்; நான் என்னுைடய சறுவயதுமுதல்
இந்த நாள்வைரக்கும் உங்களுக்கு முன்பாக வாழ்ந்துவந்ேதன். 3 இேதா,
நான் இருக்க ேறன்; ெயேகாவாவுக்கு முன்பாகவும் அவர் அப ேஷகம்ெசய்து
ைவத்தவருக்கு முன்பாகவும் என்ைனக்குறத்துச் சாட்ச ெசால்லுங்கள்;
நான் யாருைடய எருைத எடுத்துக்ெகாண்ேடன்? யாருைடய கழுைதைய
எடுத்துக்ெகாண்ேடன்? யாருக்கு அநயாயம்ெசய்ேதன்? யாருக்கு தீங்கு
ெசய்ேதன்? யார் ைகயல் லஞ்சம் வாங்க க்ெகாண்டு குருடனாக இருந்ேதன்?
ெசால்லுங்கள்; அப்படி இருக்குமானால் அைத உங்களுக்குத் தரும்பக்
ெகாடுப்ேபன் என்றான். 4அதற்குஅவர்கள்: நீர் எங்களுக்குஅநயாயம் ெசய்யவும்
இல்ைல; எங்களுக்கு தீங்கு ெசய்யவும் இல்ைல; ஒருவர் ைகயலும் ஒன்றும்
வாங்கவும் இல்ைல என்றார்கள். 5அதற்கு அவன்: நீங்கள் என்னுைடய ைகயல்
ஒன்றும் கண்டுபடிக்கவல்ைல என்பதற்குக் ெயேகாவா உங்களுக்கு எத ராகச்
சாட்ச யாக இருக்க றார்; அவர் அப ேஷகம்ெசய்தவரும் இன்று அதற்குச் சாட்ச
என்றான்; அதற்கு அவர்கள்: அவர் சாட்ச தான் என்றார்கள். 6 அப்ெபாழுது
சாமுேவல் மக்கைளப் பார்த்து: ேமாேச, ஆேராைன, ஏற்படுத்தயவரும், உங்கள்
முற்ப தாக்கைள எக ப்துேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்தவரும் ெயேகாவாேவ.
7 இப்ெபாழுதும் ெயேகாவா உங்களுக்கும் உங்களுைடய முற்ப தாக்களுக்கும்
ெசய்துவந்த எல்லா நீதயான ெசய்ைககைளக்குறத்தும், நான் ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாக உங்கேளாடு நயாயம் ேபசும்படிக்கு நீங்கள் நல்லுங்கள். 8 யாக்ேகாபு
எக ப்த ற்கு ேபாயருக்கும்ேபாது, உங்கள் முன்ேனார்கள் ெயேகாவாைவப் பார்த்து
முைறய ட்டார்கள், அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசையயும், ஆேராைனயும்
அனுப்பனார்; அவர்கள்உங்கள்முன்ேனார்கைள எக ப்தலிருந்துஅைழத்துவந்து,
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அவர்கைள இந்த இடத்த ேல குடியருக்கச்ெசய்தார்கள். 9 அவர்கள் தங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவாைவ மறந்துேபாக றேபாது, அவர் அவர்கைளஆத்ேசாரின்
பைடத்தைலவனாகய ச ெசராவன் ைகயலும், ெபலிஸ்தர்களின் ைகயலும்,
ேமாவாப ய ராஜாவன் ைகயலும் வற்றுப்ேபாட்டார்; இவர்கள் அவர்களுக்கு
வேராதமாகயுத்தம்ெசய்தார்கள். 10ஆைகயால்அவர்கள்ெயேகாவாைவப்பார்த்து
முைறய ட்டு: நாங்கள்ெயேகாவாைவவ ட்டுப்பாகால்கைளயும்அஸ்தேராத்ைதயும்
வழிபட்டதனாேல, பாவம்ெசய்ேதாம்; இப்ேபாதும் எங்கள் எத ரிகளின் ைகக்கு
எங்கைள மீட்டுவடும்; இனி உம்ைம வழிபடுேவாம் என்றார்கள். 11 அப்ெபாழுது
ெயேகாவா ெயருபாகாைலயும்,* ேபதாைனயும்†, ெயப்தாைவயும் சாமுேவைலயும்
அனுப்ப , நீங்கள் பயமில்லாமல் குடியருக்கும்படிச் சுற்றலும் இருந்த உங்கள்
எத ரிகளின் ைகக்கும் உங்கைள நீங்கலாக்க இரட்ச த்தார். 12 அம்ேமான்
மக்களின் ராஜாவாகய நாகாஸ் உங்களுக்கு வேராதமாக வருகறைத நீங்கள்
கண்டேபாது, உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ உங்களுக்கு ராஜாவாக
இருந்தும், நீங்கள் என்ைன ேநாக்க : அப்படியல்ல, ஒரு ராஜா எங்கள்ேமல்
ஆளேவண்டும் என்றீர்கள். 13 இப்ெபாழுதும் நீங்கள் ேவண்டும் என்று
வரும்ப த் ெதரிந்துெகாண்ட ராஜா, இேதா, இருக்கறார்; இேதா, ெயேகாவா
உங்களுக்கு ஒரு ராஜாைவ ஏற்படுத்தனார். 14 நீங்கள் ெயேகாவாவுைடய
வாக்குக்கு வ ேராதமாகக் கலகம்ெசய்யாமல் ெயேகாவாவுக்குப் பயந்து,
அவருக்கு பணிவைடெசய்து, அவருைடய சத்தத்த ற்குக் கீழ்ப்படிந்தால்,
நீங்களும் உங்கைள ஆளுகற ராஜாவும் உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாைவப்
பன்பற்றுகறவர்களாக இருப்பீர்கள். 15 நீங்கள் ெயேகாவாவுைடய சத்தத்த ற்குக்
கீழ்ப்படியாமல், ெயேகாவாவுைடய வாக்குக்கு எத ராக கலகம் ெசய்தால்,
ெயேகாவாவுைடய ைக உங்கள் முன்ேனார்களுக்கு எத ராக இருந்ததுேபால
உங்களுக்கும் எத ராக இருக்கும். 16 இப்ெபாழுது ெயேகாவா உங்கள்
கண்களுக்கு முன்பாகச் ெசய்யும் ெபரிய காரியத்ைத நன்று பாருங்கள்.
17 இன்று ேகாதுைம அறுவைடயன் நாள் அல்லவா? நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு
ராஜாைவக் ேகட்டதால், ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குச் ெசய்த உங்களுைடய
தீங்கு ெபரியெதன்று நீங்கள் பார்த்து உணரும்படி, நான் ெயேகாவாைவ ேநாக்க
வண்ணப்பம்ெசய்ேவன்; அப்ெபாழுது இடிமுழக்கங்கைளயும் மைழையயும்
கட்டைளயடுவார் என்று ெசால்லி, 18 சாமுேவல் ெயேகாவாைவ ேநாக்க
வண்ணப்பம்ெசய்தான்; அன்ைறயதனேம ெயேகாவா இடிமுழக்கங்கைளயும்
மைழையயும்கட்டைளய ட்டார்;அப்ெபாழுதுமக்கள்எல்ேலாரும்ெயேகாவாவுக்கும்
சாமுேவலுக்கும் மிகவும் பயந்து; 19 சாமுேவைலப் பார்த்து: நாங்கள் சாகாதபடி
உம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவ டத்தல் உம்முைடய அடியாருக்காக
வண்ணப்பம் ெசய்யும்; நாங்கள் ெசய்த எல்லாப் பாவங்கேளாடும் எங்களுக்கு
ஒரு ராஜா ேவண்டும் என்று ேகட்ட இந்தப் பாவத்ைதயும் ேசர்த்துக்ெகாண்ேடாம்
என்று மக்கள் எல்ேலாரும் ெசான்னார்கள். 20 அப்ெபாழுது சாமுேவல்
மக்கைளப் பார்த்து: பயப்படாதீர்கள்; நீங்கள் இந்தத் தீங்ைகெயல்லாம்
ெசய்தீர்கள்; ஆனாலும் ெயேகாவாைவ வ ட்டுப் பன்வாங்காமல் ெயேகாவாைவ
உங்கள் முழு இருதயத்ேதாடும் ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள். 21 பயனற்றதும்,
வடுவக்கமுடியாததுமாக இருக்க ற ெவறுைமயானைவகைளப் பன்பற்றும்படி
தரும்பாதீர்கள்; அைவகள் வீணானைவகேள. 22 ெயேகாவா உங்கைளத்
தம்முைடய மக்களாக்க க்ெகாள்வதற்கு ப ரியமானதால், ெயேகாவா தம்முைடய
ேமன்ைமயான நாமத்தனிமித்தம் தமது மக்கைளக் ைகவ டமாட்டார். 23 நானும்
உங்களுக்காக வண்ணப்பம் ெசய்யாமல் இருந்தால் ெயேகாவாவுக்கு எத ராகப்
பாவம்ெசய்க றவனாகஇருப்ேபன்;அதுஎனக்குத்தூரமாயருக்கட்டும்; நன்ைமயும்
சரியானதுமான வழிைய நான் உங்களுக்குப் ேபாத ப்ேபன். 24 நீங்கள் எப்படியும்
ெயேகாவாவுக்குப் பயந்து, உங்கள்முழுஇருதயத்ேதாடும் உண்ைமயாய்அவைரச்
ெதாழுதுெகாள்ளக்கடவீர்கள்; அவர் உங்களிடத்தல் எவ்வளவு மகைமயான
காரியங்கைளச் ெசய்தார் என்பைதச் ச ந்த த்துப்பாருங்கள். 25 நீங்கள் இன்னும்
தீங்ைகேயெசய்தால், நீங்களும்உங்கள் ராஜாவும்அழிந்துேபாவீர்கள்என்றான்.
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அத்த யாயம் 13

சாமுேவல்சவுைலக்கடிந்துெகாள்ளல்
1 சவுல் அரசாட்ச ெசய்து, ஒரு வருடமானது; அவன் இஸ்ரேவைல இரண்டாம்

வருடம் அரசாண்டேபாது, 2 இஸ்ரேவலில் மூவாய ரம்ேபைரத் தனக்காகத்
ெதரிந்துெகாண்டான்; அவர்களில் 2,000 ேபர் சவுேலாடு மிக்மாசலும்
ெபத்ேதல் மைலயலும், 1,000 ேபர் ேயானத்தாேனாடு ெபன்யமீன் நாட்டிலுள்ள
க பயாவலும் இருந்தார்கள்; மற்ற மக்கைள அவரவர் கூடாரங்களுக்கு
அனுப்பவ ட்டான். 3 ேயானத்தான் ேகபாவ ேல முகாமிட்டிருந்த ெபலிஸ்தர்கைள
முறயடித்தான்; ெபலிஸ்தர்கள் அைதக் ேகள்வப்பட்டார்கள்; ஆகேவ, இைத
எப ெரயர்கள் ேகட்கட்டும் என்று சவுல் ேதசெமங்கும் எக்காளம் ஊதச்ெசய்தான்.
4முகாமிட்டிருந்தெபலிஸ்தர்கைளச் சவுல்முறயடித்தான்என்றும்,இஸ்ரேவலர்கள்
ெபலிஸ்தர்களுக்கு அருவருப்பானார்கள் என்றும், இஸ்ரேவெலல்லாம்
ேகள்வப்பட்டேபாது, மக்கள் சவுலுக்குப் பன்ெசல்லும்படி கல்காலுக்கு
வரவைழக்கப்பட்டார்கள். 5 ெபலிஸ்தர்கள் இஸ்ரேவேலாடு யுத்தம்ெசய்ய
30,000 இரதங்கேளாடும், 6,000 குதைரவீரேராடும், கடற்கைர மணைலப்ேபால
எண்ணற்ற மக்கேளாடும் கூடிவந்து, ெபத்தாேவலுக்குக் க ழக்கான மிக்மாச ேல
முகாமிட்டார்கள். 6அப்ெபாழுதுஇஸ்ரேவலர்கள் தங்களுக்குஉண்டானஇக்கட்ைட
பார்த்தேபாது, மக்கள் தங்களுக்கு உண்டான ெநருக்கத்தனாேல ெகப களிலும்,
முட்காடுகளிலும், கன்மைலகளிலும், கணறுகளிலும், குைககளிலும்
ஒளிந்துெகாண்டார்கள். 7 எப ெரயர்களில் சலர் ேயார்தாைனயும் கடந்து, காத்
நாட்டிற்கும் கீேலயாத் ேதசத்த ற்கும் ேபானார்கள்; சவுேலா இன்னும் கல்காலில்
இருந்தான்; எல்லா மக்களும் பயந்து அவனுக்குப் பன்ெசன்றார்கள். 8 அவன்
தனக்குச் சாமுேவல் குறத்தகாலத்தன்படி ஏழுநாள்வைர காத்தருந்தான்;
சாமுேவல்கல்காலுக்குவரவல்ைல,மக்கள்அவைனவட்டுச்ச தற ப்ேபானார்கள்.
9 அப்ெபாழுது சவுல்: சர்வாங்கதகனபலிையயும் சமாதானபலிகைளயும்
என்னிடத்தல் ெகாண்டுவாருங்கள் என்று ெசால்லி, சர்வாங்கதகனபலிையச்
ெசலுத்தனான். 10 அவன் சர்வாங்கதகனபலிய ட்டு முடிக்க றேபாது, இேதா,
சாமுேவல் வந்தான்; சவுல் அவைனச் சந்த த்து வரேவற்க அவனுக்கு எத ராக
ேபானான். 11 நீர் ெசய்தது என்ன என்று சாமுேவல் ேகட்டதற்கு, சவுல்: மக்கள்
என்ைனவட்டுச் ச தற ப்ேபாக றைதயும், குறத்த நாளில் நீர் வராதைதயும்,
ெபலிஸ்தர்கள் மிக்மாச ேல கூடிவந்தருக்க றைதயும், நான் பார்த்ததனால்,
12 கல்காலில் ெபலிஸ்தர்கள் எனக்கு வ ேராதமாக வந்துவடுவார்கள் என்றும்,
நான்இன்னும்ெயேகாவாவுைடயஇரக்கத்ைதத்ேதடவல்ைலஎன்றும்நைனத்துத்
துணிந்து, சர்வாங்க தகனபலிையச் ெசலுத்த ேனன் என்றான். 13 சாமுேவல்
சவுைலப் பார்த்து: முட்டாள் தனமாக ெசய்தீர்; உம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
உமக்குவத த்த கட்டைளையக்ைகக்ெகாள்ளாமற்ேபானீர்;ைகக்ெகாண்டிருந்தால்
ெயேகாவா இஸ்ரேவலின்ேமல் உம்முைடய ராஜ்ஜியத்ைத என்ெறன்றும்
உறுத ப்படுத்துவார். 14இப்ேபாேதா உம்முைடயஆட்ச நைலநற்காது; ெயேகாவா
தம்முைடய இருதயத்த ற்கு ஏற்ற ஒரு மனிதைனத் தமக்குத் ேதடி, அவைனக்
ெயேகாவா தம்முைடய மக்கள்ேமல் தைலவனாக இருக்கக் கட்டைளய ட்டார்;
ெயேகாவா உமக்கு வத த்த கட்டைளைய நீர் ைகக்ெகாள்ளவல்ைலேய
என்று ெசான்னான். 15 சாமுேவல் எழுந்து, கல்காைலவ ட்டு, ெபன்யமீன்
நாட்டிலுள்ள க பயாவுக்குப் ேபானான்; சவுல் தன்ேனாடு இருக்கற மக்கைளக்
கணக்ெகடுக்க றேபாது, ஏறக்குைறய 600 ேபர் இருந்தார்கள். 16 சவுலும்
அவனுைடய மகனான ேயானத்தானும் அவர்கேளாடு இருக்க ற மக்களும்
ெபன்யமீன் நாட்டிலுள்ள க பயாவல் இருந்துவ ட்டார்கள்; ெபலிஸ்தர்கேளா
மிக்மாச ேல முகாமிட்டிருந்தார்கள். 17 ெகாள்ைளக்காரர்கள் ெபலிஸ்தர்களின்
முகாமிலிருந்து மூன்று பைடகளாகப் புறப்பட்டு வந்தார்கள்; ஒரு பைட ஒப்ரா
வழியாய்ச்சூவால் நாட்டிற்கு ேநராகப்ேபானது. 18 ேவெறாரு பைட ெபத்ெதாேரான்
வழியாகப் ேபானது; ேவெறாரு பைட வனாந்தரத்தல் இருக்க ற ெசேபாயீமின்
பள்ளத்தாக்குக்கு எத ரான எல்ைலவழியாகப் ேபானது. 19 எப ெரயர்கள்
பட்டயங்கைளயும் ஈட்டிகைளயும் உண்டாக்காதபடிப் பார்த்துெகாள்ள ேவண்டும்
என்று ெபலிஸ்தர்கள் ெசால்லியருந்ததால், இஸ்ரேவல் ேதசத்தல் எங்கும் ஒரு
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ெகால்லனும் காணப்படவல்ைல. 20 இஸ்ரேவலர்கள் அைனவரும் அவரவர்
தங்கள் கலப்ைபகளின் இரும்புகைளயும், தங்கள் மண்ெவட்டிகைளயும், தங்கள்
ேகாடரிகைளயும், தங்கள் கடப்பாைரகைளயும் தீட்டிக் கூர்ைமயாக்குவதற்கு,
ெபலிஸ்தர்களிடத்த ற்குப் ேபாகேவண்டியதாக இருந்தது. 21 கடப்பாைரகைளயும்,
மண்ெவட்டிகைளயும், மூன்று கூருள்ள ஆயுதங்கைளயும், ேகாடரிகைளயும்,
கத ர் அரிவாைளயும் கூர்ைமயாக்குவதற்கு அரங்கள் மாத்த ரம் அவர்களிடத்தல்
இருந்தது. 22 யுத்தநாள் வந்தேபாது, சவுலுக்கும் அவனுைடய மகனான
ேயானத்தாைனயும் தவ ர, சவுேலாடும் ேயானத்தாேனாடும் இருக்க ற மக்களில்
ஒருவர் ைகயலும் பட்டயமும் ஈட்டியும் இல்லாமல் இருந்தது. 23 ெபலிஸ்தர்களின்
முகாம்மிக்மாசலிருந்துேபாக றவழிவைர பரவயருந்தது.

அத்த யாயம் 14

ேயானத்தான்ெபலிஸ்தர்கைளத்தாக்குதல்
1 ஒரு நாள் சவுலின் மகனான ேயானத்தான் தன்னுைடய ஆயுததாரியான

வாலிபைனப் பார்த்து: நமக்கு எத ராக அந்தப் பக்கத்தல் இருக்கற
ெபலிஸ்தர்களின் முகாமிற்கு ேபாேவாம் வா என்று ெசான்னான்; அைத
அவன் தன்னுைடய தகப்பனுக்கு அறவக்கவல்ைல. 2 சவுல் க பயாவன்
கைடச முைனயாகய மிக்ேரானிேல ஒரு மாதுைளமரத்தன்கீழ் இருந்தான்;
அவேனாடு இருந்த மக்கள் ஏறக்குைறய 600 ேபராக இருந்தார்கள். 3 சீேலாவ ேல
ெயேகாவாவுைடய ஆசாரியனாயருந்த ஏலியன் மகனான பெனகாசுக்குப்
ப றந்த இக்கேபாத்தன் சேகாதரனும், அகதூபன் மகனுமாகய அகயா
என்பவன் ஏேபாத்ைத அணிந்தருந்தான்; ேயானத்தான் ேபானைத மக்கள்
அறயாமல் இருந்தார்கள். 4 ேயானத்தான் ெபலிஸ்தர்களின் முகாமிற்கு
ேபாகப்பார்த்த வழிகளின் நடுேவ, இந்தப் பக்கம் ஒரு ெசங்குத்தான பாைறயும்,
அந்தப் பக்கம் ஒரு ெசங்குத்தான பாைறயும் இருந்தது; ஒன்றுக்குப் ேபாேசஸ்
என்று ெபயர், மற்ெறான்றுக்குச் ேசேன என்று ெபயர். 5 அந்தப் பாைறகளில்
ஒன்று வடக்ேக மிக்மாசுக்கு எத ராகவும், மற்ெறான்று ெதற்ேக க பயாவுக்கு
எத ராகவும் இருந்தது. 6 ேயானத்தான் தன் ஆயுததாரியான வாலிபைன
பார்த்து: வருத்தேசதனம் இல்லாதவர்களுைடய அந்த முகாமிற்குப் ேபாேவாம்
வா; ஒருேவைள ெயேகாவா நமக்காக ஒரு காரியம் ெசய்வார்; அேநகம்
ேபைரக்ெகாண்ேடா,ெகாஞ்சம்ேபைரக்ெகாண்ேடா,இரட்ச க்கக் ெயேகாவாவுக்குத்
தைடயல்ைல என்றான். 7 அப்ெபாழுது அவனுைடய ஆயுததாரி அவைனப்
பார்த்து: உம்முைடய இருதயத்தல் இருக்கறபடிெயல்லாம் ெசய்யும்; அப்படிேய
ேபாங்கள்; இேதா, உம்முைடய மனதற்கு ஏற்றபடி நானும் உம்ேமாடு வருக ேறன்
என்றான். 8அதற்கு ேயானத்தான்: இேதா, நாம் கடந்து, அந்த மனிதரிடத்த ற்குப்
ேபாக றவர்கள்ேபால அவர்களுக்கு நம்ைமக் காண்பப்ேபாம். 9 நாங்கள்
உங்களிடத்த ற்குவரும்வைர நல்லுங்கள்என்றுநம்ேமாேட ெசால்வார்களானால்,
நாம் அவர்களிடத்த ற்கு ஏற ப்ேபாகாமல், நம்முைடய நைலய ேல ந ற்ேபாம்.
10 எங்களிடத்த ற்கு ஏற வாருங்கள் என்று ெசால்வார்களானால், ஏற ப்ேபாேவாம்;
ெயேகாவா அவர்கைள நம்முைடய ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; இது நமக்கு
அைடயாளம் என்றான். 11 அப்படிேய அவர்கள் இருவரும் ெபலிஸ்தர்களின்
முகாமிற்குமுன்தங்கைளக்காண்பத்தார்கள்;அப்ெபாழுதுெபலிஸ்தர்கள்: இேதா,
எப ெரயர்கள் ஒளிந்துெகாண்டிருந்த குழிகைளவ ட்டுப் புறப்படுக றார்கள் என்று
ெசால்லி, 12 முகாமில் இருக்க ற மனிதர்கள் ேயானத்தாைனயும் அவனுைடய
ஆயுததாரிையயும் பார்த்து: எங்களிடத்த ற்கு ஏறவாருங்கள், உங்களுக்குப்
புத்த கற்ப ப்ேபாம் என்றார்கள்; அப்ெபாழுது ேயானத்தான் தன் ஆயுததாரிையப்
பார்த்து: என் பன்னாேல ஏற வா, ெயேகாவா அவர்கைள இஸ்ரேவலின் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுத்தார் என்று ெசால்லி, 13 ேயானத்தான் தன் ைககளாலும் தன்
கால்களாலும்தவழ்ந்துஏறனான்;அவனுைடயஆயுததாரிஅவனுக்குப்பன்னாேல
ஏறனான்;அப்ெபாழுதுஅவர்கள்ேயானத்தானுக்குமுன்பாகமடிந்துவழுந்தார்கள்;
அவனுைடயஆயுததாரியும் அவனுக்குப் பன்னாேல ெவட்டிக்ெகாண்ேடேபானான்.
14 ேயானத்தானும் அவனுைடய ஆயுததாரியும் அடித்த அந்த முந்தன அடிய ேல
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ஏறக்குைறய 20 ேபர் அைர ஏர் * நலமான வ சாலத்த ேல வழுந்தார்கள்.
15 அப்ெபாழுது முகாமிலும் ெவளியலும், சகல ஜனங்களிலும், த கல் உண்டாக ,
முகாமில் இருந்தவர்களும் ெகாள்ைளய டப்ேபான கூட்டத்தலுள்ளவர்களுங்கூடத்
த கல் அைடந்தார்கள்; பூமியும் அத ர்ந்தது; அது ேதவனால் உண்டான
தகலாயருந்தது†. 16 ெபன்யமீன் நாட்டிலுள்ள க பயாவ ேல சவுலுக்கு இருந்த
இரவுக்காவலர்கள் பார்த்து: இேதா, அந்த ஏராளமான கூட்டம் கைலந்து, அங்கும்
இங்கும் ஓடுவைதக் கண்டார்கள். 17 அப்ெபாழுது சவுல் தன்ேனாடு இருக்கற
மக்கைளப்பார்த்து: நம்மிடத்தலிருந்துேபானவர்கள்யார் என்றுகணக்ெகடுங்கள்
என்றான்; அவர்கள் கணக்ெகடுக்க றேபாது, இேதா, ேயானத்தானும் அவனுைடய
ஆயுததாரியும் அங்ேக இல்ைல என்று கண்டார்கள். 18 அப்ெபாழுது சவுல்
அகயாைவ ேநாக்க : ேதவனுைடய ெபட்டிையக் ெகாண்டுவா என்றான்;
ேதவனுைடய ெபட்டி அந்த நாட்களில் இஸ்ரேவல் மக்களிடத்தல் இருந்தது.
19 இப்படிச் சவுல் ஆசாரியேனாேட ேபசும்ேபாது, ெபலிஸ்தர்களின் முகாமில்
உண்டான கலகம் வரவர அத கரித்தது; அப்ெபாழுது சவுல் ஆசாரியைனப்
பார்த்து: இருக்கட்டும் என்றான். 20 சவுலும் அவேனாடிருந்த மக்களும் கூட்டம்
கூடிப் ேபார்க்களத்த ற்குப் ேபானார்கள்; ஒருவர் பட்டயம் ஒருவருக்கு எத ராக
இருந்தபடியால் மகா குழப்பம் உண்டானது. 21 இதற்குமுன்பு ெபலிஸ்தர்களுடன்
கூடி அவர்கேளாடு முகாமிேல த ரிந்துவந்த எப ெரயர்களும், சவுேலாடும்
ேயானத்தாேனாடும் இருக்க ற இஸ்ரேவலர்கேளாடு ேசர்ந்துெகாண்டார்கள்.
22 எப்ப ராயீம் மைலகளில் ஒளிந்துெகாண்டிருந்த எல்லா இஸ்ரேவலர்களும்
ெபலிஸ்தர்கள் தப்ப ேயாடுக றைதக் ேகள்வப்பட்டேபாது, யுத்தத்த ேல அவர்கைள
ெநருங்க த்ெதாடர்ந்தார்கள். 23இப்படிக்ெயேகாவாஅன்ைறயதனம்இஸ்ரேவைல
இரட்ச த்தார்;அந்தயுத்தம்ெபத்தாேவன்வைர நடந்தது.

சவுல்ஆைணயடுதல்
24 இஸ்ரேவலர்கள் அன்ைறயதனம் மிகுந்த வருத்தம் அைடந்தார்கள்; நான்

என் எத ரிகைள பழிவாங்கேவண்டும், மாைலவைரக்கும் ெபாறுக்காமல்
எவன் சாப்படுக றாேனா, அவன் சப க்கப்பட்டவன் என்று சவுல் மக்களுக்கு
ஆைணயட்டுச் ெசால்லியருந்தபடியால், மக்களில் ஒருவரும் ெகாஞ்சம்கூட
சாப்ப டாதருந்தார்கள். 25 எல்லா இராணுவ மக்கள் எல்ேலாரும் ஒரு காட்டிேல
வந்தார்கள்; அங்ேக நலத்த ேல ேதன் கூடு கட்டியருந்தது. 26 மக்கள்
காட்டிேல வந்தேபாது, இேதா, ேதன் ஒழுகக்ெகாண்டிருந்தது; ஆனாலும்
ஒருவனும் அைதத் தன் ைகயனாேல ெதாட்டுத் தன் வாயல் ைவக்கவல்ைல;
மக்கள் அந்த ஆைணயனிமித்தம் பயப்பட்டார்கள். 27 ேயானத்தான் தன்
தகப்பன் மக்களுக்கு ஆைணயட்டைதக் ேகள்வப்படவல்ைல; அவன்
தன் ைகயலிருந்த ேகாைல நீட்டி, அதன் நுனியனாேல ேதன்கூட்ைடக்
குத்த , அைத எடுத்துத் தன் வாய ேல ேபாட்டான்; அதனால் அவனுைடய
கண்கள் ெதளிந்தது‡. 28 அப்ெபாழுது ஜனங்களில் ஒருவன்: இன்ைறக்கு
சாப்படுக றவன் சப க்கப்பட்டவன் என்று உம்முைடய தகப்பனார் மக்களுக்கு
உறுதயாய் ஆைணயட்டிருக்க றார்; ஆகேவ மக்கள் கைளத்தருக்க றார்கள்
என்றான். 29 அப்ெபாழுது ேயானத்தான்: என் தகப்பன் ேதசத்தன் மக்கைளக்
கலங்கச்ெசய்தார்: நான் இந்தத் ேதனிேல ெகாஞ்சம் ருச பார்த்ததல், என்
கண்கள் ெதளிந்தைதப் பாருங்கள். 30 இன்ைறயதனம் மக்கள் தங்களுக்கு
அகப்பட்ட தங்கள் எத ரிகளின் ெகாள்ைளய ேல ஏதாவது சாப்ப ட்டிருந்தால்,
எத்தைன நலமாயருக்கும்; ெபலிஸ்தருக்குள் உண்டான படுெகாைல மிகவும்
அத கமாயருக்குேம என்றான். 31 அவர்கள் அன்ைறயதனம் மிக்மாசலிருந்து
ஆயேலான் வைர ெபலிஸ்தர்கைள முறயடித்தேபாது, மக்கள் மிகவும்
கைளத்தருந்தார்கள். 32 அப்ெபாழுது மக்கள் ெகாள்ைளயன்ேமல் பாய்ந்து,
ஆடுகைளயும், மாடுகைளயும், கன்றுக்குட்டிகைளயும் ப டித்து, தைரய ேல ேபாட்டு
அடித்து, இரத்தத்ேதாடும் சாப்ப ட்டார்கள். 33 அப்ெபாழுது, இேதா, இரத்தத்ேதாடு
இருக்க றைதசாப்ப ட்டதால்மக்கள்ெயேகாவாவுக்குஎத ராகபாவம்ெசய்க றார்கள்
என்று சவுலுக்கு அறவத்தார்கள்; அவன்: நீங்கள் துேராகம்ெசய்தீர்கள்;
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இப்ேபாேத ஒரு ெபரிய கல்ைல என்னிடம் உருட்டிக்ெகாண்டுவாருங்கள்.
34 நீங்கள் மக்களுக்குள்ேள ேபாய், இரத்தத்ேதாடிருக்க றைதச் சாப்படுவதால்,
ெயேகாவாவுக்கு எத ராக பாவம் ெசய்யாதபடிக்கு, அவரவர் தங்கள் மாட்ைடயும்
அவரவர் தங்கள்ஆட்ைடயும் என்னிடத்தல் ெகாண்டுவந்து, இங்ேகஅடித்து, பன்பு
சாப்ப டேவண்டும் என்று அவர்களுக்குச் ெசால்லுங்கள் என்று கட்டைளய ட்டான்;
ஆகேவ, மக்கள் எல்ேலாரும் அவரவர் தங்கள் மாடுகைள அன்று இரவு தாங்கேள
ெகாண்டுவந்து, அங்ேக அடித்தார்கள். 35 பன்பு சவுல் ெயேகாவாவுக்கு ஒரு
பலிபீடத்ைதக் கட்டினான்; அது அவன் ெயேகாவாவுக்குக் கட்டின முதலாவது
பலிபீடம். 36 அதற்குப்பன்பு சவுல்: நாம் இந்த இரவ ேல ெபலிஸ்தர்கைளத்
ெதாடர்ந்துேபாய், காைல ெவளிச்சமாகும் வைர அவர்கைளக் ெகாள்ைளய ட்டு,
அவர்களில் ஒருவைரயும் மீதயாக ைவக்காதருப்ேபாமாக என்றான். அதற்கு
அவர்கள்: உம்முைடய கண்களுக்கு நலமானபடிெயல்லாம் ெசய்யும் என்றார்கள்.
ஆசாரியேனா: நாம் இங்ேக ேதவனிடத்தல் ேசர்ேவாம் என்றான். 37 அப்படிேய:
ெபலிஸ்தர்கைளத் ெதாடர்ந்து ேபாகலாமா? அவர்கைள இஸ்ரேவலின் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுப்பீரா? என்று சவுல் ேதவனிடத்தல் வ சாரித்தான்; அவர் அந்த
நாளிேல அவனுக்கு பதல் ெசால்லவல்ைல. 38 அப்ெபாழுது சவுல்: மக்களின்
தைலவர்கேள, நீங்கள் எல்ேலாரும் இங்ேக ேசர்ந்து வந்து, இன்று இந்தப் பாவம்
எதனாேல உண்டாயற்று என்று பார்த்து அறயுங்கள். 39 அது என் மகனான
ேயானத்தானிடத்தல் காணப்பட்டாலும், அவன் ந ச்சயமாக சாகேவண்டும்
என்று இஸ்ரேவைல இரட்ச க்க ற ெயேகாவாவுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு
ெசால்க ேறன் என்றான்; சகல ஜனங்களுக்குள்ளும் ஒருவனும் அவனுக்குப் பதல்
ெசால்லவல்ைல. 40 அதற்குப்பன்பு அவன் இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாைரயும்
ேநாக்க : நீங்கள் அந்தப்பக்கத்த ேல இருங்கள்; நானும் என் மகனான
ேயானத்தானும் இந்தப்பக்கத்தல் இருப்ேபாம் என்றான்; மக்கள் சவுைலப்பார்த்து:
உம்முைடய கண்களுக்கு நலமானபடி ெசய்யும் என்றார்கள். 41அப்ெபாழுது சவுல்
இஸ்ரேவலின்ேதவனாகயெயேகாவாைவ ேநாக்க : ந தானமாய்க் கட்டைளய ட்டு
உண்ைமைய வளங்கச்ெசய்யும் என்றான்; அப்ெபாழுது ேயானத்தான்ேமலும்
சவுலின்ேமலும் சீட்டு வழுந்தது, மக்கேளா தப்பனார்கள். 42 எனக்கும் என்
மகனான ேயானத்தானுக்கும் சீட்டுப்ேபாடுங்கள் என்று சவுல் ெசான்னேபாது,
ேயானத்தான்ேமல்சீட்டுவழுந்தது. 43அப்ெபாழுதுசவுல்ேயானத்தாைனப்பார்த்து:
நீ ெசய்தது என்ன? எனக்குச் ெசால் என்று ேகட்டான். அதற்கு ேயானத்தான்: என்
ைகயல்இருக்கறேகாலின்நுனியனாேலெகாஞ்சம்ேதன்எடுத்துருச பார்த்ேதன்;
அதற்காக நான் சாகேவண்டும் என்றான். 44 அப்ெபாழுது சவுல்: ேயானத்தாேன,
நீ சாகத்தான் ேவண்டும்; இல்லாவ ட்டால் ேதவன் எனக்கு அதற்குச் சரியாகவும்
அதற்கு அதகமாகவும் ெசய்யக்கடவர் என்றான். 45 மக்கேளா சவுைல பார்த்து:
இஸ்ரேவலிேல இந்தப் ெபரிய இரட்ச ப்ைபச் ெசய்த ேயானத்தான் ெகாைல
ெசய்யப்படலாமா? அது கூடாது; அவனுைடய தைலயல் இருக்கற ஒரு முடியும்
தைரய ேல வழப்ேபாக றதல்ைல என்று ெயேகாவாவுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு
ஆைணயட்டுச் ெசால்லுக ேறாம்; ேதவன்துைணநற்கஅவன்இன்றுகாரியத்ைத
நடப்ப த்தான் என்றார்கள்; அப்படிேய ேயானத்தான் சாகாதபடி, மக்கள் அவைனத்
தப்புவத்தார்கள். 46 சவுல் ெபலிஸ்தர்கைள பன்ெதாடராமல் தரும்பவ ட்டான்;
ெபலிஸ்தர்களும்தங்கள்இடத்த ற்குப் ேபாய்வ ட்டார்கள்.

சவுல்இஸ்ரேவலர்களின்பைகவர்கேளாடு ேபாரிடுதல்
47 இப்படிச் சவுல் இஸ்ரேவைல ஆளுகற ராஜரீகத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டு,

சுற்றலும் இருக்கற தன்னுைடய எல்லா எத ரிகளாகய ேமாவாப யர்களுக்கும்,
அம்ேமான் மக்களுக்கும், ஏேதாமியர்களுக்கும், ேசாபாவன் ராஜாக்களுக்கும்,
ெபலிஸ்தர்களுக்கும் வ ேராதமாக யுத்தம்ெசய்து, எவர்கள்ேமல்
பைடெயடுத்தாேனா, அவர்கைளெயல்லாம் அடக்கனான். 48 அவன் பலத்து,
அமேலக்கயர்கைள முறயடித்து, இஸ்ரேவலர்கைளக் ெகாள்ைளயடுகற
எல்ேலாருைடய ைகக்கும் அவர்கைள மீட்ெடடுத்தான். 49 சவுலுக்கு இருந்த
மகன்கள்: ேயானத்தான், இஸ்வ , மல்கசூவா என்பவர்கள் அவனுைடய இரண்டு
மகள்களில், மூத்தவள் ேபர் ேமராப், இைளயவள் ேபர் மீகாள். 50 சவுலுைடய
மைனவயன் ேபர் அக ேனாவாம், அவள் அகமாசன் மகள்; அவனுைடய
ேசனாபதயன் ெபயர் அப்ேனர், அவன் சவுலுைடய ச றய தகப்பனாகய ேநரின்
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மகன். 51 கீஸ் சவுலின் தகப்பன்; அப்ேனரின் தகப்பனாகய ேநர் ஆப ேயலின்
மகன். 52 சவுல் இருந்த நாெளல்லாம் ெபலிஸ்தர்களின்ேமல் கடினமான யுத்தம்
நடந்தது;சவுல்ஒருபராக்க ரமசாலிையேயாஒருபலசாலிையேயாபார்க்கும்ேபாது,
அவர்கள்எல்ேலாைரயும்தன்னிடம் ேசர்த்துக்ெகாள்ளுவான்.

அத்த யாயம் 15
சவுைல ராஜாவாகஇராதபடிெயேகாவா புறக்கணித்தல்

1 பன்பு சாமுேவல் சவுைலப் பார்த்து: இஸ்ரேவலர்களாகய தம்முைடய
மக்கள்ேமல் உம்ைம ராஜாவாக அப ேஷகம்ெசய்வதற்குக் ெயேகாவா என்ைன
அனுப்பனாேர; இப்ேபாதும் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதகளின் சத்தத்ைதக்
ேகளும்: 2 ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
இஸ்ரேவலர்கள் எக ப்தலிருந்துவந்தேபாது,அமேலக்குஅவர்களுக்குவழிமற த்த
ெசய்ைகைய மனத ேல ைவத்தருக்க ேறன். 3இப்ேபாதும் நீ ேபாய், அமேலக்ைகக்
ெகான்று, அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்ைறயும் அழித்து அவன்ேமல்
இரக்கம் ைவக்காமல், ஆண்கைளயும், ெபண்கைளயும், பள்ைளகைளயும்,
குழந்ைதகைளயும், மாடுகைளயும், ஆடுகைளயும், ஒட்டகங்கைளயும்,
கழுைதகைளயும் ெகான்று ேபாடு என்கறார் என்று ெசான்னான். 4 அப்ெபாழுது
சவுல்: இைத மக்களுக்கு அறயப்படுத்த , ெதலாய மிேல அவர்கைள
கணக்ெகடுத்தான்; அவர்கள் இரண்டு லட்சம் காலாட்களும், யூதா மக்கள்
பத்தாய ரம்ேபருமாக இருந்தார்கள். 5 சவுல் அமேலக்குைடய பட்டணம்
வைர வந்து, பள்ளத்தாக்க ேல காத்தருந்தான். 6 சவுல் ேகனியைர பார்த்து:
நான் அமேலக்கயர்கேளாடு உங்கைளயும் அழிக்காதபடி, நீங்கள் அவர்கள்
நடுவலிருந்து வலக ப்ேபாங்கள்; இஸ்ரேவல் எக ப்தலிருந்து வந்தேபாது, நீங்கள்
அவர்கள் எல்ேலாருக்கும் தையெசய்தீர்கள் என்றான்; அப்படிேய ேகனியர்கள்
அமேலக்கயர்களின் நடுவலிருந்து வலக ப்ேபானார்கள். 7 அப்ெபாழுது
சவுல்: ஆவலா துவங்க எக ப்த ற்கு எத ேரயருக்க ற சூருக்குப்ேபாகும்
எல்ைல வைர இருந்த அமேலக்கயர்கைள முறயடித்து, 8 அமேலக்கயர்களின்
ராஜாவான ஆகாைக உய ேராடு ப டித்தான்; மக்கள் அைனவைரயும் கூர்ைமயான
பட்டயத்தாேல படுெகாைலெசய்தான்.

சவுலின்பாவத்ைத சாமுேவல்உணர்த்துதல்
9 சவுலும் மக்களும் ஆகாைகயும், ஆடுமாடுகளில் ச றந்தைவகைளயும்,

ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், நலமானஎல்லாவற்ைறயும்,அழித்துப்ேபாட மனமில்லாமல்
தப்பைவத்து, அற்பமானைவகளும் உதவாதைவகளுமான அைனத்ைதயும்
முற்றலும் அழித்துப்ேபாட்டார்கள். 10 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
சாமுேவலுக்கு உண்டாக , அவர் ெசான்னது: 11 நான் சவுைல ராஜாவாக்கயது
எனக்கு வருத்தமாக இருக்க றது; அவன் என்ைனவட்டுத் தரும்ப , என்
வார்த்ைதகைள நைறேவற்றாமல் ேபானான் என்றார்; அப்ெபாழுது சாமுேவல்
மனம்வருந்த ,இரவுமுழுவதும்ெயேகாவாைவ ேநாக்க க்கூப்ப ட்டான். 12மறுநாள்
அதகாைலயல் சாமுேவல் சவுைலச் சந்த க்கப்ேபானான்; அப்ெபாழுது சவுல்
கர்ேமலுக்கு வந்து, தனக்கு ஒரு ெவற்றதூண் நாட்டி, பன்பு பல இடங்களில்
ெசன்று கல்காலுக்குப் ேபானான் என்று, சாமுேவலுக்கு அறவக்கப்பட்டது.
13 சாமுேவல் சவுலினிடத்த ற்கு ேபானான்; சவுல் அவைன ேநாக்க : நீர்
ெயேகாவாவால் ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்; ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதைய
நைறேவற்ற ேனன் என்றான். 14 அதற்குச் சாமுேவல்: அப்படியானால் என்
காதுகளில் வழுகற ஆடுகளின் சத்தமும், எனக்குக் ேகட்க ற மாடுகளின்
சத்தமும் என்ன என்றான். 15 அதற்குச் சவுல்: அமேலக்கயர்களிடத்தலிருந்து
அைவகைளக் ெகாண்டு வந்தார்கள்; மக்கள் ஆடுமாடுகளில் நலமானைவகைள
உம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப் பலியடும்படிக்குத் தப்பைவத்தார்கள்;
மற்றைவகைள முற்றலும் அழித்துப்ேபாட்ேடாம் என்றான். 16 அப்ெபாழுது
சாமுேவல்: அந்தப்ேபச்ைசவடும்,ெயேகாவாஇந்தஇரவல்எனக்குச்ெசான்னைத
உமக்கு அறவக்க ேறன் என்று சவுேலாேட ெசான்னான். அவன்: ெசால்லும்
என்றான். 17 அப்ெபாழுது சாமுேவல்: நீர் உம்முைடய பார்ைவக்குச் ச றயவராக
இருந்தேபாது அல்லேவா இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களுக்குத் தைலவரானீர்;
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ெயேகாவா உம்ைம இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக அப ேஷகம் ெசய்தாேர.
18 இப்ேபாதும் ெயேகாவா: நீ ேபாய் அமேலக்கயர்களாகய அந்தப் பாவ கைளக்
ெகான்று, அவர்கைள முழுவதுமாக அழிக்கும்வைர, அவர்கேளாடு யுத்தம்ெசய்
என்று ெசால்லி, உம்ைம அந்த வழியாக அனுப்பனார். 19 இப்படியருக்க, நீர்
ெயேகாவாவுைடய ெசால்ைலக்ேகட்காமல், ெகாள்ைளப்ெபாருட்களின் ேமல்
ஆைசைவத்து, ெயேகாவாவுைடய பார்ைவக்குப் தீங்கானைத ெசய்தது என்ன
என்றான். 20 சவுல் சாமுேவைல ேநாக்க : நான் ெயேகாவாவுைடய ெசால்ைலக்
ேகட்டு, ெயேகாவா என்ைன அனுப்பன வழியாய்ப் ேபாய், அமேலக்கன்
ராஜாவான ஆகாைகக் ெகாண்டுவந்து, அமேலக்கயர்கைளக் ெகாைல
ெசய்ேதன். 21 மக்கேளா உம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குக் கல்காலிேல
பலியடுவதற்காக, ெகாள்ைளப்ெபாருட்களிேல சாபத்தீடாகும் ஆடுமாடுகளிேல
முதன்ைமயானவகைளப் ப டித்துக்ெகாண்டு வந்தார்கள் என்றான். 22 அதற்குச்
சாமுேவல்:
“ெயேகாவாவுைடய சத்தத்த ற்குக்கீழ்ப்படிக றைதவ ட,
சர்வாங்கதகனங்களும்பலிகளும்ெயேகாவாவுக்குப் ப ரியமாயருக்குேமா?
பலிையவ ட கீழ்ப்படிதலும், ஆட்டுக்கடாக்களின் ெகாழுப்ைபவ ட

ெசவெகாடுத்தலும்உத்தமம்.
23கலகம்ெசய்தல்பல்லிசூனிய பாவத்த ற்கும்,
ப டிவாதம்ெசய்தல்அவபக்த க்கும்வக்க ரகஆராதைனக்கும் சமமாகஇருக்க றது;
நீர் ெயேகாவாவுைடயவார்த்ைதையப் புறக்கணித்ததாேல,
அவர்உம்ைம ராஜாவாகஇல்லாதபடி புறக்கணித்துத்தள்ளினார்”
என்றான். 24அப் ெபாழுது சவுல் சாமுேவைல ேநாக்க : நான் ெயேகாவாவுைடய

கட்டைளையயும் உம்முைடய வார்த்ைதகைளயும் மீறனதால் பாவம் ெசய்ேதன்;
நான் மக்களுக்குப் பயந்து, அவர்கள் ெசால்ைலக் ேகட்ேடன். 25இப்ேபாதும் நீர் என்
பாவத்ைத மன்னித்து, நான் ெயேகாவாைவ ெதாழுதுெகாள்ளும்படி, என்ேனாடு
தரும்பவாரும் என்றான். 26 சாமுேவல் சவுைலப் பார்த்து: நான் உம்ேமாடு
தரும்பவருவதல்ைல; ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையப் புறக்கணித்தீர்;
நீர் இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக இல்லாதபடி, ெயேகாவா உம்ைமயும்
புறக்கணித்துத் தள்ளினார் என்றான். 27 ேபாகும்படி சாமுேவல் தரும்புக றேபாது,
சவுல், அவனுைடய சால்ைவயன் ெதாங்கைலப் ப டித்துக் ெகாண்டான், அது
கழிந்துேபாய ற்று. 28 அப்ெபாழுது சாமுேவல் அவைன பார்த்து: ெயேகாவா
இன்று உம்மிடத்தலிருந்த இஸ்ரேவலின் ராஜ்ஜியத்ைதக் க ழித்துப்ேபாட்டு,
உம்ைமவ ட உத்தமனாயருக்க ற உம்முைடய ேதாழனுக்கு அைதக் ெகாடுத்தார்.
29 இஸ்ரேவலின் ெபலனாக இருப்பவர் ெபாய் ெசால்லுகறதும் இல்ைல; தாம்
ெசான்னதலிருந்து மனம் மாறுவதும் இல்ைல; மனம் மாற அவர் மனிதன்
அல்ல என்றான். 30 அதற்கு அவன்: நான் பாவம் ெசய்ேதன்; இப்ேபாது
என் மக்களின் மூப்பர்களுக்கு முன்பாகவும், இஸ்ரேவலுக்கு முன்பாகவும்
நீர் என்ைனக் கனப்படுத்த , நான் உம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாைவத்
ெதாழுதுெகாள்ளும்படி, என்ேனாடு தரும்பவாரும் என்றான். 31 அப்ெபாழுது
சாமுேவல் தரும்ப ச் சவுலுக்குப் பன்ெசன்றான்; சவுல் ெயேகாவாைவத்
ெதாழுதுெகாண்டான். 32 பன்பு சாமுேவல்: அமேலக்கன் ராஜாவான
ஆகாைக என்னிடத்தல் ெகாண்டுவாருங்கள் என்றான்; ஆகாக் சந்ேதாஷமாய்
அவனிடத்தல்வந்து, மரணத்தன்கசப்பு ேபானது ந ச்சயம் என்றான். 33சாமுேவல்:
உன் பட்டயம் ெபண்கைளப் பள்ைள இல்லாதவர்களாக ஆக்கனதுேபால,
ெபண்களுக்குள்ேள உன் தாயும் பள்ைள இல்லாதவள் ஆவாள் என்று
ெசால்லி, சாமுேவல் கல்காலிேல ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக ஆகாைகத் துண்டு
துண்டாக ெவட்டிப்ேபாட்டான். 34 பன்பு சாமுேவல் ராமாவுக்குப் ேபானான்;
சவுேலா தன் ஊராகய க பயாவலிருக்கற தன் வீட்டுக்குப் ேபாய்வ ட்டான்.
35 சவுல் மரணமைடயும் நாள்வைர சாமுேவல் அப்புறம் அவைனக் கண்டு
ேபசவல்ைல;இஸ்ரேவலின்ேமல்சவுைலராஜாவாக்கனதற்காகக்ெயேகாவாமன
வருத்தப்பட்டதனால், சாமுேவல்சவுலுக்காகத்துக்கப்பட்டுக்ெகாண்டிருந்தான்.

அத்த யாயம் 16
சாமுேவல்தாவீைதஅப ேஷகம்ெசய்தல்
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1 ெயேகாவா சாமுேவைலப் பார்த்து: இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக
இல்லாதபடிக்கு, நான் புறக்கணித்துத் தள்ளின சவுலுக்காக நீ
எதுவைர துக்கப்பட்டுக்ெகாண்டிருப்பாய்; நீ உன் ெகாம்ைப ைதலத்தால்
ந ரப்ப க்ெகாண்டுவா; ெபத்ெலேகமியனாகய ஈசாயனிடத்த ற்கு உன்ைன
அனுப்புேவன்; அவனுைடய மகன்களில் ஒருவைன நான் ராஜாவாகத்
ெதரிந்துெகாண்ேடன் என்றார். 2 அதற்குச் சாமுேவல்: நான் எப்படிப்ேபாேவன்;
சவுல் இைதக் ேகள்வப்பட்டால், என்ைனக் ெகான்றுேபாடுவாேன என்றான்;
அப்ெபாழுது ெயேகாவா: நீ ஒரு காைளையக் ைகேயாேட ெகாண்டுேபாய்,
ெயேகாவாவுக்குப் பலிய டவந்ேதன் என்று ெசால்லி, 3 ஈசாையப் பலிவருந்த ற்கு
அைழப்பாயாக; அப்ெபாழுது நீ ெசய்யேவண்டியைத நான் உனக்கு அறவப்ேபன்;
நான் உனக்குச் ெசால்க றவைன எனக்காக அப ேஷகம்ெசய்வாயாக என்றார்.
4 ெயேகாவா ெசான்னபடிேய சாமுேவல் ெசய்து, ெபத்ெலேகமுக்குப் ேபானான்;
அப்ெபாழுது அந்த ஊரின் மூப்பர்கள் நடுக்கத்ேதாடு அவனுக்கு எத ராக
வந்து, நீர் வருகறது சமாதானமா என்றார்கள். 5 அதற்கு அவன்: சமாதானம்
தான்; ெயேகாவாவுக்குப் பலிய டவந்ேதன்; நீங்கள் உங்கைளப் பரிசுத்தம்
ெசய்துெகாண்டு, என்ேனாடு பலிவருந்த ற்கு வாருங்கள் என்றான்; ேமலும்
ஈசாையயும் அவனுைடய மகன்கைளயும் பரிசுத்தம்ெசய்து, அவர்கைளப்
பலிவருந்த ற்கு அைழத்தான். 6 அவர்கள் வந்தேபாது, அவன் எலியாைபப்
பார்த்தவுடேன: ெயேகாவாவால் அப ேஷகம் ெசய்யப்படுபவன் இவன்தாேனா
என்றான். 7 ெயேகாவா சாமுேவைல பார்த்து: நீ இவனுைடய முகத்ைதயும்,
இவனுைடய சரீர வளர்ச்சையயும் பார்க்கேவண்டாம்; நான் இவைனப்
புறக்கணித்ேதன்; மனிதன் பார்க்க றபடி நான் பார்க்கமாட்ேடன்; மனிதன்
முகத்ைதப் பார்ப்பான்; ெயேகாவாேவா இருதயத்ைதப் பார்க்க றார் என்றார்.
8 அப்ெபாழுது ஈசாய் அபனதாைப அைழத்து, அவைனச் சாமுேவலுக்கு
முன்பாகக் கடந்துேபாகச்ெசய்தான்; அவன்: இவைனயும் ெயேகாவா ெதரிந்து
ெகாள்ளவல்ைல என்றான். 9 ஈசாய் சம்மாைவயும் கடந்துேபாகச்ெசய்தான்;
அவன்: இவைனயும் ெயேகாவா ெதரிந்துெகாள்ளவல்ைல என்றான்.
10 இப்படி ஈசாய் தன்னுைடய மகன்களில் ஏழு ேபைர சாமுேவலுக்கு முன்பாகக்
கடந்துேபாகச்ெசய்தான்; பன்பு சாமுேவல் ஈசாையப் பார்த்து: ெயேகாவா
இவர்களில் ஒருவைனயும் ெதரிந்துெகாள்ளவல்ைல என்று ெசால்லி;
11உன்னுைடய பள்ைளகள் இவ்வளவுதானா என்று ஈசாையக் ேகட்டான். அதற்கு
அவன்: இன்னும் எல்ேலாருக்கும் இைளயவன் ஒருவன் இருக்கறான்; அவன்
ஆடுகைள ேமய்த்துக்ெகாண்டிருக்க றான் என்றான்; அப்ெபாழுது சாமுேவல்
ஈசாையப்பார்த்து: ஆள்அனுப்ப அவைனஅைழத்துவா;அவன்இங்ேகவரும்வைர
நான்சாப்ப டாமல்இருப்ேபன்என்றான். 12ஆள்அனுப்ப அவைனவரவைழத்தான்;
அவன் சவந்த ேமனியும், அழகய கண்களும், நல்ல அழகுள்ளவனாக இருந்தான்;
அப்ெபாழுதுெயேகாவாஇவன்தான்,நீஎழுந்துஇவைனஅப ேஷகம்ெசய்என்றார்.
13அப்ெபாழுதுசாமுேவல்: ைதலக்ெகாம்ைபஎடுத்து,அவைனஅவன்சேகாதரர்கள்
நடுவ ேல அப ேஷகம்ெசய்தான்; அந்த நாள் முதற்ெகாண்டு, ெயேகாவாவுைடய
ஆவயானவர் தாவீதன்ேமல் வந்து இறங்கயருந்தார்; சாமுேவல் எழுந்து
ராமாவுக்குப் ேபாய்வ ட்டான்.

சவுைலத்தீயஆவ துன்புறுத்துதல்
14 ெயேகாவாவுைடய ஆவ சவுைல வ ட்டு நீங்கனார்; கர்த்தரால் வரவ டப்பட்ட

ஒரு தீயஆவ அவைனஅைலக்கழித்துக்ெகாண்டிருந்தது. 15அப்ெபாழுது சவுலின்
ஊழியக்காரர்கள் அவைன பார்த்து: இேதா, ேதவனால் வ டப்பட்ட ஒரு தீய ஆவ
உம்ைம அைலக்கழிக்க றேத. 16 சுரமண்டலம் வாச க்க றதல் ேதறன ஒருவைனத்
ேதடும்படிக்கு, எங்கள் ஆண்டவனாகய நீர் உமக்கு முன்பாக ந ற்க ற உம்முைடய
அடியாருக்குக் கட்டைளயடும்; அப்ெபாழுது ேதவனால் வ டப்பட்ட தீய ஆவ
உம்ேமல் இறங்கும்ேபாது, அவன் தன் ைகயனால் அைத வாச த்தால் உமக்குச்
சுகமுண்டாகும் என்றார்கள். 17 சவுல் தன்னுைடய ஊழியக்காரர்கைளப் பார்த்து:
நன்றாக வாச க்கத்தக்க ஒருவைனத் ேதடி, என்னிடத்தல் ெகாண்டுவாருங்கள்
என்றான். 18 அப்ெபாழுது அந்த ேவைலக்காரரில் ஒருவன் பதலாக: இேதா,
ெபத்ெலேகமியனான ஈசாயன் மகன் ஒருவைன பார்த்தருக்க ேறன்; அவன்
வாச ப்பதல் ேதறனவன், அவன் பலசாலி, யுத்தவீரன், ேபச்சு த றைம உள்ளவன்,
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அழகானவன்; ெயேகாவா அவேனாடு இருக்கறார் என்றான். 19 அப்ெபாழுது
சவுல்: ஈசாயனிடத்தல் ஆட்கைள அனுப்ப , ஆட்டு மந்ைதயல் இருக்கற
உன் மகனான தாவீைத என்னிடத்தல் அனுப்பு என்று ெசால்லச் ெசான்னான்.
20அப்ெபாழுது ஈசாய்: அப்பத்ைதயும், ஒரு ேதால்ைப த ராட்ைச ரசத்ைதயும், ஒரு
ெவள்ளாட்டுக்குட்டிையயும் கழுைதயன் ேமல் ஏற்ற , தன் மகனான தாவீதன்
மூலமாக சவுலுக்கு அனுப்பனான். 21 அப்படிேய தாவீது சவுலிடத்தல் வந்து,
அவனுக்கு முன்பாக நன்றான்; அவன் இவைன மிகவும் ேநச த்தான்; அவனுக்கு
இவன்ஆயுததாரியானான். 22சவுல்ஈசாயனிடத்தல்ஆள்அனுப்ப ,தாவீதுஎனக்கு
முன்பாக ந ற்கட்டும்; என்னுைடய கண்களில் அவனுக்குத் தயவு கைடத்தது என்று
ெசால்லச் ெசான்னான். 23 அப்படிேய ேதவனால் வ டப்பட்ட தீய ஆவ சவுைலப்
ப டிக்கும்ேபாது, தாவீது சுரமண்டலத்ைத எடுத்து, தன்னுைடய ைகயனால்
வாச ப்பான்; அதனாேல தீய ஆவ சவுைல வ ட்டு நீங்க , ஆறுதலைடந்து,
சுகமைடவான்.

அத்த யாயம் 17
இஸ்ரேவலர்களுக்குக் ேகாலியாத்தன்சவால்

1 ெபலிஸ்தர்கள் யுத்தம் ெசய்வதற்குத் தங்கள் இராணுவங்கைளச்
ேசர்த்து, யூதாவலுள்ள ேசாக்ேகாவ ேல ஒன்றாகக் கூடி, ேசாக்ேகாவுக்கும்
அெசக்காவுக்கும் நடுேவ இருக்கற எேபஸ்தம்மீமிேல முகாமிட்டார்கள்.
2 சவுலும் இஸ்ரேவல் மனிதர்களும் ஒன்றாகக் கூடி, ஏலா பள்ளத்தாக்க ேல
முகாமிட்டு, ெபலிஸ்தர்களுக்கு எத ராக யுத்தத்த ற்கு அணிவகுத்து நன்றார்கள்.
3 ெபலிஸ்தர்கள் அந்தப்பக்கத்தல் ஒரு மைலயன்ேமலும், இஸ்ரேவலர்கள்
இந்தப்பக்கத்தல் ஒரு மைலயன்ேமலும் நன்றார்கள்; அவர்களுக்கு நடுேவ
பள்ளத்தாக்கு இருந்தது. 4 அப்ெபாழுது காத் ஊரானாகய ேகாலியாத்
என்னும் ேபருள்ள ஒரு வீரன் ெபலிஸ்தர்களின் முகாமிலிருந்து புறப்பட்டு
வந்து நடுேவ ந ற்பான்; அவன் உயரம் ஆறு முழமும் ஒரு ஜாணுமாம்.
5 அவன் தன்னுைடய தைலயன்ேமல் ெவண்கல கவசத்ைதப் ேபாட்டு, ஒரு
ேபார்க்கவசம் அணிந்தருப்பான்; அந்தக் கவசத்தன் எைட ஐயாய ரம் ேசக்கல்
ெவண்கலமாக இருக்கும். 6 அவன் தன்னுைடய கால்களிேல ெவண்கலக்
கவசத்ைதயும் தன்னுைடய ேதாள்களின்ேமல் ெவண்கலக் ேகடகத்ைதயும்
அணிந்தருப்பான். 7 அவனுைடய ஈட்டியன் தாங்குக்ேகால் ெநசவுக்காரர்களின்
தற மரத்தன் அடர்த்தயாகவும் அவன் ஈட்டியன் முைன அறுநூறு ேசக்கல்
இரும்புமாயருக்கும்; ேகடகம் ப டிக்க றவன் அவனுக்கு முன்னாக நடப்பான்.
8 அவன் வந்து நன்று, இஸ்ரேவல் இராணுவங்கைளப் பார்த்துச் சத்தமிட்டு,
நீங்கள் யுத்தத்த ற்கு அணிவகுத்து நற்க றது என்ன? நான் ெபலிஸ்தயன்
அல்லவா? நீங்கள் சவுலின்ஊழியக்காரர்கள் அல்லவா? உங்களில் ஒருவைனத்
ெதரிந்து ெகாள்ளுங்கள், அவன் என்னிடத்தல் வரட்டும். 9 அவன் என்ேனாேட
யுத்தம்ெசய்யவும்என்ைனக்ெகால்லவும்த றைமயுள்ளவனாகஇருந்தால்,நாங்கள்
உங்களுக்குேவைலக்காரர்களாகஇருப்ேபாம்;நான்அவைனெஜயத்துஅவைனக்
ெகால்ேவனானால்,நீங்கள்எங்களுக்குேவைலக்காரர்களாகஇருந்து,எங்களுக்கு
பணிவைட ெசய்யேவண்டும் என்று ெசால்லி, 10 பன்னும் அந்தப் ெபலிஸ்தயன்:
நான் இன்ைறயதனம் இஸ்ரேவலுைடய இராணுவங்களுக்கு சவால் வ ட்ேடன்;
நாம் ஒருவேராடு ஒருவர் யுத்தம்ெசய்ய ஒருவைன வடுங்கள் என்று
ெசால்லிக்ெகாண்டு வருவான். 11 சவுலும் இஸ்ரேவலர்கள் அைனவரும் அந்தப்
ெபலிஸ்தனுைடயவார்த்ைதகைளக் ேகட்டு, கலங்க மிகவும் பயப்பட்டார்கள்.

தாவீதுேபாருக்குச்ெசல்லுதல்
12 தாவீது என்பவன் யூதாவலுள்ள ெபத்ெலேகம் ஊரானான ஈசாய் என்னும்

ெபயருள்ள எப்ப ராத்தய மனிதனுைடய மகனாக இருந்தான்; ஈசாய்க்கு எட்டு
மகன்கள் இருந்தார்கள்; இவன் சவுலின் நாட்களிேல மற்ற மக்களுக்குள்ேள
வயது முத ர்ந்த க ழவனாக மத க்கப்பட்டான். 13 ஈசாயனுைடய மூன்று
மூத்த மகன்கள் சவுேலாடு யுத்தத்த ற்குப் ேபாயருந்தார்கள்; யுத்தத்த ற்குப்
ேபாயருந்த அவனுைடய மூன்று மகன்களில் மூத்தவனுக்கு எலியாப் என்றும்,
இரண்டாம் மகனுக்கு அபனதாப் என்றும், மூன்றாம் மகனுக்கு சம்மா என்றும்
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ெபயர். 14 தாவீது எல்ேலாருக்கும் இைளயவன்; மூத்தவர்களாகய அந்த
மூன்றுேபரும் சவுேலாடுப் ேபாயருந்தார்கள். 15 தாவீது சவுைலவ ட்டுத்
தரும்ப ப்ேபாய் ெபத்ெலேகமிலிருக்க ற தன் தகப்பனுைடய ஆடுகைள
ேமய்த்துக்ெகாண்டிருந்தான். 16 அந்தப் ெபலிஸ்தயன் காைலயலும்
மாைலயலும் 40 நாட்கள் வந்துவந்து நற்பான். 17 ஈசாய் தன்னுைடய மகனான
தாவீைத பார்த்து: உன்னுைடய சேகாதரர்களுக்கு இந்த ஒரு மரக்கால்*
வறுத்த பயற்ைறயும், இந்தப் பத்து அப்பங்கைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டு,
முகாமிலிருக்க ற உன்னுைடய சேகாதரர்களிடத்தல் ஓட்டமாகப் ேபாய்,
18 இந்தப் பத்துப் பால்கட்டிகைள ஆய ரம்ேபருக்கு அத பதயானவனிடத்தல்
ெகாடுத்து, உன் சேகாதரர்கள் சுகமாயருக்க றார்களா என்று வசாரித்து,
அவர்களிடத்தல் அைடயாளம் வாங்க க்ெகாண்டுவா என்றான். 19 அப்ெபாழுது
சவுலும், அவர்களும், இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும், ஏலா பள்ளத்தாக்க ேல
ெபலிஸ்தர்கேளாடுயுத்தம்ெசய்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 20தாவீதுஅதகாைலயல்
எழுந்து, ஆடுகைளக் காவலாளிய டம் ஒப்பைடத்துவ ட்டு, ஈசாய் தனக்குக்
கற்ப த்தபடிேய எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய், இரதங்கள் இருக்கற இடத்த ேல
வந்தான்; இராணுவங்கள் அணிவகுத்து நன்று, யுத்தத்த ற்ெகன்று
ஆர்ப்பரித்தார்கள். 21 இஸ்ரேவலர்களும் ெபலிஸ்தர்களும் ஒருவருக்கு
எத ராக ஒருவர் அணிவகுத்துக் ெகாண்டிருந்தார்கள். 22 அப்ெபாழுது தாவீது:
தான் ெகாண்டுவந்தைவகைள இறக்க , ெபாருட்கைள காக்க றவனிடத்தல்
ஒப்பைடத்துவ ட்டு, இராணுவங்களுக்குள் ஓடி, தன் சேகாதரர்கைளப்பார்த்து:
சுகமாயருக்க றீர்களா என்று ேகட்டான். 23 அவன் இவர்கேளாடு
ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, இேதா, காத் ஊரானாகய ேகாலியாத் என்னும்
ேபருள்ள அந்தப் ெபலிஸ்தய வீரன் ெபலிஸ்தர்களின் இராணுவங்களிலிருந்து
எழும்பவந்து நன்று, முன்பு ெசான்ன வார்த்ைதகைளேய ெசான்னான்;
அைதத் தாவீது ேகட்டான். 24 இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் அந்த மனிதைனப்
பார்க்கும்ேபாது மிகவும் பயப்பட்டு, அவன் முகத்த ற்கு வலக ஓடிப்ேபாவார்கள்.
25அந்தேநரத்தல்இஸ்ரேவலர்கள்: வந்துநற்க றஅந்தமனிதைனப்பார்த்தீர்களா?,
இஸ்ரேவைல ந ந்த க்க வந்து நற்க றான்; இவைனக் ெகால்க றவன் எவேனா,
அவைன ராஜா மிகவும் ஐசுவரியவானாக்க , அவனுக்குத் தம்முைடய மகைளத்
தந்து, அவனுைடய தகப்பன் வீட்டாைர இஸ்ரேவலிேல வரியல்லாமல் வாழச்
ெசய்வார் என்றார்கள். 26 அப்ெபாழுது தாவீது தன்னுடன் நற்க றவர்கைளப்
பார்த்து, இந்தப் ெபலிஸ்தயைனக் ெகான்று இஸ்ரேவலுக்கு ேநரிட்ட
ந ந்ைதைய நீக்குகறவனுக்கு என்ன ெசய்யப்படும்; ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய
இராணுவங்கைள ந ந்த ப்பதற்கு வருத்தேசதனம் இல்லாத இந்த ெபலிஸ்தயன்
எம்மாத்த ரம் என்றான். 27அதற்கு மக்கள்: அவைனக் ெகால்க றவனுக்கு இன்ன
இன்னபடி ெசய்யப்படும் என்று முன் ெசான்ன வார்த்ைதகைளேய அவனுக்குச்
ெசான்னார்கள். 28 அந்த மனிதர்கேளாடு அவன் ேபச க்ெகாண்டிருக்க றைத
அவன் மூத்த சேகாதரனாகய எலியாப் ேகட்டேபாது, அவன் தாவீதன்ேமல்
ேகாபம் ெகாண்டு: நீ இங்ேக வந்தது என்ன? வனாந்த ரத்தலுள்ள அந்தக்
ெகாஞ்ச ஆடுகைள நீ யாரிடம் ஒப்பைடத்தாய்? யுத்தத்ைதப் பார்க்க அல்லவா
வந்தாய்? உன் ெபருைமையயும், உன் இருதயத்தன் அகங்காரத்ைதயும் நான்
அற ேவன் என்றான். 29 அதற்குத் தாவீது: நான் இப்ெபாழுது ெசய்தது என்ன?
நான் வந்ததற்கு காரணம் இல்ைலயா என்று ெசால்லி, 30 அவைன வட்டு,
ேவெறாருவனிடத்தல் தரும்ப , அந்தப்படிேய ேகட்டான்; மக்கள் முன்ேபாலேவ
பதல்ெசான்னார்கள். 31தாவீதுெசான்னவார்த்ைதகைளஅவர்கள்ேகட்டு,அைதச்
சவுலினிடம்அறவத்தார்கள்;அப்ெபாழுதுஅவன்அவைனஅைழத்தான். 32தாவீது
சவுைல பார்த்து: இவனால் ஒருவனுைடய இருதயமும் கலங்க ேவண்டியதல்ைல;
உம்முைடயஅடியானாகயநான்ேபாய்,இந்தப்ெபலிஸ்தேனாேடயுத்தம்ெசய்ேவன்
என்றான். 33 அப்ெபாழுது சவுல் தாவீைத ேநாக்க : நீ இந்தப் ெபலிஸ்தேனாேட
எத ர்த்து யுத்தம்ெசய்ய உன்னால் முடியாது; நீ இைளஞன், அவேனா தன்
சறுவயது முதல் யுத்தவீரன் என்றான். 34 தாவீது சவுைலப்பார்த்து: உம்முைடய
அடியான் என் தகப்பனுைடய ஆடுகைள ேமய்த்துக்ெகாண்டிருக்க றேபாது, ஒரு
முைற ஒரு சங்கமும் ஒரு கரடியும் வந்து, மந்ைதயலிருக்கற ஒரு ஆட்ைடப்
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ப டித்துக்ெகாண்டது. 35 நான் அைதப் பன்ெதாடர்ந்துேபாய், அைத அடித்து,
அைத அதன் வாய்க்குத் தப்புவ த்ேதன்; அது என்ேமல் பாய்ந்தேபாது, நான்
அதன் தாைடையப் ப டித்து, அைத அடித்துக் ெகான்று ேபாட்ேடன். 36 அந்தச்
சங்கத்ைதயும் அந்தக் கரடிையயும் உம்முைடய அடியானாகய நான் ெகான்ேறன்;
வருத்தேசதனமில்லாத இந்தப் ெபலிஸ்தனும் அைவகளில் ஒன்ைறப் ேபால
இருப்பான்; அவன் ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய இராணுவங்கைள ந ந்த த்தாேன
என்றான். 37பன்னும் தாவீது: என்ைனச் சங்கத்தன்ைகக்கும் கரடியன்ைகக்கும்
தப்புவத்த ெயேகாவா இந்தப் ெபலிஸ்தனுைடய ைகக்கும் தப்புவ ப்பார் என்றான்;
அப்ெபாழுது சவுல் தாவீைதப் பார்த்து: ேபா, ெயேகாவா உன்னுடன் இருப்பாராக
என்றான். 38 சவுல் தாவீதுக்குத் தன் உைடகைள அணிவத்து ெவண்கலமான ஒரு
கவசத்ைத அவனுைடய தைலயன்ேமல் ேபாட்டு, ஒரு கவசத்ைதயும் அவனுக்குத்
அணிவத்தான். 39 அவனுைடய பட்டயத்ைத தாவீது தன் உைடகளின்ேமல்
கட்டிக்ெகாண்டு, அத ேல அவனுக்குப் பழக்கமில்லாததனால் நடந்து பார்த்தான்;
அப்ெபாழுது தாவீது சவுைல ேநாக்க : நான் இைவகைளப் ேபாட்டுக்ெகாண்டு
ேபாகமுடியாது; இந்த பழக்கம் எனக்கு இல்ைல என்று ெசால்லி, அைவகைளக்
கைளந்துேபாட்டு, 40 தன் தடிையக் ைகய ேல ப டித்துக்ெகாண்டு, ஆற்றலிருக்கற
ஐந்து கூழாங்கற்கைளத் ெதரிந்ெதடுத்து, அைவகைள ேமய்ப்பர்களுக்குரிய
தன்னுைடய ைபய ேல ேபாட்டு, தன்னுைடய கவைணத் தன்னுைடய ைகய ேல
ப டித்துக்ெகாண்டு,அந்தப்ெபலிஸ்தனின்அருகல்ேபானான்.

தாவீதுேகாலியாத்ைதக்ெகால்லுதல்
41 ெபலிஸ்தனும் நடந்து, தாவீதன் அருகல் வந்தான்; ேகடகத்ைத ப டிக்க றவன்

அவனுக்கு முன்னாக நடந்தான். 42 ெபலிஸ்தயன் சுற்ற ப்பார்த்து: தாவீைதக்
கண்டு, அவன் இைளஞனும் அழகுமான சவந்த ேமனியுள்ளவனுமாக
இருந்தபடியால், அவைன இழிவாகக் கருதனான். 43 ெபலிஸ்தயன்
தாவீைதப் பார்த்து: நீ தடிகேளாேட என்னிடத்தல் வர நான் நாயா என்று
ெசால்லி, அவன் தன்னுைடய ெதய்வங்கைளக்ெகாண்டு தாவீைதச் சப த்தான்.
44 பன்னும் அந்தப் ெபலிஸ்தயன் தாவீைதப் பார்த்து: என்னிடத்தல் வா; நான்
உன்னுைடய மாம்சத்ைத ஆகாயத்துப் பறைவகளுக்கும் காட்டு மிருகங்களுக்கும்
ெகாடுப்ேபன் என்றான். 45 அதற்குத் தாவீது: ெபலிஸ்தைன ேநாக்க : நீ
பட்டயத்ேதாடும், ஈட்டிேயாடும், ேகடகத்ேதாடும் என்னிடத்தல்வருகறாய்; நாேனா நீ
ந ந்த த்த இஸ்ரேவலுைடய இராணுவங்களின் ேதவனாகய ேசைனகளுைடய
ெயேகாவாவன் நாமத்த ேல உன்னிடத்தல் வருக ேறன். 46 இன்ைறயதனம்
ெயேகாவா உன்ைன என்னுைடய ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்பார்; நான் உன்ைனக்
ெகான்று, உன்னுைடய தைலைய உன்ைன வட்டு எடுத்து, ெபலிஸ்தர்களுைடய
முகாமின் பணங்கைள இன்ைறயதனம்ஆகாயத்துப் பறைவகளுக்கும், பூமியன்
காட்டு மிருகங்களுக்கும் ெகாடுப்ேபன்; அதனால் இஸ்ரேவலில் ேதவன் ஒருவர்
உண்டு என்று பூமியல் உள்ளவர்கள் அைனவரும் அற ந்துெகாள்ளுவார்கள்.
47 ெயேகாவா பட்டயத்தனாலும் ஈட்டியனாலும் இரட்ச க்க றவர் அல்ல என்று
இந்த மக்கள்கூட்டெமல்லாம் அற ந்துெகாள்ளும்; யுத்தம் ெயேகாவாவுைடயது;
அவர் உங்கைள எங்கள் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்பார் என்றான். 48 அப்ெபாழுது
அந்தப் ெபலிஸ்தயன் எழும்ப , தாவீதுக்கு எத ராக ெநருங்க வரும்ேபாது, தாவீது
வைரவாக அந்த இராணுவத்தற்கும் அந்தப் ெபலிஸ்தனுக்கும் எத ராக ஓடி,
49 தன்னுைடய ைகைய ைபய ேல வ ட்டு, அதலிருந்து ஒரு கல்ைல எடுத்து,
கவணிேல ைவத்துச் சுழற்ற , ெபலிஸ்தனுைடய ெநற்றய ேல பட எற ந்தான்;
அந்தக் கல்அவன்ெநற்றயல்பத ந்து ேபானதால்,அவன்தைரய ேலமுகங்குப்புற
வழுந்தான். 50 இப்படியாகத் தாவீது ஒரு கவணினாலும் ஒரு கல்லினாலும்
ெபலிஸ்தைனத் ேதாற்கடித்து, அவைனக் ெகான்றுேபாட்டான்; தாவீதன் ைகயல்
பட்டயம் இல்ைல. 51 எனேவ, தாவீது ெபலிஸ்தயனின் அருேக ஓடி அவன்ேமல்
நன்று, அவனுைடய பட்டயத்ைத எடுத்து, அைத அதன் உைறயலிருந்து உருவ ,
அவைனக்ெகான்று அதனாேல அவனுைடய தைலைய ெவட்டிப்ேபாட்டான்;
அப்ெபாழுது தங்கள் வீரன் ெசத்துப்ேபானான் என்று ெபலிஸ்தர்கள் கண்டு,
ஓடிப்ேபானார்கள். 52 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலர்களும் யூதா மனிதர்களும்
எழுந்து, ஆர்ப்பரித்து, பள்ளத்தாக்கன் எல்ைலவைர, எக்ேரானின்வாசல்கள்வைர,
ெபலிஸ்தர்கைளத் துரத்தனார்கள்; சாராயீமின் வழியலும், காத் பட்டணம் வைர,
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எக்ேரான்பட்டணம்வைர,ெபலிஸ்தர்கள்ெவட்டுண்டுவழுந்தார்கள். 53இஸ்ரேவல்
மக்கள் ெபலிஸ்தர்கைள துரத்தன பன்பு, தரும்ப வந்து, அவர்களுைடய
முகாம்கைளக் ெகாள்ைளய ட்டார்கள். 54 தாவீது ெபலிஸ்தனுைடய தைலைய
எடுத்து, அைத எருசேலமுக்குக் ெகாண்டு வந்தான்; அவன் ஆயுதங்கைளேயா
தன்னுைடய கூடாரத்த ேல ைவத்தான். 55 தாவீது ெபலிஸ்தனுக்கு எத ராகப்
புறப்பட்டுப்ேபாக றைதசவுல்கண்டேபாது,அவன்ேசனாத பதயாகயஅப்ேனைரப்
பார்த்து: அப்ேனேர, இந்த வாலிபன் யாருைடய மகன் என்று ேகட்டான்; அதற்கு
அப்ேனர்: ராஜாேவ, எனக்குத் ெதரியாது என்று உம்முைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு
ெசால்லுக ேறன் என்றான். 56 அப்ெபாழுது ராஜா: அந்தப் பள்ைள யாருைடய
மகன் என்று ேகள் என்றான். 57 தாவீது ெபலிஸ்தைனக் ெகான்று தரும்பும்ேபாது,
அப்ேனர் அவைனச் சவுலுக்கு முன்பாக அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாய்வ ட்டான்;
ெபலிஸ்தனுைடய தைல அவனுைடய ைகயல் இருந்தது. 58 அப்ெபாழுது சவுல்:
வாலிபேன, நீ யாருைடய மகன் என்று அவைனக்ேகட்டதற்கு, தாவீது: நான்
ெபத்ெலேகம் ஊரானாக இருக்க ற உம்முைடய அடியானாகய ஈசாயன் மகன்
என்றான்.

அத்த யாயம் 18
தாவீதும் ேயானத்தானும்நண்பர்களாக றார்கள்

1அவன் சவுேலாேட ேபச முடிந்த பன்பு, ேயானத்தானுைடய ஆத்துமா தாவீதன்
ஆத்துமாேவாடு ஒன்றாக இைசந்தருந்தது; ேயானத்தான் அவைனத் தன்
உயைரப்ேபால ேநச த்தான். 2 சவுல் அவைன அவனுைடய தகப்பன் வீட்டுக்குத்
தரும்ப ப்ேபாக வ டாமல், அன்று முதல் தன்னிடத்தல் ைவத்துக்ெகாண்டான்.
3 ேயானத்தான் தாவீைதத் தன்னுைடய ஆத்துமாைவப்ேபால ேநச த்ததால்,
அவனும் இவனும் உடன்படிக்ைக ெசய்துெகாண்டார்கள். 4 ேயானத்தான்
ேபார்த்துக்ெகாண்டிருந்த சால்ைவையக் கழற்ற , அைதயும், தன் உைடகைளயும்,
தன் பட்டயத்ைதயும், தன்னுைடய வல்ைலயும், தன்னுைடய கச்ைசையயும் கூடத்
தாவீதுக்குக்ெகாடுத்தான்.

தாவீதன்ெவற்ற கைளசவுல்கவனித்தல்
5 தாவீது சவுல் தன்ைன அனுப்புக ற எவ்வ டத்த ற்கும் ேபாய், புத்தயாய்க்

காரியத்ைத நடத்தயதால், சவுல் அவைன யுத்தமனிதர்களின்ேமல்
அதகாரியாக்கனான்; அவன் எல்லா மக்களின் கண்களுக்கும், சவுலுைடய
ஊழியக்காரர்களின் கண்களுக்கும் ப ரியமாயருந்தான். 6தாவீதுெபலிஸ்தைனக்
ெகான்று தரும்ப வந்தபன்பு, மக்கள் தரும்ப வரும்ேபாதும், ெபண்கள்
இஸ்ரேவலின் எல்லா பட்டணங்களிலும் இருந்து, ஆடல் பாடலுடன் புறப்பட்டு,
ேமளங்கேளாடும் கீதவாத்தயங்கேளாடும் சந்ேதாஷமாய் ராஜாவாகய சவுலுக்கு
எத ர்ெகாண்டுவந்தார்கள். 7அந்தெபண்கள்ஆடிப்பாடும்ேபாது:
“சவுல் ெகான்றது 1,000, தாவீது ெகான்றது 10,000” என்று பாடினார்கள்.

8 அந்த வார்த்ைத சவுலுக்கு ஆழ்ந்த துக்கமாயருந்தது; அவன் மிகுந்த
எரிச்சலைடந்து, தாவீதுக்குப் 10,000, எனக்ேகா 1,000 ெகாடுத்தார்கள்;
இன்னும் ஆட்ச மட்டும் அவனுக்குக் குைறவாயருக்க றது என்று ெசால்லி,
9அந்தநாள்முதற்ெகாண்டுசவுல்தாவீைத சந்ேதகத்ேதாடு பார்த்தான்.

தாவீைதக்கண்டுசவுல்பயப்படுதல்
10 மறுநாளிேல ேதவனால் வ டப்பட்ட தீயஆவ சவுலின்ேமல் இறங்கனது;

அவன் வீட்டிற்குள்ேள தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தான்; அப்ெபாழுது
தாவீது தனந்ேதாறும் ெசய்க றபடி, தன்னுைடய ைகயனால் சுரமண்டலத்ைத
வாச த்துக்ெகாண்டிருந்தான்; சவுலின் ைகய ேல ஈட்டியருந்தது. 11 அப்ெபாழுது
சவுல்தாவீைதச்சுவேராேடேசர்த்துகுத்த ப்ேபாடுேவன்என்றுஈட்டிையஅவன்ேமல்
எற ந்தான்; ஆனாலும் தாவீது வலக இரண்டு முைற அவனுக்குத் தப்பனான்.
12 ெயேகாவா தாவீேதாடு இருக்க றார் என்றும் தன்ைன வட்டு வலக ப்ேபானார்
என்றும், சவுல் கண்டு, தாவீதுக்குப் பயந்து, 13 அவைனத் தன்ைனவட்டு
அப்புறப்படுத்த , அவைன ஆய ரம் ேபருக்கு அத பதயாக ைவத்தான்; அப்படிேய
அவன் மக்களுக்கு முன்பாகப் ேபாக்கும் வரத்துமாயருந்தான். 14 தாவீது
தன்னுைடய ெசயல்களில் எல்லாம் புத்த மானாக நடந்தான்; ெயேகாவா
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அவேனாடு இருந்தார். 15 அவன் மகா புத்த மானாக நடக்க றைதச் சவுல்
கண்டு, அவனுக்குப் பயந்தான். 16 இஸ்ரேவலர்களும் யூதா மக்களுமாகய
யாவரும் தாவீைத ேநச த்தார்கள்; அவர்களுக்கு முன்பாக அவன் ேபாக்கும்
வரத்துமாயருந்தான். 17 என்னுைடய ைக அல்ல, ெபலிஸ்தர்களின் ைகேய
அவன்ேமல் வழட்டும் என்று சவுல் நைனத்துக்ெகாண்டு, சவுல் தாவீைத
ேநாக்க : இேதா, என்னுைடய மூத்த மகளாகய ேமராைவ உனக்கு மைனவயாகக்
ெகாடுப்ேபன்; நீ எனக்கு நல்ல ைதரியமுள்ளவனாக மாத்த ரம் இருந்து,
ெயேகாவாவுைடயயுத்தங்கைளநடத்துஎன்றான். 18அப்ெபாழுதுதாவீது சவுைலப்
பார்த்து: ராஜாவுக்கு மருமகனாவதற்கு நான் எம்மாத்த ரம், என்னுைடய ஜீவன்
எம்மாத்த ரம், இஸ்ரேவலிேல என்னுைடய தகப்பன் வம்சமும் எம்மாத்த ரம்
என்றான். 19 சவுலின் மகளாகய ேமராப் தாவீதுக்குக் ெகாடுக்கப்படும் காலம்
வந்தேபாது, அவள் ேமேகாலாத்தயனாகய ஆதரிேயலுக்கு மைனவயாகக்
ெகாடுக்கப்பட்டாள். 20 சவுலின் மகளாகய மீகாள் தாவீைத ேநச த்தாள்; அது
சவுலுக்கு அறவக்கப்பட்டேபாது, அது அவனுக்குச் சந்ேதாஷமாயருந்தது.
21 அவள் அவனுக்கு இைடயூராக இருக்கவும், ெபலிஸ்தர்களின் ைக அவன்ேமல்
வழவும், அவைள அவனுக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று சவுல் நைனத்து, தாவீைத
பார்த்து: நீ என்னுைடய இரண்டாம் மகளால் இன்று எனக்கு மருமகனாவாய்
என்றான். 22 பன்பு சவுல் தன்னுைடய ஊழியக்காரர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள்
தாவீேதாடு இரகச யமாகப் ேபச : இேதா, ராஜா உன்ேமல் ப ரியமாயருக்க றார்;
அவருைடய ஊழியக்காரர்கள் எல்ேலாரும் உம்ைம ேநச க்க றார்கள்; இப்ேபாதும்
நீர் ராஜாவுக்கு மருமகனானால் நலம் என்று ெசால்லுங்கள் என்று கற்ப த்தான்.
23 சவுலின் ஊழியக்காரர்கள் இந்த வார்த்ைதகைளத் தாவீதன் ெசவகள்
ேகட்கப் ேபசனார்கள்; அப்ெபாழுது தாவீது, நான் ராஜாவுக்கு மருமகனாக றது
ேலசான காரியமா? நான் எளியவனும், அற்பமாய் எண்ணப்பட்டவனுமாக
இருக்க ேறன் என்றான். 24 தாவீது இன்ன இன்னபடி ெசான்னான் என்று சவுலின்
ஊழியக்காரர்கள் அவனுக்கு அறவத்தார்கள். 25 அப்ெபாழுது சவுல்: ராஜா
சீதனத்ைதவரும்பாமல்,ெபலிஸ்தர்களின்நூறுநுனித்ேதால்களினால் ராஜாவன்
எத ரிகளிடத்தல் பழிவாங்க வருப்பமாக இருக்க றார் என்று தாவீதுக்குச்
ெசால்லுங்கள் என்றான்; தாவீைத ெபலிஸ்தர்களின் ைகயனால் வழச்ெசய்வேத
சவுலுைடய எண்ணமாக இருந்தது. 26அவன் ஊழியக்காரர்கள் தாவீதுக்கு இந்த
வார்த்ைதகைளச் ெசான்னேபாது, ராஜாவுக்கு மருமகனாக றது தாவீதுக்குப்
ப ரியமாயருந்தது. 27 அதற்குக் குறத்த நாட்கள் நைறேவறும் முன்ேப, தாவீது
எழுந்து, தன்னுைடய மனிதர்கைள கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய், ெபலிஸ்தர்களில்
இருநூறுேபைர ெவட்டி, அவர்களின் நுனித்ேதால்கைளக் ெகாண்டு வந்து, தான்
ராஜாவுக்கு மருமகனாகும்படி, அைவகைள ராஜாவுக்கு எண்ணிச் ெசலுத்தனான்;
அப்ெபாழுது சவுல் தன்னுைடய மகளாகய மீகாைள அவனுக்கு மைனவயாகக்
ெகாடுத்தான். 28 ெயேகாவா தாவீேதாடிருக்க றார் என்று சவுல் கண்டற ந்து
ெகாண்டான்; சவுலின் மகளாகய மீகாளும் அவைன ேநச த்தாள்*. 29ஆைகயால்
சவுல் இன்னும் அதகமாகத் தாவீதுக்குப் பயந்து, தான் உய ேராடிருந்த
நாெளல்லாம் தாவீதுக்கு எத ரியாக இருந்தான். 30ெபலிஸ்தர்களுைடய ப ரபுக்கள்
புறப்படும்ேபாெதல்லாம்தாவீதுசவுலுைடயஊழியக்காரர்கள்எல்ேலாைரயும்வ ட
புத்த மானாக நடந்துெகாண்டான்;அவனுைடயெபயர் மிகவும் புகழ்ெபற்றது.

அத்த யாயம் 19
ேயானத்தான்தாவீதுக்குஉதவுதல்

1 தாவீைதக் ெகான்றுேபாடும்படி, சவுல் தன்னுைடய மகனான
ேயானத்தாேனாடும் தன்னுைடய ஊழியக்காரர்கள் எல்ேலாேராடும் ேபசனான்.
2 சவுலின் மகனான ேயானத்தாேனா, தாவீதன்ேமல் மிகவும் ப ரியமாயருந்தான்;
அதனால் ேயானத்தான் தாவீதுக்கு அைத அறவத்து: என்னுைடய தகப்பனாகய
சவுல் உம்ைமக் ெகான்றுேபாட வைக ேதடுக றார்; இப்ேபாதும் நாைளக்காைல
நீர் எச்சரிக்ைகயாக இருந்து, மைறவான இடத்தல் ஒளிந்துெகாண்டிரும். 3 நான்
புறப்பட்டுவந்து, நீர்ெவளியலிருக்கும்இடத்தல்என்னுைடயதகப்பன்பக்கத்த ேல

* அத்த யாயம் 18:28 18:28இஸ்ரேவலர்கள்எல்ேலாரும்தாவீைத ேநச த்தார்கள்.
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நன்று, உமக்காக என்னுைடய தகப்பேனாடு ேபச , நடக்கும் காரியத்ைதக்
கண்டு, உமக்கு அறவப்ேபன் என்றான். 4 அப்படிேய ேயானத்தான் தன்னுைடய
தகப்பனாகய சவுேலாடு தாவீதுக்காக நலமாகப் ேபச , ராஜா தம்முைடய
அடியானாகய தாவீதுக்கு வ ேராதமாகப் பாவம் ெசய்யாமல் இருப்பாராக; அவன்
உமக்கு வ ேராதமாகப் பாவம் ெசய்யவல்ைல; அவனுைடய ெசய்ைககள் உமக்கு
அதக உபேயாகமாக இருக்க றேத. 5 அவன் தன்னுைடய உயைரத் தன்னுைடய
ைகய ேல ைவத்துக்ெகாண்டு, அந்தப் ெபலிஸ்தைனக் ெகான்றதனால்,
ெயேகாவா இஸ்ரேவலுக்ெகல்லாம் ெபரிய இரட்ச ப்ைபக் கட்டைளய ட்டைத
நீர் கண்டு, சந்ேதாஷப்பட்டீேர; இப்ேபாதும் காரணமில்லாமல் தாவீைதக்
ெகால்லுகறதனால், குற்றமில்லாத இரத்தத்த ற்கு வ ேராதமாக நீர் ஏன் பாவம்
ெசய்க றீர் என்றான். 6 சவுல் ேயானத்தானுைடய ெசால்ைலக்ேகட்டு: அவன்
ெகாைல ெசய்யப்படுவதல்ைல என்று ெயேகாவாவுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு
ஆைணயட்டான். 7 பன்பு ேயானத்தான் தாவீைத அைழத்து, அந்த
வார்த்ைதகைளெயல்லாம் அவனுக்கு அறவத்து, அவைனச் சவுலினிடத்தல்
கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய் வ ட்டான்; அப்படிேய அவன் முன்புேபாலேவ அவனுைடய
சமுகத்தல்இருந்தான்.

சவுல்தாவீைதக்ெகால்லமுயற்ச த்தல்
8 மறுபடியும் ஒரு யுத்தம் உண்டாயற்று; அப்ெபாழுது தாவீது புறப்பட்டுப்

ேபாய், ெபலிஸ்தர்கேளாடு யுத்தம்ெசய்து, அவர்கைள பயங்கரமாக ெவட்டியதால்
அவர்கள் அவனுக்கு முன்பாக ச தற ஓடிப்ேபானார்கள். 9 ெயேகாவாவால்
வ டப்பட்ட தீயஆவ சவுலின்ேமல் வந்தது; அவன் தன்னுைடய வீட்டில் உட்கார்ந்து,
தன்னுைடய ஈட்டிையக் ைகய ேல ப டித்துக்ெகாண்டிருந்தான்; தாவீது தன்னுைடய
ைகயனாேல சுரமண்டலம் வாச த்தான். 10 அப்ெபாழுது சவுல்: தாவீைத
ஈட்டியனாேல சுவேராேட ேசர்த்து உருவக்குத்த ப்ேபாடப் பார்த்தான்; ஆனாலும்
இவன் சவுலுக்குவலகனதனாேல, அவன்எற ந்த ஈட்டி சுவரிேல பட்டது; தாவீேதா
அன்று இரவு ஓடிப்ேபாய், தன்ைனத் தப்புவத்துக்ெகாண்டான். 11 தாவீைதக்
காவல்ெசய்து, மறுநாள் காைலயல் அவைனக் ெகான்று ேபாடும்படி, சவுல் அவன்
வீட்டிற்குச் ேசவகைர அனுப்பனான்; இைதத் தாவீதுக்கு அவன் மைனவயாகய
மீகாள் அறவத்து: நீர் இன்று இரவல் உம்முைடய ஜீவைன தப்புவத்துக்
ெகாள்ளாவ ட்டால், நாைளக்கு நீர் ெகான்று ேபாடப்படுவீர் என்று ெசால்லி,
12மீகாள்தாவீைதஜன்னல்வழியாய்இறக்கவ ட்டாள்;அவன்தப்ப ஓடிப்ேபானான்.
13மீகாேளா ஒரு சைலைய எடுத்து, கட்டிலின்ேமல்ைவத்து, அதன் தைலமாட்டிேல
ஒரு ெவள்ளாட்டுத் ேதாைலப் ேபாட்டு, ேபார்ைவயனால் மூடி ைவத்தாள்.
14 தாவீைதக் ெகாண்டுவரச் சவுல் காவலர்கைள அனுப்பனேபாது, அவர்
வயாதயாக இருக்க றார் என்றாள். 15 அப்ெபாழுது தாவீைதப் பார்க்க றதற்குச்
சவுல் காவலைர அனுப்ப , அவைனக் ெகான்றுேபாடும்படி, கட்டிேலாேட அவைன
என்னிடத்த ற்கு எடுத்துக்ெகாண்டு வாருங்கள் என்றான். 16 காவலர்கள்
வந்தேபாது, இேதா, சைல கட்டிலின்ேமலும், ெவள்ளாட்டுத்ேதால் அதன்
தைலமாட்டிலும் க டக்கக் கண்டார்கள். 17 அப்ெபாழுது சவுல்: நீ இப்படி என்ைன
ஏமாற்ற , என்னுைடய எத ரிையத் தப்பவ ட்டு அனுப்பனது என்ன என்று
மீகாளிடத்தல் ேகட்டான். மீகாள் சவுைல ேநாக்க : என்ைனப் ேபாகவடு, நான்
உன்ைனஏன்ெகால்லேவண்டும் என்றுஅவர் என்னிடத்தல் ெசான்னார் என்றாள்.
18 தாவீது தப்ப , ராமாவலிருந்த சாமுேவலிடத்த ற்குப் ேபாய், சவுல் தனக்குச்
ெசய்தது எல்லாவற்ைறயும்அவனுக்குஅறவத்தான்; பன்புஅவனும் சாமுேவலும்
ேபாய், நாேயாத ேல தங்கயருந்தார்கள். 19 தாவீது ராமாவல் உள்ள நாேயாத ேல
இருக்க றான் என்று சவுலுக்குஅறவக்கப்பட்டது. 20அப்ெபாழுது சவுல்: தாவீைதக்
ெகாண்டுவர காவலைர அனுப்பனான்; அவர்கள் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகற
தீர்க்கதரிச களின் கூட்டத்ைதயும், சாமுேவல் அவர்களின் தைலவனாக
ந ற்க றைதயும் கண்டார்கள்; அப்ெபாழுது சவுலினுைடய காவலர்களின்ேமல்
ேதவனுைடய ஆவ இறங்கயதால் அவர்களும் தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள்.
21இது சவுலுக்கு அறவக்கப்பட்டேபாது, அவன் ேவேற காவலைர அனுப்பனான்;
அவர்களும் தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள்; மூன்றாம் முைறயும் சவுல் காவலைர
அனுப்பனான்; அவர்களும் தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள். 22 அப்ெபாழுது
அவனும்ராமாவுக்குப் ேபாய், ேசக்குவலிருக்கறெபரிய கணற்றன்அருேகவந்து,
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சாமுேவலும் தாவீதும் எங்ேக என்று ேகட்டான்; அேதா ராமாவலுள்ள நாேயாத ேல
இருக்க றார்கள் என்று ெசால்லப்பட்டது. 23 அப்ெபாழுது ராமாவலுள்ள
நாேயாத ற்குப்ேபானான்;அவன்ேமலும்ேதவனுைடயஆவ இறங்கயதால்அவன்
ராமாவலுள்ள நாேயாத ேல ேசரும் வைர, தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லிக்ெகாண்ேட
நடந்துவந்து, 24 தானும் தன்னுைடய உைடகைள கழற்ற ப்ேபாட்டு, சாமுேவலுக்கு
முன்பாகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி, அன்று பகல்முழுவதும் இராமுழுவதும் உைட
இல்லாமல் வழுந்துக டந்தான்; எனேவ, சவுலும் தீர்க்கதரிச களில் ஒருவேனா
என்பார்கள்.
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தாவீதும் ேயானத்தானும்ஒப்பந்தம்ெசய்தல்

1 தாவீது ராமாவலிருந்த நாேயாதலிருந்து ஓடிப்ேபாய், ேயானத்தான் முன்பாக
வந்து: உம்முைடய தகப்பன் என்னுைடய ஜீவைன வாங்கத் ேதடுக றாேர, நான்
ெசய்ததுஎன்ன? என்னுைடயஅக்க ரமம்என்ன? நான்அவருக்குச்ெசய்ததுேராகம்
என்ன? என்றான். 2அதற்கு அவன்: அப்படி ஒருேபாதும் வராது; நீர் சாவதல்ைல,
இேதா, எனக்கு அறவக்காமல் என்னுைடய தகப்பன் ெபரிய காரியமானாலும்,
ச றய காரியமானாலும் ஒன்றும் ெசய்வதல்ைல; இந்தக் காரியத்ைத என்னுைடய
தகப்பன் எனக்கு மைறப்பாேனன்? அப்படி இருக்காது என்றான். 3 அப்ெபாழுது
தாவீது: உம்முைடய கண்களில் எனக்குத் தைய கைடத்தது என்று உம்முைடய
தகப்பன் நன்றாக அறவார்; ஆைகயால் ேயானத்தானுக்கு மனவருத்தம்
உண்டாகாதபடி அவன் இைத அறயக்கூடாது என்பார்; மரணத்தற்கும் எனக்கும்
ஒரு அடி தூரம் மாத்த ரம் இருக்க றது என்று ெயேகாவாவுைடய ஜீவைனயும்
உம்முைடய ஜீவைனயும் ெகாண்டு ந ச்சயமாய்ச் ெசால்லுக ேறன் என்று பதல்
ெசால்லி ஆைணயட்டான். 4 அப்ெபாழுது ேயானத்தான் தாவீைதப் பார்த்து:
உமது மனவருப்பம் என்ன என்று ெசால்லும், அதன்படி உமக்குச் ெசய்ேவன்
என்றான். 5 தாவீது ேயானத்தாைன ேநாக்க : இேதா, நாைளக்கு அமாவாைச,
நான் ராஜாேவாடு பந்தயல் சாப்ப டேவண்டியதாயருக்கும்; ஆனாலும் நான்
மூன்றாம் நாள் சாயங்காலம் வைர ெவளிய ேல ஒளிந்தருக்கும்படி எனக்கு
உத்த ரவு ெகாடும். 6 உம்முைடய தகப்பன் என்ைனக்குறத்து வ சாரித்தால்,
தன்னுைடய ஊராகய ெபத்ெலேகமிேல தன்னுைடய குடும்பத்தனர் எல்ேலாரும்
வருடத்த ற்கு ஒருமுைற பலிய ட வருகறபடியால் தாவீது அந்த இடத்த ற்குப்
ேபாக என்னிடத்தல் வருந்த க் ேகட்டான் என்று நீர் ெசால்லும். 7 அதற்கு
அவர் நல்லது என்றால், உம்முைடய அடியானுக்குச் சமாதானம் இருக்கும்;
அவருக்கு எரிச்சலுண்டானால், அவராேல தீைம உறுத ப்பட்டிருக்க றது
என்று அறந்துெகாள்வீர்கள். 8 ஆகேவ, உம்முைடய அடியானுக்குத் தைய
ெசய்யேவண்டும்; ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக உம்முைடய அடியாேனாேட
உடன்படிக்ைக ெசய்தருக்க றீேர; என்னில் ஒரு அக்க ரமம் இருந்தால், நீேர
என்ைனக் ெகான்றுேபாடும்; நீர் என்ைன உம்முைடய தகப்பனிடத்த ற்குக்
ெகாண்டு ேபாகேவண்டியது என்ன என்றான். 9 அப்ெபாழுது ேயானத்தான்:
அப்படி உமக்கு வராதருப்பதாக; உமக்கு தீைம ெசய்ய என் தகப்பனாேல
உறுத ப்பட்டிருக்க றது என்று நான் ந ச்சயமாய் அற ந்தால் நான் அைத உமக்கு
அறவக்காதருப்ேபனா என்றான். 10தாவீது ேயானத்தாைன ேநாக்க : உம்முைடய
தகப்பன் கடினமான பதல் ெசான்னால்அைதயார் எனக்குஅறவப்பார் என்றான்.
11 அப்ெபாழுது ேயானத்தான் தாவீைதப் பார்த்து: ஊருக்கு ெவளிேய ேபாேவாம்
வாரும் என்றான்; இருவரும் ெவளிேய புறப்பட்டுப்ேபானார்கள். 12 அப்ெபாழுது
ேயானத்தான் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ முன்னிட்டு தாவீைதப்
பார்த்து: நான் நாைளேயா மறுநாளிேலா என்னுைடய தகப்பனுைடய
மனைத அற ந்துெகாண்டு, அவர் தாவீதன்ேமல் தயவாக இருக்க றார் என்று
கண்டும், அைத அப்ேபாது உமது ெசவகளுக்கு ெவளிப்படுத்தும்படி, உமக்குச்
ெசால்லியனுப்பாமலிருந்தால், 13 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா
ேயானத்தானுக்கு அதற்குச் சரியாகவும் அதற்கு அதகமாகவும் ெசய்யட்டும்;
ஆனாலும்உமக்குத்தீங்குெசய்யஎன்னுைடயதகப்பனுக்குப்ப ரியமாகஇருந்தால்,
அைத உமது ெசவகளுக்கு ெவளிப்படுத்த , நீர் சமாதானத்ேதாடு ேபாகும்படி
உம்ைமஅனுப்பவடுேவன்;ெயேகாவாஎன்னுைடயதகப்பேனாடுஇருந்ததுேபால்,
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உம்ேமாடும்இருப்பாராக. 14ேமலும், நான்உய ேராடிருக்கும்ேபாது, நான்சாகாதபடி
நீர் ெயேகாவாவன் நமித்தமாக எனக்குத் தைய ெசய்யேவண்டியதும் அன்ற ,
15 ெயேகாவா தாவீதன் எத ரிகள் ஒருவைரயும் பூமியன்ேமல் இல்லாதபடி, ேவர்
அறுக்கும்ேபாதும், நீர் என்ெறன்ைறக்கும்உமது தயைவ என்னுைடயவீட்ைடவ ட்டு
அகற்றவ டாமலும் இருக்கேவண்டும் என்றான். 16இப்படி ேயானத்தான் தாவீதன்
குடும்பத்ேதாடு உடன்படிக்ைகெசய்து, தாவீதுைடய எத ரிகளின் ைகய ேல
ெயேகாவா கணக்குக் ேகட்பாராக என்று ெசால்லி, 17 ேயானத்தான் தாவீைத
மிகவும் ேநச த்தபடியால், பன்னும் அவனுக்கு ஆைணயட்டான்; தன்னுைடய
உயைர ேநச த்ததுேபால அவைன ேநச த்தான். 18 பன்பு ேயானத்தான் தாவீைதப்
பார்த்து: நாைளக்கு அமாவாைச, நீர் உட்காரேவண்டிய இடம் காலியாக
இருப்பதால் உம்ைமக்குற த்து வ சாரிக்கப்படும். 19 காரியம் நடந்தேபாது,
மூன்றாம் நாளிேல நீர் ஒளிந்தருக்கும் இடத்த ற்கு வைரவாக வந்து, ஏேசல்
என்னும் கல்லின் அருகல் உட்கார்ந்தரும். 20அப்ெபாழுது நான் குற ப்பு ைவத்து
எய்கறதுேபால, அதற்குப் பக்கமாக மூன்று அம்புகைள எய்து: 21 நீ ேபாய், அந்த
அம்புகைளத் ேதடி வா என்று ஒரு சறுவைன அனுப்புேவன்; இேதா, அம்புகள்
உனக்கு இப்புறத்த ேல க டக்க றது, அைவகைள எடுத்துக்ெகாண்டுவா என்று
சறுவனிடத்தல் நான் ெசான்னால், நீர் வாரும்; அப்ெபாழுது ஒன்றும் இல்ைல,
உமக்குச் சமாதானம் இருக்கும் என்று ெயேகாவாவுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு
ெசால்லுக ேறன். 22 இேதா, அம்புகள் உனக்கு அப்புறத்த ேல க டக்க றது
என்று நான் அந்த சறுவனிடத்தல் ெசான்னால், நீர் ேபாய்வடும்; அப்ெபாழுது
ெயேகாவா உம்ைமப் ேபாகச்ெசால்லுகறார் என்று அறந்துெகாள். 23 நீரும்
நானும் ேபச க்ெகாண்ட காரியத்த ற்கு, இேதா, ெயேகாவா எனக்கும் உமக்கும்
என்ைறக்கும் நடுந ற்கும் சாட்ச என்றான். 24 அப்படிேய தாவீது ெவளிய ேல
ஒளிந்துெகாண்டிருந்தான்; அமாவாைசயானேபாது ராஜா சாப்ப ட உட்கார்ந்தான்.
25 ராஜா சுவரின் அருகலிருக்கற தன்னுைடய இடத்தல் எப்ேபாதும்ேபால்
உட்கார்ந்தேபாது, ேயானத்தான் எழுந்தான்*; அப்ேனேரா சவுலுைடய பக்கத்தல்
உட்கார்ந்தான்; தாவீது இருக்கும் இடம் காலியாக இருந்தது. 26 ஆனாலும்
அவன் தீட்டாயருக்க றானா, அவன் தீட்டுப்பட்டுத்தான் இருக்கேவண்டும்
என்று அன்ைறயதனம் சவுல் ஒன்றும் ெசால்லவல்ைல. 27 அமாவாைசக்கு
மறுநாளிலும் தாவீது இருக்கும் இடம் காலியாக இருந்தது; அப்ெபாழுது சவுல்:
ஈசாயன் மகன் ேநற்றும் இன்றும் சாப்பாட்டிற்கு வராமல்ேபானது என்ன என்று
தன்னுைடய மகனான ேயானத்தாைனக் ேகட்டான். 28 ேயானத்தான் சவுலுக்குப்
பதலாக: ெபத்ெலேகம்வைர ேபாக, தாவீது என்னிடத்தல் வருந்த க்ேகட்டு,
29 அங்ேக நான் ேபாகேவண்டும்; எங்கள் குடும்பத்தார் ஊரிேல பலிய டப்
ேபாக றார்கள்; என்னுைடய சேகாதரர்களில் ஒருவன் என்ைன வரும்படி
கட்டைளய ட்டார்; உம்முைடய கண்களில் எனக்குத் தைய கைடத்ததானால்,
நான் என் சேகாதரர்கைளப் பார்க்க றதற்குப் ேபாக எனக்கு உத்த ரவு ெகாடும்
என்றான்; இதனாேலதான் அவன் ராஜாவன் பந்த க்கு வரவல்ைல என்றான்.
30 அப்ெபாழுது சவுல் ேயானத்தான்ேமல் ேகாபப்பட்டு, அவைனப் பார்த்து:
கலகமும் முரட்டாட்டமும் உள்ளவளின் மகேன, நீ உனக்கு ெவட்கமாகவும், உன்
தாயன் மானத்த ற்கு ெவட்கமாகவும், ஈசாயன் மகைனத் ேதாழனாகத் ெதரிந்து
ெகாண்டிருக்க றைத நான் அற ேயேனா? 31 ஈசாயன் மகன் பூமியன்ேமல்
உய ேராடிருக்கும் நாள்வைரயும் நீயானாலும், உன் அரசாட்ச யானாலும்
நைலப்பதல்ைல; இப்ேபாேத அவைன அைழத்து, என்னிடத்தல் ெகாண்டுவா;
அவன் சாகேவண்டும் என்றான். 32 ேயானத்தான் தன்னுைடய தகப்பனாகய
சவுலுக்குப் பதலாக; அவன் ஏன்ெகால்லப்படேவண்டும்? அவன் என்னெசய்தான்
என்றான். 33 அப்ெபாழுது சவுல்: அவைனக் குத்த ப்ேபாட அவன்ேமல் ஈட்டிைய
எற ந்தான்; ஆைகயால் தாவீைதக் ெகான்றுேபாடத் தன்னுைடய தகப்பன்
தீர்மானித்தருக்க றான்என்பைதேயானத்தான்அறந்துெகாண்டு, 34ேகாபத்ேதாடு
பந்தையவ ட்டு எழுந்துேபாய், அமாவாைசயன் மறுநாளாகய அன்ைறயதனம்
சாப்ப டாமல் இருந்தான்; தன்னுைடய தகப்பன் தாவீைத ந ந்த த்துச் ெசான்னது
அவனுக்குமனவருத்தமாகஇருந்தது.

* அத்த யாயம் 20:25 20:25 ேயானத்தான்ேநர் எத ராகஉட்கார்ந்தான்
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தாவீதும் ேயானத்தானும்வைடெபறுதல்
35 மறுநாள் காலேம, ேயானத்தான் தாவீதுக்குக் குறத்த ேநரத்த ேல ஒரு

சறுவைனகூட்டிக்ெகாண்டு, ெவளிேய புறப்பட்டுப்ேபாய்: 36 சறுவைன
பார்த்து: நீ ஓடி, நான் எய்க ற அம்புகைளத் ேதடி எடுத்துக்ெகாண்டுவா என்று
ெசால்லி, அந்தப் சறுவன் ஓடும்ேபாது, அவனுக்கு அப்பால் ேபாகும்படி ஒரு
அம்ைப எய்தான். 37 ேயானத்தான் எய்த அம்பு இருக்கும் இடம்வைர சறுவன்
ேபானேபாது, அம்பு உனக்கு இன்னும் அப்பால் இருக்க றது அல்லவா என்று
ேயானத்தான் சறுவனுக்கு பன்னால் இருந்து கூப்ப ட்டான். 38 நீ ந ற்காமல்
வைரவாக சீக்க ரமாகப் ேபா என்றும் ேயானத்தான் சறுவனுக்குப் பன்னால்
இருந்து கூப்ப ட்டான்; அப்படிேய ேயானத்தானின் சறுவன் அம்புகைளப்
ெபாறுக்க , தன்னுைடய எஜமானிடத்தல் ெகாண்டு வந்தான். 39 அந்தக்
காரியம் ேயானத்தானுக்கும் தாவீதுக்கும் ெதரிந்தருந்தேதயல்லாமல், அந்த
சறுவனுக்கு ஒன்றும் ெதரியாதருந்தது. 40 அப்ெபாழுது ேயானத்தான்:
தன்னுைடய ஆயுதங்கைள சறுவனிடத்தல் ெகாடுத்து, இைவகைளப் க பயா
பட்டணத்தற்குக்† ெகாண்டுேபா என்றான். 41 சறுவன் ேபானபன்பு, தாவீது
ெதன்புறமான இடத்தலிருந்து எழுந்து வந்து, தைரய ேல முகங்குப்புற வழுந்து,
மூன்று முைற வணங்கனான்; அவர்கள் ஒருவைர ஒருவர் முத்தம்ெசய்து
அழுதார்கள்; தாவீது மிகவும் அழுதான். 42 அப்ெபாழுது ேயானத்தான் தாவீைத
ேநாக்க : நீர் சமாதானத்ேதாேட ேபாம், ெயேகாவா என்ைறக்கும் எனக்கும்
உமக்கும், என்னுைடய சந்தத க்கும் உமது சந்தத க்கும், நடுந ற்கும் சாட்ச
என்று ெசால்லி, ெயேகாவாவுைடய நாமத்ைதக்ெகாண்டு நாம் இருவரும்
ஆைணயட்டுக்ெகாண்டைத நைனத்துக்ெகாள்ளும் என்றான். பன்பு அவன்
எழுந்துபுறப்பட்டுப் ேபானான்; ேயானத்தாேனா பட்டணத்தற்குப் ேபாய்வ ட்டான்.

அத்த யாயம் 21
ேநாபல்தாவீது

1 தாவீது ேநாபலிருக்க ற ஆசாரியனாகய அகெமேலக்கனிடம் ேபானான்;
அகெமேலக்கு நடுக்கத்ேதாேட தாவீதுக்கு எத ர்ெகாண்டுேபாய்: ஒருவரும்
உம்ேமாடு வராமல், நீர் தனித்து வருகறது என்ன என்று அவைனக் ேகட்டான்.
2 தாவீது ஆசாரியனாகய அகெமேலக்ைகப் பார்த்து: ராஜா எனக்கு ஒரு
காரியத்ைதக் கட்டைளய ட்டு, நான் உன்ைன அனுப்பன காரியமும் உனக்குக்
கட்டைளய ட்டதும் இன்னெதன்று ஒருவரும் அறயாதருக்கேவண்டும் என்று
என்ேனாேட ெசான்னார்; குற ப்ப ட்ட இடத்த ற்கு வரேவண்டும் என்று
வாலிபர்களுக்கு ெசால்லியருக்க ேறன். 3 இப்ேபாதும் உம்முைடய ைகயல்
இருக்கறது என்ன? ஐந்து அப்பங்கேளா, எதாவது, இருக்கறைத என்னுைடய
ைகய ேல ெகாடும் என்றான். 4 ஆசாரியன் தாவீதுக்குப் பதலாக: பரிசுத்த
அப்பம் இருக்க றேத தவ ர, சாதாரண அப்பம் என்னுைடய ைகயல் இல்ைல;
வாலிபர் ெபண்கேளாடு மட்டும் ேசராமலிருந்தால் ெகாடுப்ேபன் என்றான்.
5 தாவீது ஆசாரியனுக்குப் பதலாக: நான் புறப்படுக றதற்கு முன்பு ேநற்றும்
முந்ைதயநாளும் ெபண்கள் எங்களுக்கு வலகயருந்தார்கள்; வாலிபர்களுைடய
சரீரங்களும் சுத்தமாயருக்க றது; இன்ைறயதனம் ேவேற அப்பம் பாத்த ரத்தல்
ப ரதஷ்ைடெசய்யப்பட்டதனால், இது சாதாரணமாயற்ேற என்றான்.
6 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயலிருந்து எடுக்கப்பட்ட சமூகத்தன்
அப்பங்கைளத்தவ ர, ேவறு அப்பம் அங்ேக இல்லாததால் ஆசாரியன் அவனுக்குப்
பரிசுத்த அப்பத்ைத ெகாடுத்தான்; அைவகள் எடுக்கப்படுக ற நாளிேல அதற்குப்
பதலாகச் சூடான அப்பம் ைவக்கப்படும். 7 சவுலுைடய ேவைலக்காரர்களில்
ஏேதாமியனாகய ேதாேவக்கு என்னும் ேபருள்ள ஒருவன் அன்ைறயதனம்
அங்ேக ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் தைடபட்டிருந்தான்; அவன் சவுலுைடய
ேமய்ப்பருக்குத் தைலவனாயருந்தான். 8 தாவீது அகெமேலக்ைகப் பார்த்து:
இங்ேக உம்முைடய வசத்தல் ஒரு ஈட்டிேயா, பட்டயேமா இல்ைலயா? ராஜாவன்
காரியம் அவசரமானபடியால், என் பட்டயத்ைதேயா, என் ஆயுதங்கைளேயா,
நான் எடுத்துக்ெகாண்டுவரவல்ைல என்றான். 9 அதற்கு ஆசாரியன்: நீர் ஏேல

† அத்த யாயம் 20:40 20:40 க பயா பட்டணத்தற்கு 10:6
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பள்ளத்தாக்க ேல ெகான்ற ெபலிஸ்தனாகய ேகாலியாத்தன் பட்டயம், இேதா,
ஏேபாத்த ற்குப் பன்னாக ஒரு புடைவய ேல சுருட்டி ைவத்தருக்க றது; அைத நீர்
எடுக்க மனதானால் எடுத்துக்ெகாண்டுேபாம், அதுேவ அல்லாமல் ேவெறான்றும்
இங்ேக இல்ைல என்றான்; அப்ெபாழுது தாவீது: அதற்கு ந கரில்ைல; அைத
எனக்குத்தாரும்என்றான்.

தாவீதுகாத்த ற்குஓடுதல்
10அன்ைறயதனம்தாவீதுஎழுந்துசவுலுக்குத்தப்ப ேயாடி,காத்தன்ராஜாவாகய

ஆகீச டத்தல் ேபானான். 11ஆகீசன்ஊழியக்காரர்கள்அவைனப்பார்த்து: ேதசத்து
ராஜாவாகயதாவீதுஇவன்அல்லேவா?
“சவுல்ெகான்றது 1,000,
தாவீது ெகான்றது 10,000” என்று இவைனக் குறத்தல்லேவா ஆடல் பாடேலாேட

ெகாண்டாடினார்கள்என்றார்கள்.
12 இந்த வார்த்ைதகைளத் தாவீது தன் மனத ேல ைவத்துக்ெகாண்டு, காத்தன்

ராஜாவாகய ஆகீசுக்கு மிகவும் பயப்பட்டு, 13 அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாகத்
தன் ெசய்ைகைய ேவறுபடுத்த , அவர்களிடம் ைபத்தயக்காரைனப் ேபாலக்
காண்பத்து, வாசற்கதவுகளிேல கீற க்ெகாண்டிருந்து, தன் வாயலிருந்து
நுைரையத் தன் தாடியல் வழெசய்துக்ெகாண்டிருந்தான். 14அப்ெபாழுது ஆகீஸ்:
தன் ஊழியக்காரர்கைள ேநாக்க : இேதா, இந்த மனிதன் ைபத்தயக்காரன்
என்று காண்கறீர்கேள; இவைன நீங்கள் என்னிடத்தல் ெகாண்டு வந்தது என்ன?
15 எனக்கு முன்பாகப் ைபத்தய ேசட்ைட ெசய்ய, நீங்கள் இவைனக் ெகாண்டு
வருவதற்கு, ைபத்தயக்காரர்கள் எனக்குக் குைறவாயருக்க றார்கேளா? இவன்
என்வீட்டிற்குவரலாமா என்றான்.

அத்த யாயம் 22
அதுல்லாம்மற்றும்மிஸ்பாவல்தாவீது

1தாவீதுஅந்தஇடத்ைதவ ட்டுத்தப்ப ,அதுல்லாம்என்னும்குைகக்குப்ேபானான்;
அைத அவன் சேகாதரர்களும் அவன் தகப்பன் வீட்டார்கள் அைனவரும் ேகட்டு,
அங்ேக அவனிடத்த ற்குப் ேபானார்கள். 2 ஒடுக்கப்பட்டவர்கள், கடன்பட்டவர்கள்,
முறுமுறுக்கறவர்கள் யாவரும் அவேனாடு கூடிக்ெகாண்டார்கள்; அவன்
அவர்களுக்குத்தைலவனானான்;இந்தப்படியாகஏறக்குைறய 400ேபர்அவேனாடு
இருந்தார்கள். 3 தாவீது அந்த இடத்ைதவ ட்டு ேமாவாப யர்கைளச் ேசர்ந்த
மிஸ்ேபக்குப் ேபாய், ேமாவாபன் ராஜாைவப் பார்த்து: ேதவன் என்ைன எப்படி
நடத்துவார் என்றுநான்அறயும்வைர, என்னுைடய தகப்பனும் என்னுைடய தாயும்
உங்களிடத்த ேல தங்கயருக்கும்படி தைய ெசய்யும் என்று ெசால்லி, 4அவர்கைள
ேமாவாபன் ராஜாவ டத்தல் அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாய்வ ட்டான்; தாவீது
ேகாட்ைடயல் இருந்த நாெளல்லாம் அவர்கள் அங்ேக அவேனாடிருந்தார்கள்.
5பன்புகாத்என்னும்தீர்க்கதரிச தாவீைதப்பார்த்து: நீர் ேகாட்ைடயல்இருக்காமல்
யூதா ேதசத்த ற்குப் புறப்பட்டு வாரும் என்றான்; அப்ெபாழுது தாவீது புறப்பட்டு
ஆேரத் என்னும்காட்டிற்கு ேபானான்.

சவுல்அகெமேலக்கன்குடும்பத்ைதஅழித்தல்
6 தாவீதும் அவேனாடிருந்த மனிதர்களும் காணப்பட்ட ெசய்தைய சவுல்

ேகள்வப்பட்டான்; சவுல் க பயாைவச் ேசர்ந்த ராமாவல் ஒரு ேதாப்ப ேல
உட்கார்ந்து, தன்னுைடய ஊழியக்காரர்கள் எல்ேலாரும் தன்ைனச் சூழ்ந்து
நற்க, தன் ஈட்டிையத் தன் ைகய ேல ப டித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, 7 சவுல்
தன்னுைடய அருகல் நற்க ற தன் ஊழியக்காரர்கைளப் பார்த்து: ெபன்யமீன்
மக்கேள, ேகளுங்கள்; ஈசாயன் மகன் உங்கள் எல்ேலாருக்கும் வயல்கைளயும்
த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைளயும் ெகாடுப்பாேனா? உங்கெளல்ேலாைரயும்
ஆய ரத்த ற்கு அத பத களும் நூற்றுக்கு அத பத களுமாக ைவப்பாேனா?
8 நீங்கெளல்ேலாரும் எனக்கு எத ராக சத ெசய்தது என்ன? ஈசாயன்
மகனுடேன என் குமாரன் உடன்படிக்ைக ெசய்யும்ேபாது, என் ெசவக்கு
அைத ஒருவனும் ெவளிப்படுத்தவல்ைல; எனக்காகப் பரிதாபப்பட்டு, என்
ெசவக்கு அைத ெவளிப்படுத்த உங்களில் ஒருவன் கூட இல்ைலயா? இந்த
நாளில் இருக்க றபடி எனக்குச் சத ெசய்ய, என்னுைடய மகன் என்னுைடய



1 சாமுேவல்அத்தயாயம் 22:9 395 1 சாமுேவல்அத்தயாயம் 23:3

ேவைலக்காரைனஎனக்குவ ேராதமாகதூண்டிவட்டாேனஎன்றான். 9அப்ெபாழுது
சவுலின் ஊழியக்காரர்கேளாடு நன்ற ஏேதாமியனாகய ேதாேவக்கு பதலாக:
ஈசாயன் மகைன ேநாபலிருக்க ற அகதூபன் மகனான அகெமேலக்க டத்தல்
வரக்கண்ேடன். 10 இவன் அவனுக்காகக் ெயேகாவாவ டத்தல் வ சாரித்து,
அவனுக்கு வழிக்கு ஆகாரம் ெகாடுத்து, ெபலிஸ்தனாகய ேகாலியாத்தன்
பட்டயத்ைதயும் அவனுக்குக் ெகாடுத்தான் என்றான். 11 அப்ெபாழுது ராஜா:
அகதூபன் மகனான அகெமேலக் என்னும் ஆசாரியைனயும், ேநாபலிருக்க ற
அவன் தகப்பன் வீட்டார்களாகய எல்லா ஆசாரியர்கைளயும் அைழத்தான்;
அவர்கள் எல்லாரும் ராஜாவனிடத்தல் வந்தார்கள். 12 அப்ெபாழுது சவுல்:
அகதூபன்மகேனேகள்என்றுெசால்ல,அவன்: இேதா,இருக்க ேறன்என்னுைடய
ஆண்டவேன என்றான். 13 அப்ெபாழுது சவுல் அவைன ேநாக்க : நீயும் ஈசாயன்
மகனும் எனக்கு வ ேராதமாக சத ெசய்து, இந்நாளில் இருக்க றபடி எனக்குச்
சத ெசய்ய அவன் எனக்கு எத ராக எழும்பும்படி, நீ அவனுக்கு ெராட்டியும்
பட்டயமும் ெகாடுத்து, ேதவசந்ந தயல்அவனுக்காக வ சாரித்தது என்னஎன்றான்.
14 அகெமேலக் ராஜாவுக்குப் பதலாக: உம்முைடய எல்லா ஊழியக்காரர்களிலும்
தாவீைதப் ேபால, ராஜாவுக்கு மருமகனும், உம்முைடய கட்டைளகளின்படி
ெசய்து வருகறவனும், உம்முைடய வீட்டிேல கனமுள்ளவனுமாயருக்க ற
உண்ைமயுள்ளவன் யார்? 15 இன்ைறயதனம் அவனுக்காக ேதவனிடத்தல்
ேவண்டுதல்ெசய்யத்ெதாடங்க ேனேனா? அதுஎனக்குத்தூரமாயருப்பதாக; ராஜா
தம்முைடயஅடியானாகயஎன்ேமலாவதுஎன்னுைடயதகப்பன்வீட்டார்களில்எவன்
ேமலாவது குற்றம் சுமத்தேவண்டாம்; உம்முைடய அடியான் இைவகளிெலல்லாம்
ஒரு ச றய காரியமாகலும் ெபரிய காரியமாகலும் அற ந்ததல்ைல என்றான்.
16ராஜாேவா: அகெமேலக்ேக, நீயும்உன்னுைடயதகப்பன்வீட்டார்கள்அைனவரும்
ந ச்சயமாக சாகேவண்டும் என்றான். 17 பன்பு ராஜா தன்னருகல் நற்க ற
காவலர்கைள பார்த்து: நீங்கள் ேபாய், ெயேகாவாவுைடய ஆசாரியர்கைளக்
ெகால்லுங்கள்;அவர்கள்ைகயும்தாவீேதாேடஇருக்க றது;அவன்ஓடிப்ேபாக றைத
அவர்கள் அற ந்தருந்தும், அைத எனக்கு ெவளிப்படுத்தவல்ைல என்றான்;
ராஜாவன் ேவைலக்காரர்கேளா, ெயேகாவாவுைடய ஆசாரியர்கைளக் ெகால்லத்
தங்கள் ைககைள நீட்ட சம்மத க்கவல்ைல. 18 அப்ெபாழுது ராஜா ேதாேவக்ைக
ேநாக்க : நீ ேபாய் ஆசாரியர்கைளக் ெகான்றுேபாடு என்றான்; ஏேதாமியனாகய
ேதாேவக்குஆசாரியர்கள்ேமல் வழுந்து, சணல்நூல் ஏேபாத்ைத அணிந்தருக்கும்
85 ேபைர அன்ைறயதனம் ெகான்றான். 19 ஆசாரியர்களின் பட்டணமாகய
ேநாபலுமுள்ள ஆண்கைளயும், ெபண்கைளயும், குழந்ைதகைளயும், ைகக்
குழந்ைதகைளயும், மாடுகைளயும், கழுைதகைளயும், ஆடுகைளயும் கூர்ைமயான
பட்டயத்தால் ெவட்டிப்ேபாட்டான். 20 அகதூபன் மகனான அகெமேலக்கன்
மகன்களில் அபயத்தார் என்னும் ெபயருள்ள ஒருவன் தப்ப , தாவீது இருக்கும்
இடத்த ற்கு ஓடிப்ேபாய், 21 சவுல் ெயேகாவாவுைடய ஆசாரியர்கைளக்
ெகான்றுேபாட்ட ெசய்தைய தாவீதுக்கு அறவத்தான். 22 அப்ெபாழுது தாவீது
அபயத்தாைரப் பார்த்து: ஏேதாமியனாகய ேதாேவக்கு அங்ேக இருந்ததாேல,
அவன் எப்படியாகலும் சவுலுக்கு அைத அறவப்பான் என்று அன்ைறயதனேம
அற ந்தருந்ேதன்; உன்னுைடய தகப்பன் வீட்டார்களாகய எல்ேலாருைடய
மரணத்தற்கும் காரணம் நாேன. 23 நீ என்னிடத்தல் இரு, பயப்படேவண்டாம்; என்
உயைர வாங்கத்ேதடுக றவேன உன்னுைடய உயைரயும் வாங்கத்ேதடுக றான்; நீ
என்னுைடயஆதரவ ேலஇருஎன்றான்.

அத்த யாயம் 23
தாவீதுேககலா நகரத்ைதமீட்டல்

1 இேதா, ெபலிஸ்தர்கள் ேககலாவன்ேமல் யுத்தம்ெசய்து, களஞ்சயங்கைளக்
ெகாள்ைளயடுகறார்கள் என்று தாவீதுக்கு அறவக்கப்பட்டது. 2 அப்ெபாழுது
தாவீது: நான் ேபாய், அந்தப் ெபலிஸ்தர்கைள முறயடிக்கலாமா என்று
ெயேகாவாவ டத்தல் வ சாரித்ததற்கு, ெயேகாவா: நீ ேபா; ெபலிஸ்தர்கைள
முறய அடித்து, ேககலாைவ இரட்ச ப்பாயாக என்று தாவீதுக்குச் ெசான்னார்.
3 ஆனாலும் தாவீதன் மனிதர்கள் அவைன பார்த்து: இேதா, நாங்கள் இங்ேக
யூதாவ ேல இருக்கும்ேபாேத பயப்படுக ேறாம்; நாங்கள் ெபலிஸ்தர்களுைடய
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இராணுவங்கைள எத ர்க்க றதற்கு ேககலாவுக்குப் ேபானால், எவ்வளவு
அதகம் என்றார்கள். 4 அப்ெபாழுது தாவீது தரும்பவும் ெயேகாவாவ டத்தல்
வ சாரித்தேபாது, ெயேகாவா அவனுக்கு பதலாக: நீ எழுந்து, ேககலாவுக்குப்
ேபா; நான் ெபலிஸ்தர்கைள உன் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன் என்றார்.
5 அப்படிேய தாவீது தன் மனிதர்கைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு, ேககலாவுக்குப்
ேபாய், ெபலிஸ்தர்கேளாடு யுத்தம்ெசய்து, அவர்களில் அேநகம்ேபைர ெவட்டி,
அவர்களுைடய ஆடுமாடுகைள ஓட்டிக்ெகாண்டு ேபானான்; இவ்வதமாக
ேககலாவன் குடிகைள இரட்ச த்தான். 6 அகெமேலக்கன் மகனான அபயத்தார்
ேககலாவல்இருக்கறதாவீதனிடத்தல்தப்ப ேயாடுக றேபாது,அவனிடத்தல்ஒரு
ஏேபாத்துஇருந்தது.

சவுல்தாவீைததுரத்துதல்
7 தாவீது ேககலாவுக்கு வந்தான் என்று சவுலுக்கு அறவக்கப்பட்டேபாது,

ேதவன் அவைன என் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அவன் கதவுகளும்
தாழ்ப்பாள்களுமுள்ள பட்டணத்தற்குள் நுைழந்ததால், அைடபட்டிருக்க றான்
என்று சவுல் ெசால்லி, 8 தாவீைதயும் அவனுைடய மனிதர்கைளயும் முற்றுைக
ேபாடும்படி, ேககலாவுக்குப் ேபாக, எல்லா மக்கைளயும் யுத்தத்த ற்கு
அைழத்தான். 9 தனக்கு தீங்கு ெசய்யச் சவுல் முயற்ச க்க றான் என்று தாவீது
அறந்துெகாண்டேபாது, ஆசாரியனாகய அபயத்தாைர ேநாக்க : ஏேபாத்ைத
இங்ேக ெகாண்டுவா என்றான். 10 அப்ெபாழுது தாவீது: இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, சவுல் ேககலாவுக்கு வந்து, என்னாேல பட்டணத்ைத
அழிக்க வழிேதடுக றான் என்று உமது அடியானாகய நான் ந ச்சயமாய்க்
ேகள்வப்பட்ேடன். 11 ேககலா பட்டணத்தார்கள் என்ைன அவனுைடய ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கேளா, உம்முைடய அடியான் ேகள்வப்பட்டபடி சவுல்
வருவாேனா, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, இைத உம்முைடய
அடியானுக்குத் ெதரிவ க்கேவண்டும் என்றான். அதற்குக் ெயேகாவா: அவன்
வருவான் என்றார். 12 ேககலா பட்டணத்தார்கள் என்ைனயும் என்னுைடய
மனிதர்கைளயும் சவுலின் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கேளா என்று தாவீது
ேகட்டதற்கு, ெயேகாவா: ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள் என்றார். 13 ஆைகயால் தாவீதும்
ஏறக்குைறய 600ேபராக யஅவனுைடயமனிதர்களும்எழும்ப ,ேககலாைவவ ட்டுப்
புறப்பட்டு, ேபாகக்கூடிய இடத்த ற்குப் ேபானார்கள்; தாவீது ேககலாவலிருந்து
தப்ப ப்ேபானான் என்று சவுலுக்கு அறவக்கப்பட்டேபாது, தான் புறப்படுக றைத
நறுத்தவ ட்டான். 14 தாவீது வனாந்த ரத்தலுள்ள பாதுகாப்பான இடங்களிேல
தங்க , சீப் என்னும் வனாந்தரத்தலிருக்கற ஒரு மைலய ேல தங்கயருந்தான்;
சவுல் அனுதனமும் அவைனத் ேதடியும், ேதவன் அவைன அவனுைடய ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுக்கவல்ைல. 15 தன்னுைடய உயைர வாங்கத் ேதடும்படி, சவுல்
புறப்பட்டான் என்று தாவீது அறந்தபடியால், தாவீது சீப் வனாந்த ரத்தலுள்ள
ஒரு காட்டிேல இருந்தான். 16 அப்ெபாழுது சவுலின் மகனான ேயானத்தான்
எழுந்து, காட்டிலிருக்க ற தாவீதனிடத்தல் ேபாய், ேதவனுக்குள் அவன் ைகைய
பலப்படுத்த : 17 நீர் பயப்படேவண்டாம்; என்னுைடய தகப்பனாகய சவுலின்
ைக உம்ைமக் கண்டு படிக்காது; நீர் இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாயருப்பீர்;
அப்ெபாழுது நான் உமக்கு இரண்டாவதாக இருப்ேபன்; அப்படி நடக்கும் என்று
என்னுைடய தகப்பனாகய சவுலும் அறந்தருக்க றார் என்றான். 18 அவர்கள்
இருவரும் ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக உடன்படிக்ைகெசய்த பன்பு, தாவீது காட்டில்
இருந்து வ ட்டான்; ேயானத்தாேனா தன்னுைடய வீட்டிற்குப் ேபானான். 19 பன்பு
சீப்ஊர்க்காரர்கள் க பயாவலிருக்கற சவுலிடத்தல்வந்து: தாவீது எங்களிடத்தல்
எஷேமானுக்குத் ெதற்ேக ஆகலா என்னும் மைலக்காட்டிலுள்ள பாதுகாப்பான
இடங்களில் ஒளிந்துெகாண்டிருக்க றான் அல்லவா? 20இப்ேபாதும் ராஜாேவ, நீர்
உம்முைடய மனவருப்பத்தன்படி இறங்க வாரும்; அவைன ராஜாவன் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுக்க, எங்களால் ஆகும் என்றார்கள். 21 அதற்கு சவுல்: நீங்கள்
என்ேமல் தையைவத்ததனாேல, ெயேகாவாவால்ஆசீர்வத க்கப்பட்டிருப்பீர்களாக.
22 நீங்கள் ேபாய், அவனுைடய கால் நடமாடுக ற இடத்ைதப் பார்த்து, அங்ேக
அவைனக் கண்டவன் யார் என்பைதயும் இன்னும் நன்றாக வ சாரித்து
அறயுங்கள்; அவன் மகா தந்த ரவாத என்று எனக்குத் ெதரிய வந்தது. 23அவன்
ஒளிந்துெகாண்டிருக்கும் எல்லா மைறவ டங்கைளயும் பார்த்து அற ந்துெகாண்டு,
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ந ச்சயமான ெசய்தைய எனக்குக் ெகாண்டுவாருங்கள்; அப்ெபாழுது நான்
உங்கேளாடு வந்து, அவன் ேதசத்தல் இருந்தால், யூதாவலிருக்கற சகல
ஆய ரம் ேபருக்குள்ளும் அவைனத் ேதடிப் ேபாேவன் என்றான். 24 அப்ெபாழுது
அவர்கள் எழுந்து, சவுலுக்கு முன்னாேல சீப் ஊருக்குப் ேபானார்கள்;
தாவீதும் அவனுைடய மனிதர்களும் எஷேமானுக்குத் ெதற்கான மாேகான்
வனாந்த ரத்தல் இருந்தார்கள். 25 சவுலும் அவனுைடய மனிதர்களும்
தாவீைதத் ேதடவருகறார்கள் என்று அவனுக்கு அறவக்கப்பட்டேபாது, அவன்
கன்மைலயலிருந்து இறங்க , மாேகான் வனாந்த ரத்த ேல தங்கனான்; அைத
சவுல் ேகள்வப்பட்டு, மாேகான் வனாந்தரத்த ேல தாவீைதப் பன்ெதாடர்ந்தான்.
26 சவுல் மைலயன் இந்தப்பக்கத்தலும், தாவீதும், அவனுைடய மனிதர்களும்
மைலயன் அந்தப்பக்கத்தலும் நடந்தார்கள்; சவுலுக்குத் தப்ப ப்ேபாக, தாவீது
வைரந்தேபாது, சவுலும் அவனுைடய மனிதர்களும் தாவீைதயும் அவனுைடய
மனிதர்கைளயும் ப டிக்கத்தக்கதாக அவர்கைள சூழ்ந்துெகாண்டார்கள். 27அந்தச்
சமயத்தல் ஒரு ஆள் சவுலிடத்தல் வந்து: நீர் சீக்க ரமாய் வாரும்; ெபலிஸ்தர்கள்
ேதசத்தன்ேமல் பைடெயடுத்து வந்தருக்க றார்கள் என்றான். 28 அதனால் சவுல்
தாவீைதப் பன்ெதாடருக றைத வ ட்டுத் தரும்ப , ெபலிஸ்தர்கைள எத ர்க்கும்படி
ேபானான்;எனேவ,அவ்வடத்த ற்குச்ேசலாஅம்மாலிேகாத்*என்றுெபயரிட்டார்கள்.
29 தாவீது அந்த இடத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டு, என்ேகதயலுள்ள பாதுகாப்பான
இடங்களில் தங்கனான்.

அத்த யாயம் 24
தாவீதுசவுலின்ஜீவைனவட்டுக்ெகாடுத்தல்

1 சவுல் ெபலிஸ்தர்கைளப் பன்ெதாடர்வைதவ ட்டுத் தரும்ப வந்தேபாது,
இேதா, தாவீது என்ேகதயன் வனாந்த ரத்தல் இருக்க றான் என்று அவனுக்கு
அறவக்கப்பட்டது. 2 அப்ெபாழுது சவுல்: இஸ்ரேவல் அைனத்தலும்
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட 3,000 ேபைரக் கூட்டிக்ெகாண்டு, தாவீைதயும் அவனுைடய
மனிதர்கைளயும் வைரயாடுகளுள்ள கன்மைலகளின்ேமல் ேதடப்ேபானான்.
3வழிேயாரத்தலிருக்கறஆட்டுத்ெதாழுவங்களிடத்தல்அவன்வந்தேபாது,அங்ேக
ஒரு குைக இருந்தது; அத ேல சவுல் காைலக்கடன் கழிக்கப்ேபானான்; தாவீதும்
அவனுைடயமனிதர்களும்அந்தக்குைகயன்பக்கங்களில்உட்கார்ந்தருந்தார்கள்.
4அப்ெபாழுது தாவீதன் மனிதர்கள் அவைன ேநாக்க : இேதா, நான் உன்னுைடய
எத ரிைய உன்னுைடய ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்; உன்னுைடய பார்ைவக்கு
நலமானபடிஅவனுக்குச்ெசய்வாயாகஎன்றுெயேகாவாஉன்ேனாடுெசான்னநாள்
இதுேவ என்றார்கள்; தாவீது எழுந்துேபாய், சவுலுைடய சால்ைவயன்ெதாங்கைல
ெமதுவாக அறுத்துக்ெகாண்டான். 5 தாவீது சவுலின் சால்ைவத் ெதாங்கைல
அறுத்துக்ெகாண்டதனால்அவனுைடய மனதுஅடித்துக்ெகாண்டிருந்தது. 6அவன்
தன்னுைடய மனிதர்கைளப் பார்த்து: ெயேகாவா அப ேஷகம்ெசய்த என்னுைடய
ஆண்டவன்ேமல் என்னுைடயைகையப் ேபாடும்படியானஇப்படிப்பட்ட காரியத்ைத
நான் ெசய்யாதபடி, ெயேகாவா என்ைனக் காப்பாராக; அவர் ெயேகாவாவால்
அப ேஷகம்ெசய்யப்பட்டவர் என்று ெசால்லி, 7 தன்னுைடய மனிதர்கைள
சவுலின்ேமல் எழும்ப வ டாமல், இவ்வார்த்ைதகளினால் அவர்கைளத் தைட
ெசய்தான்; சவுல்எழுந்து,குைகையவ ட்டு,வழிேயநடந்துேபானான். 8அப்ெபாழுது
தாவீதும் எழுந்து, ெகபயலிருந்து புறப்பட்டு, சவுலுக்குப் பன்னாகப் ேபாய்:
ராஜாவாகய என் ஆண்டவேன என்று கூப்ப ட்டான்; சவுல் தரும்ப ப்பார்த்தேபாது,
தாவீது தைர வைர முகங்குனிந்து வணங்க , 9 சவுைல ேநாக்க : தாவீது
உமக்கு தீங்கு ெசய்யப்பார்க்க றான் என்று ெசால்லுகற மனிதர்களுைடய
வார்த்ைதகைள ஏன் ேகட்க றீர்? 10 இேதா, ெயேகாவா இன்று குைகயல்
உம்ைம என்னுைடய ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார் என்பைத இன்ைறயதனம்
உம்முைடய கண்கள் கண்டேத, உம்ைமக் ெகான்றுேபாடேவண்டும் என்று சலர்
ெசான்னார்கள்; ஆனாலும் என்னுைடய ைக உம்ைமத் தப்பவ ட்டது; என்னுைடய
ஆண்டவன்ேமல் என்னுைடய ைகையப் ேபாேடன்; அவர் ெயேகாவாவால்
அப ேஷகம்ெசய்யப்பட்டவராேம என்ேறன். 11 என்னுைடய தகப்பேன பாரும்;
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என்னுைடய ைகயலிருக்கற உம்முைடய சால்ைவயன் ெதாங்கைலப் பாரும்;
உம்ைமக் ெகான்று ேபாடாமல், உம்முைடய சால்ைவயன் ெதாங்கைல
அறுத்துக்ெகாண்ேடன்; என்னுைடய ைகய ேல தீங்கும் துேராகமும் இல்ைல
என்றும், உமக்கு நான் குற்றம் ெசய்யவல்ைல என்றும் அறந்துெகாள்ளும்;
நீேரா என்னுைடய உயைர வாங்க, அைத ேவட்ைடயாடுக றீர். 12 ெயேகாவா
எனக்கும் உமக்கும் நடுநன்று நயாயம் வ சாரித்து, ெயேகாவா தாேம என்னுைடய
காரியத்தல் உமக்கு நீதையச் சரிக்கட்டுவாராக; என்னுைடய ைக உமக்கு
வ ேராதமாக இருக்காது. 13 முத ேயார் வாக்கன்படிேய, தீேயாரிடமிருந்து
தீைம ப றக்கும்; எனேவ, என்னுைடய ைக உமக்கு வ ேராதமாக இருக்காது.
14 இஸ்ரேவலின் ராஜா யாைரத் ேதடப் புறப்பட்டார்? ஒரு ெசத்த நாையயா,
ஒரு ெதள்ளுப்பூச்சையயா, நீர் யாைரப் பன்ெதாடருக றீர்? 15 ெயேகாவா
ந யாயாத பதயாயருந்து, எனக்கும் உமக்கும் நயாயந்தீர்த்து, எனக்காக
வாதாடி, நான் உம்முைடய ைகக்குத் தப்ப என்ைன வடுவப்பாராக என்றான்.
16 தாவீது இந்த வார்த்ைதகைளச் சவுேலாேட ெசால்லி முடிந்தபன்பு, சவுல்:
என்னுைடய மகனான தாவீேத, இது உன்னுைடய சத்தமல்லவா என்று ெசால்லி,
சத்தமிட்டு அழுது, 17 தாவீைதப் பார்த்து: நீ என்ைனவட நீத மான்; நீ எனக்கு
நன்ைம ெசய்தாய்; நாேனா உனக்கு தீைம ெசய்ேதன். 18 நீ எனக்கு நன்ைம
ெசய்தைத இன்று வளங்கச்ெசய்தாய்; ெயேகாவா என்ைன உன்னுைடய ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுத்தருந்தும், நீ என்ைனக் ெகான்று ேபாடவல்ைல. 19 ஒருவன்
தன்னுைடய எத ரிையக் கண்டுபடித்தால், அவைனச் சுகமாக ேபாகவடுவாேனா?
இன்றுநீஎனக்குச்ெசய்தநன்ைமக்காகக்ெயேகாவாஉனக்குநன்ைமெசய்வாராக.
20 நீ ந ச்சயமாக ராஜாவாக இருப்பாய் என்றும், இஸ்ரேவலின் ராஜ்ஜியம்
உன்னுைடய ைகயல் நைலக்கும் என்றும் அற ேவன். 21இப்ேபாதும் நீ எனக்குப்
பன்னிருக்கும் என்னுைடய சந்ததைய ேவரறுப்பதல்ைல என்றும், என்னுைடய
தகப்பன் வீட்டாரில் என்னுைடய ெபயைர அழித்துப்ேபாடுவதல்ைல என்றும்
ெயேகாவாேமல் எனக்கு ஆைணயட்டுக்ெகாடு என்றான். 22 அப்ெபாழுது தாவீது
சவுலுக்கு ஆைணயட்டுக்ெகாடுத்தான்; பன்பு, சவுல் தன்னுைடய வீட்டுக்குப்
புறப்பட்டுப்ேபானான்; தாவீதும் அவனுைடய மனிதர்களும் பாதுகாப்பான
இடத்த ற்குஏற ப்ேபானார்கள்.

அத்த யாயம் 25
தாவீது, நாபால்மற்றும்அப காயல்

1 சாமுேவல் இறந்தான். இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் கூடிவந்து, அவனுக்காகத்
துக்கங்ெகாண்டாடி, ராமாவலிருக்கற அவனுைடய வீட்டில் அவைன
அடக்கம்ெசய்தார்கள்; தாவீது எழுந்து, பாரான் வனாந்த ரத்த ற்குப் புறப்பட்டுப்
ேபானான். 2 மாேகானிேல ஒரு மனிதன் இருந்தான்; அவனுைடய ெதாழில்துைற
கர்ேமலில் இருந்தது; அந்த மனிதன் ெபரும் ெசல்வந்தனாக இருந்தான்;
அவனுக்கு 3,000 ஆடும், 1,000 ெவள்ளாடும் இருந்தது; அவன் அப்ெபாழுது
கர்ேமலில் தன்னுைடய ஆடுகைள மய ர் கத்தரித்துக்ெகாண்டிருந்தான். 3 அந்த
மனிதனுக்குநாபால்என்றும்,அவனுைடயமைனவக்குஅப காயல்என்றும்ெபயர்;
அந்த ெபண் மகா புத்த சாலியும் ரூபவதயுமாயருந்தாள்; அந்தக் கணவேனா
முரடனும், தீயவனும், கபடுள்ளவனுமாக இருந்தான்; அவன் காேலபுைடய
சந்ததயான். 4 நாபால் தன்னுைடய ஆடுகைள மய ர் கத்தரிக்க ற ெசய்தைய
வனாந்தரத்தல் இருக்க ற தாவீது ேகட்டேபாது, 5 தாவீது பத்து வாலிபர்கைள
அைழத்து: நீங்கள் கர்ேமலுக்குப் ேபாய், நாபாலிடத்தல் ெசன்று, என்னுைடய
ேபைரச்ெசால்லி, அவன் சுகெசய்தைய வ சாரித்து, 6 அவைன பார்த்து: நீர்
வாழ்க, உமக்குச் சமாதானமும், உம்முைடய வீட்டுக்குச் சமாதானமும், உமக்கு
உண்டானஎல்லாவற்றற்கும்சமாதானமும்உண்டாவதாகஎன்றுஅவைனவாழ்த்த ,
7 இப்ெபாழுது ஆடுகைள மய ர் கத்தரிக்க றவர்கள் உம்மிடத்தல் இருக்க றார்கள்
என்றுேகள்வப்பட்ேடன்;உம்முைடயேமய்ப்பர் எங்கேளாடுஇருந்தார்கள்;அவர்கள்
கர்ேமலில் இருந்த நாெளல்லாம் நாங்கள் அவர்கைள வருத்தப்படுத்தவல்ைல;
அவர்களுைடய ெபாருள் ஒன்றும் காணாமல் ேபானதும் இல்ைல. 8 உம்முைடய
ேவைலக்காரைரக் ேகளும்; அவர்கள் உமக்குச் ெசால்லுவார்கள்; ஆதலால்
இந்த வாலிபர்களுக்கு உம்முைடய கண்களிேல தைய கைடக்கேவண்டும்;
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நல்ல நாளில் வந்ேதாம்; உம்முைடய ைகயல் உள்ளைத உம்முைடய
ஊழியக்காரர்களுக்கும், உம்முைடய மகனான தாவீதுக்கும் ெகாடுக்கும்படி
ேவண்டுக ேறன் என்று ெசால்லுங்கள் என்றான். 9 தாவீதன் வாலிபர்கள் ேபாய்,
இந்தவார்த்ைதகைளெயல்லாம் தாவீதன்ெபயரினாேல நாபாலிடத்தல்ெசால்லி,
பன்பு ஒன்றும் ேபசாதருந்தார்கள். 10 நாபால் தாவீதன் ஊழியக்காரருக்குப்
பதலாக: தாவீது என்பவன் யார்? ஈசாயன் குமாரன் யார்? தங்கள் எஜமான்கைள
வ ட்டு ஓடிப்ேபாக ற ேவைலக்காரர் இந்நாளில் அேநகர் உண்டு. 11 நான்
என்னுைடய அப்பத்ைதயும், என்னுைடய தண்ணீைரயும், என்னுைடய ஆடுகைள
மய ர் கத்தரிக்க றவர்களுக்காக நான் அடித்துச் சைமயல்ெசய்தைதயும் எடுத்து,
இன்ன இடத்தார் என்று நான் அறயாத மனிதருக்கு ெகாடுப்ேபேனா என்றான்.
12 தாவீதன் வாலிபர்கள் தங்கள் வழிேய தரும்ப , மறுபடியும் தாவீதனிடத்தல்
வந்து,இந்தவார்த்ைதகைளெயல்லாம்அவனுக்குஅறவத்தார்கள். 13அப்ெபாழுது
தாவீது தன்னுைடய மனிதர்கைள பார்த்து: நீங்கள் அவரவர் உங்கள்
பட்டயத்ைதக் கட்டிக்ெகாள்ளுங்கள் என்றான்; அவரவர் தங்கள் பட்டயத்ைதக்
கட்டிக்ெகாண்டார்கள்; தாவீதும் தன்னுைடய பட்டயத்ைதக் கட்டிக்ெகாண்டான்;
ஏறக்குைறய 400 ேபர் தாவீதுக்குப் பன்ெசன்று புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்; 200 ேபர்
ெபாருட்கள் அருகல் இருந்து வ ட்டார்கள். 14 அப்ெபாழுது ேவைலக்காரர்களில்
ஒருவன் நாபாலுைடய மைனவயாகய அப காயைலப் பார்த்து: இேதா,
நம்முைடயஎஜமானுைடயசுகெசய்தையவ சாரிக்கதாவீதுவனாந்த ரத்தலிருந்து
தூதுவர்கைள அனுப்பனான்; அவர் அவர்கள்ேமல் ேகாபம்ெகாண்டார். 15 அந்த
மனிதர்கேளா எங்களுக்கு மிகவும் நல்லவர்களாக இருந்தார்கள்; நாங்கள்
ெவளிகளில் இருக்கும்ேபாது, அவர்கள் எங்களிடத்தல் நடமாடின நாெளல்லாம்
அவர்கள் எங்கைள வருத்தப்படுத்தனதுமில்ைல; நமது ெபாருளில் ஒன்றும்
காணாமல் ேபானதுமில்ைல. 16 நாங்கள் ஆடுகைள ேமய்த்து, அவர்களிடத்தல்
இருந்த நாெளல்லாம் அவர்கள் இரவும் பகலும் எங்கைளச் சுற்றலும் மதலாக
இருந்தார்கள். 17 இப்ெபாழுது நீர் ெசய்யேவண்டியைதக் கவனித்துப்பாரும்;
நம்முைடய எஜமான் ேமலும், அவருைடயவீட்டார்கள் எல்ேலார்ேமலும், ந ச்சயமாய்
ஒருதீங்குவருகறதாகஇருக்க றது;இவேரா,ஒருவரும்தம்ேமாேடேபசக்கூடாதபடி,
மத ப்பற்றமகனாகஇருக்க றார்என்றான். 18அப்ெபாழுதுஅபகாயல்ேவகமாக 200
அப்பங்கைளயும் இரண்டு ேதால்ைப த ராட்ைச ரசத்ைதயும், சைமயல்ெசய்யப்பட்ட
ஐந்து ஆடுகைளயும், ஐந்துபடி வறுத்த பயற்ைறயும், வற்றலாக்கப்பட்ட 100
த ராட்ைச குைலகைளயும், வற்றலான 200 அத்த ப்பழ அைடகைளயும் எடுத்து,
கழுைதகள்ேமல் ஏற்ற , 19தன்னுைடய ேவைலக்காரைரப் பார்த்து: நீங்கள் எனக்கு
முன்ேன ேபாங்கள்; இேதா, நான் உங்கள் பன்ேன வருக ேறன் என்று ெசால்லி
அனுப்பனாள்; தன்னுைடய கணவனாகய நாபாலுக்கு அைத அறவக்கவல்ைல.
20 அவள் ஒரு கழுைதயன்ேமல் ஏற , மைலயன் மைறவல் இறங்கவரும்ேபாது,
இேதா, தாவீதும் அவனுைடய மனிதர்களும் அவளுக்கு எத ராக இறங்க
வந்தார்கள்; அவர்கைளச் சந்த த்தாள். 21 தாவீது தன்னுைடய மக்கைளப் பார்த்து:
அவனுக்குவனாந்த ரத்தல்இருக்க றைதெயல்லாம்வீணாகேவகாப்பாற்ற ேனன்;
அவனுக்கு உண்டானதெலல்லாம் ஒன்றும் காணாமல்ேபானதல்ைல; என்றாலும்
நன்ைமக்குப் பதலாக அவன் எனக்குத் தீைம ெசய்தான். 22அவனுக்கு உண்டான
எல்லாவற்றலும்சுவரில் நீர்வடும்ஒருநாய்முதற்ெகாண்டுெபாழுதுவடியும்வைர
நான் உய ேராேட ைவத்தால், ேதவன் தாவீதன் எத ரிகளுக்கு அதற்குச்
சரியாகவும் அதற்கு அதகமாகவும் ெசய்யக்கடவர் என்று ெசால்லியருந்தான்.
23 அபகாயல் தாவீைதப் பார்க்கும்ேபாது, வைரந்து கழுைதைய வ ட்டு
இறங்க , தாவீதுக்கு ேநராகத் தைரயல் முகங்குப்புற வழுந்து பணிந்து,
24 அவனுைடய பாதத்த ேல வழுந்து: என்னுைடய ஆண்டவேன, இந்தப்பழி
என்ேமல் சுமரட்டும்; உம்முைடய அடியாளுைடய வார்த்ைதகைள நீர் ேகட்கும்படி
உம்முைடய அடியாள் உமது ெசவ ேகட்கப் ேபசேவண்டும். 25 என்னுைடய
ஆண்டவனாகய நீர் நாபால் என்னும்இந்த மத ப்பற்ற மனிதைனஒருெபாருட்டாக
எண்ணேவண்டாம்;அவனுைடய ேபர் எப்படிேயாஅப்படிேயஅவனும்இருக்கறான்;
அவனுைடய ெபயர் நாபால், அவனுக்குப் பய த்தயமும் இருக்கறது; உம்முைடய
அடியாளாகய நாேனா, என்னுைடய ஆண்டவன் அனுப்பன வாலிபர்கைளக்
காணவல்ைல. 26 இப்ெபாழுதும் என்னுைடய ஆண்டவேன, நீர் இரத்தம்
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ச ந்த வரவும், உம்முைடய ைக நீதையச் சரிக்கட்டவும், ெயேகாவா உமக்கு
இடங்ெகாடுக்கவல்ைல என்பைதக் ெயேகாவாைடய ஜீவைனக்ெகாண்டும்,
உம்முைடய ஜீவைனக்ெகாண்டும் ெசால்லுக ேறன்; இப்ேபாதும் உம்முைடய
எத ரிகளும், என்னுைடய ஆண்டவனுக்கு வேராதமாகத் தீங்கு ேதடுக றவர்களும்,
நாபாைலப்ேபால ஆகட்டும். 27 இப்ேபாதும் உமது அடியாள் என்னுைடய
ஆண்டவனுக்குக் ெகாண்டுவந்த காணிக்ைகைய ஏற்றுக்ெகாண்டு, என்னுைடய
ஆண்டவைனப்பன்பற்றுகறவாலிபர்களுக்குெகாடுப்பீராக. 28உமதுஅடியாளின்
மீறுதைல மன்னியும், ெயேகாவா என்னுைடய ஆண்டவனுக்கு நைலயான
வீட்ைட ந ச்சயமாய்க் கட்டுவார்; என்னுைடய ஆண்டவன் ெயேகாவாவுைடய
யுத்தங்கைள நடத்துகறவராேம; நீர் உய ேராேட இருக்கும் நாளில் ஒரு தீங்கும்
உம்மிேல காணப்படாமலிருப்பதாக. 29 உம்ைமத் துன்பப்படுத்தவும், உம்முைடய
ப ராணைன வாங்க வழிேதடவும், ஒரு மனிதன் எழுந்தாலும் என்னுைடய
ஆண்டவனுைடய ஆத்துமா உம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவன் ஆதரவல்
இருக்கறஜீவனுள்ேளாருைடயகட்டிேலகட்டப்பட்டிருக்கும்;உம்முைடயஎத ரிகளின்
ஆத்துமாக்கேளா கவணில் ைவத்து எற ந்தாற்ேபால எறயப்படும். 30 ெயேகாவா
உம்ைமக்குற த்துச் ெசான்ன நன்ைமயன்படி எல்லாம் இனி என்னுைடய
ஆண்டவனுக்குச் ெசய்து, இஸ்ரேவலுக்கு அத பதயாக உம்ைம நயமிக்கும்ேபாது,
31 நீர் காரணமில்லாமல் இரத்தம் ச ந்தாமலும், என்னுைடய ஆண்டவனாகய நீர்
பழிவாங்காமலும்இருந்ததுண்டானால்,அப்ெபாழுதுஎன்னுைடயஆண்டவனாகய
உமக்குத்துக்கமும்இருக்காது,மனவருத்தமும்இருக்காது;ெயேகாவாஎன்னுைடய
ஆண்டவனுக்கு நன்ைம ெசய்யும்ேபாது, உம்முைடய அடியாைள நைனப்பீராக
என்றாள். 32அப்ெபாழுதுதாவீதுஅப காயைல ேநாக்க : உன்ைனஇன்ைறயதனம்
என்ைனச் சந்த க்க அனுப்பன இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
ஸ்ேதாத்த ரம். 33 நீ ெசால்லிய ேயாசைன ஆசீர்வத க்கப்படுவதாக; நான் இரத்தம்
ச ந்த வராதபடியும், என்னுைடய ைகேய பழிவாங்காதபடியும், நீ இன்ைறயதனம்
எனக்குத் தைடெசய்ததால், நீயும் ஆசீர்வத க்கப்படுவாயாக. 34 நீ தீவ ரமாய்
என்ைனச் சந்த க்க வராமல் இருந்தாயானால், ெபாழுதுவடியும் வைர நாபாலுக்கு
ஒரு நாயும் உய ேராேட ைவக்கப்படுவதல்ைல என்று, உனக்குத் தீங்குெசய்ய
எனக்கு இடங்ெகாடாதருக்க ற இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
ஜீவைனக்ெகாண்டு உண்ைமயாய்ச் ெசால்க ேறன் என்று ெசால்லி, 35 அவள்
தனக்குக் ெகாண்டு வந்தைதத் தாவீது அவள் ைகய ேல வாங்க க்ெகாண்டு,
அவைளப் பார்த்து: நீ சமாதானத்ேதாடு உன்னுைடய வீட்டுக்குப் ேபா; இேதா,
நான் உன்னுைடய ெசால்ைலக்ேகட்டு, உன்னுைடய முகத்ைதப் பார்த்து, இப்படிச்
ெசய்ேதன்என்றான்.

நாபாலின்மரணம்
36அபகாயல் நாபாலிடத்தல் வந்தேபாது, இேதா, ராஜவருந்த ற்குஇைணயான

வருந்து அவனுைடய வீட்டிேல நடந்தது; அவனுைடய இருதயம் மக ழ்ச்ச யாக
இருந்தது; அவன் குடி ெவறயல் இருந்தான்; எனேவ, ெபாழுது வடியும்வைர
ச றய, ெபரிய காரியங்கள், ஒன்ைறயும் அவனுக்கு அறவக்கவல்ைல.
37 ெபாழுது வடிந்து, நாபாலின் குடிெவற ெதளிந்தபன்பு, அவனுைடய மைனவ
இந்தக் காரியங்கைள அவனுக்கு அறவத்தாள்; அப்ெபாழுது அவனுைடய
இருதயம் அவனுக்குள்ேள ெசத்து, அவன் கல்ைலப்ேபாலானான். 38 ெயேகாவா
நாபாைலத் தண்டித்தார், ஏறக்குைறய பத்து நாட்களுக்குப்பன்பு, அவன்
ெசத்தான். 39 நாபால் ெசத்துப்ேபானான் என்று தாவீது ேகள்வப்பட்டேபாது:
என்னுைடய ந ந்ைதயன் வழக்ைக நாபாலின் ைகயல் வ சாரித்து, தம்முைடய
அடியாைன தீங்கு ெசய்யாதபடிக்குத் தடுத்த ெயேகாவாவுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம்;
ெயேகாவா தாேம நாபாலின் தீங்ைக அவன் தைலயன்ேமல் தரும்பச்ெசய்தார்
என்று ெசால்லி, அபகாயைல தருமணம் ெசய்வற்காக அவேளாடு
ேபச, தாவீது ஆட்கைள அனுப்பனான். 40 தாவீதன் ஊழியக்காரர்கள்
கர்ேமலில் இருக்கற அப காயலினிடம் வந்து, தாவீது உன்ைன தருமணம்
ெசய்ய வரும்ப , எங்கைள உன்னிடத்தல் அனுப்பனார் என்று அவேளாடு
ெசால்லுகறேபாது, 41 அவள் எழுந்தருந்து தைரவைர முகங்குனிந்து, இேதா,
நான் என்னுைடய ஆண்டவனுைடய ஊழியக்காரர்களின் கால்கைளக் கழுவும்
பணிவைடக்காரியாக ய அவருைடய அடியாள் என்றாள். 42 பன்பு அப காயல்
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வைரவாக எழுந்து, ஒரு கழுைதயன்ேமல் ஏற , ஐந்து பணிப்ெபண்கைளக்
கூட்டிக்ெகாண்டு, தாவீதன் தூதுவர்கள் பன்ெசன்று ேபாய், அவனுக்கு
மைனவயானாள். 43 ெயஸ்ரேயல் ஊராளாகய அக ேனாவாைமயும் தாவீது
தருமணம் ெசய்தான்; அவர்கள் இருவரும் அவனுக்கு மைனவகளானார்கள்.
44 சவுல் தாவீதன் மைனவயாகய மீகாள் என்னும் தன்னுைடய மகைளக் காலீம்
ஊர்க்காரனாகயலாய சன்மகனானபல்த்த க்குக்ெகாடுத்தருந்தான்.

அத்த யாயம் 26
சவுல்மறுபடியும்தாவீைதக்ெகாைலெசய்யத் ேதடுதல்

1 பன்பு சீப் ஊர்க்காரர்கள் க பயாவலிருக்கற சவுலிடத்தல் வந்து: தாவீது
எஷேமானுக்கு எத ரான ஆகலாேமட்டில் ஒளிந்துெகாண்டிருக்க றான்
என்றார்கள். 2 அப்ெபாழுது சவுல்: சீப் வனாந்த ரத்த ேல தாவீைதத்
ேதடும்படி எழுந்து, இஸ்ரேவலிேல ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட மூவாய ரம்ேபேராடு,
சீப் வனாந்த ரத்த ற்குப் புறப்பட்டுப்ேபானான். 3 சவுல் எஷேமானுக்கு
எத ேர வழியருேக இருக்க ற ஆகலாேமட்டிேல முகாமிட்டான்; தாவீது
வனாந்த ரத்தல் தங்க , சவுல் தன்ைனத் ெதாடர்ந்து வனாந்த ரத்த ற்கு
வருகறைதக் கண்டு, 4 தாவீது ேவவுகாரைர அனுப்ப , சவுல் வந்தது ந ச்சயம்
என்று அறந்துெகாண்டான். 5 பன்பு தாவீது எழுந்து, சவுல் முகாமிட்ட
இடத்த ற்குப் ேபாய், சவுலும் ேநரின் மகனான அப்ேனர் என்னும் அவனுைடய
பைடத்தைலவனும் படுத்துக்ெகாண்டிருக்க ற இடத்ைதப் பார்த்தான்; சவுல்
இரதங்களிருக்க ற இடத்த ேல படுத்துக்ெகாண்டிருந்தான்; மக்கள் அவைனச்
சுற்றலும் முகாமிட்டிருந்தார்கள். 6 தாவீது ஏத்தயனான அகெமேலக்ைகயும்,
ெசருயாவன் மகனும் ேயாவாபன் சேகாதரனுமாகய அப சாையயும் பார்த்து:
என்ேனாடு சவுலின் முகாமிற்கு இறங்கவருகறவன் யார் என்றதற்கு, அப சாய்:
நான் உம்ேமாடு வருக ேறன் என்றான். 7 அப்படிேய தாவீதும் அப சாயும்
இரவ ேல அந்த ஜனங்களுக்குள்ேள வந்தார்கள்; இேதா, சவுல் இரதங்களிருக்க ற
இடத்த ேல படுத்து தூங்கக்ெகாண்டிருந்தான்; அவனுைடய தைலமாட்டில்
அவனுைடய ஈட்டி நலத்த ேல குத்தயருந்தது; அவைனச் சுற்றலும் அப்ேனரும்
மக்களும் படுத்தருந்தார்கள். 8 அப்ெபாழுது அப சாய் தாவீைதப் பார்த்து:
இன்று ேதவன் உம்முைடய எத ரிைய உம்முைடய ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்;
இப்ேபாதும் நான் அவைன ஈட்டியனால் இரண்டு குத்தாகக் குத்தாமல், ஒேர
குத்தாக நலத்தல் பாயக் குத்தட்டுமா என்றான். 9 தாவீது அப சாையப் பார்த்து:
அவைரக் ெகால்லாேத; ெயேகாவா அப ேஷகம்ெசய்தவர்ேமல் தன்னுைடய
ைகையப் ேபாட்டு, குற்றமில்லாமல் ேபாக றவன் யார்? என்று ெசான்னான்.
10 பன்னும் தாவீது: ெயேகாவா அவைர அடித்து, அல்லது அவருைடய காலம்
வந்து, அவர் மரித்து, அல்லது அவர் யுத்தத்த ற்குப் ேபாய் இறந்தாெலாழிய,
11 நான் என்னுைடய ைகையக் ெயேகாவா அப ேஷகம்ெசய்தவர்ேமல்
ேபாடாதபடி, ெயேகாவா என்ைனக் காப்பாராக என்று ெயேகாவாவுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்க ேறன்; இப்ேபாதும் அவர் தைலமாட்டில் இருக்க ற
ஈட்டிையயும், தண்ணீர்ச்ெசம்ைபயும் எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாேவாம் என்றான்.
12 தாவீது சவுலின் தைலமாட்டில் இருந்த ஈட்டிையயும், தண்ணீர்ச்ெசம்ைபயும்
எடுத்துக்ெகாண்டபன்பு, புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்; அைதஒருவரும் காணவல்ைல,
அறயவுமில்ைல, ஒருவரும் வழித்துக்ெகாள்ளவுமில்ைல; ெயேகாவா
அவர்களுக்கு அயர்ந்த தூக்கத்ைத வரச்ெசய்ததால், அவர்கள் எல்லாரும்
தூங்கனார்கள். 13 தாவீது கடந்து, அந்தப் பக்கத்த ற்குப் ேபாய், தங்களுக்கும்
அவர்களுக்கும் நடுேவ ேபாத ய இைடெவளி உண்டாக, தூரத்தலிருக்கற
மைலயன் உச்சய ேல, 14 மக்களுக்கும் ேநரின் மகனான அப்ேனருக்கும்
ேநராக நன்று கூப்ப ட்டு: அப்ேனேர, பதல் ெசால்லமாட்டீரா என்றான்; அதற்கு
அப்ேனர்: ராஜாவுக்கு ேநராகக் கூக்குரலிடுகற நீ யார் என்றான். 15அப்ெபாழுது
தாவீது அப்ேனைர ேநாக்க : நீர் வீரன் அல்லவா? இஸ்ரேவலில் உமக்குச்
சரியானவன் யார்? பன்ேன நீர் உம்முைடய ஆண்டவனாகய ராஜாைவக்
காக்காமல் ேபானெதன்ன? மக்களில் ஒருவன் உம்முைடய ஆண்டவனாகய
ராஜாைவக் ெகால்லும்படி வந்தருந்தாேன. 16 நீர் ெசய்த இந்தக் காரியம்
நல்லதல்ல; ெயேகாவா அப ேஷகம்ெசய்த உங்கள் ஆண்டவைன நீங்கள்
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காக்காமல் ேபானபடியால், நீங்கள் மரணத்தற்கு ஏதுவானவர்கள்; இப்ேபாதும்
ராஜாவன் தைலமாட்டில் இருந்த அவருைடய ஈட்டியும் தண்ணீர்ச்ெசம்பும் எங்ேக
என்று பாரும் என்றான். 17 அப்ெபாழுது சவுல்: தாவீதன் சத்தத்ைத அற ந்து,
என்னுைடயமகனானதாவீேத,இதுஉன்னுைடயசத்தமல்லவாஎன்றான். அதற்குத்
தாவீது: ராஜாவாகய என்னுைடய ஆண்டவேன, இது என்னுைடய சத்தந்தான்
என்று ெசால்லி, 18 பன்னும்: என்னுைடய ஆண்டவனாகய நீர் உம்முைடய
அடியாைன இப்படிப் பன் ெதாடருக றது என்ன? நான் என்ன ெசய்ேதன்?
என்னிடத்தல் என்ன தீங்குஇருக்கறது? 19இப்ெபாழுது ராஜாவாகய என்னுைடய
ஆண்டவன் தம்முைடய அடியானுைடய வார்த்ைதகைளக் ேகட்பாராக; ெயேகாவா
உம்ைம எனக்கு வ ேராதமாக தூண்டிவட்டது உண்டானால், அதற்கு அவர்
காணிக்ைகைய ஏற்றுக்ெகாள்வாராக; மனிதர்கள் அைதச் ெசய்தார்கெளன்றால்,
அவர்கள் ெயேகாவாவுக்கு முன்பாகச் சப க்கப்பட்டவர்கள்; அவர்கள்: நீ ேபாய்;
அந்நய ேதவர்கைளத் ெதாழுதுெகாள் என்று ெசால்லி, அவர்கள் இன்று
என்ைனக் ெயேகாவாவுைடய சுதந்தரத்தல் ேசரமுடியாதபடி துரத்தவ ட்டார்கேள.
20 இப்ேபாதும் ெயேகாவாவுைடய சமுகத்தல் என்னுைடய இரத்தம் தைரயல்
வழாதருப்பதாக; மைலகளில் ஒரு கவுதாரிைய ேவட்ைடயாடுவதுேபால,
இஸ்ரேவலின் ராஜா ஒரு ெதள்ளுப்பூச்சையத் ேதடவந்தாேரா என்றான்.
21 அப்ெபாழுது சவுல்: நான் பாவம் ெசய்ேதன்; என்னுைடய மகனான தாவீேத,
தரும்ப வா; என்னுைடய ஜீவன் இன்ைறயதனம் உன்னுைடய பார்ைவக்கு
அருைமயாக இருந்தபடியால், இனி உனக்கு ஒரு தீங்கும் ெசய்யமாட்ேடன்; இேதா,
நான் மதயற்றவனாய் மகா ெபரிய தவறு ெசய்ேதன் என்றான். 22 அதற்குத்
தாவீது: இேதா, ராஜாவன் ஈட்டி இங்ேக இருக்க றது; வாலிபர்களில் ஒருவன்
இந்த இடத்த ற்கு வந்து, அைத வாங்க க்ெகாண்டு ேபாகட்டும். 23 ெயேகாவா
அவனவனுக்கு அவனவன் நீத க்கும் உண்ைமக்கும் தகுந்த பலன் அளிப்பாராக;
இன்று ெயேகாவா உம்ைம என் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தருந்தும், ெயேகாவா
அப ேஷகம்ெசய்தவர்ேமல், என்னுைடய ைகைய நீட்ட மனதல்லாதருந்ேதன்.
24 இேதா, உம்முைடய ஜீவன் இன்ைறயதனம் என்னுைடய பார்ைவக்கு எப்படி
அருைமயாக இருந்தேதா, அப்படிேய என்னுைடய ஜீவனும் ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்கு அருைமயாக இருப்பதால், அவர் என்ைன எல்லா உபத்த ரவத்த ற்கும்
வடுவப்பாராக என்றான். 25 அப்ெபாழுது சவுல் தாவீைத ேநாக்க : என்னுைடய
மகனான தாவீேத, நீ ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன்; நீ ெபரிய காரியங்கைளச் ெசய்வாய்,
ேமன்ேமலும் ெபலப்படுவாய் என்றான்; அப்படிேய தாவீது தன்வழியல் ேபானான்;
சவுலும்தன்னுைடயஇடத்த ற்குதரும்பனான்.
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ெபலிஸ்தர்கேளாடுதாவீது

1 பன்பு தாவீது: நான் எந்த நாளிலாவது ஒரு நாள் சவுலின் ைகயனால்
அழிந்து ேபாேவன்; இனிச் சவுல் இஸ்ரேவலின் எல்ைலகளில் எங்ேகயாவது
என்ைனக் கண்டுபடிக்கலாம் என்கற நம்ப க்ைக இல்லாமல்ேபாகும்படியும்,
நான் அவனுைடய ைகக்கு நீங்கயருக்கும்படியும், நான் ெபலிஸ்தர்களின்
ேதசத்த ற்குப் ேபாய், தப்ப த்துக்ெகாள்வைத வ ட நலமான காரியம் ேவறல்ைல
என்று தன்னுைடய இருதயத்தல் ேயாச த்தான். 2 ஆைகயால் தாவீது
தன்ேனாடு இருந்த 600 ேபேராடு எழுந்து, மாேயாகன் மகனான ஆகீஸ்
என்னும் காத்தன் ராஜாவனிடத்தல் ேபாய்ச் ேசர்ந்தான். 3 அங்ேக தாவீதும்,
அவனுைடய மனிதர்களும், அவரவர் வீட்டாரும், தாவீேதாடு அவனுைடய
இரண்டு மைனவகளாகய ெயஸ்ரேயல் ஊராளான அக ேனாவாமும்,
நாபாலின் மைனவயாக இருந்த கர்ேமல் ஊராளான அப காயலும், காத்
பட்டணத்தல் ஆகீச டத்தல் தங்கயருந்தார்கள். 4 தாவீது காத் பட்டணத்தற்கு
ஓடிப்ேபானான்என்றுசவுலுக்குஅறவக்கப்பட்டேபாது,அவன்அப்புறம்அவைனத்
ேதடவல்ைல. 5 தாவீது ஆகீைச ேநாக்க : உம்முைடய கண்களில் எனக்குத் தைய
கைடக்குமானால், நான் தங்கும்படி நாட்டிலுள்ள ஊர்களிேல ஒன்றல் எனக்கு
இடம் தாரும்; உம்முைடய அடியான் உம்ேமாடு இராஜரீக பட்டணத்த ேல ஏன்
தங்கேவண்டும் என்றான். 6 அப்ெபாழுது ஆகீஸ்: அன்ைறயதனம் ச க்லாைக
அவனுக்குக் ெகாடுத்தான்; அதனிமித்தம் ச க்லாக் இந்த நாள் வைரக்கும்
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யூதாவன் ராஜாக்கைளச் ேசர்ந்தருக்க றது. 7 தாவீது ெபலிஸ்தர்களின் நாட்டிேல
ஒருவருடமும்நான்குமாதங்களும்குடியருந்தான்.

ஆகீைஸதாவீதுஏமாற்றுதல்
8 அங்ேகயருந்து தாவீதும் அவனுைடய மனிதர்களும் ெகசூரியர்கள் ேமலும்

ெகஸ்ரியர்கள்ேமலும் அமேலக்கயர்கள்ேமலும் பைடெயடுத்துப் ேபானார்கள்;
சூருக்குப் ேபாக ற எல்ைல ெதாடங்க எக ப்து ேதசம் வைர இருக்க ற
நாட்டிேல பூர்வகாலம் ெதாடங்க குடியருந்தவர்கள் இவர்கேள. 9 தாவீது
அந்த நாட்ைடக் ெகாள்ைளயடிக்க றேபாது, ஆண்கைளயும் ெபண்கைளயும்
உய ேராேட ைவக்காமல், ஆடுமாடுகைளயும் கழுைதகைளயும் ஒட்டகங்கைளயும்
உைடகைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டு, ஆகீச டத்துக்குத் தரும்ப வருவான். 10இன்று
எந்த தைசயல் ேபாய்க் ெகாள்ைளயடித்தீர்கள் என்று ஆகீஸ் ேகட்கும்ேபாது,
தாவீது: யூதாவுைடய ெதற்கு தைசயலும், ெயராமிேயலர்களுைடய ெதற்கு
தைசயலும் ேகனியருைடய ெதற்கு தைசயலும் என்பான். 11 இன்ன
இன்னபடி தாவீது ெசய்தான் என்று தங்களுக்கு வேராதமான ெசய்தைய
அறவக்கும்படி ஒருவைரயும் தாவீது காத் பட்டணத்தற்குக் ெகாண்டுவராதபடி,
ஒரு ஆைணயாவது ெபண்ைணயாவது உய ேராேட ைவக்காதருப்பான்; அவன்
ெபலிஸ்தர்களின் நாட்டுப்புறத்த ேல குடியருக்க ற நாெளல்லாம் இப்படிேய
ெசய்துெகாண்டுவந்தான். 12 ஆகீஸ் தாவீைத நம்ப : அவன் இஸ்ரேவலராக ய
தன்னுைடய மக்கள் தன்ைன ெவறுக்கும்படி ெசய்க றான்; என்ெறன்றும் அவன்
என்னுைடயஊழியக்காரனாயருப்பான்என்பான்.

அத்த யாயம் 28
ெபலிஸ்தர்கள்ேபாருக்குத்தயாராகுதல்

1 அந்த நாட்களிேல ெபலிஸ்தர்கள் இஸ்ரேவலின்ேமல் யுத்தம்ெசய்ய,
தங்களுைடய இராணுவங்கைளப் ேபாருக்குக் கூட்டினார்கள்; அப்ெபாழுதுஆகீஸ்
தாவீைத ேநாக்க : நீயும் உன்னுைடய மனிதர்களும் என்ேனாடு யுத்தத்த ற்கு
வரேவண்டும் என்று அறந்துெகாள் என்றான். 2 தாவீது ஆகீைசப் பார்த்து:
உம்முைடய அடியான் ெசய்யப்ேபாக றைத நீர் ந ச்சயமாய் அற ந்துெகாள்வீர்கள்
என்றான்; அப்ெபாழுதுஆகீஸ் தாவீைத ேநாக்க : இதற்காக உன்ைன ந ரந்தரமாக
என்னுைடயெமய்காவலனாகைவப்ேபன்என்றான்.

சவுலும், எந்ேநாரின்குற ெசால்லும்ெபண்ணும்
3 சாமுேவல் இதற்கு முன்ேப இறந்துேபானான்; இஸ்ரேவலர்கள்

எல்ேலாரும் அவனுக்குத் துக்கங்ெகாண்டாடி, அவனுைடய ஊராகய
ராமாவ ேல அவைன அடக்கம் ெசய்தார்கள். சவுல் இறந்தவர்கேளாடும்,
ஆவகேளாடும் ேபசுக றவர்கைள ேதசத்தல் இல்லாதபடித் துரத்தவ ட்டான்.
4ெபலிஸ்தர்கள் கூடிவந்து, சூேனமிேல முகாமிட்டார்கள்; சவுலும் இஸ்ரேவலர்கள்
எல்ேலாைரயும் கூட்டினான்; அவர்கள் கல்ேபாவாவ ேல முகாமிட்டார்கள்.
5 சவுல் ெபலிஸ்தர்களின் முகாைம கண்டேபாது பயந்தான்; அவன்
இருதயம் மிகவும் நடுங்க க்ெகாண்டிருந்தது. 6 சவுல் ெயேகாவாவ டத்தல்
வ சாரிக்கும்ேபாது, ெயேகாவா அவனுக்குச் ெசாப்பனங்களினாலும்,
ஊரீமினாலும், தீர்க்கதரிச களினாலும் பதல் ெசால்லவல்ைல. 7 அப்ெபாழுது
சவுல் தன்னுைடய ஊழியக்காரர்கைளப் பார்த்து: இறந்தவர்களிடத்தல் ேபசுக ற
ஒரு ெபண்ைணத் ேதடுங்கள்; நான் அவளிடத்தல் ேபாய் வ சாரிப்ேபன் என்றான்;
அதற்கு அவனுைடய ஊழியக்காரர்கள்: இேதா, எந்ேதாரில் இறந்தவர்களிடத்தல்
ேபசுக ற ஒரு ெபண் இருக்கறாள் என்றார்கள். 8 அப்ெபாழுது சவுல் ேவடம்
மாற , ேவறு உைட அணிந்துெகாண்டு, அவனும் அவேனாடு இரண்டுேபரும்
இரவ ேலஅந்தெபண்ணிடத்தல்ேபாய்ச் ேசர்ந்தார்கள்;அவைளஅவன்பார்த்து: நீ
எனக்குக் குறெசால்லி, நான் உன்னிடத்தல் ெசால்லுகறவைன எழும்பவரச்ெசய்
என்றான். 9 அதற்கு அந்த ெபண்: சவுல் இறந்தவர்கேளாடும், ஆவகேளாடும்
ேபசுக றவர்கைள ேதசத்தல் இல்லாதபடி, தைட ெசய்த ெசய்தைய நீர் அறவீேர;
என்ைனக் ெகான்றுேபாடும்படி நீர் என்னுைடய உயருக்குக் கண்ணிைவக்க றது
என்ன என்றாள். 10அப்ெபாழுது சவுல்: இந்தக் காரியத்த ற்காக உனக்குப் தீங்கு
வராது என்பைதக் ெயேகாவாவுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன்
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என்று அவளுக்குக் ெயேகாவாவன்ேமல் ஆைணயட்டான். 11 அப்ெபாழுது
அந்த ெபண்: உமக்கு நான் யாைர எழும்பவரச் ெசய்யேவண்டும் என்றதற்கு,
அவன்: சாமுேவைல எழும்பவரச் ெசய்யேவண்டும் என்றான். 12 அந்த ெபண்
சாமுேவைலப் பார்த்தவுடன் மகா சத்தமாய் அலற , சவுைல ேநாக்க : ஏன் என்ைன
ேமாசம்ேபாக்கனீர்? நீர்தாேன சவுல் என்றாள். 13 ராஜா அவைளப் பார்த்து:
நீ பயப்படாேத; நீ பார்க்க றது என்ன என்று ேகட்டான். அதற்கு அந்த ெபண்:
முதயவர் பூமிக்குள்ளிருந்து ஏறவருகறைதக் காண்க ேறன் என்று சவுலுக்குச்
ெசான்னாள். 14 அவருைடய ரூபம் என்ன என்று அவைளக் ேகட்டான். அதற்கு
அவள்: சால்ைவையப் ேபார்த்துக்ெகாண்டிருக்க ற ஒரு முத ர்ந்த வயதான
மனிதன் எழும்ப வருகறான் என்றாள்; அதனாேல சவுல் அவன் சாமுேவல்
என்று அறந்து ெகாண்டு தைரவைர முகங்குனிந்து வணங்கனான். 15 சாமுேவல்
சவுைல ேநாக்க : நீ என்ைன எழும்பவரச் ெசய்து, என்ைனத் ெதாந்தரவு ெசய்தது
என்ன என்று ேகட்டான். அதற்குச் சவுல்: நான் மிகவும் ெநருக்கப்பட்டிருக்க ேறன்;
ெபலிஸ்தர்கள் எனக்கு வ ேராதமாய் யுத்தம்ெசய்க றார்கள்; ேதவனும் என்ைனக்
ைகவ ட்டார்; அவர் தீர்க்கதரிச களினாலும், ெசாப்பனங்களினாலும் எனக்கு
பதல் ெசால்க றதல்ைல; எனேவ, நான் ெசய்யேவண்டியைத நீர் எனக்கு
அறவக்கும்படிக்கு, உம்ைம அைழத்ேதன் என்றான். 16 அதற்குச் சாமுேவல்:
ெயேகாவா உன்ைனவட்டு வலக , உனக்கு எத ரியாக இருக்கும்ேபாது, நீ
என்னிடத்தல் ஏன் ேகட்க றாய்? 17ெயேகாவா என்ைனக்ெகாண்டு ெசான்னபடிேய
ெசய்துமுடித்து, ராஜ்ஜியத்ைத உன்னுைடய ைகயலிருந்து பற த்து, அைத
உன்னுைடய ேதாழனாகய தாவீதுக்குக்ெகாடுத்துவ ட்டார். 18நீ ெயேகாவாவுைடய
ெசால் ேகட்காமலும், அமேலக்கன்ேமல் அவருக்கு இருந்த ேகாபத்தன்
உக்க ரத்ைதத் தீர்க்காமலும் ேபானபடியால், ெயேகாவா இன்ைறயதனம் உனக்கு
இப்படிச் ெசய்தார். 19 ெயேகாவா உன்ைனயும், உன்னுைடய மக்களாகய
இஸ்ரேவலர்கைளயும்ெபலிஸ்தர்கள்ைகயல்ஒப்புக்ெகாடுப்பார்;நாைளக்குநீயும்
உன்னுைடய மகன்களும் என்ேனாடு இருப்பீர்கள்; இஸ்ரேவலின் முகாைமயும்
ெயேகாவா ெபலிஸ்தர்களின் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்பார் என்றான். 20 அைத
ேகட்டவுடேன சவுல் தைரய ேல வழுந்து, சாமுேவலின் வார்த்ைதகளினாேல
மிகவும் பயப்பட்டான்; அவன் அன்று பகல் முழுவதும் ஒன்றும் சாப்ப டாமல்
இருந்தபடியால், அவன் ெபலவீனமாக இருந்தான். 21 அப்ெபாழுது அந்த ெபண்
சவுலிடத்தல் வந்து, அவன் மிகவும் கலங்கயருக்க றைதக் கண்டு, அவைன
ேநாக்க : இேதா, உம்முைடய அடியாளாகய நான் உம்முைடய ெசாற்ேகட்டு,
என்னுைடய உயைர என்னுைடய ைகய ேல ப டித்துக்ெகாண்டு, நீர் எனக்குச்
ெசான்ன உம்முைடய வார்த்ைதகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்ேதன். 22 இப்ெபாழுது நீர்
உம்முைடய அடியாளுைடய ெசால்ைலக் ேகளும், நான் உமக்கு முன்பாகக்
ெகாஞ்சம்அப்பம்ைவக்க ேறன்,அைதச்சாப்படுவீராக;அப்ெபாழுதுநீர்வழிநடந்து
ேபாகத்தக்கெபலன்உமக்குள்இருக்கும்என்றாள். 23அவேனாஅைதமறுத்து,நான்
சாப்ப டமாட்ேடன் என்றான்; ஆனாலும் அவனுைடய ஊழியக்காரர்களும் அந்த
ெபண்அவைன மிகவும் வருந்த க்ெகாண்டதனால், அவன்அவர்கள் ெசாற்ேகட்டு,
தைரயலிருந்து எழுந்து கட்டிலின் ேமல் உட்கார்ந்தான். 24 அந்த ெபண்ணிடம்
ெகாழுத்த கன்றுக்குட்டி ஒன்று வீட்டில் இருந்தது; அைத வைரவாக அடித்து, மாவு
எடுத்துப்பைசந்து,அைதப்புளிப்பல்லாஅப்பங்களாகச்சுட்டு, 25சவுலுக்கும்அவன்
ஊழியக்காரர்களுக்கும்முன்பாகக்ெகாண்டுவந்துைவத்தாள்;அவர்கள்சாப்ப ட்டு
எழுந்து,அந்தஇரவ ேலேயபுறப்பட்டுப் ேபானார்கள்.

அத்த யாயம் 29
ெபலிஸ்தர்களால்தாவீதுைகவ டப்படுதல்

1 ெபலிஸ்தர்கள் தங்கள் இராணுவங்ைளெயல்லாம் ஆப்ெபக்க ேல
கூடிவரச்ெசய்தார்கள்; இஸ்ரேவலர்கள் ெயஸ்ரேயலிலிருக்கற நீரூற்றன்
அருேக முகாமிட்டார்கள். 2 அப்ெபாழுது ெபலிஸ்தரின் ப ரபுக்கள் நூறும்
ஆய ரமுமான பைடகேளாடு ேபானார்கள்; தாவீதும் அவனுைடய மனிதர்களும்
ஆகீேசாேட பன் ெசன்றார்கள். 3அப்ெபாழுது ெபலிஸ்தர்களின் ப ரபுக்கள்: இந்த
எப ெரயர்கள் எதற்கு என்றார்கள்; ஆகீஸ் அவர்கைளப் பார்த்து: இஸ்ரேவலின்
ராஜாவாகயசவுலின்ஊழியக்காரனாயருந்தஇந்தத்தாவீதுஇத்தைனநாட்களும்
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இத்தைன வருடங்களும் என்ேனாடு இருக்கவல்ைலயா? இவன் என்னிடத்தல்
வந்து ேசர்ந்த நாள்முதல் இன்றுவைரக்கும் ஒரு குற்றமும் நான் இவனில்
கண்டுபடிக்கவல்ைல என்றான். 4அதனால் ெபலிஸ்தரின் ப ரபுக்கள் அவன்ேமல்
கடுங்ேகாபமாக , அவைனப் பார்த்து: இந்த மனிதன் நீர் குற த்த தன்னுைடய
இடத்த ற்குத் தரும்ப ப்ேபாகும்படி, அங்ேக அவைன மறுபடியும் அனுப்பவடும்;
யுத்தத்தல் இவன் நமக்கு எத ரியாய் மாறாதபடி, இவன் நம்ேமாடு யுத்தத்த ற்கு
வரேவண்டியதல்ைல; இவன் எதனாேல தன் ஆண்டவேனாேட ஒப்புரவாவான்?
இந்தமனிதர்களுைடயதைலகளினால்அல்லவா?
5சவுல்ெகான்றது 1,000,
தாவீதுெகான்றது 10,000”
என்றுஇந்ததாவீைதக்குற த்துஅல்லேவாஆடிப்பாடிச்ெசான்னார்கள்என்றார்கள்.

6 அப்ெபாழுது ஆகீஸ் தாவீைத அைழத்து: நீ உத்தமன் என்றும், நீ முகாமில்
என்ேனாேட ேபாக்கும் வரத்துமாக இருக்க றது என்னுைடய பார்ைவக்கு நல்லது
என்றும், ெயேகாவாவுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டுெசால்லுக ேறன்; நீ என்னிடத்தல்
வந்து ேசர்ந்த நாள்முதல் இன்றுவைர நான் உன்னில் ஒரு தீங்கும் காணவல்ைல;
ஆனாலும் ப ரபுக்களின் பார்ைவக்கு நீ ப ரியமானவன் அல்ல. 7 ஆைகயால்
ெபலிஸ்தர்களுைடய ப ரபுக்கள் உன்ேமல் சங்கடம் அைடயாதபடி, இப்ேபாது
சமாதானத்ேதாடு தரும்ப ப் ேபாய்வடு என்றான். 8 தாவீது ஆகீைச ேநாக்க :
ஏன்? நான் ெசய்தது என்ன? நான் வந்து, ராஜாவாகய என் ஆண்டவனுைடய
எத ரிகேளாடுயுத்தம்ெசய்யாதபடி,நான்உம்மிடத்தல்வந்தநாள்முதல்இன்றுவைர
உமது அடிேயனிடத்தல் கண்டுபடித்தது என்ன என்றான். 9 ஆகீஸ் தாவீதுக்குப்
பதலாக: நான் அைத அற ேவன்; நீ ேதவனுைடய தூதைனப்ேபால என்னுைடய
பார்ைவக்குப் ப ரியமானவன்; ஆனாலும் இவன் எங்கேளாடு யுத்தத்த ற்கு
வரக்கூடாது என்றுெபலிஸ்தர்களின் ப ரபுக்கள் ெசால்லுகறார்கள். 10இப்ேபாதும்
நீ நாைள அதகாைலயல் உன்ேனாடு வந்த உன்னுைடய ஆண்டவனுைடய
ேவைலக்காரர்கைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு, வடியற்காைல ெவளிச்சமாக றேபாது,
புறப்பட்டுப்ேபா என்றான். 11 அப்படிேய தாவீது அதகாைலயல் தன்னுைடய
மனிதர்கைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு, ெபாழுதுவடிக ற ேநரத்த ேல, ெபலிஸ்தர்களின்
ேதசத்த ற்குத் தரும்ப ப்ேபாகப் புறப்பட்டான்; ெபலிஸ்தேரா ெயஸ்ரேயலுக்குப்
ேபானார்கள்.

அத்த யாயம் 30
ச க்லாக் மீதுஅமேலக்கயர்கள்தாக்குதல்

1 தாவீதும் அவனுைடய மனிதர்களும் மூன்றாம் நாளிேல, ச க்லாகுக்கு
வந்து ேசருவதற்குள்ேள, அமேலக்கயர்கள் ெதன்புறத்துச் சீைமயன்ேமலும்
ச க்லாகன்ேமலும் வழுந்து, ச க்லாைகக் ெகாள்ைளயடித்து, அைத
அக்கனியால் சுட்ெடரித்து, 2 அதலிருந்த ெபண்கைளயும், ச றயவர்கைளயும்
ெபரியவர்கைளயும் சைறப டித்து, ஒருவைரயும் ெகான்றுேபாடாமல்,
அவர்கைளப் ப டித்துக்ெகாண்டு, தங்களுைடய வழிேய ேபாய்வ ட்டார்கள்.
3 தாவீதும் அவனுைடய மனிதர்களும் அந்தப் பட்டணத்தற்கு வந்தேபாது,
இேதா, அது அக்கனியனால் சுட்ெடரிக்கப்பட்டது என்றும், தங்களுைடய
மைனவகளும் தங்களுைடய மகன்களும் தங்களுைடய மகள்களும்
சைறப டித்துக்ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்கள் என்றும் கண்டார்கள். 4 அப்ெபாழுது
தாவீதும்அவேனாடுஇருந்த மக்களும்அழுகறதற்குத் தங்களில் ெபலனில்லாமல்
ேபாகும் வைர சத்தமிட்டு அழுதார்கள். 5 தாவீதன் இரண்டு மைனவகளாகய
ெயஸ்ரேயல் ஊராளான அக ேனாவாமும், கர்ேமல் ஊராளான நாபாலின்
மைனவயாக இருந்த அப காயலும், சைறப டித்துக்ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்கள்.
6 தாவீது மிகவும் ெநருக்கப்பட்டான்; எல்லா மக்களும் தங்கள் மகன்கள்,
மகள்களினிமித்தம் மனவருத்தமானதால், அவைனக் கல்ெலறயேவண்டும் என்று
ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள்;தாவீதுதன்னுைடயேதவனாகயெயேகாவாவுக்குள்ேள
தன்ைனத் த டப்படுத்த க்ெகாண்டான். 7 தாவீது அகெமேலக்கன் மகனான
அபயத்தார் என்னும் ஆசாரியைன ேநாக்க : ஏேபாத்ைத என்னிடத்தல்
ெகாண்டுவா என்றான்; அபயத்தார் ஏேபாத்ைதத் தாவீதனிடத்தல்
ெகாண்டுவந்தான். 8 தாவீது ெயேகாவாைவ ேநாக்க : நான் அந்தப் பைடையப்
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பன்ெதாடரேவண்டுமா? அைதப் ப டிப்ேபனா? என்று ேகட்டான். அதற்கு
அவர்: அைதப் பன்ெதாடர்ந்து ேபா; அைத நீ ப டித்து, எல்லாவற்ைறயும்
தருப்ப க்ெகாள்வாய் என்றார். 9 அப்ெபாழுது தாவீதும் அவேனாடு இருந்த 600
ேபரும் ேபானார்கள்;அவர்கள் ேபேசார்ஆற்றன்அருகல்வந்தேபாதுஅங்ேக சலர்
நன்றுேபானார்கள்.

எக ப்தயஅடிைம
10 தாவீேதா, 400 ேபேராடுத் ெதாடர்ந்து ேபானான்; 200 ேபர்

கைளத்துப்ேபானபடியால்ேபேசார்ஆற்ைறக்கடக்கமுடியாமல்நன்றுேபானார்கள்.
11 ஒரு எக ப்தயைன ெவளியல் அவர்கள் கண்டு, அவைனத் தாவீதனிடத்தல்
ெகாண்டுவந்து, சாப்ப ட அவனுக்கு அப்பமும் குடிக்கத் தண்ணீரும் ெகாடுத்து,
12 அத்த ப்பழ அைடயன் ஒரு துண்ைடயும், உலர்ந்த இரண்டு த ராட்ைசப்பழக்
குைலகைளயும் அவனுக்குக் ெகாடுத்தார்கள்; அைத அவன் சாப்ப ட்டபன்பு,
அவனுைடய உய ர் தரும்ப அவனுக்குள் வந்தது. அவன் இரவு பகல் மூன்று
நாளாக அப்பம் சாப்ப டாமலும் தண்ணீர் குடிக்காமலும் இருந்தான். 13 தாவீது
அவைன ேநாக்க : நீ யாருைடயவன்? நீ எந்த இடத்ைத ேசர்ந்தவன் என்று
ேகட்டதற்கு, அவன்: நான் ஒரு அமேலக்கயனுைடய ேவைலக்காரனாகய
எக ப்து ேதசத்துப் வாலிபன்; மூன்று நாைளக்குமுன்பு நான் வயாத ப்பட்டேபாது,
என்னுைடய எஜமான் என்ைனக் ைகவ ட்டான். 14 நாங்கள் க ேரத்தயருைடய
ெதன்புறத்தன்ேமலும், யூதாைவச்சார்ந்த எல்ைலயன்ேமலும், காேலபுைடய
ெதன்புறத்தன்ேமலும், பைடெயடுத்துப்ேபாய் ச க்லாைக அக்கனியனால்
சுட்ெடரித்துப் ேபாட்ேடாம் என்றான். 15 தாவீது அவைன பார்த்து: நீ என்ைன
அந்த பைடயனிடத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாவாயா என்று ேகட்டதற்கு: அவன், நீர்
என்ைனக் ெகான்றுேபாடுவதுமில்ைல, என்ைன என்னுைடய எஜமான் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுப்பதுமில்ைல என்று ேதவன்ேமல் ஆைணயடுவீரானால், உம்ைம
அந்தத் பைடயனிடத்த ற்குக்கூட்டிக்ெகாண்டுேபாேவன்என்றான்.

தாவீதுஅமேலக்கயர்கைளத் ேதாற்கடித்தல்
16 இவன் அவைனக் ெகாண்டுேபாய்வ ட்டேபாது, இேதா, அவர்கள்

ெவளிெயங்கும் பரவ , சாப்ப ட்டுக் குடித்து, தாங்கள் ெபலிஸ்தர்கள் ேதசத்தலும்
யூதாேதசத்தலும் ெகாள்ைளய ட்டு வந்த மகா ெபரிதான அந்த எல்லாக்
ெகாள்ைளக்காகவும் ஆடிப்பாடிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 17 அவர்கைளத் தாவீது
அன்று மாைலெதாடங்க மறுநாள் மாைல வைர முறயடித்தான்; ஒட்டகங்கள்
ேமல் ஏற ஓடிப்ேபான 400 வாலிபர்கள் தவ ர, அவர்களில் ேவெறாருவரும்
தப்பவல்ைல. 18 அமேலக்கயர்கள் ப டித்துக்ெகாண்டுேபான எல்லாவற்ைறயும்,
தன்னுைடய இரண்டு மைனவகைளயும், தாவீது வடுவத்தான். 19 அவர்கள்
ெகாள்ைளயடித்துக்ெகாண்டுேபான எல்லாவற்றலும், ச றயதலும், ெபரியதலும்,
மகன்களிலும், மகள்களிலும், ஒன்றும் குைறயாமல் எல்லாவற்ைறயும் தாவீது
தருப்ப க்ெகாண்டான். 20எல்லாஆடுமாடுகைளயும் தாவீது ப டித்துக்ெகாண்டான்;
அைவகைளத் தங்கள் மிருகஜீவன்களுக்கு முன்னாேல ஓட்டி, இது தாவீதன்
ெகாள்ைளஎன்றார்கள்.

அைனவருக்கும் சமமாகப் பங்கடுதல்
21 கைளத்துப்ேபானதால் தாவீதுக்குப் பன்ேன ெசல்லாமல், ேபேசார்

ஆற்றண்ைடய ேல தங்கயருந்த 200 ேபரிடம் தாவீது வருகறேபாது, இவர்கள்
தாவீதுக்கும் அவேனாடிருந்த மக்களிடத்த ற்கும் எத ர்ெகாண்டு வந்தார்கள்;
தாவீது அந்த மக்களிடத்தல் ேசர்ந்து, அவர்கள் சுகெசய்தைய வ சாரித்தான்.
22 அப்ெபாழுது தாவீேதாடு நடந்து வந்த மனிதர்களில் துன்மார்க்கர்களும்,
பயனற்ற மக்களுமான எல்ேலாரும்: அவர்கள் எங்கேளாேட வராதபடியால்
நாங்கள் தருப்ப க்ெகாண்ட ெகாள்ைளயுடைமகளில் அவர்களுக்கு ஒன்றும்
ெகாடுப்பதல்ைல; அவர்களில் ஒவ்ெவாருவனும் தன்தன் மைனவையயும்
தன்தன் பள்ைளகைளயுேம அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாகட்டும் என்றார்கள்.
23அதற்குத் தாவீது: என்னுைடய சேகாதரர்கேள, ெயேகாவா நமக்கு ெகாடுத்தைத
நீங்கள் இப்படிச் ெசய்யேவண்டாம்; ெயேகாவா நம்ைமக் காப்பாற்ற , நமக்கு
வ ேராதமாக வந்தருந்த அந்தப் பைடைய நம்முைடய ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்.
24 இந்தக் காரியத்தல் உங்கள் ெசால் ேகட்க யார் சம்மத ப்பான்? யுத்தத்த ற்குப்
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ேபானவர்களின் பங்கு எவ்வளேவா, அந்த அளவல் ெபாருட்களின் அருேக
இருந்தவர்களுக்கும் பங்கு கைடக்கேவண்டும்; சரிபங்காகப் பங்கடுவார்களாக
என்றான். 25அப்படிேய அந்தநாள்முதல் நடந்து வருகறது; அைத இஸ்ரேவலிேல
இந்த நாள் வைரக்கும் இருக்கும் கட்டைளயும் ஆைணயுமாக ஏற்படுத்தனான்.
26 தாவீது ச க்லாகுக்கு வந்தேபாது, அவன் ெகாள்ைளயடித்தைவகளிேல
தன்னுைடய நண்பர்களாகய யூதாவன் மூப்பர்களுக்குச் சலவற்ைற
அனுப்ப : இேதா, ெயேகாவாவுைடய எத ரிகளின் ெகாள்ைளயல் உங்களுக்கு
உண்டாயருக்கும் ஆசீர்வாதபாகம் என்று ெசால்லச் ெசான்னான். 27 யார்
யாருக்கு அனுப்பனான் என்றால், ெபத்ேதலில் இருக்கறவர்களுக்கும்,
ெதற்கான ராேமாத்தல் இருக்க றவர்களுக்கும், யாத்தீரில் இருக்க றவர்களுக்கும்,
28 ஆேராேவரில் இருக்க றவர்களுக்கும், ச ப்ேமாத்தல் இருக்க றவர்களுக்கும்,
எஸ்ேதேமாகாவல் இருக்கறவர்களுக்கும், 29 ராக்காலில் இருக்கறவர்களுக்கும்,
ெயராமிேயலியர்களின் பட்டணங்களில் இருக்க றவர்களுக்கும், ேகனியர்களின்
பட்டணங்களில் இருக்க றவர்களுக்கும், 30 ஓர்மாவல் இருக்கறவர்களுக்கும்,
ெகாராசானில் இருக்க றவர்களுக்கும், ஆற்றாகல் இருக்கறவர்களுக்கும்,
31 எப்ேரானில் இருக்க றவர்களுக்கும், தாவீதும் அவனுைடய மனிதர்களும்
நடமாடினஎல்லாஇடங்களில்இருக்க றவர்களுக்கும்அனுப்பனான்.

அத்த யாயம் 31
சவுலின்மரணம்

1 ெபலிஸ்தர்கள் இஸ்ரேவலர்கேளாடு யுத்தம்ெசய்தார்கள்; இஸ்ரேவலர்கள்
ெபலிஸ்தர்களுக்கு முன்பாக பயந்ேதாடி, கல்ேபாவா மைலய ேல ெவட்டுண்டு
இறந்தார்கள். 2 ெபலிஸ்தர்கள் சவுைலயும் அவனுைடய மகன்கைளயும்
ெநருங்க த் ெதாடர்ந்து, சவுலின் மகனாகய ேயானத்தாைனயும் அபனதாைபயும்
மல்கசூவாைவயும் ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள். 3 சவுலுக்கு வ ேராதமாக யுத்தம்
பலத்தது; வல்வீரர்கள் அவைனக் கண்டு ெநருங்கனார்கள்; அப்ெபாழுது
சவுல் வல்வீரர்களால் மிகவும் காயப்பட்டு, 4 தன்னுைடய ஆயுததாரிையப்
பார்த்து: அந்த வருத்தேசதனம் இல்லாதவர்கள் வந்து, என்ைனக் குத்த ப்ேபாட்டு,
என்ைன அவமானப்படுத்தாதபடி, நீ உன்னுைடய பட்டயத்ைத உருவ , என்ைனக்
குத்த ப்ேபாடு என்றான்; அவனுைடய ஆயுததாரி மிகவும் பயப்பட்டதால், அப்படிச்
ெசய்யமாட்ேடன் என்றான்; அப்ெபாழுது சவுல் பட்டயத்ைத நலத்த ேல குத்த
ைவத்து அதன்ேமல் வழுந்தான். 5 சவுல் இறந்துேபானைத அவன் ஆயுததாரி
கண்டேபாது, அவனும் தன்னுைடய பட்டயத்தன்ேமல் வழுந்து, அவேனாடு
இறந்துேபானான். 6 அப்படிேய அன்ைறயதனம் சவுலும், அவன் மூன்று
மகன்களும்,அவனுைடயஆயுதம் ஏந்துபவனும்,அவனுைடயஎல்லா மனிதர்களும்
ஒன்றாக இறந்துேபானார்கள். 7 இஸ்ரேவலர்கள் பயந்ேதாடினார்கள் என்றும்,
சவுலும் அவனுைடய மகன்களும் இறந்துவ ட்டார்கள் என்றும், பள்ளத்தாக்குக்கு
இப்புறத்தலும் ேயார்தானுக்கு இப்புறத்தலும் இருந்த இஸ்ரேவலர்கள்
கண்டேபாது, அவர்கள் பட்டணங்கைள வட்டு ஓடிப்ேபானார்கள்; அப்ெபாழுது
ெபலிஸ்தர்கள் வந்து, அைவகளிேல குடியருந்தார்கள். 8 ெவட்டுண்டவர்கைள
ெகாள்ைளய ட, ெபலிஸ்தர்கள் மறுநாள் வந்தேபாது, அவர்கள், சவுலும்
அவனுைடய மூன்று மகன்களும் கல்ேபாவா மைலய ேல வழுந்துக டக்க றைதக்
கண்டு, 9 அவனுைடய தைலைய ெவட்டி, அவனுைடய ஆயுதங்கைள
எடுத்துக்ெகாண்டு, தங்களுைடய வக்க ரகங்களின் ேகாவல்களிலும்
மக்களுக்குள்ளும் ெசய்தையப் பரப்பும்படி, அைவகைளப் ெபலிஸ்தர்கள்
ேதசத்த ேல சுற்றலும் அனுப்ப , 10 அவனுைடய ஆயுதங்கைள அஸ்தேராத்
ேதவனுைடய ேகாவலிேல ைவத்து, அவனுைடய உடைலப் ெபத்சானின்
சுவற்ற ேல தூக்க ப்ேபாட்டார்கள். 11 ெபலிஸ்தர்கள் சவுலுக்குச் ெசய்தைதக்
கீேலயாத் ேதசத்து யாேபஸ் பட்டணத்தார்கள் ேகட்டேபாது, 12 அவர்களிேல
பலசாலிகள் எல்ேலாரும் எழுந்து இரவு முழுவதும் நடந்துேபாய், ெபத்சானின்
சுவற்றலிருந்த சவுலின் உடைலயும் அவன் மகன்களின் உடல்கைளயும்
எடுத்து, யாேபசுக்குக் ெகாண்டுவந்து, அைவகைள அங்ேக தகனம்ெசய்து,
13 அவர்களுைடய எலும்புகைள எடுத்து, யாேபசலிருக்க ற ேதாப்ப ேல
அடக்கம்ெசய்து, ஏழுநாள்உபவாசம்ெசய்தார்கள்.
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2சாமுேவல்
ஆச ரியர்

இந்த 2. சாமுேவல் புத்தகத்தல் ஆச ரியைரப்பற்ற எதுவும் சரியாக
குற ப்ப டவல்ைல. தீர்க்கத்தரிச சாமுேவல் மரித்துவ ட்டதால் இவர்
எழுதயருக்கமுடியாது. காத் நாத்தான் என்ற தீர்க்கதரிச கள், ஆசாரியனான
அபயத்தார் ஆகயவர்கள் எழுதயருக்கேவண்டும் என்று கருதப்படுக றது.
ஆதய ேல 1 சாமுேவலும். 2 சாமுேவலும் ஒேர புத்தகமாக இருந்தது. க ேரக்க
ெமாழியல்ெமாழிப்ெபயர்த்தவர்கள்இைதஇரண்டாகப் ப ரித்தார்கள். ஆைகயால்
1 சாமுேவல் சவுல் இராஜாவன் மரணத்துடன் முடிகறது. 2. சாமுேவல் தாவீதன்
அரசாட்ச யுடன் ெதாடங்குகறது. முதலாவதாக தாவீது யூதா ேகாத்த ரத்தன்
மீது இராஜாவாக அப ேஷகக்கப்பட்டான் ப றகு இஸ்ரேவல் முழுவதும்
இராஜாவாக்கப்பட்டான்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயகமு 1050 க்கும் 722 கமு. க்கும். இைடயல்எழுதப்பட்டது.
பாப ேலானியா சைறயருப்புக் காலத்தல் ேவதவல்லுனர்களால்

ெதாகுக்கப்பட்டது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

தாவீது சாேலாேமான் காலத்தலும் வாழ்ந்தவர்களுக்கும் பன்வரும்
சந்தத களுக்கும்எழுதப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
இந்த புத்தகம் தாவீது இராஜாவன் ஆட்சைய பதவு ெசய்க றது. தாவீதன்

உடன்படிக்ைகைய சரித்த ரபூர்வமாக பதவுெசய்க றது. தாவீது எருசேலைம
இஸ்ரேவலின் அரசயலின் ைமயமாகவும் ஆராதைனகளின் ைமயமாகவும்
ஏற்படுத்தனான். (2 சாமு 5:6-12; 6:1-17). ெயேகாவாவன் வார்த்ைதகளும் (2
சாமு: 7:4-16). (2 சாமு: 23:1-7). தாவீதன் வார்த்ைதகளும் ேதவன் ெகாடுத்த
இராஜ்ஜியத்தன் முக்கயத்ைத அழுத்த ெசால்க றது. தீர்க்கதரிசனமாக
ேமச யாவன்ஆய ரவருடஅரசாட்சையயும்சுட்டிக்காட்டுக றது.

ைமயக்கருத்து
ஒருங்கைணத்தல்

ெபாருளடக்கம்
1. தாவீதன்இராஜ்ஜியத்தனுைடயஏற்றம்— 1:1-10:19
2. தாவீதன்இராஜ்ஜியத்தனுைடயவீழ்ச்ச — 11:1-20:26
3. ப ற்ேசர்க்ைக— 21:1-24:25

சவுலின்மரணத்ைததாவீதுஅறதல்
1 சவுல் இறந்தபன்பு, தாவீது அமேலக்கயர்கைள முறயடித்து, ச க்லாகு

பட்டணத்துக்குத் தரும்பவந்து, இரண்டு நாட்கள் அங்ேக இருந்த பன்பு,
2மூன்றாம் நாளிேல ஒரு மனிதன் சவுலின்முகாமிலிருந்து புறப்பட்டு, தன்னுைடய
ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டு, தன்னுைடய தைலயன்ேமல் புழுதையப்
ேபாட்டுக்ெகாண்டு, தாவீத டம் வந்து, தைரய ேல வழுந்து வணங்கனான்.
3 தாவீது அவைனப் பார்த்து: நீ எங்ேகயருந்து வந்தாய் என்று ேகட்டதற்கு,
அவன்: இஸ்ரேவலின் இராணுவ முகாமிலிருந்து தப்பவந்ேதன் என்றான்.
4 தாவீது அவைனப் பார்த்து: நடந்த ெசய்த என்ன? ெசால் என்று ேகட்டதற்கு,
அவன்: மக்கள் யுத்தத்ைதவ ட்டு ஓடிப்ேபானார்கள்; மக்களில் அேநகம் ேபர்
காயப்பட்டு இறந்துேபானார்கள்; சவுலும் அவருைடய மகனான ேயானத்தானும்
இறந்தார்கள் என்றான். 5 சவுலும் அவருைடய மகனான ேயானத்தானும்
இறந்துேபானதுஉனக்கு எப்படித் ெதரியும் என்றுதாவீது தனக்குஅைதஅறவத்த
வாலிபனிடம் ேகட்டதற்கு, 6 அந்த வாலிபன்: நான் தற்ெசயலாகக் கல்ேபாவா
மைலக்குப் ேபாேனன்; அப்ெபாழுது இேதா, சவுல் தம்முைடய ஈட்டியன்ேமல்
சாய்ந்துக டந்தார்; இரதங்களும் குதைர வீரர்களும் அவைரப் பன்ெதாடர்ந்து
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ெநருங்கனார்கள். 7 அவர் தரும்ப ப் பார்த்து: என்ைனக் கண்டு கூப்ப ட்டார்;
அதற்கு நான்: இேதா, இருக்க ேறன் என்ேறன். 8அப்ெபாழுதுஅவர்: நீ யார் என்று
என்ைனக் ேகட்டார்; நான் அமேலக்கயன் என்று ெசான்ேனன். 9 அவர் என்ைன
ேநாக்க : நீ என் அருகல் வந்து நன்று, என்ைனக் ெகான்றுேபாடு; இன்னும்,
என்னுைடய உய ர் முழுவதும் ேபாகாததால் எனக்கு ேவதைனயாக இருக்க றது
என்றார். 10 அப்ெபாழுது நான், அவர் வழுந்த பன்பு பைழக்கமாட்டார் என்று
ந ச்சய த்து,அவருக்குஅருகல் ேபாய் நன்று,அவைரக் ெகான்றுேபாட்ேடன்; பன்பு
அவருைடய தைலயன்ேமல் இருந்த க ரீடத்ைதயும் அவருைடய ைகயல் இருந்த
காப்ைபயும் எடுத்துக்ெகாண்டு, அைவகைள இங்ேக என்னுைடய ஆண்டவனிடம்
ெகாண்டுவந்ேதன் என்றான். 11 அப்ெபாழுது தாவீதும் அவேனாடு இருந்த
எல்லா மனிதர்களும் தங்களுைடய ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டு, 12 சவுலும்,
அவனுைடய மகனான ேயானத்தானும், ெயேகாவாவுைடய மக்களும், இஸ்ரேவல்
குடும்பத்தார்களும், பட்டயத்தால் மரித்து ேபானதால் புலம்ப அழுது மாைலவைர
உபவாசத்ேதாடு இருந்தார்கள். 13தாவீது அைதத் தனக்குஅறவத்த வாலிபைனப்
பார்த்து: நீ எந்த இடத்ைதச் ேசர்ந்தவன் என்று ேகட்டதற்கு, அவன்: நான் அந்நய
ேதசத்தானுைடயமகன்,நான்அமேலக்கயன்என்றான். 14தாவீதுஅவைனேநாக்க :
ெயேகாவாவனால் அப ேஷகம் ெசய்தவைரக் ெகான்றுேபாடும்படி நீ உன்னுைடய
ைகைய நீட்டப் பயப்படாமல் ேபானது என்ன என்று ெசால்லி, 15 வாலிபர்களில்
ஒருவைனக் கூப்ப ட்டு, நீ அவன் அருேக ேபாய், அவைனக் ெகான்றுேபாடு
என்றான்; அவன் அமேலக்கயைன ெவட்டினான்; அவன் இறந்தான். 16 தாவீது
அவைனப் பார்த்து: உன்னுைடய இரத்தப்பழி உன்னுைடய தைலயன்ேமல்
இருக்கட்டும்; ெயேகாவாஅப ேஷகம் ெசய்தவைர நான்ெகான்றுேபாட்ேடன் என்று
உன்னுைடயவாேயஉனக்குவேராதமானசாட்ச ெசான்னதுஎன்றான்.

தாவீதன்புலம்பல்
17 தாவீது சவுைலயும் அவனது மகன் ேயானத்தாைனயும்குறத்து,

துயரப்பாடைலப் பாடினான். 18 (வல்வத்ைதைய யூதாவன் மகன்களுக்குக்
கற்றுக்ெகாடுக்கும்படிக் கட்டைளய ட்டான்; அது யாேசரின் புத்தகத்தல்*
எழுதயருக்க றது)அவன்பாடினதுயரப்பாடலாவது.
19இஸ்ரேவலின்புகழ்ெபற்றதைலவர்கள்,
உயர்ந்தமைலகளில்இறந்துேபானர்கள்;
பலசாலிகள்ெகாைலெசய்யப்பட்டுேபானார்கள்.
20ெபலிஸ்தர்களின்மகள்கள்சந்ேதாஷப்படாதபடியும்,
வருத்தேசதனம்இல்லாதவர்களின்மகள்கள்ெகாண்டாடாதபடியும்,
அைதக் காத் பட்டணத்தல் அறவக்காமலும் அஸ்கேலானின் வீத களில்

ெதரிவ க்காமலும்இருங்கள்.
21கல்ேபாவா மைலகேள,
உங்கள்ேமல்பனியும்மைழயும்ெபய்யாமலும்,
காணிக்ைகக்குஏற்ற பலன்தரும்வயல்கள்இருக்காமலும் ேபாகட்டும்;
அங்ேக ெபலசாலிகளுைடய ேகடகம் அவமத க்கப்பட்டது; சவுல் ைதலத்தால்

அப ேஷகம் ெசய்யப்படாதவர்ேபால அவருைடய ேகடகமும்
அவமத க்கப்பட்டேத.

22ெகாைலெசய்யப்பட்டவர்களின்இரத்தத்ைதக்குடிக்காமலும்,
ெபலசாலிகளின் ெகாழுப்ைப சாப்ப டாமலும், ேயானத்தானுைடய வல்

பன்வாங்கனதல்ைல;
சவுலின்பட்டயம்ெவறுைமயாகத் தரும்பனதல்ைல.
23 உய ேராடு இருக்கும்ேபாது சவுலும் ேயானத்தானும் ஒருவருக்கு ஒருவர் அன்பு

காட்டி மக ழ்ச்ச யாகஇருந்தார்கள்;
மரணத்தலும்ப ரிந்துேபானதல்ைல; கழுகுகைளவ ட ேவகமும்,
சங்கங்கைளவ ட பலமும்உள்ளவர்களாகஇருந்தார்கள்.
24 இஸ்ரேவலின் மகள்கேள, உங்களுக்கு சவந்த ஆைடைய ேநர்த்தயாக

அணிவ த்து,

* அத்த யாயம் 1:18 1:18 ேவதாகமத்தல் இந்த புத்தகம் குற க்கப்பட்டிருக்க றது இது யூதர்களின் இப்ேபாது
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உங்கள் உைடயன்ேமல் ெபான் ஆபரணங்கைளப் பத த்த சவுலுக்காக அழுது
புலம்புங்கள்.

25ேபார்க்களத்தல்ெபலசாலிகள்வழுந்தார்கேள.
ேயானத்தாேன,உயரமானஇடங்களில்இறந்துேபானாேய.
26என்னுைடயசேகாதரனானேயானத்தாேன,
உனக்காக நான்துயரப்படுக ேறன்;
நீ எனக்குமிகவும்இன்பமாகஇருந்தாய்;
உன்னுைடயஅன்புஆச்சரியமாகஇருந்தது;
ெபண்களின்அன்ைபவ டஅத கமாகஇருந்தது.
27ெபலசாலிவீரர்கள்கள்வழுந்துேபானார்கேள;
யுத்தஆயுதங்கள்எல்லாம்அழிந்துேபானேத” என்றுபாடினான்.

அத்த யாயம் 2
தாவீது ராஜாவாகஅப ேஷகம்ெபறுதல்

1 பன்பு தாவீது ெயேகாவாைவ ேநாக்க : நான் யூதாவன் பட்டணங்களில்
ஒன்ற ேல ேபாய் இருக்கலாமா என்று வசாரித்தான். அதற்குக் ெயேகாவா:
ேபா என்றார்; எந்த இடத்த ற்குப் ேபாகலாம் என்று தாவீது ேகட்டதற்கு,
அவர்: எப்ேரானுக்குப் ேபா என்றார். 2 அப்படிேய தாவீது தன்னுைடய
இரண்டு மைனவகளாகய ெயஸ்ரேயல் ஊைரச் ேசர்ந்த அக ேனாவாேமாடும்,
நாபாலின் மைனவயாயருந்த கர்ேமல் ஊைரச் ேசர்ந்த அப காய ேலாடும்
அந்த இடத்த ற்குப் ேபானான். 3 ேமலும், தன்ேனாடு இருந்த மனிதர்கைளயும்,
அவர்கள் குடும்பங்கைளயும் கூட்டிக்ெகாண்டுேபானான்; அவர்கள் எப்ேரானின்
நகரங்களில்குடிேயறனார்கள். 4அப்ெபாழுதுயூதாவன்மனிதர்கள்வந்து,அங்ேக
தாவீைதயூதாவம்சத்தார்களின்ேமல் ராஜாவாகஅப ேஷகம்ெசய்தார்கள். சவுைல
அடக்கம்ெசய்தவர்கள் கீேலயாத்ேதசத்து யாேபசன் மனிதர்கள் என்று அவர்கள்
தாவீதுக்குஅறவத்தேபாது.

5 தாவீது கீேலயாத்ேதசத்து யாேபசன் மனிதர்களிடம் தூதுவர்கைள அனுப்ப ,
நீங்கள் உங்களுைடய ஆண்டவனான சவுலுக்கு இந்த தயைவச் ெசய்து,
அவைர அடக்கம்ெசய்ததால், ெயேகாவா உங்கைள ஆசீர்வத ப்பாராக.
6 ெயேகாவா உங்கைளக் கருைபயும் உண்ைமயுமாக நடத்துவாராக; நீங்கள்
இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்தபடியால், நானும் இந்த நன்ைமக்கு ஏற்றபடி
உங்கைள நடத்துேவன். 7 இப்ெபாழுதும் நீங்கள் உங்களுைடய ைககைள
ெபலப்படுத்த க்ெகாண்டு ைதரியமாக இருங்கள்; உங்களுைடய ஆண்டவனான
சவுல் இறந்த பன்பு, யூதா வம்சத்தார்கள் என்ைனத் தங்கள்ேமல் ராஜாவாக
அப ேஷகம்ெசய்தார்கள்என்றுஅவர்களுக்குச்ெசால்லச்ெசான்னான்.

தாவீதுமற்றும் சவுல்குடும்பத்தார்களுக்குஇைடேயயுத்தம்
8 சவுலின் பைடத்தைலவனான ேநரின் மகனான அப்ேனர், சவுலின்

மகனான இஸ்ேபாேசத்ைத* மகனாயீமுக்கு அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய்,
9அவைனக் கீேலயாத்தன்ேமலும், அஷ ரியர்கள்ேமலும், ெயஸ்ரேயலின்ேமலும்,
எப்ப ராயீமின்ேமலும், ெபன்யமீனின்ேமலும், இஸ்ரேவல் அைனத்தன்ேமலும்
ராஜாவாக்கனான். 10 சவுலின் மகனான இஸ்ேபாேசத் இஸ்ரேவலின்ேமல்
ராஜாவாக றேபாது, 40 வயதாக இருந்தான்; அவன் இரண்டுவருடங்கள் ஆட்ச
ெசய்தான்; யூதா ேகாத்த ரத்தார்கள் மட்டும் தாவீைதப் பன்பற்றனார்கள்.
11 தாவீது எப்ேரானிேல யூதா ேகாத்த ரத்தன்ேமல் ராஜாவாக இருந்த நாட்களின்
எண்ணிக்ைகஏழுவருடங்களும்ஆறுமாதங்களும்ஆகும்.

12 ேநரின் மகனான அப்ேனர் சவுலின் மகனான இஸ்ேபாேசத்தன்
வீரர்கைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு, மகனாயீமிலிருந்து க ப ேயானுக்குப் புறப்பட்டுப்
ேபானான். 13 அப்ெபாழுது ெசருயாளின் மகனான ேயாவாபும் தாவீதன்
வீரர்களும் புறப்பட்டுப்ேபாய், க ப ேயானின் குளத்தன் அருகல் ஒருவருக்கு
ஒருவர் சந்த த்து, குளத்தற்கு அந்தப்பக்கத்தல் அவர்களும், குளத்தற்கு
இந்தப்பக்கத்தல் இவர்களும் இறங்கனார்கள். 14 அப்ேனர் ேயாவாைப ேநாக்க :
வாலிபர்கள் எழுந்து, நமக்கு முன்பாகச் சண்ைடய டட்டும் என்றான். அதற்கு

* அத்த யாயம் 2:8 2:8இஸ்பாேல



2 சாமுேவல்அத்தயாயம் 2:15 411 2 சாமுேவல்அத்தயாயம் 3:3

ேயாவாப்: அவர்கள் எழுந்து, அப்படிச் ெசய்யட்டும் என்றான். 15 அப்ெபாழுது
சவுலின் மகனான இஸ்ேபாேசத்தன் பக்கத்த ற்குப் ெபன்யமீன் மனிதர்களில்
பன்னிெரண்டுேபர்களும், தாவீதுைடய வீரர்களிேல பன்னிெரண்டுேபர்களும்,
எழுந்து ஒரு பக்கமாகப் ேபாய், 16ஒருவர் தைலைய ஒருவர் ப டித்து, ஒருவருைடய
வலாவ ேல ஒருவர் பட்டயத்தனாேல குத்த , ஒன்றாக வழுந்தார்கள்; அதனாேல
க ப ேயானிலிருக்க ற அந்த இடம் எல்காத் அசூரிம்† எனப்பட்டது. 17அந்த நாளில்
மிகவும் கடுைமயான யுத்தமாக , அப்ேனரும் இஸ்ரேவல் மனிதர்களும் தாவீதன்
வீரர்களால் முறயடிக்கப்பட்டார்கள். 18அங்ேக ெசருயாவன் மூன்று மகன்களான
ேயாவாபும் அப சாயும் ஆசேகலும் இருந்தார்கள்; ஆசேகல் காட்டுமான்களில்
ஒன்ைறப்ேபால ேவகமாக ஓடுகறவனாக இருந்தான். 19 அவன் அப்ேனைரப்
பன்ெதாடர்ந்து, வலதுபுறமாவது இடதுபுறமாவது, அவைனவட்டு வலகாமல்
துரத்த க்ெகாண்டுேபானான். 20அப்ேனர் தரும்ப ப் பார்த்து: நீ ஆசேகல் அல்லவா
என்றான். அவன்: நான்தான் என்றான். 21அப்ெபாழுதுஅப்ேனர்அவைன ேநாக்க :
நீ வலதுபக்கத்த ேலா இடதுபக்கத்த ேலா வலக , வாலிபர்களில் ஒருவைனப்
ப டித்து அவனுைடய ஆயுதங்கைள எடுத்துக்ெகாள் என்றான்; ஆசேகேலா
வ டமாட்ேடன்என்றுெதாடர்ந்துேபானான். 22பன்னும்அப்ேனர்ஆசேகைலேநாக்க :
நீ என்ைன வட்டுப்ேபா; நான் உன்ைன ஏன் தைரயல் வழ ெவட்டேவண்டும்?
பன்பு உன்னுைடய சேகாதரனான ேயாவாபன் முகத்த ேல எப்படி வழிப்ேபன்
என்றான். 23 ஆனாலும் அவன் வலக ப்ேபாகமாட்ேடன் என்றபடியால், அப்ேனர்
அவைன ஈட்டியன் பன்புற மழுங்கய முைனயால் அவனுைடய வயற்ற ேல
குத்தனான்; ஈட்டி மறுபக்கத்தல் வந்தது; அவன் அங்ேகேய வழுந்து இறந்தான்;
ஆசேகல் வழுந்துக டக்க ற இடத்த ற்கு வந்தவர்கள் எல்ேலாரும் அங்ேகேய
நன்றார்கள். 24 ேயாவாபும் அப சாயும் சூரியன் மைறயும்வைர அப்ேனைரப்
பன்ெதாடர்ந்தார்கள்;க ப ேயான்வனாந்த ரவழிக்குஅருகல்இருக்கறகீயாவுக்கு
எத ேர இருக்க ற அம்மா ேமடுவைர வந்தார்கள். 25 அப்ெபாழுது அப்ேனருக்குப்
பன்ெசன்ற ெபன்யமீன் மனிதர்கள் ஒேர பைடயாகக் கூடி, ஒரு மைலயன்
உச்சய ேல நன்றார்கள். 26 அப்ெபாழுது அப்ேனர் ேயாவாைபப் பார்த்துக்
கூப்ப ட்டு, பட்டயம் எப்ேபாதும் அழித்துக்ெகாண்டிருக்கேவண்டுேமா, முடிவ ேல
கசப்புண்டாகும் என்று ெதரியாேதா, தங்களுைடய சேகாதரர்கைளவ ட்டுப்
பன்வாங்கும்படி எதுவைரக்கும் மக்களுக்குச் ெசால்லாமல் இருப்பீர் என்றான்.
27 அதற்கு ேயாவாப்: இன்று காைலயல் நீர் ேபசாமல் இருந்தருந்தால் மக்கள்
அவரவர்கள் தங்களுைடய சேகாதரர்கைளப் பன்ெதாடராமல், அப்ேபாேத
தரும்பயருப்பார்கள் என்று ேதவனுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன்
என்றான். 28 ேயாவாப் எக்காளம் ஊதனான்; அப்ெபாழுது மக்கள் அைனவரும்
இஸ்ரேவைலப் பன்ெதாடராமலும், யுத்தம்ெசய்யாமலும் நன்றுவட்டார்கள்.
29 அன்று இரவு முழுவதும் அப்ேனரும் அவனுைடய மனிதர்களும் பாைலவனம்
வழியாகப் ேபாய், ேயார்தாைனக் கடந்து, ப த்ேரான்‡ வழிேய ெசன்று அைதக்
கடந்து, மகனாயீமுக்குப் ேபானார்கள். 30 ேயாவாப் அப்ேனைரப் பன்ெதாடராமல்
மக்கைளெயல்லாம் கூடிவரச்ெசய்தான்; தாவீதன் வீரர்களில் 19 ேபர்களும்
ஆசேகலும் குைறந்தருந்தார்கள். 31 தாவீதன் வீரர்கேளா ெபன்யமீனியர்களிலும்,
அப்ேனரின் மனிதர்களிலும், 360 ேபைரக் ெகான்றருந்தார்கள். 32 அவர்கள்
ஆசேகைலஎடுத்து,ெபத்ெலேகமிலுள்ளஅவனுைடயதகப்பனுைடயகல்லைறயல்
அவைன அடக்கம்ெசய்தார்கள்; ேயாவாபும் அவனுைடய மனிதர்களும் இரவு
முழுவதும்நடந்து,ெபாழுதுவடியும்ேபாதுஎப்ேரானிற்குவந்துேசர்ந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 3
1 சவுலின் குடும்பத்த ற்கும் தாவீதன் குடும்பத்த ற்கும் பல நாட்கள் யுத்தம்

நடந்தது; தாவீது ெமன்ேமலும் வலிைம ெபற்றுக்ெகாண்ேட வந்தான்; சவுலின்
குடும்பத்தார்கேளா வரவர பலவீனப்பட்டுப்ேபானார்கள். 2 எப்ேரானிேல
தாவீதுக்குப் ப றந்த மகன்கள்: ெயஸ்ரேயல் ஊைரச்ேசர்ந்த அக ேனாவாமிடம்
ப றந்தஅம்ேனான்அவனுக்குமுதல்பறந்தவன். 3நாபாலின்மைனவயாகஇருந்த
கர்ேமல்ஊைரச்ேசர்ந்த அப காயலிடம் ப றந்த கீேலயாப் அவனுைடய இரண்டாம்

† அத்த யாயம் 2:16 2:16 பட்டயத்தன்நலம் ‡ அத்த யாயம் 2:29 2:29 காைலமுழுவதும்
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மகன்; மூன்றாம் மகன் ெகசூரின் ராஜாவான தல்மாய் மகளான மாக்காள் ெபற்ற
அப்சேலாம் என்பவன். 4 நான்காம் மகன் ஆகீத் ெபற்ற அேதானியா என்பவன்;
ஐந்தாம்மகன்அபத்தாள்ெபற்றெசப்பத்தயா என்பவன். 5ஆறாம்மகன்தாவீதன்
மைனவயான எக்லாளிடம் ப றந்த இத்ேரயாம் என்பவன்; இவர்கள் எப்ேரானிேல
தாவீதுக்குப் ப றந்தவர்கள்.

அப்ேனர் தாவீத டம்ெசல்லுதல்
6 சவுலின் குடும்பத்த ற்கும் தாவீதன் குடும்பத்த ற்கும் யுத்தம் நடந்து

வருகறேபாது, அப்ேனர் சவுலின் குடும்பத்த ேல வலிைம அைடந்தவனான்.
7சவுலுக்குஆயாவன்மகளானரிஸ்பாள்என்னும்ெபயருள்ளஒருமறுமைனயாட்டி
இருந்தாள்; இஸ்ேபாேசத் அப்ேனைர ேநாக்க : நீ என் தகப்பனாருைடய
மறுமைனயாட்டிேயாடு உறவுெகாண்டது என்ன என்றான். 8 அப்ேனர்
இஸ்ேபாேசத்தன் வார்த்ைதகளுக்காக மிகவும் ேகாபங்ெகாண்டு: உம்ைம
தாவீதன்ைகயல்ஒப்புக்ெகாடுக்காமல், இந்த நாள்வைரஉம்முைடய தகப்பனான
சவுலின் குடும்பத்த ற்கும், அவருைடய சேகாதரர்களுக்கும், நண்பர்களுக்கும்,
தயவு ெசய்க றவனான என்ைன நீர் இன்று ஒரு ெபண்ணிற்காக குற்றம்
கண்டுபடிப்பதற்கு, நான் யூதாைவச் ேசர்ந்த ஒரு நாயன் தைலயா? 9 நான்
அரசாட்சைய சவுலின் குடும்பத்ைதவ ட்டு மாற்ற , தாவீதன் சங்காசனத்ைதத்
தாண்துவங்க ப்ெபெயர்ெசபாவைரயுள்ளஇஸ்ரேவலின்ேமலும்யூதாவன்ேமலும்
நைலநறுத்தும்படி, 10ெயேகாவாதாவீதுக்குஆைணயட்டபடிேய,நான்அவனுக்குச்
ெசய்யாமற்ேபானால், ேதவன் அப்ேனருக்கு அதற்குச் சரியாகவும் அதற்கு
அதகமாகவும் ெசய்யட்டும் என்றான். 11 அப்ெபாழுது அவன் அப்ேனருக்குப்
பயப்பட்டதால்,அதன்பன்புஒருபதலும்அவனுக்குச்ெசால்லாமலிருந்தான்.

12 அப்ேனர் தன்னுைடய ெபயராேல தாவீத டம் தூதுவர்கைள அனுப்ப : ேதசம்
யாருைடயது? என்ேனாடுஉடன்படிக்ைகெசய்யும்;இேதா,இஸ்ரேவைலெயல்லாம்
உம்மிடத்தல் தருப்ப, என்னுைடய ைக உம்ேமாடிருக்கும் என்று ெசால்லச்
ெசான்னான். 13 அதற்குத் தாவீது: நல்லது, உன்ேனாடு நான் உடன்படிக்ைக
ெசய்ேவன்; ஆனாலும், ஒரு காரியம் உன்னிடம் ேகட்டுக்ெகாள்ளுக ேறன்; அது
என்னெவன்றால், நீ என்னுைடய முகத்ைதப் பார்க்க வரும்ேபாது, சவுலின்
மகளான மீகாைள அைழத்து வரேவண்டும்; அதற்குமுன் நீ என்னுைடய
முகத்ைதப் பார்ப்பதல்ைல என்று ெசால்லச்ெசால்லி, 14அவன் சவுலின் மகனான
இஸ்ேபாேசத்த டமும் தூதுவர்கைள அனுப்ப : நான் ெபலிஸ்தர்களுைடய
100 நுனித்ேதால்கைளப் பரிசமாகக் ெகாடுத்து, வவாகம்ெசய்த என்னுைடய
மைனவயான மீகாைள அனுப்பவடும் என்று ெசால்லச் ெசான்னான்.
15அப்ெபாழுது, இஸ்ேபாேசத் அவைள லாய சன் மகனான பல்த்த ேயல் என்னும்
அவளுைடய கணவனிடமிருந்து அைழத்துவர ஆட்கைள அனுப்பனான். 16அவள்
கணவன் பகூரிம்வைர அவளுக்கு பன்ேன அழுதுெகாண்டு வந்தான். அப்ேனர்
அவைனேநாக்க : நீ தரும்ப ப்ேபா என்றான்;அவன்தரும்ப ப் ேபாய்வ ட்டான்.

17அப்ேனர்இஸ்ரேவலின்மூப்பர்கேளாடுேபச : தாவீைதஉங்கள்ேமல்ராஜாவாக
ைவக்கும்படி நீங்கள் அேநகநாட்களாகத் ேதடினீர்கேள. 18 இப்ேபாதும் அப்படிச்
ெசய்யுங்கள்; என்னுைடய தாசனான தாவீதன் ைககளினால், என்னுைடய
மக்களான இஸ்ரேவைலப் ெபலிஸ்தர்களின் ைகக்கும், அவர்களுைடய
எல்லா எத ரிகளின் ைககளுக்கும் மீட்டு இரட்ச ப்ேபன் என்று ெயேகாவா
தாவீைதக்குற த்துச் ெசால்லியருக்க றாேர என்றான். 19 இப்படிேய அப்ேனர்
ெபன்யமீன் மக்களின் காதுகள் ேகட்கப் ேபசனான்; பன்பு அப்ேனர்
இஸ்ரேவலர்களின் பார்ைவக்கும், ெபன்யமீனுைடய எல்லாக் குடும்பத்தார்களின்
பார்ைவக்கும், வரும்பனைதெயல்லாம் எப்ேரானிேல தாவீதனுைடய
காதுகள் ேகட்கப் ேபசுக றதற்குப் ேபானான். 20 அப்ேனரும், அவேனாடு 20
ேபரும் எப்ேரானிலிருக்க ற தாவீத டம் வந்தேபாது, தாவீது அப்ேனருக்கும்,
அவேனாடு வந்த மனிதர்களுக்கும் வருந்துெசய்தான். 21 பன்பு அப்ேனர்
தாவீைத ேநாக்க : நான் எழுந்துேபாய், இஸ்ரேவலர்கைள எல்லாம் உம்ேமாடு
உடன்படிக்ைகெசய்யும்படி, ராஜாவான என்னுைடய ஆண்டவனிடத்தல்
ேசர்த்துக்ெகாண்டுவருக ேறன்; அதனாேல உம்முைடய ஆத்துமா அரசாள
வரும்புக ற இடெமல்லாம் அரசாளுவீர் என்றான்; அப்படிேய தாவீது அப்ேனைர
அனுப்பவ ட்டான்;அவன்சமாதானத்ேதாடு ேபானான்.
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ேயாவாப்அப்ேனைரக்ெகாைலெசய்தல்
22 தாவீதன் வீரர்களும் ேயாவாபும் அேநக ெபாருட்கைளக் ெகாள்ைளய ட்டு,

பைடயலிருந்து ெகாண்டு வந்தார்கள்; அப்ெபாழுது அப்ேனர் எப்ேரானில்
தாவீத டம் இல்ைல; அவைன அனுப்பவ ட்டான்; அவன் சமாதானத்ேதாடு
ேபாய்வ ட்டான். 23 ேயாவாபும் அவேனாடு இருந்த எல்லா இராணுவமும்
வந்தேபாது, ேநரின் மகனான அப்ேனர் ராஜாவ டம் வந்தான் என்றும், அவர்
அவைனச் சமாதானமாகப் ேபாகவ ட்டார் என்றும், ேயாவாபுக்கு அறவத்தார்கள்.
24 அப்ெபாழுது ேயாவாப் ராஜாவன் அருகல் வந்து: என்ன ெசய்தீர்? இேதா,
அப்ேனர் உம்மிடத்தல் வந்தாேன, நீர் அவைனப் ேபாகவ ட்டது என்ன?
25 ேநரின் மகனான அப்ேனைர அறவீேர; அவன் உம்ைம ேமாசம் ேபாக்கவும்,
உம்முைடய ேபாக்குவரத்ைத அறயவும், நீர் ெசய்க றைதெயல்லாம் ஆராயவும்
வந்தான் என்று ெசான்னான். 26 ேயாவாப் தாவீைதவ ட்டுப் புறப்பட்டவுடேன,
அவன் அப்ேனைரத் தாவீதுக்குத் ெதரியாமல் கூட்டிக்ெகாண்டு வரும்படி
ஆட்கைள அனுப்பனான்; அவர்கள் சீரா என்னும் கணறுவைர ேபாய்
அவைன அைழத்துக்ெகாண்டுவந்தார்கள். 27 அப்ேனர் எப்ேரானுக்குத் தரும்ப
வருகறேபாது, ேயாவாப் அவேனாடு இரகச யமாகப் ேபசப்ேபாக றவன்ேபால,
அவைன வாசலின் நடுேவ ஒரு பக்கமாக அைழத்துப்ேபாய், தன்னுைடய
தம்ப ஆசேகலுைடய இரத்தப்பழிைய வாங்க, அங்ேக அவைன வயற்ற ேல
குத்த க் ெகான்றுேபாட்டான். 28 தாவீது அைதக் ேகட்டேபாது: ேநரின் மகனான
அப்ேனரின் இரத்தத்த ற்காக, என்ேமலும் என்னுைடய ராஜ்ஜியத்தன் ேமலும்
ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக என்ைறக்கும் பழியல்ைல. 29 அது ேயாவாபுைடய
தைலயன்ேமலும், அவனுைடய தகப்பனுைடய குடும்பத்தன்ேமலும்
சுமந்தருப்பதாக; ேயாவாபனுைடய வீட்டார்களிேல புண் உள்ளவனும்,
குஷ்டேராக யும், ேகால் ஊன்ற நடக்க றவனும், பட்டயத்தால் சாக றவனும்,
அப்பம் இல்லாதவனும், ஒருேபாதும் ஒழிந்துேபாவதல்ைல என்றான். 30அப்ேனர்
க ப ேயானிேல நடந்த யுத்தத்த ேல தங்களுைடய தம்பயான ஆசேகைலக்
ெகான்றதனால் ேயாவாபும் அவனுைடய சேகாதரனான அப சாயும் அவைனப்
படுெகாைலெசய்தார்கள்.

31 தாவீது ேயாவாைபயும், அவேனாடு இருந்த எல்லா மக்கைளயும் பார்த்து:
நீங்கள் உங்கள் ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டு, சாக்கு உைட அணிந்து,
அப்ேனருக்கு முன்னாக நடந்து துக்கங்ெகாண்டாடுங்கள் என்று ெசால்லி, தாவீது
ராஜாவும் பாைடக்குப் பன்ேன ெசன்றான். 32 அவர்கள் அப்ேனைர எப்ேரானிேல
அடக்கம்ெசய்யும்ேபாது, ராஜா அப்ேனரின் கல்லைறயன் அருகல் சத்தமிட்டு
அழுதான்; எல்லா மக்களும்அழுதார்கள். 33ராஜாஅப்ேனருக்காகப் புலம்ப :
“மத ெகட்டவன்சாக றதுேபால,அப்ேனர்ெசத்துப்ேபானாேனா?
34உன்னுைடயைககள்கட்டப்படவும்இல்ைல;
உன்னுைடயகால்களில்வலங்குேபாடப்படவும்இல்ைல;
அக்க ரமக்காரர்களுைடய ைகயல் இறக்க றதுேபால இறந்தாேய” என்றான்;

அப்ெபாழுது மக்கள் எல்ேலாரும் பன்னும் அதகமாக அவனுக்காக
அழுதார்கள்.

35 பகலாக இருக்கும்ேபாது, மக்கள் எல்ேலாரும் வந்து: “அப்பம் சாப்படும்
என்று தாவீதுக்குச் ெசான்னேபாது, தாவீது: சூரியன் மைறவதற்கு முன்பு நான்
அப்பமாவது ேவறு எைதயாவது ருச பார்த்தால், ேதவன் எனக்கு அதற்குச்
சரியாகவும் அதற்கு அதகமாகவும் ெசய்யக்கடவர்” என்று ஆைணயட்டுச்
ெசான்னான். 36 மக்கள் எல்ேலாரும் அைதக் கவனித்தார்கள், அது அவர்கள்
பார்ைவக்கு நன்றாயருந்தது; அப்படிேய ராஜா ெசய்தது அைனத்தும் எல்லா
மக்களுக்கும் நலமாகத் ேதான்றனது. 37 ேநரின் மகனான அப்ேனைரக்
ெகான்றுேபாட்டது ராஜாவால் உண்டாகவல்ைல என்று அந்த நாளிேல எல்லா
மக்களும், இஸ்ரேவலர்கள் அைனவரும் அற ந்துெகாண்டார்கள். 38 ராஜா
தன்னுைடய ஊழியக்காரர்கைள ேநாக்க : இன்ைறயதனம் இஸ்ரேவலில்
ப ரபுவும் ெபரிய மனிதனுமான ஒருவன் வழுந்தான் என்று அறயீர்களா? 39 நான்
ராஜாவாக அப ேஷகம்ெசய்யப்பட்டவனாக இருந்தேபாதும், நான் இன்னும்
ெபலவீனன்;ெசருயாவன்மகன்களானஇந்தமனிதர்கள்என்னுைடயெபலத்த ற்கு
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மிஞ்சனவர்களாக இருக்க றார்கள், அந்தத் தீங்ைகச் ெசய்தவனுக்குக் ெயேகாவா
அவனுைடயதீங்கற்குஏற்றபடிச் சரிக்கட்டுவாராக என்றான்.

அத்த யாயம் 4
இஸ்ேபாேசத்ெகாைலெசய்யப்படுதல்

1 அப்ேனர் எப்ேரானிேல இறந்துேபானைதச் சவுலின் மகன் ேகட்டேபாது,
அவனுைடய ைககள் ெபலன் இல்லாமல் ேபானது; இஸ்ரேவலர்கள் அைனவரும்
கலங்கனார்கள். 2 சவுலின் மகனுக்குப் பைடத்தைலவர்களாக இரண்டுேபர்
இருந்தார்கள்; ஒருவனுக்கு பானா என்றும், மற்றவனுக்கு ேரகாப் என்றும் ெபயர்;
அவர்கள் ெபன்யமீன் மக்களில் ேபேராத்தயனான ரிம்ேமானின் மகன்கள்.
ேபேராத்தும் ெபன்யமீனின் ஒரு பகுதயாகக் கருதப்பட்டது. 3 ேபேராத்தயர்கள்
க த்தாயீமுக்குஓடிப்ேபாய்,இந்தநாள்வைரக்கும்அங்ேகவாழ்க றார்கள்.

4 சவுலின் மகன் ேயானத்தானுக்கு இரண்டு கால்களும் முடமான ஒரு மகன்
இருந்தான்; சவுலும் ேயானத்தானும் இறந்த ெசய்த ெயஸ்ரேயலிலிருந்து
வருகறேபாது, அவன் ஐந்து வயது உள்ளவனாக இருந்தான்; அப்ெபாழுது
அவனுைடய ெசவலியர் அவைன எடுத்துக்ெகாண்டு ஓடிப்ேபானாள்; அவள்
ஓடிப்ேபாக ற அவசரத்தல் அவன் வழுந்து முடவன் ஆனான்: அவனுக்கு
ேமவ ேபாேசத் என்றுெபயர்.

5 ேபேராத்தயனான அந்த ரிம்ேமானின் மகன்களான ேரகாபும் பானாவும்
ேபாய், இஸ்ேபாேசத் நண்பகல் ெவய்யல் ேநரத்தல் படுக்ைகயன்ேமல் ஓய்வு
எடுத்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது அவனுைடய வீட்டிற்குள் நுைழந்து, 6 ேகாதுைம
வாங்க வருகறவர்கள்ேபால, நடுவீடுவைர வந்து, அவைன வயற்ற ேல
குத்தனார்கள்; பன்பு ேரகாபும் அவனுைடய சேகாதரன் பானாவும் தப்ப
ஓடிப்ேபானார்கள். 7 அவன் தன்னுைடய படுக்ைகயைறயல் தன்னுைடய
கட்டிலின்ேமல் படுத்தருக்கும்ேபாது இவர்கள் உள்ேள ேபாய், அவைனக் குத்த க்
ெகான்றுேபாட்டு,அவனுைடயதைலையெவட்டிப்ேபாட்டார்கள்;பன்புஅவனுைடய
தைலைய எடுத்துக்ெகாண்டு, இரவுமுழுவதும் பாைலவனம் வழியாக நடந்து,
8 எப்ேரானிலிருக்க ற தாவீத டம் இஸ்ேபாேசத்தன் தைலையக்ெகாண்டுவந்து,
ராஜாைவ ேநாக்க : இேதா, உம்முைடய உயைர வாங்கத்ேதடின உம்முைடய
எத ரியாக இருந்த சவுலின் மகனான இஸ்ேபாேசத்தன் தைல; இன்ைறயதனம்
ெயேகாவா ராஜாவான எங்களுைடய ஆண்டவனுக்காகச் சவுலின் ைகயலும்
அவனுைடய குடும்பத்தார்களின் ைகயலும் பழிவாங்கனார் என்றார்கள்.
9 ஆனாலும் தாவீது ேபேராத்தயனான ரிம்ேமானின் மகன்களான ேரகாபுக்கும்,
அவனுைடய சேகாதரன் பானாவுக்கும் பதலாக: என்னுைடய ஆத்துமாைவ
எல்லாத் துன்பத்த ற்கும் வலக்க மீட்ட ெயேகாவாவுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு
நான் ெசால்லுகறைதக் ேகளுங்கள். 10 இேதா, ஒருவன் எனக்கு நல்ல ெசய்த
ெகாண்டுவருகறவன் என்று நைனத்து, சவுல் இறந்துேபானான் என்று
எனக்கு அறவத்து, தனக்கு பரிசு கைடக்கும் என்று நைனத்தேபாது, அவைன
நான் ப டித்து ச க்லாக ேல ெகான்றுேபாட்ேடேன. 11 தமது வீட்டிற்குள் தமது
படுக்ைகயன்ேமல் படுத்தருந்த நீத மாைனக் ெகாைலெசய்த ெபால்லாத
மனிதர்களுக்கு எவ்வளவு அதகமான தண்டைன ெகாடுக்கேவண்டும்?
இப்ேபாதும் நான் அவருைடய இரத்தப்பழிைய உங்களுைடய ைககளில் வாங்க ,
உங்கைள பூமியலிருந்து அழித்துப்ேபாடாமல் இருப்ேபேனா என்று ெசால்லி,
12 அவர்கைளக் ெகான்றுேபாடவும், அவர்கள் ைககைளயும் கால்கைளயும்
ெவட்டி, எப்ேரானிலிருக்க ற குளத்தன் அருகல் தூக்க ப்ேபாடவும் தன்னுைடய
வீரர்களுக்குக் கட்டைளய ட்டான். இஸ்ேபாேசத்தன் தைலைய எடுத்து,
எப்ேரானிலிருக்க றஅப்ேனரின்கல்லைறயல்அடக்கம்ெசய்தார்கள்.

அத்த யாயம் 5
தாவீதுஇஸ்ரேவலின்ராஜாவாகஅப ேஷகம்ெசய்யப்படுதல்

1 அந்தக்காலத்த ேல இஸ்ரேவலின் ேகாத்த ரங்கெளல்லாம் எப்ேரானில்
இருக்க ற தாவீத டம் வந்து: இேதா, நாங்கள் உம்முைடய எலும்பும் உம்முைடய
சைதயுமானவர்கள். 2 சவுல் எங்கள்ேமல் ராஜாவாக இருக்கும்ேபாேத
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இஸ்ரேவைல நடத்த க்ெகாண்டுேபானவரும், நடத்த க்ெகாண்டுவந்தவரும்
நீேர; ெயேகாவா: என்னுைடய மக்களான இஸ்ரேவைல நீ ேமய்த்து, நீ
இஸ்ரேவலின்ேமல் தைலவனாக இருப்பாய் என்று உம்மிடத்தல் ெசான்னாேர
என்றார்கள். 3 இஸ்ரேவலின் மூப்பர்கள் எல்ேலாரும் எப்ேரானிேல ராஜாவ டம்
வந்தார்கள்; தாவீது ராஜா எப்ேரானிேல ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக அவர்கேளாடு
உடன்படிக்ைகெசய்தபன்பு, அவர்கள் தாவீைத இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக
அப ேஷகம்ெசய்தார்கள். 4 தாவீது ராஜாவாகும்ேபாது, 30 வயதாக இருந்தான்;
அவன் 40 வருடங்கள் ஆட்ச ெசய்தான். 5 அவன் எப்ேரானிேல யூதாைவ ஏழு
வருடங்களும்ஆறுமாதங்களும்,எருசேலமிேலஇஸ்ரேவல்முழுவதும்யூதாைவயும்
33வருடங்களும்ஆட்ச ெசய்தான்.

தாவீதுஎருசேலைமக்ைகப்பற்றுதல்
6 ேதசத்த ேல குடியருக்க ற எபூசயர்கள்ேமல் யுத்தம்ெசய்ய ராஜா தன்னுைடய

மனிதர்கேளாடு எருசேலமுக்குப் ேபானான். அவர்கள்: இத ேல தாவீதால்
நுைழயமுடியாதுஎன்றுநைனத்து,தாவீைதேநாக்க : நீஇதற்குள்நுைழயமுடியாது;
குருடர்களும் சப்பாணிகளும் உன்ைனத் தடுப்பார்கள் என்று ெசான்னார்கள்.
7ஆனாலும்தாவீதுசீேயான் ேகாட்ைடையப் ப டித்தான்;அதுதாவீதன்நகரமானது.
8 எவன் கழிவுநீர்க்கால்வாய் வழியாக ஏற , எபூசயர்கைளயும் தாவீதன்
எத ரிகளான சப்பாணிகைளயும், குருடர்கைளயும் முறயடிக்க றாேனா, அவன்
தைலவனாக இருப்பான் என்று தாவீது அன்ைறயதனம் ெசால்லியருந்தான்;
அதனால் குருடனும் சப்பாணியும்; ெயேகாவாவன் வீட்டிற்குள்* வரக்கூடாது
என்று ெசால்வதுண்டு. 9 அந்தக் ேகாட்ைடய ேல தாவீது வாழ்ந்து, அதற்குத்
தாவீதன் நகரம் என்று ெபயரிட்டு, மில்ேலா என்னும்இடம் துவங்க , உட்புறம்வைர
சுற்றலும் மதைலக் கட்டினான். 10 தாவீது நாளுக்குநாள் அதக ெபலமைடந்தான்;
ஏெனன்றால், ேசைனகளின் ேதவனாகயெயேகாவாஅவேனாடுஇருந்தார்.

11தீருவன்ராஜாவானஈராம்தாவீத டம்தூதுவர்கைளயும்,ேகதுருமரங்கைளயும்,
தச்சர்கைளயும், ெகாத்தனார்கைளயும் அனுப்பனான்; அவர்கள் தாவீதுக்கு
ஒரு வீட்ைடக் கட்டினார்கள். 12 ெயேகாவா தன்ைன இஸ்ரேவலின்ேமல்
ராஜாவாகப் ெபலப்படுத்த , தம்முைடய மக்களான இஸ்ரேவலுக்காக தன்னுைடய
ராஜ்ஜியத்ைதஉயர்த்தனார் என்றுதாவீதுெதளிவாகஅற ந்தேபாது.

13 அவன் எப்ேரானிலிருந்து வந்த பன்பு, எருசேலமில் இன்னும் அதகமான
மறுமைனயாட்டிகைளயும் ெபண்கைளயும் தருமணம் ெசய்துெகாண்டான்;
இன்னும்அதகமகன்களும்,மகள்களும்தாவீதுக்குப் ப றந்தார்கள். 14எருசேலமில்
அவனுக்குச் சம்முவா, ேசாபாப், நாத்தான், சாெலாேமான், 15 இப்பார், எலிசூவா,
ெநப்ேபக், யப்பயா, 16 எலிஷாமா, எலியாதா, எலிப்ேபேலத் என்ற ெபயர்கைள
உைடயமகன்கள்பறந்தார்கள்.

தாவீதுெபலிஸ்தர்கைளத் ேதாற்கடித்தல்
17 தாவீைத இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக அப ேஷகம்ெசய்தார்கள் என்று

ெபலிஸ்தர்கள் ேகள்வப்பட்டேபாது, அவர்கள் எல்ேலாரும் தாவீைதத் ேதடும்படி
வந்தார்கள்; அைதத் தாவீது ேகட்டேபாது, ஒரு ேகாட்ைடக்குள் ேபானான்.
18 ெபலிஸ்தர்கேளா வந்து, ெரப்பாயீம் பள்ளத்தாக்க ேல பரவயருந்தார்கள்.
19 ெபலிஸ்தர்களுக்கு எத ராகப் ேபாகலாமா, அவர்கைள என்னுைடய ைகய ேல
ஒப்புக்ெகாடுப்பீரா என்று தாவீது கர்த்தரிடம் வ சாரித்தேபாது, ெயேகாவா: ேபா,
ெபலிஸ்தர்கைள உன்னுைடய ைகயல் ந ச்சயமாக ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன் என்று
தாவீதுக்குச் ெசான்னார். 20 தாவீது பாகால்ப ராசீமிற்கு வந்து, அங்ேக அவர்கைள
முறயடித்து: தண்ணீர்கள் ெவள்ளம் ெபருக்ெகடுத்து ஓடுகறதுேபால, ெயேகாவ
என்னுைடய எத ரிகைள எனக்குமுன்பாக ச தறடித்தார் என்று ெசால்லி, அதனால்
அந்த இடத்த ற்குப் பாகால்ப ராசீம் என்று ெபயரிட்டான். 21அங்ேக ெபலிஸ்தர்கள்
தங்களுைடய வக்க ரகங்கைளவ ட்டு ஓடிப்ேபானார்கள்; அைவகைளத் தாவீதும்
அவனுைடயமனிதர்களும்எடுத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள்.

22 ெபலிஸ்தர்கள் தரும்பவும் வந்து, ெரப்பாயீம் பள்ளத்தாக்க ேல
இறங்கனார்கள். 23 தாவீது ெயேகாவாவ டம் வ சாரித்ததற்கு, அவர்: நீ ேநராகப்
ேபாகாமல், அவர்களுக்குப் பன்னாேல சுற்ற , முசுக்கட்ைடச் ெசடிகளுக்கு எத ராக
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இருந்து, அவர்கள்ேமல் பாய்ந்து, 24 முசுக்கட்ைடச் ெசடிகளின் நுனிகளிேல
ெசல்லுகற சத்தத்ைத நீ ேகட்கும்ேபாது, சீக்க ரமாக எழுந்துப்ேபா; அப்ெபாழுது
ெபலிஸ்தர்களின் முகாைம முறயடிக்க, ெயேகாவா உனக்கு முன்பாகப்
புறப்பட்டிருப்பார் என்றார். 25 ெயேகாவா தாவீதுக்குக் கட்டைளய ட்டபடி அவன்
ெசய்து,ெபலிஸ்தர்கைளக் ேகபாதுவங்க க் ேகேசர் எல்ைலவைரமுறயடித்தான்.

அத்த யாயம் 6
ேதவனுைடயெபட்டி எருசேலமிற்குக்ெகாண்டுவரப்படுதல்

1 பன்பு தாவீது இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாருக்குள்ளும் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட
30,000 ேபைரக் கூட்டி, 2 ேகருபீன்களின் நடுேவ அமர்ந்தருக்க ற ேசைனகளுைடய
ெயேகாவாவன் நாமத்ைதத் ெதாழுதுெகாள்ளப்படுக ற ேதவனுைடய ெபட்டிைய
யூதாவலுள்ள பாலாவலிருந்து ெகாண்டுவரும்படி, அவனும் அவேனாடு இருந்த
அந்தஇடத்ைதச்ேசர்ந்தவர்களும்எழுந்துேபாய், 3ேதவனுைடயெபட்டிையஒருபுது
இரதத்தன்ேமல் ஏற்ற , அைதக் க பயாவலிருக்கற அபனதாபன் வீட்டிலிருந்து
ெகாண்டுவந்தார்கள்; அபனதாபன் மகன்களான ஊசாவும், அக ேயாவும் அந்தப்
புது இரதத்ைத நடத்தனார்கள். 4 அவர்கள் ேதவனுைடய ெபட்டிைய ஏற்ற ,
அைதக் க பயாவலிருக்கற அபனதாபன் வீட்டிலிருந்து நடத்த க்ெகாண்டு
வருகறேபாது, அக ேயா ெபட்டிக்கு முன்னாேல நடந்தான். 5 தாவீதும் இஸ்ரேவல்
வம்சத்தார்கள் அைனவரும் ேதவதாரு மரத்தால் ெசய்யப்பட்ட எல்லாவ த
கீதவாத்தயங்கேளாடும்,சுரமண்டலம், தம்புரு, ேமளம்,வீைண,ைகத்தாளம்ஆகய
இைவகேளாடும், ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக ஆடிப்பாடிக் ெகாண்டுேபானார்கள்.
6 அவர்கள் நாேகானின் ேபாரடிக்கும் களம் இருக்க ற இடத்த ற்கு வந்தேபாது,
மாடுகள் மிரண்டு ெபட்டிைய அைசத்தபடியால், ஊசா ேதவனுைடய ெபட்டிக்கு
ேநராகத் தன்னுைடய ைகைய நீட்டி, அைதப் ப டித்தான். 7 அப்ெபாழுது
ெயேகாவாவுக்கு ஊசாவன்ேமல் ேகாபம் வந்தது; அவனுைடய துணிவனால்
ேதவன் அங்ேக அவைன அடித்தார்; அவன் அங்ேக ேதவனுைடய ெபட்டியன்
அருகல் இறந்தான். 8 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ஊசாைவ அடித்ததனால் தாவீது
துயரமைடந்து, அந்த இடத்த ற்கு இந்தநாள்வைர அைழக்கப்படுக ற ேபேரஸ்ஊசா
என்னும் ெபயரிட்டான். 9 தாவீது அன்ைறயதனம் ெயேகாவாவுக்குப் பயந்து,
ெயேகாவாவுைடய ெபட்டி என்னிடம் வருவது எப்படிெயன்று ெசால்லி, 10 அைதத்
தன்னுைடய தாவீதன் நகரத்தல் ெகாண்டுவர மனதல்லாமல், க த்தயனான
ஓேபத்ஏேதாமின் வீட்டிேல ெகாண்டுேபாய் ைவத்தான். 11 ெயேகாவாவுைடய
ெபட்டி க த்தயனான ஓேபத்ஏேதாமின் வீட்டிேல 3 மாதங்கள் இருக்கும்ேபாது
ெயேகாவா ஓேபத்ஏேதாைமயும் அவனுைடய வீட்டார்கள் அைனவைரயும்
ஆசீர்வத த்தார். 12 ேதவனுைடய ெபட்டியனாேல ெயேகாவா ஓேபத்ஏேதாமின்
வீட்ைடயும், அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்ைறயும் ஆசீர்வத த்தார் என்று தாவீது
ராஜாவுக்கு அறவக்கப்பட்டது; அப்ெபாழுது தாவீது ேதவனுைடய ெபட்டிைய
ஓேபத்ஏேதாமின் வீட்டிலிருந்து தாவீதன் நகரத்த ற்கு மக ழ்ச்ச யுடேன ெகாண்டு
வந்தான். 13 ெயேகாவாவுைடய ெபட்டிையச் சுமந்து ேபாக றவர்கள் ஆறு காலடி
நடந்தேபாது, மாடுகைளயும் ெகாழுத்த ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் பலிய ட்டான்.
14 தாவீது சணல்நூல் ஏேபாத்ைத அணிந்துெகாண்டு, தன்னுைடய முழு
ெபலத்ேதாடும் ெயேகாவாவுக்குமுன்பாக நடனம்ெசய்தான். 15அப்படிேய தாவீதும்,
இஸ்ரேவல் வம்சத்தார்கள் அைனவரும் ெயேகாவாவுைடய ெபட்டிைய ஆரவார
சத்தத்ேதாடும் எக்காளெதானிேயாடும்ெகாண்டுவந்தார்கள். 16ெயேகாவாவுைடய
ெபட்டி தாவீதன் நகரத்த ற்குள் நுைழகறேபாது, சவுலின் மகளான மீகாள்
ஜன்னல் வழியாகப் பார்த்து, தாவீது ராஜா ெயேகாவாவுக்கு முன்பாகக்
குத த்து நடனம் ெசய்க றைதக் கண்டு, தன்னுைடய இருதயத்த ேல அவைன
அவமத த்தாள். 17அவர்கள் ெயேகாவாவுைடய ெபட்டிையஉள்ேள ெகாண்டுவந்து,
அதற்குத் தாவீது ேபாட்ட கூடாரத்த ற்குள் இருக்கற அதன் இடத்த ேல அைத
ைவத்தேபாது, தாவீது ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக சர்வாங்க தகனபலிகைளயும்
சமாதானபலிகைளயும் ெசலுத்தனான். 18 தாவீது சர்வாங்க தகனபலிகைளயும்
சமாதானபலிகைளயும் ெசலுத்தயபன்பு, ேசைனகளின் ெயேகாவாவுைடய
நாமத்தனாேலமக்கைளஆசீர்வத த்து, 19இஸ்ரேவலின்த ரள்கூட்டமானெபண்கள்
ஆண்களானஅைனத்துமக்களுக்கும்,அவரவர்களுக்குஒவ்ெவாருஅப்பத்ைதயும்,
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ஒவ்ெவாரு இைறச்ச த்துண்ைடயும், ஒவ்ெவாரு படி த ராட்ைசரசத்ைதயும்
பங்க ட்டுக் ெகாடுத்தான்; ப றகு மக்கள் எல்ேலாரும் தங்களுைடய வீட்டிற்குச்
ெசன்றுவட்டார்கள். 20 தாவீது தன்னுைடய வீட்டார்கைள ஆசீர்வத க்க றதற்குத்
தரும்பும்ேபாது, சவுலின் மகளான மீகாள் தாவீதுக்கு ேநேரவந்து,
அற்பமனிதர்களில்ஒருவன்தன்னுைடயஆைடகைளக்கழற்ற ப்ேபாடுக றதுேபால,
இன்று தம்முைடய ேவைலக்காரர்களுைடய ெபண்களின் கண்களுக்குமுன்பாகத்
தம்முைடய ஆைடகைளக் கழற்ற ப்ேபாட்டிருந்த இஸ்ரேவலின் ராஜா இன்று
எவ்வளவு மகைமப்பட்டிருந்தார் என்றாள். 21 அதற்கு தாவீது மீகாைளப்
பார்த்து: உன்னுைடய தகப்பைனவட, அவருைடய எல்லா வீட்டார்கைளயும்வ ட,
என்ைன இஸ்ரேவலான ெயேகாவாவுைடய மக்களின்ேமல் தைலவனாகக்
கட்டைளயடும்படித் ெதரிந்துெகாண்ட ெயேகாவாவுைடய சமுகத்த ற்கு முன்பாக
ஆடிப்பாடிேனன். 22 இைதவ ட இன்னும் நான் இழிவானவனும் என்னுைடய
பார்ைவக்கு அற்பனுமாேவன்: அப்படிேய நீ ெசான்ன ெபண்களுக்கும்கூட
மகைமயாக வளங்குேவன் என்றான். 23அதனால் சவுலின் மகளான மீகாளுக்கு
மரணமைடயும்நாள்வைரக்கும்பள்ைளஇல்லாமலிருந்தது.

அத்த யாயம் 7
ேதவன்தாவீதுக்குவாக்குத்தத்தம்அளித்தல்

1 ெயேகாவா ராஜாைவச் சுற்றலும் இருந்த அவனுைடய எல்லா எத ரிகளுக்கும்
அவைன வலக்க , இைளப்பாறச் ெசய்தேபாது, அவன் தன்னுைடய வீட்டிேல
குடியருக்கும்ேபாது, 2 ராஜா தீர்க்கதரிச யான நாத்தாைன ேநாக்க : பாரும்,
ேகதுரு மரங்களால் ெசய்யப்பட்ட வீட்டிேல நான்குடியருக்கும்ேபாது, ேதவனுைடய
ெபட்டி தைரகளின் நடுேவ இருக்கறேத என்றான். 3 அப்ெபாழுது நாத்தான்
ராஜாைவ ேநாக்க : நீர் ேபாய் உம்முைடய இருதயத்தல் உள்ளபடிெயல்லாம்
ெசய்யும்; ெயேகாவா உம்ேமாடு இருக்க றாேர என்றான். 4 அன்று இரவ ேல
ெயேகாவாவுைடயவார்த்ைதநாத்தானுக்குஉண்டாக ,அவர்: 5நீேபாய்என்னுைடய
தாசனான தாவீைத ேநாக்க : ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
நான் வாழும்படி ஆலயத்ைத நீ எனக்குக் கட்டுவாேயா? 6 நான் இஸ்ரேவல்
மக்கைள எக ப்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்த நாள்முதல் இந்த நாள்வைரக்கும், நான்
ஒரு ஆலயத்த ேல வாழாமல், கூடாரத்தலும் வீட்டிலும் உலாவ ேனன். 7 நான்
இஸ்ரேவலான என்னுைடய மக்கைள ேமய்க்கும்படி கட்டைளய ட்ட இஸ்ரேவல்
ேகாத்த ர தைலவர்களில்* யாைரயாவது ேநாக்க : நீங்கள் எனக்குக் ேகதுரு
மரத்தால் ெசய்யப்பட்ட ஆலயத்ைதக் கட்டாமலிருக்கறது என்ன என்று நான்
இஸ்ரேவல் மக்களுக்குள் உலாவ வந்த எந்த இடத்தலாவது ஏதாவது ஒரு
வார்த்ைதையச் ெசான்னதுண்ேடா? 8 இப்ேபாதும் நீ என்னுைடய தாசனான
தாவீைத ேநாக்க : ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
நீ இஸ்ரேவல் என்கற என்னுைடய மக்களுக்கு அத பதயாக இருக்கும்படி,
ஆடுகளின் பன்ேன நடந்த உன்ைன நான் ஆட்டுமந்ைதையவ ட்டு எடுத்து, 9 நீ
ேபான எந்த இடத்தலும் உன்ேனாடு இருந்து, உன்னுைடய எத ரிகைளெயல்லாம்
உனக்கு முன்பாக அழித்து, பூமியலிருக்கற ெபரிேயார்களின் ெபயர்களுக்கு
இைணயான ெபரிய ெபயைர உனக்கு உண்டாக்க ேனன். 10 நான் என்னுைடய
மக்களான இஸ்ரேவலுக்கு ஒரு இடத்ைத ஏற்படுத்த , அவர்கள் தங்களுைடய
இடத்த ேல குடியருக்கவும், இனி அவர்கள் அைலயாமலும், முன்புேபாலவும்,
நான் என்னுைடய மக்களான இஸ்ரேவலின்ேமல் நயாயாத பத கைளக்
கட்டைளய ட்ட நாள்வைரயல் நடந்ததுேபாலவும், துன்மார்க்கமான மக்களால்
இனி சறுைமப்படாமலும் இருக்கும்படி அவர்கைள நயமித்ேதன். 11உன்னுைடய
எல்லா எத ரிகளுக்கும்உன்ைனவலக்க , இைளப்பாறவும் ெசய்ேதன்; இப்ேபாதும்
ெயேகாவா உனக்கு வீட்ைட† உண்டாக்குவார் என்பைதக் ெயேகாவா உனக்கு
அறவக்க றார். 12உன்னுைடயநாட்கள்நைறேவற , நீஉன்னுைடயப தாக்கேளாடு
படுத்தருக்கும்ேபாது, நான் உனக்குப்பன்பு உனக்கு பறக்கும் உன்னுைடய
சந்ததைய எழும்பச்ெசய்து, அவன் ராஜ்ஜியத்ைத நைலப்படுத்துேவன். 13அவன்
என்னுைடய நாமத்த ற்ெகன்று ஒரு ஆலயத்ைதக் கட்டுவான்; அவனுைடய
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ெசய்வார்கள்
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ராஜ்ஜியபாரத்தன் சங்காசனத்ைத என்ைறக்கும் நைலக்கச்ெசய்ேவன். 14 நான்
அவனுக்குப் ப தாவாயருப்ேபன், அவன் எனக்கு மகனாக இருப்பான்; அவன்
அக்க ரமம் ெசய்தால், நான் அவைன மனிதர்கள் பயன்படுத்தும் ப ரம்பனாலும்
மனிதர்களுைடய கைசயடிகளினாலும் தண்டிப்ேபன். 15 உனக்கு முன்பாக
நான் தள்ளிவ ட்ட சவுலிடமிருந்து என்னுைடய கருைபைய வலக்கனதுேபால
அவைனவட்டு வலக்கமாட்ேடன். 16 உன்னுைடய வீடும், உன்னுைடய
ராஜ்ஜியமும், என்ெறன்ைறக்கும் உனக்கு முன்பாக உறுத ப்பட்டிருக்கும்;
உன்னுைடய சங்காசனம் என்ெறன்ைறக்கும் நைலத்தருக்கும் என்கறார் என்று
ெசால்லச்ெசான்னார். 17 நாத்தான் இந்த எல்லா வார்த்ைதகளின்படியும், இந்த
எல்லா தரிசனத்தன்படியும், தாவீதுக்குச்ெசான்னான்.

தாவீதன்ெஜபம்
18 அப்ெபாழுது தாவீது ராஜா உள்ேள நுைழந்து, ெயேகாவாவுக்கு

முன்பாக அமர்ந்து: ெயேகாவாவாகய ஆண்டவேர, ேதவரீர் என்ைன
இதுவைரக்கும் ெகாண்டுவந்ததற்கு, நான் யார்? என் குடும்பம் எப்படிப்பட்டது?.
19 ெயேகாவாவாகய ஆண்டவேர, இது இன்னும் உம்முைடய பார்ைவக்குச்
சன்னதாக இருக்க றது என்று ெயேகாவாவாகய ஆண்டவராக இருக்க ற ேதவரீர்
உம்முைடய அடியானுைடய குடும்பத்ைதக்குற த்து, ெவகுகாலத்த ற்குமுன்பு
ெசான்ன ெசய்தைய மனிதர்கள் வழக்கத்தன்படி ெசான்னீேர. 20 இனி தாவீது
உம்மிடம் ெசால்லேவண்டியதுஎன்ன? ெயேகாவாவாகயஆண்டவராயருக்க ற நீர்
உமது அடியாைன அறவீர். 21 உம்முைடய வாக்குத்தத்தத்தனாலும், உம்முைடய
ச த்தத்தன்படியும், இந்தப் ெபரிய காரியங்கைளெயல்லாம் உமது அடியானுக்கு
அறவக்கும்படித் தயவு ெசய்தீர். 22 ஆைகயால் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, நீர்
ெபரியவர் என்று வளங்குகறது; நாங்கள் எங்களுைடய காதுகளாேல ேகட்ட
எல்லா காரியங்களின்படியும், ேதவரீருக்கு ந கரானவர் இல்ைல; உம்ைமத்தவ ர
ேவறு ேதவனும் இல்ைல. 23உம்முைடய மக்களான இஸ்ரேவலர்களுக்கு ந கரான
மக்களும் உண்ேடா? பூேலாகத்து மக்களில் இந்த ஒேர மக்கைள ேதவன் தமக்கு
மக்களாக மீட்பதற்கும், தமக்குப் புகழ்ச்ச வளங்கச்ெசய்வதற்கும்ஏற்படுத்தனாேர;
ேதவரீர் எக ப்தலிருந்து மீட்டுக் ெகாண்டுவந்த உம்முைடய மக்களுக்கு முன்பாகப்
பயங்கரமானெபரியகாரியங்கைளநடத்த ,உம்முைடயேதசத்த ற்கும்,அதலிருந்த
மக்களுக்கும், அவர்கள் ெதய்வங்களுக்கும், உமது மகைமைய வளங்கச்ெசய்து,
24 உம்முைடய மக்களான இஸ்ரேவலர்கள் என்ெறன்ைறக்கும் உம்முைடய
மக்களாக இருப்பதற்கு, அவர்கைள நைலப்படுத்த , ெயேகாவாவாகய நீேர
அவர்களுக்குத் ேதவனானீர். 25 இப்ேபாதும் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, நீர்
உமது அடியாைனயும் அவனுைடய வீட்ைடயும்குற த்துச் ெசான்ன வார்த்ைதைய
என்ெறன்ைறக்கும் நைலப்படுத்த, ேதவரீர் ெசான்னபடிேய ெசய்தருளும்.
26 அப்படிேய ேசைனகளின் ெயேகாவா இஸ்ரேவலின்ேமல் ேதவனானவர் என்று
ெசால்லி, உம்முைடய நாமம் என்ெறன்ைறக்கும் மகைமப்படுவதாக; உமது
அடியானான தாவீதனுைடய வீடு உமக்கு முன்பாக நைலநற்பதாக. 27 உனக்கு
வீடுகட்டுேவன் என்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவாவாக
இருக்க ற நீர் உமது அடியானுக்கு ெவளிப்படுத்தனீர்: ஆைகயால் உம்ைம
ேநாக்க இந்த வண்ணப்பத்ைதச் ெசய்ய உமது அடியானுக்கு மன ைதரியம்
கைடத்தது. 28இப்ேபாதும்ெயேகாவாவாகயஆண்டவேர,நீேர ேதவன்;உம்முைடய
வார்த்ைதகள் சத்தயம்; ேதவரீர் உமது அடியானுக்கு இந்த நற்ெசய்தைய
வாக்குத்தத்தம்ெசய்தீர். 29இப்ேபாதும் உமது அடியானின் வீடு என்ெறன்ைறக்கும்
உமக்கு முன்பாக இருக்கும்படி அைத ஆசீர்வத த்தருளும்; ெயேகாவாவான
ஆண்டவராக ய ேதவரீர் அைதச் ெசான்னீர், உம்முைடய ஆசீர்வாதத்தனாேல
உமதுஅடியானின்வீடுஎன்ெறன்ைறக்கும்ஆசீர்வத க்கப்பட்டிருப்பதாக என்றான்.

அத்த யாயம் 8
தாவீதன்ெவற்ற கள்

1இதற்குப்பன்புதாவீதுெபலிஸ்தர்கைளமுறயடித்து,அவர்கைளக்கீழ்ப்படுத்த ,
ேமத்ேதக் அம்மாைவப் ப டித்துக்ெகாண்டான். 2 அவன் ேமாவாப யர்கைளயும்
முறயடித்து, அவர்கைளத் தைரய ேல படுக்கச்ெசய்து, அவர்கள்ேமல் நூல்ேபாட்டு
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அளெவடுத்து இரண்டு வரிைச மனிதர்கைளக் ெகான்றுேபாட்டு, ஒரு
வரிைச மனிதர்கைள உய ேராடு ைவத்தான்; இவ்வதமாக ேமாவாப யர்கள்
தாவீதுக்குச் ேசைவ ெசய்து, அவனுக்குக் கப்பங்கட்டுக றவர்களானார்கள்.
3 ேரேகாபன் மகனான ஆதாேதசர் என்னும் ேசாபாவன் ராஜா ஐப்ப ராத்து
நத அருகல் இருக்கற இடத்ைதத் தரும்பத் தனக்குக் ைகப்பற்றுவதற்காகச்
ெசன்றேபாது, தாவீது அவைனயும் முறயடித்து, 4 அவனுக்கு இருந்த
இராணுவத்தல் 1,700 குதைரவீரர்கைளயும், 20,000 காலாட்கைளயும் ப டித்து,
இரதங்களில் 100 இரதங்கைள ைவத்துக்ெகாண்டு, மற்றைவகைளெயல்லாம்
முடமாக்கனான். 5ேசாபாவன் ராஜாவானஆதாேதசருக்குஉதவெசய்ய தமஸ்குப்
பட்டணத்தார்களான சீரியர்கள் வந்தார்கள்; தாவீது சீரியர்களில் 22,000 ேபைரக்
ெகான்று, 6 தமஸ்குவற்கு அடுத்த சீரியாவ ேல பைடகைள ைவத்தான்; சீரியர்கள்
தாவீதுக்குச் ேசைவ ெசய்து, அவனுக்குக் கப்பங்கட்டினார்கள்; தாவீது ேபான
இடத்த ெலல்லாம், ெயேகாவா அவைனக் காப்பாற்றனார். 7 ஆதாேதசரின்
அத காரிகளுைடய ெபான் ேகடகங்கைள தாவீது எடுத்து, அைவகைள
எருசேலமிற்குக்ெகாண்டுவந்தான். 8ஆதாேதசரின்பட்டணங்களானேபத்தாகலும்
ேபெராத்தாயலுமிருந்து தாவீது ராஜா மிகத் த ரளான ெவண்கலத்ைதயும்
எடுத்துக்ெகாண்டுவந்தான். 9தாவீதுஆதாேதசருைடய எல்லாஇராணுவத்ைதயும்
முறயடித்த ெசய்தைய ஆமாத்தன் ராஜாவான ேதாயீ ேகட்டேபாது, 10ஆதாேதசர்
ேதாயீயன்ேமல் எப்ேபாதும் யுத்தம்ெசய்துெகாண்டிருந்ததால், ராஜாவான
தாவீதன் சுகெசய்தைய வ சாரிக்கவும், அவன் ஆதாேதசேராடு யுத்தம்ெசய்து,
அவைன முறயடித்ததற்காக அவனுக்கு வாழ்த்துதல் ெசால்லவும் ேதாயீ
தன்னுைடய மகனான ேயாராைம ராஜாவனிடம் அனுப்பனான். ேமலும் ேயாராம்
தன்னுைடய ைகய ேல ெவள்ளியும் ெபான்னும் ெவண்கலமுமான ெபாருட்கைளக்
ெகாண்டுவந்தான். 11 அவன் ெகாண்டு வந்தைவகைள தாவீது ராஜா
ெவற்ற கண்ட சீரியர்கள், ேமாவாப யர்கள், அம்ேமான் மக்கள், ெபலிஸ்தர்கள்,
அமேலக்கயர்கள் என்னும்எல்லா ேதசத்தார்களிடத்தலும், 12ேரேகாபன்மகனான
ஆதாேதசர் என்னும் ேசாபாவன் ராஜாவனிடமும் ெகாள்ைளய ட்டதலும் எடுத்து,
ெயேகாவாவுக்கு நயமித்த ெவள்ளிேயாடும் ெபான்ேனாடும் ெயேகாவாவுக்குப்
ப ரதஷ்ைட ெசய்தான். 13 தாவீது உப்புப்பள்ளத்தாக்க ேல 18,000 சீரியர்கைள
முறயடித்துத் தரும்பனதால் புகழ்ெபற்றான். 14 ஏேதாமில் இராணுவ பைடகைள
ைவத்தான்; ஏேதாம் எங்கலும் அவன் இராணுவ பைடகைள ைவத்ததால்,
ஏேதாமியர்கள் எல்ேலாரும் தாவீைதச் ேசவ க்க றவர்களானார்கள்; தாவீது ேபான
எல்லாஇடத்தலும்ெயேகாவாஅவைனக்காப்பாற்றனார்.

தாவீதன்அலுவலர்கள்
15 இப்படிேய தாவீது இஸ்ரேவல் அைனத்தன்ேமலும் ராஜாவாக இருந்தான்;

அவன் தன்னுைடய எல்லா மக்களுக்கும் நயாயமும் நீதயும் ெசய்துவந்தான்.
16 ெசருயாவன் மகனான ேயாவாப் இராணுவத்தைலவனாக இருந்தான்;
அகலூதன் மகனான ேயாசபாத் மந்த ரியாக இருந்தான். 17 அகதூபன் மகன்
சாேதாக்கும்,அபயத்தாரின்மகன்அகெமேலக்கும்ஆசாரியர்களாகஇருந்தார்கள்;
ெசராயா சரித்த ர எழுத்தாளனாக இருந்தான். 18 ேயாய்தாவன் மகன் ெபனாயா
க ேரத்தயர்களுக்கும் ப ேலத்தயர்களுக்கும் தைலவனாக இருந்தான்; தாவீதன்
மகன்கேளாமுன்னணிஆேலாசகர்களாக*இருந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 9
தாவீதும் ேமவ ேபாேசத்தும்

1 ேயானத்தானுக்காக என்னால் தயவு ெபறக்கூடியவன் யாராவது சவுலின்
குடும்பத்தார்களில் இன்னும் மீதயாக இருக்க றவன் உண்டா என்று தாவீது
ேகட்டான். 2 அப்ெபாழுது சவுலின் வீட்டு ேவைலக்காரனான சீபா என்னும்
ெபயருள்ளவைனத் தாவீத டம் அைழத்து வந்தார்கள்; ராஜா அவைனப் பார்த்து:
நீதானா சீபா என்று ேகட்டான்; அவன் அடிேயன்தான் என்றான். 3 அப்ெபாழுது
ராஜா: ேதவனுக்காக நான் சவுலின் குடும்பத்தார்களுக்குத் தையெசய்யும்படி
அவன் குடும்பத்தார்களில் யாராவது ஒருவன் இன்னும் மீதயாக இருக்க றானா

* அத்த யாயம் 8:18 8:18அல்லதுஆசாரியர்களாக.
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என்று ேகட்டதற்கு, சீபா ராஜாைவப் பார்த்து: இன்னும் ேயானத்தானுக்கு இரண்டு
கால்களும்முடமானஒருமகன்இருக்கறான்என்றான். 4அவன்எங்ேகஎன்றுராஜா
ேகட்டதற்கு,சீபா ராஜாைவப்பார்த்து: இேதா,அவன்ேலாேதபாரிேலஅம்மிேயலின்
மகனான மாகீரின் வீட்டில் இருக்க றான் என்றான். 5 அப்ெபாழுது தாவீது ராஜா
அவைன ேலாேதபாரிலிருக்க ற அம்மிேயலின் மகனான மாகீரின் வீட்டிலிருந்து
வரவைழத்தான். 6 சவுலின் மகனான ேயானத்தானின் மகன் ேமவ ேபாேசத்
தாவீத டம் வந்தேபாது, முகங்குப்புற வழுந்து வணங்கனான்; அப்ெபாழுது
தாவீது: ேமவ ேபாேசத்ேத என்றான்; அவன்: இேதா, அடிேயன் என்றான். 7 தாவீது
அவைனப் பார்த்து: நீ பயப்படாேத; உன்னுைடய தகப்பனான ேயானத்தானுக்காக
நான் ந ச்சயமாக உனக்கு தையெசய்து, உன்னுைடய தகப்பனான சவுலின்
நலங்கைளெயல்லாம் உனக்குத் தரும்பக் ெகாடுப்ேபன்; நீ என்னுைடய பந்தயல்
எப்ெபாழுதும் அப்பம் சாப்படுவாய் என்றான். 8 அப்ெபாழுது அவன் வணங்க :
ெசத்த நாையப் ேபாலிருக்க ற என்ைனநீர் ேநாக்க ப் பார்ப்பதற்கு, உமதுஅடியான்
யார் என்றான். 9 ராஜா சவுலின் ேவைலக்காரனான சீபாைவ வரவைழத்து,
அவைன ேநாக்க : சவுலுக்கும் அவருைடய குடும்பத்தார்களில் எல்ேலாருக்கும்
இருந்த யாைவயும் உன்னுைடய எஜமானுைடய மகனுக்குக் ெகாடுத்ேதன்.
10 எனேவ, நீ உன்னுைடய மகன்கைளயும் உன்னுைடய ேவைலக்காரர்கைளயும்
கூட்டிக்ெகாண்டு, உன்னுைடய எஜமானுைடய மகன் சாப்ப ட அப்பம்
உண்டாயருக்க, அந்த நலத்ைதப் பய ரிட்டு, அதன் பலைனச் ேசர்ப்பாயாக;
உன்னுைடய எஜமானுைடய மகன் ேமவ ேபாேசத் எப்ெபாழுதும் என்னுைடய
பந்தய ேல அப்பம் சாப்படுவான் என்றான்; சீபாவுக்கு பதைனந்து மகன்களும்
இருபதுேவைலக்காரர்களும்இருந்தார்கள். 11சீபா, ராஜாைவேநாக்க : ராஜாவான
என்னுைடய ஆண்டவன் தமது அடியானுக்குக் கட்டைளய ட்டபடிெயல்லாம் உமது
அடியானானநான்ெசய்ேவன்என்றான். ராஜாவன்மகன்களில்ஒருவைனப்ேபால,
ேமவ ேபாேசத் என்னுைடய பந்தய ேல சாப்படுவான் என்று ராஜா ெசான்னான்.
12 ேமவ ேபாேசத்த ற்கு மீகா என்னும் ெபயருள்ள சறுவனான ஒரு மகன்
இருந்தான், சீபாவன் வீட்டிேல குடியருந்த அைனவரும், ேமவ ேபாேசத்த ற்கு
ேவைலக்காரர்களாக இருந்தார்கள். 13 ேமவ ேபாேசத் ராஜாவன் பந்தயல்
எப்ெபாழுதும் சாப்படுக றவனாக இருந்தபடியால், எருசேலமிேல குடியருந்தான்;
அவனுக்குஇரண்டுகால்களும்முடமாகஇருந்தது.

அத்த யாயம் 10
தாவீதுஅம்ேமானியர்கைளத் ேதாற்கடித்தல்

1 அதன்பன்பு அம்ேமான் மக்களின் ராஜா இறந்தான்; அவனுைடய மகனான
ஆனூன்அவனுைடயஇடத்தல் ராஜாவானான். 2அப்ெபாழுது தாவீது: ஆனூனின்
தகப்பனான நாகாஸ் எனக்கு தயவு ெசய்ததுேபால, அவனுைடய மகனான
இவனுக்கு நான் தயவு ெசய்ேவன் என்று ெசால்லி, அவனுைடய தகப்பனுக்காக
அவனுக்கு ஆறுதல் ெசால்ல, தன்னுைடய ேவைலக்காரர்கைள அனுப்பனான்;
தாவீதன் ேவைலக்காரர்கள் அம்ேமான் மக்களுைடய ேதசத்த ற்கு வந்தேபாது,
3 அம்ேமான் மக்களின் ப ரபுக்கள் தங்களுைடய ஆண்டவனான ஆனூைனப்
பார்த்து: தாவீது ஆறுதல் ெசால்லுகறவர்கைள உம்மிடத்தல் அனுப்பனது,
உம்முைடய தகப்பனிற்கு மரியாைதக் ெகாடுப்பதாக உமக்குத் ேதான்றுகறேதா?
இந்தப் பட்டணத்ைத ஆராய்ந்து, உளவுபார்த்து, அைதக் கவழ்த்துப்ேபாட
அல்லேவா தாவீது தன்னுைடய ேவைலக்கரர்கைள உம்மிடத்த ற்கு அனுப்பனான்
என்றார்கள். 4 அப்ெபாழுது ஆனூன்: தாவீதன் ேவைலக்காரர்கைளப்
ப டித்து, அவர்களுைடய ஒருபக்கத்துத் தாடிையச் சைரத்து, அவர்களுைடய
ஆைடகைள இடுப்புவைர ைவத்துவ ட்டு, மற்றபாதையக் கத்தரித்து, அவர்கைள
அனுப்பவ ட்டான். 5 அது தாவீதுக்கு அறவக்கப்பட்டேபாது, அந்த மனிதர்கள்
மிகவும் ெவட்கப்பட்டதால், ராஜா அவர்களுக்கு எத ராக ஆட்கைள அனுப்ப ,
உங்களுைடய தாடி வளரும்வைர நீங்கள் எரிேகா பட்டணத்தல் தங்க இருந்து,
பன்பு வாருங்கள் என்று ெசால்லச் ெசான்னான். 6 அம்ேமான் மக்கள்
தாங்கள் தாவீதுக்கு அருவருப்பானைதக் கண்டேபாது, தூதுவர்கைள அனுப்ப ,
ெபத்ேரேகாப் ேதசத்துச் சீரியர்களிலும், ேசாபாவலிருக்கற சீரியர்களிலும் 20,000
காலாட்கைளயும், மாக்காேதசத்து ராஜாவ டம் 1,000 ேபைரயும், ேதாபலிருக்க ற
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12,000 ேபைரயும், கூலிப்பைடயாக வரவைழத்தார்கள். 7 அைதத் தாவீது
ேகள்வப்பட்டேபாது, ேயாவாைபயும் பலசாலிகளான எல்லா இராணுவங்கைளயும்
அனுப்பனான். 8அம்ேமான் மக்கள் புறப்பட்டு, நகரத்து வாசலிேல யுத்தம்ெசய்ய
அணிவகுத்து நன்றார்கள்; ஆனாலும் ேசாபாவலும் ேரேகாபலுமிருந்து
வந்த சீரியர்களும், ேதாபலும் மாக்காவலுமிருந்து வந்த மனிதர்களும்,
ெவளிய ேல தனியாக இருந்தார்கள். 9 ேயாவாேபா இராணுவங்களின் பைட
தனக்கு ேநராக முன்னும் பன்னும் இருக்கறைதக் காணும்ேபாது, அவன்
இஸ்ரேவலிேல ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட எல்லா இராணுவங்களிலும் ஒரு
பகுதையப் ப ரித்ெதடுத்து, அைதச் சீரியர்களுக்கு எத ராக அணிவகுத்து
நறுத்த , 10 மற்ற மக்கைள அம்ேமான் இராணுவத்தற்கு எத ராக அணிவகுத்து
நறுத்தும்படி தன்னுைடய சேகாதரனான அப சாயனிடம் ஒப்புவத்து:
11 சீரியர்களின் கரம் ேமேலாங்கனால் நீ எனக்கு உதவெசய்யேவண்டும்;
அம்ேமான் இராணுவத்தனுைடய கரம் ேமேலாங்கனால் நான் உனக்கு
உதவெசய்ய வருேவன். 12 ைதரியமாக இரு: நம்முைடய மக்களுக்காகவும்,
நம்முைடய ேதவனுைடய பட்டணங்களுக்காகவும் நம்முைடய ெபலத்ைதக்
காட்டுேவாம்; ெயேகாவா தமது பார்ைவக்கு நலமானைதச் ெசய்வாராக
என்றான். 13 ேயாவாபும் அவேனாடிருந்த மக்களும் சீரியர்கள்ேமல் யுத்தம்ெசய்ய
ெநருங்கனார்கள்; அவர்கள் அவனுக்கு முன்பாகத் தப்ப ேயாடினார்கள்.
14 சீரியர்கள் தப்ப ேயாடுக றைத அம்ேமான் இராணுவத்தனர்கள் பார்த்தேபாது,
அவர்களும்அப சாய க்கு முன்பாக தப்ப ேயாடிப் பட்டணத்தற்குள் நுைழந்தார்கள்:
அப்ெபாழுது ேயாவாப் அம்ேமான் மக்கைளவ ட்டுத் தரும்ப எருசேலமிற்கு
வந்தான். 15 தாங்கள் இஸ்ரேவலுக்கு முன்பாக முறயடிக்கப்பட்டைத
சீரியர்கள் பார்த்தேபாது, ஒன்றாகக் கூடினார்கள். 16 ஆதாேரசர் நத க்கு
மறுகைரயல் சீரியர்கைளயும் அைழத்தனுப்பனான்; அவர்கள் ஏலாமுக்கு
வந்தார்கள்; ஆதாேரசருைடய பைடத்தைலவனான ேசாபாக் அவர்களுக்கு
முன்னாேல ெசன்றான். 17 அது தாவீதுக்கு அறவக்கப்பட்டேபாது, அவன்
இஸ்ரேவைலெயல்லாம் கூட்டிக்ெகாண்டு, ேயார்தாைனக் கடந்து, ஏலாமுக்குப்
ேபானான்; சீரியர்கள் இராணுவங்கைள அணிவகுத்து தாவீதுக்கு எத ராக
நன்றார்கள்; அவேனாடு யுத்தம்ெசய்க றேபாது, 18 சீரியர்கள் இஸ்ரேவலுக்கு
முன்பாக தப்ப ஓடினார்கள்; தாவீது சீரியர்களில் 700 இரதவீரர்கைளயும்
40,000 குதைரவீரர்கைளயும்* ெகான்று, அவர்களுைடய பைடத்தைலவனான
ேசாபாைகயும் சாகும்படி ெவட்டிப்ேபாட்டான். 19 அப்ெபாழுது ஆதாேரசருக்கு
பணிவைட ெசய்க ற எல்லா ராஜாக்களும் தாங்கள் இஸ்ரேவலுக்கு முன்பாக
முறயடிக்கப்பட்டைதக் கண்டு, இஸ்ரேவலர்கேளாடு சமாதானம்ெசய்து,
அவர்களுக்கு பணிவைட ெசய்தார்கள். அதன்பன்பு அம்ேமான் மக்களுக்கு
உதவெசய்யசீரியர்கள்பயப்பட்டார்கள்.

அத்த யாயம் 11
தாவீதும்பத்ேசபாளும்

1 அடுத்த வருடம் ராஜாக்கள் வழக்கமாக யுத்தத்த ற்குப் புறப்படும் காலம்
வந்தேபாது, தாவீது ேயாவாைபயும், அவேனாடு தன்னுைடய வீரர்கைளயும்,
இஸ்ரேவல் அைனத்ைதயும், அம்ேமான் இராணுவத்ைத அழிக்கவும், ரப்பாைவ
முற்றுைகய டவும் அனுப்பனான். தாவீேதா எருசேலமில் இருந்துவ ட்டான்.
2 ஒருநாள் மாைலயல் தாவீது தன்னுைடய படுக்ைகயலிருந்து எழுந்து,
அரண்மைன மாடியன்ேமல் உலாவக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, குளிக்க ற ஒரு
ெபண்ைண மாடியன் ேமலிருந்து பார்த்தான்; அந்த ெபண் மிக அழகுள்ளவளாக
இருந்தாள். 3 அப்ெபாழுது தாவீது, அந்த ெபண் யார் என்று வசாரிக்க
ஆள் அனுப்பனான்; அவள் எலியாமின் மகளும், ஏத்தயனான உரியாவன்
மைனவயுமான பத்ேசபாள் என்றார்கள். 4 அப்ெபாழுது தாவீது ஆள்
அனுப்ப அவைள அைழத்துவரச் ெசான்னான்; அவள் அவனிடம் வந்தேபாது,
அவேளாடு உறவுெகாண்டான்; பன்பு அவள் தன்னுைடய தீட்டு நீங்கும்படி
சுத்த கரித்துக்ெகாண்டு தன்னுைடய வீட்டிற்குப் ேபானாள். 5 அந்தப் ெபண்
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கர்ப்பமைடந்து, தான் கர்ப்பவதெயன்று தாவீதுக்கு அறவக்கும்படி ஆள்
அனுப்பனாள். 6 அப்ெபாழுது தாவீது: ஏத்தயனான உரியாைவ என்னிடத்தல்
அனுப்பு என்று ேயாவாபனிடம் ஆள் அனுப்பனான்; அப்படிேய ேயாவாப்
உரியாைவத் தாவீத டம் அனுப்பனான். 7 உரியா அவனிடம் வந்தேபாது,
தாவீது அவைனப் பார்த்து: ேயாவாப் சுகமாயருக்க றானா, மக்கள் சுகமாக
இருக்க றார்களா, யுத்தத்தன் ெசய்த நற்ெசய்தயா என்று வசாரித்தான். 8 பன்பு
தாவீது உரியாைவ ேநாக்க : நீ உன்னுைடய வீட்டிற்குப் ேபாய், கால்கைள
கழுவு* என்றான்; உரியா ராஜாவன் அரண்மைனயலிருந்து புறப்பட்டேபாது,
ராஜாவ டமிருந்து ராஜ உணவு அவன் பன்னாேல அனுப்பப்பட்டது. 9 ஆனாலும்
உரியா தன்னுைடய வீட்டிற்குப் ேபாகாமல், ராஜ அரண்மைனயன் வாசலிேல தன்
ஆண்டவனுைடய எல்லா வீரர்கேளாடும் படுத்துக்ெகாண்டிருந்தான். 10 உரியா
தன்னுைடய வீட்டிற்குப் ேபாகவல்ைலெயன்று தாவீதுக்கு அறவக்கப்பட்டேபாது,
தாவீது உரியாைவ ேநாக்க : நீ பயணத்தலிருந்து வந்தவன் அல்லவா, நீ
உன்னுைடய வீட்டிற்குப் ேபாகாமல் இருக்க றது என்ன என்று ேகட்டான். 11உரியா
தாவீைத ேநாக்க : ெபட்டியும் இஸ்ரேவலும் யூதாவும் கூடாரங்களிேல தங்க ,
என்னுைடய ஆண்டவனான ேயாவாபும் என்னுைடய ஆண்டவனின் வீரர்களும்
ெவளிய ேல முகாமிட்டிருக்கும்ேபாது, நான் சாப்படுவதற்கும், குடிக்க றதற்கும்,
என்னுைடய மைனவேயாடு உறங்கவும், என்னுைடய வீட்டிற்குள் நுைழேவனா?
நான் அப்படிச் ெசய்க றதல்ைல என்று உம்முைடயேபரிலும் உம்முைடய
ஆத்துமாவன்ேபரிலும் ஆைணயட்டுச் ெசால்லுக ேறன் என்றான். 12அப்ெபாழுது
தாவீதுஉரியாைவ ேநாக்க : இன்ைறக்கும் நீ இங்ேகேய இரு; நாைளக்குஉன்ைன
அனுப்பவடுேவன் என்றான்; அப்படிேய உரியா அன்றும் மறுநாளும் எருசேலமில்
இருந்தான். 13 தாவீது அவைனத் தனக்கு முன்பாக சாப்ப ட்டுக் குடிக்க றதற்கு
அைழத்து, அவனுக்கு ேபாைத உண்டாக்கனான்; ஆனாலும் அவன் தன்னுைடய
வீட்டிற்குப் ேபாகாமல், மாைலயல் தன்னுைடய ஆண்டவனின் வீரர்கேளாடு
தன்னுைடய படுக்ைகய ேல படுத்துக்ெகாண்டான். 14 காைலயல் தாவீது
ேயாவாபுக்குஒருகடிதத்ைதஎழுத ,உரியாவன்ைகயல்ெகாடுத்துஅனுப்பனான்.
15அந்தக் கடிதத்த ேல கடுைமயாக யுத்தம் நடக்க ற இடத்த ேல நீங்கள் உரியாைவ
நறுத்த , அவன் ெவட்டப்பட்டு சாகும்படி, அவைனவட்டுப் பன்வாங்குங்கள்
என்று எழுதயருந்தான். 16 அப்படிேய ேயாவாப் அந்தப் பட்டணத்ைதச் சுற்ற
காவல்ேபாட்டிருக்கும்ேபாது ெபலசாலிகள் இருக்கறார்கள் என்று தான் அறந்த
இடத்தல் உரியாைவ நறுத்தனான். 17 பட்டணத்தன் மனிதர்கள் புறப்பட்டுவந்து
ேயாவாேபாடு யுத்தம் ெசய்யும்ேபாது, தாவீதன் வீரர்களான மக்களில் சலர்
வழுந்து இறந்தார்கள்; ஏத்தயனான உரியாவும் இறந்தான். 18 அப்ெபாழுது
ேயாவாப் அந்த யுத்தத்தன் ெசய்த கைளெயல்லாம் தாவீதுக்கு அறவக்க
தூதர்கைள அனுப்ப , 19 தான் அனுப்புக ற ஆைள ேநாக்க : நீ யுத்தத்தன்
ெசய்த கைளெயல்லாம் ராஜாவுக்குச் ெசால்லி முடிந்தேபாது, 20 ராஜாவுக்குக்
ேகாபம் எழும்ப , அவர்: நீங்கள் பட்டணத்தற்கு இத்தைன அருகல் ேபாய் யுத்தம்
ெசய்யேவண்டியது என்ன? மதலின் ேமல் நன்று அம்பு எய்வார்கள் என்று
உங்களுக்குத் ெதரியாதா? 21 எருப்ேபேசத்தனுைடய மகன் அபெமேலக்ைகக்
ெகான்றது யார்? ேதேபச ேல ஒரு ெபண்பள்ைள மதலின் ேமலிருந்து ஒரு
மாவைரக்கும் கல்லின் துண்ைட அவன்ேமல் ேபாட்டதால் அல்லேவா அவன்
இறந்தான்; நீங்கள் மதலிற்கு இவ்வளவு அருகல் ேபானது என்ன என்று
உன்ேனாடு ெசான்னால், அப்ெபாழுது நீ, உம்முைடய வீரனான உரியா என்னும்
ஏத்தயனும் இறந்தான் என்று ெசால் என்றான். 22 அந்த ஆள் ேபாய், நுைழந்து,
ேயாவாப் தன்னிடம் ெசால்லியனுப்பன ெசய்த கைளெயல்லாம் தாவீதுக்கு
அறவத்து, 23தாவீைதப்பார்த்து;அந்தமனிதர்கள்ேமேலாங்க ,அவர்கள்ெவளிேய
எங்களுக்கு எத ராகப் புறப்பட்டு வந்தேபாது, நாங்கள் பட்டணவாசல்வைர
அவர்கைளத் துரத்த ேனாம். 24 அப்ெபாழுது வல்வீரர்கள் மதலின் ேமலிருந்து
உம்முைடய வீரர்களின்ேமல் அம்பு எய்ததால், ராஜாவன் வீரர்களில் சலர்
இறந்தார்கள்; உம்முைடய வீரனான உரியா என்னும் ஏத்தயனும் இறந்தான்
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என்றான். 25அப்ெபாழுது தாவீது அந்த ஆைள ேநாக்க : நீ ேயாவாபனிடம் ேபாய்,
இந்தக் காரியத்ைதப்பற்ற க் கலங்கேவண்டாம்; பட்டயம் ஒருமுைற ஒருவைனயும்,
மற்ெறாருமுைற ேவெறாருவைனயும் தாக்கும்; நீ யுத்தத்ைதப் பலக்கச்ெசய்து,
பட்டணத்ைத இடித்துப்ேபாடு என்று அவைனத் ைதரியப்படுத்து என்றான்.
26 தன்னுைடய கணவனான உரியா இறந்தான் என்று அவனுைடய மைனவ
ேகள்வப்பட்டேபாது, அவள் தன்னுைடய கணவனுக்காக துக்கம் ெகாண்டாடினாள்.
27 துக்கநாள் முடிந்தபன்பு, தாவீது அவைள வரவைழத்து, தன்னுைடய
வீட்டிேல ேசர்த்துக்ெகாண்டான்; அவள் அவனுக்கு மைனவயாக , அவனுக்கு
ஒரு மகைனப்ெபற்றாள். தாவீது ெசய்த இந்தக் காரியம் ெயேகாவாவுக்கு
மனவருத்தமாகஇருந்தது.

அத்த யாயம் 12
நாத்தான்தாவீைதக்கடிந்துெகாள்ளுதல்

1 ெயேகாவா நாத்தாைனத் தாவீத டம் அனுப்பனார்; நாத்தான் தாவீத டம்
வந்து, அவைன ேநாக்க : ஒரு பட்டணத்தல் இரண்டு மனிதர்கள் இருந்தார்கள்,
ஒருவன் ெசல்வந்தன், மற்றவன் தரித்த ரன். 2ெசல்வந்தனுக்குஆடுமாடுகள் மிக
அத கமாக இருந்தது. 3 தரித்த ரனுக்ேகா தான் வைலக்கு வாங்க வளர்த்த ஒேர
ஒரு சன்ன ஆட்டுக்குட்டிையத்தவ ர ேவெறான்றும் இல்லாமல் இருந்தது; அது
அவேனாடும் அவனுைடய பள்ைளகேளாடும் இருந்து வளர்ந்து, அவனுைடய
அப்பத்ைத சாப்ப ட்டு, அவனுைடய பாத்த ரத்த ேல குடித்து, அவனுைடய
மடிய ேல படுத்துக்ெகாண்டு, அவனுக்கு ஒரு மகைளப்ேபால இருந்தது. 4 அந்த
ெசல்வந்தனிடம் வழிப்ேபாக்கன் ஒருவன் வந்தான்; அவன் தன்னிடத்தல் வந்த
வழிப்ேபாக்கனுக்குச் சைமயல்ெசய்ய, தன்னுைடய ஆடுமாடுகளில் ஒன்ைறப்
ப டிக்க மனமில்லாமல், அந்தத் தரித்த ரனுைடய ஆட்டுக்குட்டிையப் ப டித்து,
அைதத் தன்னிடத்தல் வந்த மனிதனுக்குச் சைமயல்ெசய்யச் ெசான்னான்
என்றான். 5 அப்ெபாழுது தாவீது: அந்த மனிதன்ேமல் மிகவும் ேகாபமைடந்து,
நாத்தாைனப் பார்த்து: இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்த மனிதன் மரணத்தற்கு
ஏதுவானவன் என்று ெயேகாவாவுைடய ஜீவைனக் ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன்.
6 அவன் இரக்கமற்றவனாக இருந்து, இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்தபடியால்,
அந்த ஆட்டுக்குட்டிக்காக நான்கு மடங்கு தரும்பச் ெசலுத்தேவண்டும்
என்றான். 7 அப்ெபாழுது நாத்தான் தாவீைத ேநாக்க : நீேய அந்த மனிதன்;
இஸ்ரேவலின் ேதவனான ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
நான் உன்ைன இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக அப ேஷகம்ெசய்து, உன்ைனச்
சவுலின் ைகக்குத் தப்புவத்து, 8 உன் ஆண்டவனுைடய வீட்ைட உனக்குக்
ெகாடுத்து, உன் ஆண்டவனுைடய ெபண்கைளயும் உன்னுைடய மடிய ேல
தந்து, இஸ்ரேவல் வம்சத்ைதயும், யூதா வம்சத்ைதயும் உனக்குக் ெகாடுத்ேதன்;
இது ேபாதாமலிருந்தால், இன்னும் உனக்கு ேவண்டியைதத் தருேவன்.
9 ெயேகாவாவுைடய பார்ைவக்குத் தீங்கான இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்து,
அவருைடய வார்த்ைதைய நீ அசட்ைட ெசய்தது என்ன? ஏத்தயனான உரியாைவ
நீ பட்டயத்தால் இறக்கச்ெசய்து, அவனுைடய மைனவைய உனக்கு மைனவயாக
எடுத்துக்ெகாண்டு, அவைன அம்ேமான் இராணுவத்தனர்களின் பட்டயத்தாேல
ெகான்றுேபாட்டாய். 10 இப்ேபாதும் நீ என்ைன அசட்ைடெசய்து, ஏத்தயனான
உரியாவன் மைனவைய உனக்கு மைனவயாக எடுத்துக்ெகாண்டபடியால்,
பட்டயம் எப்ெபாழுதும் உன்னுைடய வீட்ைடவ ட்டு நீங்காமலிருக்கும். 11ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், இேதா, நான் உன்னுைடய வீட்டிேல அழிைவ
உன்ேமல் எழும்பச்ெசய்து, உன்னுைடய கண்கள் பார்க்க, உன்னுைடய
மைனவகைள எடுத்து, உன்னுைடய அயலானுக்குக் ெகாடுப்ேபன்; அவன்இந்தச்
சூரியனுைடய ெவளிச்சத்த ேல உன்னுைடய மைனவகேளாடு உறவுெகாள்வான்.
12 நீ மைறவல் அைதச் ெசய்தாய்; நாேனா இந்தக் காரியத்ைத இஸ்ரேவலர்கள்
எல்ேலாருக்கும் முன்பாகவும், சூரியனுக்கு முன்பாகவும் ெசய்ேவன் என்றார்
என்று ெசான்னான். 13அப்ெபாழுது தாவீது நாத்தானிடம்: நான் ெயேகாவாவுக்கு
வ ேராதமாகப் பாவம் ெசய்ேதன் என்றான். நாத்தான் தாவீைத ேநாக்க : நீ
சாகாதபடி, ெயேகாவா உன்னுைடய பாவத்ைத நீங்கச்ெசய்தார். 14 ஆனாலும்
இந்த சம்பவத்தால் ெயேகாவாவுைடய எத ரிகள் இழிவாகப் ேபச நீ காரணமாக
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இருந்தபடியால், உனக்குப் ப றந்த பள்ைள ந ச்சயமாக சாகும் என்று ெசால்லி,
நாத்தான் தன்னுைடய வீட்டிற்குப் ேபாய்வ ட்டான். 15 அப்ெபாழுது ெயேகாவா
உரியாவன் மைனவ தாவீதுக்குப் ெபற்ற ஆண்பள்ைளைய அடித்தார்;
அது வயாத ப்பட்டுக் ேகவலமாக இருந்தது. 16 அப்ெபாழுது ெயேகாவா
அந்தப் பள்ைளக்காக ேதவனிடம் ெஜபம்ெசய்து, உபவாச த்து, உள்ேள
ேபாய், இரவு முழுவதும் தைரய ேல க டந்தான். 17 அவைனத் தைரயலிருந்து
எழுந்தருக்கச்ெசய்ய, அவனுைடய வீட்டிலுள்ள மூப்பர்கள் எழுந்து, அவன்
அருகல் வந்தாலும், அவன் மாட்ேடன் என்று ெசால்லி, அவர்கேளாடு அப்பம்
சாப்ப டாமல் இருந்தான். 18 ஏழாம் நாளில், பள்ைள இறந்துேபானது. பள்ைள
இறந்துேபானது என்று தாவீதன் ேவைலக்காரர்கள் அவனுக்கு அறவக்க
பயந்தார்கள்: பள்ைள உய ேராடிருக்கும்ேபாது, நாம் அவேராடு ேபசுக றேபாது,
அவர் நம்முைடய ெசால்ைலக் ேகட்கவல்ைல; பள்ைள இறந்துேபானது என்று
அவரிடம் எப்படிச் ெசால்லுேவாம்? அதகமாக மனேவதைன அைடவாேர என்று
ேபச க்ெகாண்டார்கள். 19 தாவீது தன்னுைடய ேவைலக்காரர்கள் இரகச யமாகப்
ேபச க்ெகாள்க றைதக் கண்டு, பள்ைள இறந்துேபானது என்று அறந்து,
தன்னுைடய ேவைலக்காரர்கைள ேநாக்க : பள்ைள இறந்துேபானேதா என்று
ேகட்டான்; இறந்துேபானது என்றார்கள். 20 அப்ெபாழுது தாவீது தைரையவ ட்டு
எழுந்து, குளித்து, எண்ெணய் பூச க்ெகாண்டு, தன்னுைடய ஆைடகைள மாற்ற ,
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தல் நுைழந்து, ெதாழுதுெகாண்டு, தன்னுைடய
வீட்டிற்கு வந்து, உணவு ேகட்டான்; அவன் முன்ேன அைத ைவத்தேபாது
சாப்ப ட்டான். 21 அப்ெபாழுது அவன் ேவைலக்காரர்கள் அவைன ேநாக்க : நீர்
ெசய்க ற இந்தக் காரியம் என்ன? பள்ைள உய ேராடிருக்கும்ேபாது உபவாச த்து
அழுதீர்; பள்ைள இறந்தபன்பு, எழுந்து சாப்படுக றீேர என்றார்கள். 22 அதற்கு
அவன்: பள்ைள இன்னும் உய ேராடிருக்கும்ேபாது, பள்ைள பைழக்கும்படிக்
ெயேகாவா எனக்கு இரங்குவாேரா, எப்படிேயா, யாருக்குத் ெதரியும் என்று
உபவாச த்து அழுேதன். 23 அது இறந்தருக்க, இப்ேபாது நான் ஏன் உபவாச க்க
ேவண்டும்? இனி நான் அைதத் தரும்பவரச்ெசய்ய முடியுேமா? நான்
அதனிடம் ேபாேவேன தவ ர, அது என்னிடம் தரும்ப வரப்ேபாக றது இல்ைல
என்றான். 24 பன்பு தாவீது தன்னுைடய மைனவயான பத்ேசபாளுக்கு
ஆறுதல் ெசால்லி, அவளிடத்தல் ேபாய், அவேளாடு உறவுெகாண்டான்; அவள்
ஒரு மகைனப்ெபற்றாள்; அவனுக்குச் சாெலாேமான் என்று ெபயரிட்டான்;
அவனிடம் ெயேகாவா அன்பாக இருந்தார். 25 அவர் தீர்க்கதரிச யான
நாத்தாைன அனுப்ப, அவன் ெயேகாவாவுக்காக அவனுக்கு ெயத தயா என்று
ெபயரிட்டான். 26 அதற்குள்ேள ேயாவாப் அம்ேமான் மக்களுைடய ரப்பா
பட்டணத்தன்ேமல் யுத்தம்ெசய்து, தைலநகரத்ைதப் ப டித்து, 27 தாவீத டம்
ஆள் அனுப்ப , நான் ரப்பாவன்ேமல் யுத்தம்ெசய்து, தண்ணீர் ஓரமான
பட்டணத்ைதப் ப டித்துக்ெகாண்ேடன். 28 நான் பட்டணத்ைதப் ப டிக்க றதனால்,
என் ெபயர் ெசால்லாதபடி, நீர் மற்ற மக்கைளக் கூட்டிக்ெகாண்டுவந்து,
பட்டணத்ைத முற்றுைகேபாட்டு, ப டிக்கேவண்டும் என்று ெசால்லச்ெசான்னான்.
29 அப்படிேய தாவீது மக்கைளெயல்லாம் கூட்டிக்ெகாண்டு, ரப்பாவுக்குப்
ேபாய், அதன்ேமல் யுத்தம்ெசய்து, அைதப் ப டித்தான். 30 அவர்களுைடய
ராஜாவன் தைலயன்ேமல் இருந்த க ரீடத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டான்; அது
ஒரு தாலந்து நைறெபான்னும், இரத்தனங்கள் பத த்ததுமாகவும் இருந்தது;
அது தாவீதுைடய தைலயல் ைவக்கப்பட்டது; பட்டணத்தலிருந்து ஏராளமான
ெகாள்ைளப்ெபாருட்கைளக் ெகாண்டுேபானான். 31 பன்பு அதலிருந்த மக்கைள
அவன் ெவளிேய ெகாண்டுேபாய், அவர்கைள வாள்களும், இரும்பு ஆயதங்களும்,
இரும்புக் ேகாடரிகளும் ெசய்யும் ேவைளயல் உட்படுத்த , அவர்கைளச்
ெசங்கற்சூைளகளிலும் ேவைலெசய்யைவத்தான்; இப்படி அம்ேமான் மக்களின்
பட்டணங்களுக்ெகல்லாம் ெசய்து, தாவீது எல்லா மக்கேளாடும் எருசேலமிற்குத்
தரும்பனான்.

அத்த யாயம் 13
அம்ேனானும்தாமாரும்
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1 இதற்குப்பன்பு தாவீதன் மகனான அப்சேலாமிற்குத் தாமார் என்னும்
ெபயருள்ள அழகான ஒரு சேகாதரி இருந்தாள்; அவள்ேமல் தாவீதன் மகன்
அம்ேனான் ஆைச ைவத்தான். 2 தன்னுைடய சேகாதரியான தாமாருக்காக
கவைலேயாடு இருந்து வயாத ப்பட்டான்; அவள் கன்னிப்ெபண்ணாக
இருந்தாள்; அவளுக்குத் தீங்குெசய்ய, அம்ேனானுக்கு வருத்தமாக இருந்தது.
3 அம்ேனானுக்குத் தாவீதனுைடய சேகாதரன் ச மியாவன் மகனான ேயானதாப்
என்னும் ெபயருள்ள ஒரு நண்பன் இருந்தான்; அந்த ேயானதாப் மகா
தந்த ரமுள்ளவன். 4 அவன் இவைனப் பார்த்து: ராஜாவன் மகனான நீ,
நாளுக்குநாள் எதனால் இப்படி ெமலிந்துேபாக றாய், எனக்குச் ெசால்லமாட்டாயா
என்றான். அதற்கு அம்ேனான்: என்னுைடய சேகாதரன் அப்சேலாமின்
சேகாதரியான தாமாரின்ேமல் நான் ஆைச ைவத்தருக்க ேறன் என்றான்.
5 அப்ெபாழுது ேயானதாப் அவைனப் பார்த்து: நீ வயாதயுள்ளைனப்ேபால
உன்னுைடய படுக்ைகயன்ேமல் படுத்துக்ெகாள்; உன்ைனப் பார்ப்பதற்கு
உன்னுைடய தகப்பனார் வரும்ேபாது, நீ என்னுைடய சேகாதரியான தாமார்
வந்து, எனக்கு உணவு ெகாடுத்து, அவள் ைகயனாேல சாப்படும்படி நான்
பார்க்க, என்னுைடய கண்களுக்கு முன்பாக சைமக்கும்படி தயவுெசய்து
அவைள அனுப்பும் என்று ெசால் என்றான். 6 அப்படிேய அம்ேனான்
வயாதயுள்ளவன்ேபால் படுத்துக்ெகாண்டு, ராஜா தன்ைனப் பார்க்கவந்தேபாது,
ராஜாைவ ேநாக்க : என்னுைடய சேகாதரியான தாமார் வந்து நான் அவளுைடய
ைகயனாேல சாப்படும்படி, என்னுைடய கண்களுக்கு முன்பாக இரண்டு
நல்ல பணியாரங்கைளச் ெசய்யும்படி அனுமத ெகாடுக்கேவண்டும் என்றான்.
7அப்ெபாழுதுதாவீது;தாமாரின்வீட்டுக்குஆள்அனுப்ப ,தாமாரிடம்நீஉன்னுைடய
சேகாதரனான அம்ேனான் வீட்டுக்குப் ேபாய், அவனுக்கு சைமயல் ெசய்துெகாடு
என்று ெசால்லச்ெசான்னான். 8 தாமார் தன்னுைடய சேகாதரனான அம்ேனான்
படுத்துக்ெகாண்டிருக்க ற வீட்டுக்குப்ேபாய், மாெவடுத்துப் பைசந்து, அவனுைடய
கண்களுக்கு முன்பாகத் தட்டி, பணியாரங்கைளச் சுட்டு, 9 பாத்த ரத்ைத எடுத்து,
அவனுக்கு முன்பாக அைவகைள ைவத்தாள்; ஆனாலும் அவன் சாப்ப டமாட்ேடன்
என்றான்; பன்பு அம்ேனான்: எல்ேலாரும் என்ைனவட்டு ெவளிேய ேபாகட்டும்
என்றான்; எல்ேலாரும் அவைனவட்டு ெவளிேய ேபானார்கள். 10 அப்ெபாழுது
அம்ேனான் தாமாைரப் பார்த்து: நான் உன்னுைடய ைகயனாேல சாப்படும்படி,
அந்தப் பலகாரத்ைத என்னுைடய அைறக்கு ெகாண்டுவா என்றான்; அப்படிேய
தாமார் தான் ெசய்த பணியாரங்கைள வீட்டின் அைறயல் இருக்கற தன்னுைடய
சேகாதரனான அம்ேனானிடத்தல் ெகாண்டுேபானாள். 11 அவன் சாப்படும்படி
அவள் அைவகைளக் அருகல் ெகாண்டுவரும்ேபாது, அவன் அவைளப் ப டித்து,
அவைளப் பார்த்து: என் சேகாதரிேய, நீ வந்து என்ேனாடு உறவுெகாள்
என்றான். 12 அதற்கு அவள்: ேவண்டாம், என்னுைடய சேகாதரேன, என்ைன
அவமானப்படுத்தாேத, இஸ்ரேவலிேல இப்படிச் ெசய்யக்கூடாது; இப்படிப்பட்ட
மத ேகடான காரியத்ைதச் ெசய்யேவண்டாம். 13 நான் இந்த ெவட்கத்ேதாடு எங்ேக
ேபாேவன்? நீயும் இஸ்ரேவலிேல மதெகட்டவர்களில் ஒருவைனப்ேபால ஆவாய்;
இப்ேபாதும் நீ ராஜாவுடன் ேபசு, அவர் என்ைன உனக்குத் தராமல் மறுக்கமாட்டார்
என்றாள். 14 அவன் அவளுைடய ெசால்ைலக் ேகட்கமாட்ேடன் என்று அவைளப்
பலவந்தமாகப் ப டித்து, அவேளாடு உறவுெகாண்டான். 15அதன்பன்பு அம்ேனான்
அவைள மிகவும் ெவறுத்தான்; அவன் அவைள வரும்பன வருப்பத்ைதவ ட,
அவைளெவறுத்தெவறுப்புஅத கமாகஇருந்தது. ஆைகயால்: நீஎழுந்துேபாய்வடு
என்று அம்ேனான் அவேளாடு ெசான்னான். 16 அப்ெபாழுது அவள்: நீ எனக்கு
முந்த ெசய்த அநயாயத்ைதவ ட, இப்ெபாழுது என்ைனத் துரத்தவடுகற இந்த
அநயாயம் ெகாடுைமயாக இருக்க றது என்றாள்; ஆனாலும் அவன் அவளுைடய
ெசால்ைலக் ேகட்க மனமில்லாமல், 17 தன்னிடத்தல் ேவைலெசய்க ற தன்னுைடய
ேவைலக்காரைனக் கூப்ப ட்டு: நீ இவைள என்ைனவட்டு ெவளிேயத் தள்ளி,
கதைவப் பூட்டு என்றான். 18 அப்படிேய அவனிடம் ேவைலெசய்க றவன் அவைள
ெவளிேயத் தள்ளி, கதைவப் பூட்டினான்; அவள் பலவர்ணமான ஆைடைய
அணிந்துெகாண்டிருந்தாள்; ராஜாவன் மகள்களான கன்னிைககள் இைதப்ேபால
சால்ைவகைள அணிந்துெகாள்வார்கள். 19 அப்ெபாழுது தாமார்: தன்னுைடய
தைலயன்ேமல் சாம்பைல வாரிப் ேபாட்டுக்ெகாண்டு, தான் அணிந்தருந்த
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பலவர்ணமான ஆைடையக்க ழித்து, தன்னுைடய ைகையத் தன்னுைடய
தைலயன்ேமல் ைவத்து, சத்தமிட்டு அழுதுெகாண்டுேபானாள். 20 அப்ெபாழுது
அவள் சேகாதரனான அப்சேலாம் அவைளப் பார்த்து: உன்னுைடய சேகாதரனான
அம்ேனான் உன்ேனாடிருந்தாேனா? இப்ேபாதும் என்னுைடய சேகாதரிேய, நீ
மவுனமாக இரு; அவன்உன்னுைடய சேகாதரன்; இந்தச் சம்பவத்ைத உன்னுைடய
மனத ேல ைவக்காேத என்றான்; அப்படிேய தாமார் தன்னுைடய சேகாதரனான
அப்சேலாமின் வீட்டில் தனியாக மனேவதைனப்பட்டுக்ெகாண்டிருந்தாள்.
21 தாவீது ராஜா இந்தச் ெசய்த கைளெயல்லாம் ேகள்வப்பட்டேபாது, கடுங்ேகாபம்
ெகாண்டான். 22அப்சேலாம் அம்ேனாேனாடு நன்ைமேயா தீைமேயா ேபசவல்ைல;
தன்னுைடய சேகாதரியான தாமாைர அம்ேனான் கற்பழித்ததனால் அப்சேலாம்
அவைனப்பைகத்தான்.

அம்ேனாைனஅப்சேலாம்ெகாைலெசய்தல்
23 இரண்டு வருடங்கள் ெசன்றபன்பு, அப்சேலாம் எப்ப ராயீமுக்குச் சமீபமான

பாலாத்ேசாரிேல ஆட்கைள ைவத்து, ஆடுகைள மய ர் கத்தரிக்க ற ேவைலயல்
இருந்தான்; அங்ேக ராஜாவன் மகன்கள் எல்ேலாைரயும் வருந்த ற்கு
அைழத்தான். 24 அப்சேலாம் ராஜாவ டம் ேபாய், ஆட்கைள ைவத்து ஆடுகைள
மய ர் கத்தரிக்க ேறன்; ராஜாவும் அவருைடய ேவைலக்காரர்களும் உமது
அடியாேனாடு வரும்படி ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன் என்றான். 25 ராஜா
அப்சேலாைமப் பார்த்து: அப்படி ேவண்டாம், என்னுைடய மகேன; நாங்கள்
எல்ேலாரும் வந்தால் உனக்கு அதக ெசலவு உண்டாகும் என்றான்; அவைன
வருந்த க்ேகட்டாலும், அவன் ேபாக மனமில்லாமல், அவைன ஆசீர்வத த்தான்.
26 அப்ெபாழுது அப்சேலாம்: நீர் வராமல் இருந்தால், என்னுைடய சேகாதரனான
அம்ேனானாவது எங்கேளாடு வரும்படி அவனுக்கு அனுமத தாரும் என்றான்.
அதற்கு ராஜா: அவன்உன்ேனாடு வரேவண்டியது என்ன என்றான். 27அப்சேலாம்
பன்பும் அவைன வருந்த க் ேகட்டுக்ெகாண்டபடியால், அவன் அம்ேனாைனயும்,
ராஜாவன் மகன்கள் அைனவைரயும் அவேனாடு ேபாகவ ட்டான். 28 அப்சேலாம்
தன்னுைடய ேவைலக்காரர்கைள ேநாக்க : அம்ேனான் த ராட்ைசரசம்
குடித்து சந்ேதாஷமாக இருக்கும் ேநரத்ைத நன்றாக எத ர்பார்த்தருங்கள்;
அப்ெபாழுது நான்: அம்ேனாைன அடியுங்கள் என்று ெசால்லுேவன்; உடேன
நீங்கள் பயப்படாமல் அவைனக் ெகான்றுேபாடுங்கள்; நான் அல்லேவா
அைத உங்களுக்குக் கட்டைளயடுக ேறன்; த டன்ெகாண்டு ைதரியமாக
இருங்கள் என்று ெசால்லியருந்தான். 29 அப்சேலாம் கட்டைளய ட்டபடிேய
அப்சேலாமின் ேவைலக்காரர்கள் அம்ேனானுக்குச் ெசய்தார்கள்; அப்ெபாழுது
ராஜாவன் மகன்கள் எல்ேலாரும் எழுந்து, அவரவர்கள் தங்களுைடய ேகாேவறு
கழுைதயன்ேமல் ஏற ஓடிப்ேபானார்கள். 30 அவர்கள் வழியல் இருக்கும்ேபாேத,
அப்சேலாம் ராஜாவன் மகன்கள் எல்ேலாைரயும் அடித்துக் ெகான்றுேபாட்டான்,
அவர்களில் ஒருவரும் மீதயாக இருக்கவ டவல்ைல என்று, தாவீதுக்குச்
ெசய்த வந்தது. 31 அப்ெபாழுது ராஜா எழுந்து, தன்னுைடய ஆைடகைளக்
க ழித்துக்ெகாண்டு,தைரய ேலவழுந்துக டந்தான்;அவனுைடயஊழியக்காரர்கள்
எல்ேலாரும் தங்களுைடய ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டு நன்றார்கள்.
32 அப்ெபாழுது தாவீதன் சேகாதரனான ச மியாவன் மகன் ேயானதாப் வந்து:
ராஜாவன் மகன்களான வாலிபர்கைளெயல்லாம் ெகான்று ேபாட்டார்கள்
என்று என்னுைடய ஆண்டவன் நைனக்கேவண்டாம்; அம்ேனான் மட்டும்
இறந்துேபானான்; அவன் தன்னுைடய சேகாதரியான தாமாைரக் கற்பழித்த
நாள்முதற்ெகாண்டு, அது அப்சேலாமின் மனதல் இருந்தது. 33 இப்ேபாதும்
ராஜாவன் மகன்கள் எல்ேலாரும் இறந்தார்கள் என்கற ேபச்ைச ராஜாவான
என்னுைடய ஆண்டவன் தம்முைடய மனத ேல ைவக்கேவண்டாம்; அம்ேனான்
ஒருவேன இறந்தான் என்றான்; அப்சேலாம் ஓடிப்ேபானான். 34 இரவுக்காவலன்
தன்னுைடய கண்கைள ஏெறடுத்துப் பார்த்தேபாது, இேதா, அேநக மக்கள்
தனக்குப் பன்னாேல மைல ஓரமாக வருகறைதக் கண்டான். 35 அப்ெபாழுது
ேயானதாப் ராஜாைவப் பார்த்து: இேதா, ராஜாவன் மகன்கள் வருகறார்கள்;
உமது அடிேயன் ெசான்னபடிேய ஆயற்று என்றான். 36அவன் ேபச முடிந்தேபாது,
ராஜாவன் மகன்கள் வந்து, சத்தமிட்டு அழுதார்கள்; ராஜாவும் அவனுைடய எல்லா
ேவைலக்காரர்களும் மிகவும் புலம்ப அழுதார்கள். 37 அப்சேலாேமா அம்மீயூதன்
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மகனான தல்மாய் என்னும் ெகசூரின் ராஜாவனிடமாக ஓடிப்ேபானான். தாவீது
தனந்ேதாறும் தன்னுைடய மகனுக்காக துக்கப்பட்டுக்ெகாண்டிருந்தான்.
38 அப்சேலாம் ெகசூருக்கு ஓடிப்ேபாய், அங்ேக மூன்று வருடங்கள் இருந்தான்.
39 தாவீது ராஜா அம்ேனான் இறந்தபடியால், அவனுக்காகத் துக்க த்து ஆறுதல்
அைடந்தேபாதுஅப்சேலாைமப் பன்ெதாடரும்எண்ணத்ைதவ ட்டுவ ட்டான்.

அத்த யாயம் 14
அப்சேலாம் எருசேலமிற்குத்தரும்புதல்

1 ராஜாவன்இருதயம் அப்சேலாமின் ேமல் இன்னும் நைனவாக இருக்க றைதச்
ெசருயாவன்மகன்ேயாவாப் கண்டு, 2அவன்ெதக்ேகாவா பட்டணத்தல்இருக்கற
புத்தயுள்ள ஒரு ெபண்ைண அைழத்து: நீ துக்கம் ெகாண்டாடுக றவைளப்ேபால,
துக்கத்த ற்குரிய ஆைடகைள அணிந்துெகாண்டு, எண்ெணய் பூசாமல், இறந்து
ேபானவனுக்காக அேநகநாட்கள் துக்கம் ெகாண்டாடுக ற ெபண்ைணப்ேபாலக்
காண்பத்து, 3 ராஜாவ டம் ேபாய், அவைர ேநாக்க : இவ்வாறாகச் ெசால் என்று
அவள் ெசால்லேவண்டிய வார்த்ைதகைள ேயாவாப் அவளிடம் ெசான்னான்.
4 அப்படிேய ெதக்ேகாவா ஊைரச்ேசர்ந்த அந்த ெபண் ராஜாேவாடு ேபசப்ேபாய்,
தைரய ேல முகங்குப்புற வழுந்து வணங்க : ராஜாேவ, இரட்ச யும் என்றாள்.
5 ராஜா அவைளப் பார்த்து: உனக்கு என்ன ேவண்டும் என்று ேகட்டதற்கு,
அவள்: நான் ஒரு வதைவ, என்னுைடய கணவன் இறந்துேபானான். 6 உமது
அடியாளுக்கு இரண்டு மகன்கள் இருந்தார்கள்; அவர்கள் இருவரும் ெவளிய ேல
சண்ைடய ட்டு, அவர்கைள வலக்க ஒருவரும் இல்லாதபடியால், ஒருவன்
மற்றவைன அடித்துக் ெகான்றுேபாட்டான். 7 வம்சத்தார்கள் எல்ேலாரும்
உம்முைடய அடியாளுக்கு வேராதமாக எழும்ப , தன்னுைடய சேகாதரைனக்
ெகான்று ேபாட்டவைன எங்களிடம் ஒப்புவ ; அவன் ெகான்ற அவனுைடய
சேகாதரனுைடய உயருக்காக நாங்கள் அவைனக் ெகான்றுேபாடுேவாம்; ஒேர
வாரிசாக இருந்தாலும் அவைனயும் அழித்துப்ேபாடுேவாம் என்கறார்கள்.
இப்படி என் கணவனின் ெபயரும் நீதயும் பூமியன்ேமல் ைவக்கப்படாதபடி,
எனக்கு இன்னும் மீதயாக இருக்க ற கைடசயாக எரிக ற சறு ெநருப்ைபயும்
அைணத்துப்ேபாடமனதாகஇருக்க றார்கள்என்றாள். 8ராஜாஅந்தப்ெபண்ைணப்
பார்த்து: நீ உன்னுைடய வீட்டுக்குப் ேபா, உன்னுைடய காரியத்ைதக் குற த்து
கட்டைள ெகாடுப்ேபன் என்றான். 9 பன்னும் அந்தத் ெதக்ேகாவாவூர் ெபண்
ராஜாைவப் பார்த்து: ராஜாவான என்னுைடய ஆண்டவேன, ராஜாவன் ேமலும்
அவருைடய சங்காசனத்தன்ேமலும் குற்றமில்லாதபடி, அந்தப் பழி என்ேமலும்
என்னுைடய தகப்பன் குடும்பத்தன்ேமலும் சுமரட்டும் என்றாள். 10அதற்கு ராஜா:
உனக்குவேராதமாகப்ேபசுக றவைனஎன்னிடம்ெகாண்டுவா;அப்ெபாழுதுஅவன்
இனி உன்ைனத் ெதாடாமல் இருப்பான் என்றான். 11 பன்னும் அவள்: இரத்தப்பழி
வாங்குகறவர்கள் தீங்கு ெசய்து, என்னுைடய மகைன அழிக்கப் ெபருகாதபடி,
ராஜாவானவர் தம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாைவ நைனப்பாராக
என்றாள். அதற்கு ராஜா: உன் மகனுைடய தைலமுடியல் ஒன்றும் தைரயல்
வழுவதல்ைல என்று ெயேகாவாவன் ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன்
என்றான். 12அப்ெபாழுது அந்த ெபண்: ராஜாவான என்னுைடய ஆண்டவேனாடு
உமது அடியாள் ஒரு வார்த்ைத ெசால்ல அனுமத ேவண்டும் என்றாள். அவன்:
ெசால்லு என்றான். 13 அப்ெபாழுது அந்தப் ெபண்: பன்ேன ஏன் ேதவனுைடய
மக்களுக்கு எத ராக இப்படிப்பட்ட நைனைவ நீர் ெகாண்டிருக்க றீர், துரத்தப்பட்ட
தம்முைடய மகைன ராஜா தரும்பஅைழக்காததாேல, ராஜாஇப்ெபாழுதுெசான்ன
வார்த்ைதயால் குற்றமுள்ளவைரப்ேபால் இருக்க றார். 14 நாம் மரிப்பது ந ச்சயம்,
தரும்பச் ேசர்க்கக்கூடாதபடி, தைரய ேல ச ந்தப்படுக ற தண்ணீைரப்ேபால்
இருக்க ேறாம்; ேதவன் ஜீவைன எடுத்துக்ெகாள்ளாமல், துரத்தப்பட்டவன்
முழுவதும் தம்ைமவ ட்டுவலக்கமுடியாமலிருக்கும் நைனவுகைளநைனக்கறார்.
15 இப்ெபாழுதும் நான் என்னுைடய ஆண்டவனாகய ராஜாேவாடு இந்த
வார்த்ைதையப் ேபசவந்த காரணம் என்னெவன்றால்: மக்கள் எனக்குப்
பயமுண்டாக்கயதால், நான் ராஜாேவாடு ேபசவந்ேதன்; ஒருேவைள ராஜா தமது
அடியாளுைடய வார்த்ைதயன்படி ெசய்வார் என்று உமது அடியாளான நான்
நைனத்ததாலும்வந்ேதேனதவ ரேவெறான்றுமில்ைல. 16என்ைனயும்என்னுைடய
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மகைனயும் ஒன்றாக ேதவனுைடய சுதந்தரத்தலிருந்து நீக்க , அழிக்க நைனக்கற
மனிதனுைடய ைகக்குத் தமது அடியாைள தப்புவக்கும்படி ராஜா ேகட்பார்.
17ராஜாவானஎன்ஆண்டவனுைடயவார்த்ைதஎனக்குஆறுதலாகஇருக்கும்என்று
உமது அடியாளான நான் நைனத்ேதன்; நன்ைமையயும் தீைமையயும் ேகட்கும்படி,
ராஜாவான என்னுைடய ஆண்டவன் ேதவனுைடய தூதைனப்ேபால இருக்க றார்;
இதற்காக உம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவா உம்ேமாடு இருக்க றார் என்றாள்.
18 அப்ெபாழுது ராஜா அந்தப் ெபண்ணுக்கு பதலாக: நான் உன்னிடம் ேகட்கும்
காரியத்ைத நீ எனக்கு மைறக்க ேவண்டாம் என்றான். அதற்கு அந்தப் ெபண்
பதலாக,ராஜாவானஎன்னுைடயஆண்டவர்ெசால்லட்டும்என்றாள். 19அப்ெபாழுது
ராஜா: இதற்ெகல்லாம் ேயாவாப் உனக்கு உதவயாக இருக்கவல்ைலயா
என்று ேகட்டான். அதற்கு அந்தப் ெபண் பதலாக, ராஜாவாகய என்னுைடய
ஆண்டவன்ெசான்னைவகைளவட்டுவலதுபக்கத்தலாவதுஇடதுபக்கத்தலாவது
வலகுவதற்கு ஒருவராலும் முடியாது என்று ராஜாவான என் ஆண்டவனுைடய
ஜீவைனக் ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன்; உமதுஅடியானாகய ேயாவாப் தான்இைத
எனக்குக் கற்ப த்து, அவேன இந்த எல்லா வார்த்ைதகைளயும் உமது அடியாளின்
வாயலிருந்து ெசால்ல ைவத்தான். 20 நான் இந்தக் காரியத்ைத வளக்க ப்
ேபசுவதற்கு உமது அடியானாகய ேயாவாப் அதற்குக் காரணமாக இருந்தான்;
ஆனாலும் ேதசத்தல் நடக்க றைதெயல்லாம்அறய, என்ஆண்டவனுைடயஞானம்
ேதவதூதனுைடய ஞானத்ைதப்ேபால் இருக்க றது என்றாள். 21 அப்ெபாழுது
ராஜா ேயாவாைபப் பார்த்து: இேதா, இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்க ேறன், நீ
ேபாய் அப்சேலாம் என்னும் வாலிபைனத் தரும்ப அைழத்துக்ெகாண்டுவா
என்றான். 22 அப்ெபாழுது ேயாவாப் தைரய ேல முகங்குப்புற வழுந்து வணங்க ,
ராஜாைவ வாழ்த்த , ராஜா தமது அடியானுைடய வார்த்ைதயன்படி ெசய்ததால்,
என்னுைடய ஆண்டவனாகய ராஜாவன் கண்களில் எனக்குத் தயவு கைடத்தது
என்று இன்று உமது அடியானுக்குத் ெதரியவந்தது என்றான். 23 பன்பு ேயாவாப்
எழுந்து, ெகசூருக்குப் ேபாய், அப்சேலாைம எருசேலமிற்கு அைழத்துக்ெகாண்டு
வந்தான். 24 ராஜா: அவன் என்னுைடய முகத்ைதப் பார்க்கேவண்டியதல்ைல;
தன்னுைடய வீட்டிற்குத் தரும்ப ப் ேபாகட்டும் என்றான்; அப்படிேய அப்சேலாம்
ராஜாவன் முகத்ைதப் பார்க்காமல் தன்னுைடய வீட்டுக்குத் தரும்ப ப்ேபானான்.
25 இஸ்ரேவலர்கள் அைனவருக்குள்ளும் அப்சேலாைமப்ேபால் அழகுள்ளவனும்
புகழப்பட்டவனும் இல்ைல; உள்ளங்கால் ெதாடங்க உச்சந்தைலவைர அவனில்
ஒரு குைறயும் இல்லாமல் இருந்தது. 26 அவன் தன்னுைடய தைலமுடி
தனக்குப் பாரமாக இருப்பதால் ஒவ்ெவாரு வருடமும் சைரத்துக்ெகாள்ளுவான்;
சைரக்கும்ேபாது, அவனுைடய தைலமுடி ராஜாவுைடய அளவன்படி இருநூறு
ேசக்கல்* எைடயாக இருக்கும். 27 அப்சேலாமுக்கு மூன்று மகன்களும், தாமார்
என்னும் ெபயர்ெகாண்ட ஒரு மகளும் பறந்தார்கள்; இவள் மிக அழகான
ெபண்ணாக இருந்தாள். 28 அப்சேலாம், ராஜாவன் முகத்ைதக் காணாமேல,
இரண்டு வருடங்கள் எருசேலமிேல குடியருந்தான். 29 ஆைகயால் அப்சேலாம்
ேயாவாைப ராஜாவ டம் அனுப்பும்படி அைழப்பு ெகாடுத்தான்; அவேனா அவனிடம்
வரமாட்ேடன்என்றான்;இரண்டாம்முைறயும்அவன்அைழப்புெகாடுத்தான்;அவன்
வரமாட்ேடன் என்றான். 30அப்ெபாழுது அவன் தன்னுைடய ேவைலக்காரர்கைளப்
பார்த்து: இேதா என்னுைடய நலத்த ற்கு அருகல் ேயாவாபன் நலம் இருக்க றது;
அத ேல அவனுக்கு வாற்ேகாதுைம வைளந்தருக்க றது; நீங்கள் ேபாய்
அத ேல தீையக்ெகாளுத்த ப் ேபாடுங்கள் என்றான்; அப்படிேய அப்சேலாமின்
ேவைலக்காரர்கள் அந்த நலத்தல் தீையக் ெகாளுத்த ப்ேபாட்டார்கள்.
31 அப்ெபாழுது ேயாவாப் எழுந்து, அப்சேலாமின் வீட்டிற்குள் ேபாய், என்னுைடய
நலத்ைத உம்முைடய ேவைலக்காரர்கள் தீையக் ெகாளுத்த ப்ேபாட்டது என்ன
என்றுஅவைனக் ேகட்டான். 32அப்சேலாம் ேயாவாைபப் பார்த்து: இேதா, நான் ஏன்
ெகசூரிலிருந்துவந்ேதன்; நான்அங்ேக இருந்துவ ட்டால் நலம் என்று ராஜாவுக்குச்
ெசால்லும்படி உம்ைம ராஜாவ டம் அனுப்புவதற்காக உம்ைம இங்ேக வரும்படி
அைழப்பு ெகாடுத்ேதன்; இப்ேபாதும் நான் ராஜாவன் முகத்ைதப் பார்க்கட்டும்;
என்ேமல்குற்றம்இருந்தால்அவர் என்ைனக்ெகான்றுேபாடட்டும் என்றான்.

* அத்த யாயம் 14:26 14:26 2. க ேலா 300 க ராம்ஸ்
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அப்சேலாம் தாவீது ராஜாைவசந்த த்தல்
33 ேயாவாப் ராஜாவ டம் ேபாய், அைத அவனுக்கு அறவத்தேபாது,

அப்சேலாமிற்கு அைழப்பு ெகாடுத்தான்; அவன் ராஜாவ டம் வந்து, ராஜாவுக்கு
முன்பாகத் தைரய ேல முகங்குப்புற வழுந்து வணங்கனான், அப்ெபாழுது ராஜா
அப்சேலாைமமுத்தமிட்டான்.

அத்த யாயம் 15
அப்சேலாமின் சத

1 இதற்குப்பன்பு, அப்சேலாம் இரதங்கைளயும் குதைரகைளயும், தனக்கு
முன்பாக ஓட ஐம்பது வீரர்கைளயும் சம்பாத த்தான். 2 ேமலும் அப்சேலாம்
காைலேதாறும் எழுந்து, பட்டணத்து வாசலுக்குப் ேபாக ற வழி ஓரத்த ேல
நன்றுெகாண்டு,யாராவதுதன்னிடம்இருக்க றவழக்குக்காகராஜாவ டம்நயாயம்
ேகட்பதற்காகப் ேபாகும்ேபாது, அவைன அைழத்து, நீ எந்த ஊைரச் ேசர்ந்தவன்
என்று ேகட்பான்; அவன் உமது அடியான் இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களில் ஒன்றன்,
இந்தஊைரச் ேசர்ந்தவன் என்று ெசான்னால், 3அப்ெபாழுதுஅப்சேலாம் அவைன
ேநாக்க : இேதா, உன்னுைடய வழக்கு ேநர்ைமயும் நயாயமுமாக இருக்க றது;
ஆனாலும் ராஜாவ டம் உன்னுைடய வழக்ைக வ சாரிப்பவர்கள் ஒருவரும்இல்ைல
என்பான். 4 பன்னும் அப்சேலாம்: ச க்கலான வழக்கு உள்ளவர்கள் எல்ேலாரும்
என்னிடம் வந்து, நான் அவர்களுக்கு நயாயம் ெசய்யும்படி, என்ைன ேதசத்த ேல
நயாயாத பதயாக ைவத்தால் நலமாக இருக்கும் என்பான். 5 யாராவது ஒருவன்
அவைனவணங்கவரும்ேபாது,அவன்தன்னுைடயைகையநீட்டிஅவைனத்தழுவ
முத்தம் ெசய்வான். 6 இப்படியாக அப்சேலாம், ராஜாவ டம் நயாயத்த ற்காக
வரும் இஸ்ரேவலர்களுக்ெகல்லாம் ெசய்து, இஸ்ரேவல் மனிதர்களுைடய
இருதயத்ைதக் கவர்ந்துெகாண்டான். 7 நாற்பது வருடங்கள் ெசன்றபன்பு,
அப்சேலாம் ராஜாைவ ேநாக்க : நான் ெயேகாவாவுக்கு ெசய்த என்னுைடய
ெபாருத்தைனைய எப்ேரானில் ெசலுத்தும்படி நான் ேபாக அனுமதெகாடும்.
8 ெயேகாவா என்ைன எருசேலமிற்குத் தரும்ப வரச்ெசய்தால், ெயேகாவாவுக்கு
ஆராதைன ெசய்ேவன் என்று உமது அடியானாகய நான் சீரியா ேதசத்தல்
ெகசூரில் குடியருக்கும்ேபாது, ெபாருத்தைன ெசய்ேதன் என்றான். 9 அதற்கு
ராஜா, சமாதானத்ேதாடு ேபா என்றான்; அப்ெபாழுது அவன் எழுந்து எப்ேரானுக்கு
ேபானான். 10அப்சேலாம் இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களுக்ெகல்லாம் உளவாளிகைள
அனுப்ப , நீங்கள் எக்காளச் சத்தத்ைதக் ேகட்கும்ேபாது, அப்சேலாம் எப்ேரானிேல
ராஜாவானான் என்று ெசால்லுங்கள் என்று ெசால்லச்ெசால்லி ைவத்தருந்தான்.
11 எருசேலமிலிருந்து வரவைழக்கப்பட்ட 200 ேபர் அப்சேலாேமாடு ேபானார்கள்;
அவர்கள்வஞ்சகம்இல்லாமல்ஒன்றும்அறயாமற்ேபானார்கள்.

தாவீதுபயந்ேதாடுதல்
12 அப்சேலாம் பலிகைளச் ெசலுத்தும்ேபாது, தாவீதன் ஆேலாசைனக்காரனான

அகத்ேதாப்ேபல் என்னும் க ேலானியைனயும் அவன் ஊரான கீேலாவலிருந்து
வரவைழத்தான்; அப்படிேய கட்டுப்பாடு ெபலத்து, மக்கள் அப்சேலாமிடம்
த ரளாக வந்து கூடினார்கள். 13 அைத அறவக்க ற ஒருவன் தாவீத டம் வந்து,
இஸ்ரேவலில்ஒவ்ெவாருவருைடயஇருதயமும்அப்சேலாைமச்சார்ந்துப்ேபாக றது
என்றான். 14 அப்ெபாழுது தாவீது எருசேலமிேல தன்னிடத்தல் உள்ள
தன்னுைடய எல்லா ேவைலக்காரர்கைளயும் ேநாக்க : எழுந்து ஓடிப்ேபாேவாம்,
இல்லாவ ட்டால் நாம் அப்சேலாமுக்குத் தப்ப இடமில்ைல; அவன் வைரவாக
நம்மிடம் வந்து, நம்ைமப் ப டித்து, நம்ேமல் தீங்கு வரச்ெசய்து, நகரத்ைதக்
கூர்ைமயான பட்டயத்தால் அழிக்காதபடி வைரவாகப் புறப்படுங்கள் என்றான்.
15 ராஜாவன் ேவைலக்காரர்கள் ராஜாைவப் பார்த்து: இேதா, ராஜாவான
எங்கள் ஆண்டவன் கட்டைளகைள எல்லாம் ெசய்ய உமது அடியார்களான
நாங்கள் ஆயத்தமாக இருக்க ேறாம் என்றார்கள். 16 அப்படிேய ராஜாவும்
அவனுைடய குடும்பத்தனர் எல்ேலாரும் கால்நைடயாகப் புறப்பட்டார்கள்;
வீட்ைடக்காக்க ராஜா மறுமைனயாட்டிகளான பத்து ெபண்கைள ைவத்தான்.
17 ராஜாவும் எல்லா மக்களும் கால்நைடயாகப் புறப்பட்டு, சற்றுத்தூரம் ேபாய்,
ஒரு இடத்த ேல நன்றார்கள். 18 அவனுைடய ேவைலக்காரர்கள் எல்லாரும்,
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க ேரத்தயர்கள் யாவரும், ப ேலத்தயர்கள் யாவரும் அவன் பக்கத்த ேல நடந்து
ேபானார்கள்; காத்தூரிலிருந்து கால்நைடயாக வந்த அறுநூறுேபர்களான
க த்தயர்கள் எல்ேலாரும் ராஜாவுக்கு முன்பாக நடந்தார்கள். 19 அப்ெபாழுது
ராஜா, க த்தயனான ஈத்தாையப் பார்த்து: நீ எங்களுடன் ஏன் வருகறாய்?
நீ தரும்ப ப்ேபாய், ராஜாவுடன் இரு; நீ அந்நய ேதசத்ைத ேசர்ந்தவன்; நீ
உன்னுைடய இடத்த ற்குத் தரும்ப ப் ேபாகலாம். 20 நீ ேநற்றுதாேன வந்தாய்;
இன்று நான் உன்ைன எங்கேளாடு நடந்துவரும்படி அைழத்துக்ெகாண்டு
ேபாகலாமா நான் ேபாகேவண்டிய இடத்த ற்குப் ேபாக ேறன்; நீ உன்னுைடய
சேகாதரர்கைளயும் அைழத்துெகாண்டு தரும்ப ப்ேபா; கருைபயும் உண்ைமயும்
உன்ேனாடு இருப்பதாக என்றான். 21 ஆனாலும் ஈத்தாய் ராஜாவுக்குப் பதலாக:
ராஜாவானஎன்னுைடயஆண்டவன்எங்ேகயருப்பாேரா,அங்ேகஉமதுஅடியானும்,
ெசத்தாலும் பைழத்தாலும், இருப்பான் என்று ெயேகாவாவுைடய ஜீவைனயும்
ராஜாவான என் ஆண்டவனுைடய ஜீவைனயும் ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன்
என்றான். 22 அப்ெபாழுது தாவீது ஈத்தாைய ேநாக்க : நடந்துவா என்றான்;
அப்படிேய க த்தயனான ஈத்தாயும் அவனுைடய எல்லா மனிதர்களும் அவேனாடு
இருக்கற எல்லாப் பள்ைளகளும் நடந்துேபானார்கள். 23 அைனத்து மக்களும்
நடந்துேபாக றேபாது, ேதசத்தார்கள் எல்ேலாரும் உரத்த சத்தமிட்டு அழுதார்கள்;
ராஜா கீதேரான் ஆற்ைறக் கடந்தான்; மக்கள் எல்ேலாரும் வனாந்த ரத்த ற்குப்
ேபாக ற வழிேய நடந்துேபானார்கள். 24 சாேதாக்கும் ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிையஅவேனாடுஇருந்துசுமக்க றஎல்லாேலவயர்களும்வந்து,ேதவனுைடய
ெபட்டிைய அங்ேக ைவத்தார்கள்; மக்கள் எல்ேலாரும் நகரத்தலிருந்து
கடந்துேபாகும்வைர, அபயத்தார் அங்ேகேய இருந்தான். 25 ராஜா சாேதாக்ைக
ேநாக்க : ேதவனுைடய ெபட்டிைய நகரத்த ற்குத் தரும்பக் ெகாண்டுேபா;
ெயேகாவாவுைடய கண்களில் எனக்குக் கருைப கைடத்தால், நான் அைதயும்
அவர் தங்கும் இடத்ைதயும் பார்ப்பதற்கு, என்ைனத் தரும்ப வரச்ெசய்வார்.
26 அவர்: உன்ேமல் எனக்குப் ப ரியமில்ைல என்று ெசான்னால், இேதா,
இங்ேக இருக்க ேறன்; அவர் தம்முைடய பார்ைவக்கு நலமானபடி எனக்குச்
ெசய்வாராக என்றான். 27 பன்னும் ராஜா ஆசாரியனான சாேதாக்ைக ேநாக்க :
நீ ஞானதருஷ்டிக்காரன் அல்லேவா? நீ சமாதானத்ேதாடு நகரத்த ற்குத் தரும்பு;
உன்னுைடய மகன் அகமாசும் அபயத்தாரின் மகன் ேயானத்தானுமான உங்கள்
மகன்கள் இரண்டுேபர்களும் உங்கேளாடு தரும்ப ப் ேபாகட்டும். 28 எனக்கு
அறவப்பதற்கு உங்களிடமிருந்து ெசய்த வரும்வைர, நான் வனாந்த ரத்தன்
பள்ளத்தாக்க ேல தங்கயருப்ேபன் என்றான். 29 அப்படிேய சாேதாக்கும்
அபயத்தாரும் ேதவனுைடய ெபட்டிைய எருசேலமிற்குத் தரும்பக் ெகாண்டுேபாய்,
அங்ேக இருந்தார்கள். 30 தாவீது தன்னுைடய முகத்ைத மூடி, ெவறுங்காலால்
நடந்துஅழுதுெகாண்டு,ஒலிவமைலயன்ேமல்ஏற ப்ேபானான்;அவேனாடுஇருந்த
எல்லா மக்களும் முகத்ைத மூடி அழுதுெகாண்டு ஏறனார்கள். 31அப்சேலாேமாடு
சத ெசய்தவர்களுடன் அகத்ேதாப்ேபலும் ேசர்ந்தருக்க றான் என்று
தாவீதுக்கு அறவக்கப்பட்டேபாது, தாவீது: ெயேகாவாேவ, அகத்ேதாப்ேபலின்
ஆேலாசைனையப் ைபத்தயமாக்கவடுவீராக என்றான். 32 தாவீது மைலயன்
உச்சவைர வந்து, அங்ேக ேதவைனத் ெதாழுதுெகாண்டேபாது, இேதா,
அற்கயனான ஊசாய் தன்னுைடய ஆைடையக் க ழித்துக் ெகாண்டு,
தைலயன்ேமல்புழுதையப்ேபாட்டுக்ெகாண்டவனாகஅவனுக்குஎத ராகவந்தான்.
33 தாவீது அவைனப் பார்த்து: நீ என்ேனாடு நடந்துவந்தால் எனக்குப் பாரமாக
இருப்பாய். 34 நீ நகரத்த ற்குத் தரும்ப ப்ேபாய், அப்சேலாைம ேநாக்க : ராஜாேவ,
உம்முைடய ேவைலக்காரனாக இருப்ேபன்; முன்பு நான் உம்முைடய தகப்பனுக்கு
ேவைலக்காரனாக இருந்ேதன்; இப்ேபாது நான் உமக்கு ேவைலக்காரன் என்று
ெசான்னால், எனக்காக அக த்ேதாப்ேபலின் ஆேலாசைனைய பயனற்றுப்
ேபாகும்படிச் ெசய்வாய். 35 உன்ேனாடு அங்ேக சாேதாக் அபயத்தார் என்னும்
ஆசாரியர்கள்இருக்க றார்கள்அல்லவா? ராஜாவன்வீட்டிேலஏேதனும்ெசய்தைய
ேகள்வப்பட்டால்,அைதெயல்லாம்சாேதாக்அபயத்தார்என்னும்ஆசாரியர்களுக்கு
ெதரியப்படுத்து. 36 அங்ேக அவர்கேளாடு சாேதாக்கன் மகன் அகமாசும்,
அபயத்தாரின் மகன் ேயானத்தானும், அவர்களுைடய இரண்டு மகன்களும்
இருக்கறார்கள்; நீங்கள்ேகள்வப்படுக றெசய்தையெயல்லாம்அவர்கள்மூலமாக
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எனக்கு அனுப்புங்கள் என்றான். 37 அப்படிேய தாவீதன் நண்பனான ஊசாய்
எருசேலமுக்குவந்தான்;அப்சேலாமும்எருசேலமிற்குவந்தான்.

அத்த யாயம் 16
தாவீதும்சீபாவும்

1 தாவீது மைல உச்சயலிருந்து சற்றுதூரம் நடந்துேபானேபாது, இேதா,
ேமவ ேபாேசத்தன் ேவைலக்காரனான சீபா, ெபாத கைளச் சுமக்க ற இரண்டு
கழுைதகைளஓட்டிக்ெகாண்டுவந்து, அவைனசந்த த்தான்; அைவகளில்இருநூறு
அப்பங்களும், உலர்ந்த நூறு த ராட்ைசப்பழக் குைலகளும், வசந்தகாலத்து
கனிகளானநூறுஅத்த க் குைலகளும், ஒரு ேதால்ைப த ராட்ைசரசமும் இருந்தது.
2 ராஜா சீபாைவப்பார்த்து: இைவகள் எதற்கு என்று ேகட்டதற்கு, சீபா: கழுைதகள்
ராஜாவன்குடும்பத்தார்கள்ஏறுகறதற்கும்,அப்பங்களும்பழங்களும்,வாலிபர்கள்
சாப்படுவதற்கும், த ராட்ைசரசம் வனாந்த ரத்தல் கைளத்துப்ேபானவர்கள்
குடிக்க றதற்குேம என்றான். 3 அப்ெபாழுது ராஜா: உன் ஆண்டவனுைடய மகன்
எங்ேக என்று ேகட்டதற்கு, சீபா ராஜாைவ ேநாக்க : எருசேலமில் இருக்க றான்;
இன்று இஸ்ரேவல் குடும்பத்தார்கள் என் தகப்பனுைடய ராஜ்ஜியத்ைத என்
பக்கமாகத் தரும்பச்ெசய்வார்கள் என்றான் என்று ெசான்னான். 4 அப்ெபாழுது
ராஜா சீபாைவ ேநாக்க : ேமவ ேபாேசத்த ற்கு உரியைதெயல்லாம் உனக்கு
தருக ேறன் என்றான். அதற்குச் சீபா: ராஜாவான என்னுைடய ஆண்டவேன,
உம்முைடய கண்களில் எனக்குத் தயவு கைடக்கேவண்டும் என்று நான் பணிந்து
ேகட்டுக்ெகாள்ளுக ேறன்என்றான்.

சீேமய தாவீைத சப த்தல்
5 தாவீது ராஜா பகூரிம்வைர வந்தேபாது, இேதா, சவுல் வீட்டு வம்சத்தானாக

இருக்க ற ேகராவன் மகனான சீேமய என்னும் ெபயருள்ள ஒரு மனிதன்
அங்ேகயருந்து புறப்பட்டு, சப த்துக்ெகாண்ேட நடந்துவந்து, 6 எல்லா
மக்களும், எல்லா பலசாலிகளும், தாவீதன் வலதுபுறமாகவும் இடதுபுறமாகவும்
நடக்கும்ேபாது, தாவீதன்ேமலும், தாவீது ராஜாவுைடய எல்லா அத காரிகளின்
ேமலும் கற்கைள எற ந்தான். 7 சீேமய அவைன சப த்து: இரத்தப்ப ரியேன,
பாவயான மனிதேன, ெதாைலந்துேபா, ெதாைலந்துேபா. 8 சவுலின் இடத்தல்
ராஜாவான உன்ேமல் ெயேகாவா சவுல் குடும்பத்தார்களின் இரத்தப்பழிையத்
தரும்பச் ெசய்வார்; ெயேகாவா ராஜ்ஜியபாரத்ைத உன்னுைடய மகனான
அப்சேலாமின் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; இப்ேபாதும் இேதா, உன்னுைடய
அக்க ரமத்தல் ச க்க க்ெகாண்டாய்; நீ இரத்தப்ப ரியனான மனிதன் என்றான்.
9 அப்ெபாழுது ெசருயாவன் மகன் அப சாய் ராஜாைவ ேநாக்க : அந்தச் ெசத்த
நாய் ராஜாவான என்னுைடய ஆண்டவைன ஏன் சப க்கேவண்டும்? நான்
ேபாய் அவனுைடய தைலைய ெவட்டிப்ேபாடட்டும் என்றான். 10 அதற்கு ராஜா:
ெசருயாவன் மகன்கேள, எனக்கும் உங்களுக்கும் என்ன? அவன் என்ைன
சப க்கட்டும்;தாவீைதசப க்கேவண்டும்என்றுெயேகாவாஅவனுக்குச்ெசான்னார்;
ஆைகயால் ஏன்இப்படிச் ெசய்க றாய் என்று ேகட்பவன்யார் என்றான். 11பன்னும்
தாவீது அப சாையயும் தன்னுைடய ேவைலக்காரர்கள் எல்ேலாைரயும் பார்த்து:
இேதா, என்னுைடய கர்ப்பத்தன் பறப்பான என்னுைடய மகேன என்னுைடய
உயைர எடுக்கத் ேதடும்ேபாது, இந்தப் ெபன்யமீனன் எத்தைன அதகமாகச்
ெசய்வான், அவன் சப க்கட்டும்; அப்படிச் ெசய்ய ெயேகாவா அவனுக்குக்
கட்டைளய ட்டிருக்க றார். 12 ஒருேவைள ெயேகாவா என்னுைடய சறுைமையப்
பார்த்து, இந்த நாளில் அவன் சப த்த சாபத்த ற்குப் பதலாக எனக்கு நன்ைம
ெசய்வார் என்றான். 13 அப்படிேய தாவீதும் அவனுைடய மனிதர்களும் வழிய ேல
நடந்துேபானார்கள்; சீேமயயும் மைலயன் பக்கத்த ேல அவனுக்கு எத ராக நடந்து
சப த்து, அவனுக்கு எத ராகக் கற்கைள எற ந்து, மண்ைணத் தூற்றக்ெகாண்ேட
வந்தான். 14 ராஜாவும் அவேனாடு இருந்த எல்லா மக்களும் கைளத்தவர்களாக,
தங்குமிடத்த ேல ேசர்ந்து,இைளப்பாறனார்கள்.

அகத்ேதாப்ேபல்மற்றும்ஊசாயன்ஆேலாசைன
15 அப்சேலாமும் இஸ்ரேவல் மனிதர்களான எல்லா மக்களும் அவேனாடு

அகத்ேதாப்ேபலும் எருசேலமிற்கு வந்தார்கள். 16 அற்கயனான ஊசாய் என்னும்
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தாவீதன் நண்பன்அப்சேலாமிடத்தல் வந்தேபாது, ஊசாய் அப்சேலாைம ேநாக்க :
ராஜாேவவாழ்க, ராஜாேவவாழ்கஎன்றான். 17அப்ெபாழுதுஅப்சேலாம்ஊசாையப்
பார்த்து: உன்னுைடய நண்பன்ேமல் உனக்கு இருக்கற தயவு இதுதாேனா?
உன்னுைடய நண்பேனாடு நீ ேபாகாமல்ேபானது என்ன என்று ேகட்டான்.
18 அதற்கு ஊசாய் அப்சேலாைம ேநாக்க : அப்படி அல்ல, ெயேகாவாவும் இந்த
மக்களும் இஸ்ரேவல் மனிதர்கள் அைனவரும் ெதரிந்துெகாள்ளுகறவேராடு
நான் ேசர்ந்து அவேராடு இருப்ேபன். 19 இதுவும் அல்லாமல், நான் யாருக்கு
பணிவைட ெசய்ேவன்? அவருைடய மகனிடம் தாேன? உம்முைடய தகப்பனிடம்
எப்படி பணிவைட ெசய்ேதாேனா, அப்படிேய உம்மிடமும் பணிவைட ெசய்ேவன்
என்றான். 20அப்சேலாம்அக த்ேதாப்ேபைலப் பார்த்து, நாங்கள்ெசய்யேவண்டியது
என்னெவன்றுஆேலாசைனெசால்லும் என்றான். 21அப்ெபாழுதுஅகத்ேதாப்ேபல்
அப்சேலாைம ேநாக்க : வீட்ைடக்காக்க உம்முைடய தகப்பன் ைவத்துப்ேபான
அவருைடய மறுமைனயாட்டிகளிடம் உறவுெகாள்ளும், அப்ெபாழுது உம்முைடய
தகப்பனால்ெவறுக்கப்பட்டீர்என்பைதஇஸ்ரேவலர்கள்எல்ேலாரும்ேகள்வப்பட்டு,
உம்ேமாடிருக்க ற எல்ேலாருைடய ைககளும் ெபலனைடயும் என்றான்.
22 அப்படிேய அப்சேலாமுக்கு மாடியன்ேமல் ஒரு கூடாரத்ைதப் ேபாட்டார்கள்;
அங்ேக அப்சேலாம் எல்லா இஸ்ரேவலர்களின் கண்களுக்கும் முன்பாக, தன்
தகப்பனுைடய மறுமைனயாட்டிகளிடத்தல் உறவுெகாண்டான். 23அந்த நாட்களில்
அக த்ேதாப்ேபல்ெசால்லும்ஆேலாசைனேதவனுைடயவாக்ைகப்ேபாலஇருந்தது;
அப்படி அக த்ேதாப்ேபலின் ஆேலாசைனெயல்லாம் தாவீதுக்கும் இருந்தது,
அப்சேலாமுக்கும்அப்படிேயஇருந்தது.

அத்த யாயம் 17
தாவீதுேயார்தாைனக்கடந்துெசல்லுதல்

1 பன்பு அக த்ேதாப்ேபல் அப்சேலாைம ேநாக்க : நான் 12,000 ேபைரத்
ெதரிந்துெகாண்டு எழுந்து, இன்று இரவு தாவீைதப் பன்ெதாடர்ந்து ேபாகட்டும்.
2 அவன் கைளத்தவனும் ைக வலிைமயற்றவனுமாக இருக்கும்ேபாது, நான்
அவனிடம் ேபாய், அவைனத் தடுக்கடும்படிச் ெசய்ேவன்; அப்ெபாழுதுஅவேனாடு
இருக்கும் மக்கள் எல்ேலாரும் பயந்து ஓடிப்ேபாவதால், நான் ராஜாைவமட்டும்
ெவட்டி, 3 மக்கைள எல்லாம் உம்முைடய பக்கமாகத் தரும்பச்ெசய்ேவன்,
இப்படிச் ெசய்ய நீர் முயற்ச த்தால், எல்ேலாரும் தரும்பனபன்பு மக்கள்
சமாதானத்ேதாடு இருப்பார்கள் என்றான். 4 இந்த வார்த்ைத அப்சேலாமின்
பார்ைவக்கும், இஸ்ரேவலுைடய எல்லா மூப்பர்களின் பார்ைவக்கும் நலமாகத்
ேதான்றயது. 5 ஆனாலும் அப்சேலாம்: அற்கயனான ஊசாையக் கூப்ப ட்டு,
அவன் ெசால்வைதயும் ேகட்ேபாம் என்றான். 6 ஊசாய் அப்சேலாமிடம்
வந்தேபாது, அப்சேலாம் அவைனப் பார்த்து: இப்படியாக அக த்ேதாப்ேபல்
ெசான்னான்; அவனுைடய வார்த்ைதயன்படி ெசய்ேவாமா? அல்லது, நீ ெசால்
என்றான். 7 அப்ெபாழுது ஊசாய் அப்சேலாைம ேநாக்க : அகத்ேதாப்ேபல்
இந்தமுைற ெசான்ன ஆேலாசைன நல்லதல்ல என்றான். 8 ேமலும் ஊசாய்:
உம்முைடய தகப்பனும் அவனுைடய மனிதர்களும் ெபலசாலிகள் என்றும்,
காட்டிேல குட்டிகைளப் பறெகாடுத்த கரடிையப்ேபால ேகாபமுள்ளவர்கள்
என்றும் நீர் அறவீர்; உம்முைடய தகப்பன் யுத்தவீரனுமாக இருக்க றார்;
அவர் இரவல் மக்கேளாடு தங்கமாட்டார். 9 இேதா, அவர் இப்ெபாழுது ஒரு
ெகபயலாவது, ேவறு எந்த இடத்தலாவது ஒளிந்தருப்பார்; ஆரம்பத்த ேல
நம்முைடயவர்களில் சலர் தாக்கப்பட்டார்கள் என்றால், அைதக் ேகட்க ற
யாவரும் அப்சேலாமுக்குப் பன்ெசல்லுகற வீரர்கள் ெகாைல ெசய்யப்பட்டார்கள்
என்பார்கள். 10 அப்ெபாழுது சங்கத்தன் இருதயத்த ற்கு இைணயான
இருதயமுள்ள பலவானாக இருக்க றவனும்கூட கலங்க ப்ேபாவான்; உம்முைடய
தகப்பன் வல்லைமயுள்ளவன் என்றும், அவேராடிருக்க றவர்கள் பலசாலிகள்
என்றும், இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும்அறவார்கள். 11ஆதலால் நான்ெசால்லுகற
ஆேலாசைன என்னெவன்றால், தாண்முதல் ெபெயர்ெசபாவைர இருக்க ற
கடற்கைர மணைலப்ேபால த ரளான இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் உம்முைடய
அருகல் ேசர்க்கப்பட்டு, நீரும் யுத்தத்த ற்குப் ேபாகேவண்டும். 12 அப்ெபாழுது
அவைரக் கண்டுபடிக்க ற எந்த இடத்தலாகலும் நாம் அவரிடத்தல் ேபாய்,
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பனி பூமியன்ேமல் இறங்குவதுேபால அவர்ேமல் இறங்குேவாம்; அப்படிேய
அவேராடிருக்க ற எல்லா மனிதர்களிலும் ஒருவனும் அவருக்கு மீதயாக
இருப்பதல்ைல. 13 ஒரு பட்டணத்தற்குள் நுைழந்தால், இஸ்ரேவலர்கள்
எல்ேலாரும் அந்தப் பட்டணத்தன்ேமல் கயறுகைளப் ேபாட்டு, அங்ேக
ஒரு ெபாடிக்கல்லும் இல்லாமற்ேபாகும்வைர, அைத இழுத்து ஆற்ற ேல
ேபாடுவார்கள் என்றான். 14 அப்ெபாழுது அப்சேலாமும் இஸ்ரேவல் மனிதர்கள்
அைனவரும்: அகத்ேதாப்ேபலின் ஆேலாசைனையவ ட அற்கயனான ஊசாயன்
ஆேலாசைன நல்லது என்றார்கள்; இப்படி ெயேகாவா அப்சேலாமின்ேமல் தீங்கு
வரச்ெசய்வதற்காக, அகத்ேதாப்ேபலின் நல்ல ஆேலாசைனைய அழிக்க றதற்குக்
ெயேகாவா கட்டைளய ட்டார். 15 பன்பு ஊசாய், சாேதாக் அபயத்தார் என்னும்
ஆசாரியர்கைளப் பார்த்து: இதன் இதன்படி அக த்ேதாப்ேபல் அப்சேலாமுக்கும்
இஸ்ரேவலின் மூப்பர்களுக்கும் ஆேலாசைன ெசான்னான்; நாேனா இதன்
இதன்படி ஆேலாசைன ெசான்ேனன். 16 இப்ெபாழுதும் நீங்கள் சீக்க ரமாகத்
தாவீதுக்கு அறவக்கும்படிச் ெசய்த அனுப்ப ; நீர் இன்று இரவு வனாந்த ரத்தன்
பள்ளத்தாக்க ேல தங்கேவண்டாம்; நீரும் உம்ேமாடிருக்க ற எல்லா மக்களும்
ராஜாவால்வழுங்கப்படாதபடித்தாமதம்இல்லாமல்அக்கைரக்குப்ேபாகேவண்டும்
என்று ெசால்லச்ெசால்லுங்கள் என்றான். 17 ேயானத்தானும் அகமாசும்,
தாங்கள் நகரத்தல் நுைழவைத யாரும் காணாதபடி, என்ேராேகல் அருகல்
நன்றுெகாண்டிருந்தார்கள்; ஒரு ேவைலக்காரி ேபாய், அைத அவர்களுக்குச்
ெசான்னாள்; அவர்கள் தாவீது ராஜாவுக்கு அைத அறவக்கப் ேபானார்கள்.
18ஒரு வாலிபன் அவர்கைளக் கண்டு, அப்சேலாமுக்கு அறவத்தான்; ஆைகயால்
அவர்கள் இருவரும் சீக்க ரமாகப் ேபாய், பகூரிமிலிருக்க ற ஒரு மனிதனுைடய
வீட்டிற்குள்நுைழந்தார்கள்; அவனுைடயமுற்றத்தல்ஒரு கணறுஇருந்தது; அதல்
இறங்கனார்கள். 19 வீட்டுக்காரி ஒரு பாைய எடுத்து, கணற்றன்ேமல் வ ரித்து,
அவர்கள் உள்ேள இருக்கறைதத் ெதரியாதபடி, அதன்ேமல் தானியத்ைதப்
பரப்பைவத்தாள். 20 அப்சேலாமின் மனிதர்கள் அந்தப் ெபண்ணிடம் வீட்டிற்குள்
வந்து: அகமாசும் ேயானத்தானும் எங்ேக என்று ேகட்டார்கள்; அவர்களுக்கு
அந்தப் ெபண்: வாய்க்காலுக்கு அந்தப் பக்கத்த ற்கு ேபாய்வ ட்டார்கள் என்றாள்;
இவர்கள் ேதடியும் காணாமல், எருசேலமுக்குத் தரும்பனார்கள். 21 இவர்கள்
ேபானபன்பு, அவர்கள் கணற்றலிருந்து ஏறவந்து, தாவீது ராஜாவுக்கு
அறவத்து, தாவீைத ேநாக்க : சீக்க ரமாக எழுந்து ஆற்ைறக் கடந்துேபாங்கள்;
இதன்படி அக த்ேதாப்ேபல் உங்களுக்கு எத ராக ஆேலாசைன ெசான்னான்
என்றார்கள். 22 அப்ெபாழுது தாவீதும் அவேனாடிருந்த எல்லா மக்களும்
எழுந்து ேயார்தான் நதையக் கடந்துேபானார்கள்; ெபாழுதுவடிக றதற்குள்ளாக
ேயார்தாைனக் கடந்துேபாகாதவன் ஒருவனும் இல்ைல. 23 அகத்ேதாப்ேபல்
தன்னுைடய ேயாசைனயன்படி நடக்கவல்ைல என்று கண்டேபாது, தன்னுைடய
கழுைதயன்ேமல் ேசணம்ைவத்து ஏற , தன்னுைடய ஊரிலிருக்க ற தன்னுைடய
வீட்டுக்குப் ேபாய், தன்னுைடய வீட்டுக்காரியங்கைள ஒழுங்குபடுத்த ,
தூக்குப்ேபாட்டு இறந்தான்; அவன் தகப்பனுைடய கல்லைறயல் அவைன
அடக்கம்ெசய்தார்கள். 24 தாவீது மகனாயீமுக்கு வந்தான்; அப்சேலாமும்
எல்லா இஸ்ரேவலர்கேளாடும் ேயார்தாைனக் கடந்தான். 25 அப்சேலாம்,
ேயாவாபுக்குப் பதலாக அமாசாைவ இராணுவத்தைலவனாக ஆக்கனான்;
இந்த அமாசா, நாகாசன் மகளும், ெசருயாவன் சேகாதரியும் ேயாவாபன்
அத்ைதயுமான அப காயைல தருமணம் ெசய்த இஸ்ரேவலனான* எத்த ரா
என்னும் ெபயருள்ள ஒருவனுைடய மகனாக இருந்தான். 26 இஸ்ரேவல்
மக்களும் அப்சேலாமும் கீேலயாத் ேதசத்த ேல முகாமிட்டார்கள். 27 தாவீது
மகனாயீைம அைடந்தேபாது, அம்ேமானியர்கள் ேதசத்து ரப்பா பட்டணத்தானான
ேசாப என்னும் நாகாசன் மகனும், ேலாேதபார் ஊைரச்ேசர்ந்த அம்மிேயலின்
மகன் மாகீரும், ேராகலிம் ஊைரச்ேசர்ந்தவனும் கீேலயாத்தயனுமான
பர்சலாயயும், 28 ெமத்ைதகைளயும், ேபார்ைவகைளயும், மண்பாண்டங்கைளயும்,
ேகாதுைமையயும், வாற்ேகாதுைமையயும், மாைவயும், வறுத்த பயற்ைறயும்,
ெபரும் பயற்ைறயும், சறு பயற்ைறயும், வறுத்த சறு பயற்ைறயும், 29 ேதைனயும்,
ெவண்ெணையயும், ஆடுகைளயும், பால்கட்டிகைளயும், தாவீதுக்கும் அவேனாடு

* அத்த யாயம் 17:25 17:25இஸ்மாேவலுைடய
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இருந்த மக்களுக்கும் சாப்படுக றதற்குக் ெகாண்டுவந்தார்கள்; அந்த மக்கள்
வனாந்த ரத்த ேல பச யும், கைளப்பும், தாகமாகவும் இருப்பார்கள் என்று இப்படிச்
ெசய்தார்கள்.

அத்த யாயம் 18
அப்சேலாமின்மரணம்

1 தாவீது தன்ேனாடு இருந்த மக்கைளக் கணக்க ட்டுப்பார்த்து, அவர்கள்ேமல்
1,000 ேபருக்கு தைலவர்கைளயும், 100 ேபருக்கு தைலவர்கைளயும்
ஏற்படுத்த , 2 பன்பு தாவீது பைடகளில் மூன்றல் ஒரு ப ரிைவ ேயாவாபன்
ைகயலும், மூன்றல் ஒரு ப ரிைவச் ெசருயாவன் மகனும் ேயாவாபன்
சேகாதரனுமான அப சாயன் ைகயலும், மூன்றல் ஒரு ப ரிைவக் க த்தயனான
ஈத்தாயன் ைகயலுமாக அனுப்ப : நானும் உங்கேளாடு புறப்பட்டு வருேவன்
என்று ராஜா இராணுவங்களுக்குச் ெசான்னான். 3 மக்கேளா: நீர்
புறப்படேவண்டாம்; நாங்கள் ஓடிப்ேபானாலும், அவர்கள் எங்கள் காரியத்ைத ஒரு
ெபாருட்டாக நைனக்கமாட்டார்கள்; எங்களில் பாத ப்ேபர் இறந்துேபானாலும்,
எங்கள் காரியத்ைதப்பற்ற க் கவைலப்படமாட்டார்கள்; நீேரா, எங்களில்
பத்தாய ரம்ேபருக்கு சமமானவர்; நீர் பட்டணத்தல் இருந்துெகாண்டு, எங்களுக்கு
உதவ ெசய்க றது எங்களுக்கு நலமாக இருக்கும் என்றார்கள். 4 அப்ெபாழுது
ராஜா அவர்கைளப் பார்த்து: உங்களுக்கு நலமாகத் ேதான்றுகறைதச்
ெசய்ேவன் என்று ெசால்லி, ராஜா நகர வாசலின் ஓரத்த ேல நன்றான்; மக்கள்
எல்ேலாரும் நூறு நூறாகவும், ஆயரம் ஆய ரமாகவும் புறப்பட்டார்கள். 5 ராஜா
ேயாவாைபயும்,அப சாையயும், ஈத்தாையயும் ேநாக்க : வாலிபனானஅப்சேலாைம
எனக்காக ெமதுவாக நடத்துங்கள் என்று கட்டைளய ட்டான்; இப்படி ராஜா
அப்சேலாைமக் குற த்து தைலவர்களுக்ெகல்லாம் கட்டைளய ட்டைத மக்கள்
எல்ேலாரும் ேகட்டிருந்தார்கள். 6 மக்கள் ெவளிேய இஸ்ரேவலர்களுக்கு எத ராகப்
புறப்பட்டபன்பு, எப்ப ராயீம் காட்டிேல யுத்தம் நடந்தது. 7 அங்ேக இஸ்ரேவல்
மக்கள் தாவீதன் வீரர்களுக்கு முன்பாக ேதாற்கடிக்கப்பட்டார்கள்; அங்ேக அந்த
நாளிேல இருபதாய ரம்ேபர் சாகத்தக்கதாக ேபரழிவு உண்டானது. 8 யுத்தம்
அந்த ேதசம் எங்கும் பரவயது; அந்த நாளில் பட்டயத்தால் இறந்த மக்கைளவ ட,
காடு பட்ச த்துப்ேபாட்ட மக்கள் அதகம். 9 அப்சேலாம் தாவீதன் வீரர்கைள
சந்த க்க ேநர்ந்தது; அப்சேலாம் ேகாேவறு கழுைதயன்ேமல் ஏறவரும்ேபாது,
அந்தக் ேகாேவறு கழுைத பன்னலான ஒரு ெபரிய கர்வாலிமரத்தன்கீழ்
வந்ததனால், அவனுைடய தைல கர்வாலி மரத்தல் மாட்டிக்ெகாண்டு, அவன்
வானத்தற்கும் பூமிக்கும் நடுேவ ெதாங்கனான்; அவன் ஏறயருந்த ேகாேவறு
கழுைத தள்ளிப்ேபானது. 10 அைத ஒருவன் கண்டு, ேயாவாபுக்கு அறவத்து:
இேதா, அப்சேலாைம ஒரு கர்வாலி மரத்த ேல ெதாங்குவைதப் பார்த்ேதன்
என்றான். 11 அப்ெபாழுது ேயாவாப் தனக்கு அைத அறவத்தவைன ேநாக்க :
நீ அைதப் பார்த்தாேய; பன்பு ஏன் அவைன அங்ேகேய ெவட்டி, நலத்தல்
வழும்படி ெசய்யவல்ைல? நான் உனக்குப் பத்து ெவள்ளிக்காைசயும் ஒரு
வாைரயும் ெகாடுக்கக் கடைமயுள்ளவனாக இருப்ேபேன என்றான். 12 அந்த
மனிதன் ேயாவாைப ேநாக்க : என்னுைடய ைககளில் ஆய ரம் ெவள்ளிக்காசு
நறுத்துக் ெகாடுக்கப்பட்டாலும், நான் ராஜாவுைடய மகன்ேமல் என்னுைடய
ைகைய நீட்டமாட்ேடன்; வாலிபனான அப்சேலாைம நீங்கேள காப்பாற்றுங்கள்
என்று ராஜா உமக்கும் அப சாய்க்கும் ஈத்தாய்க்கும் எங்கள் காதுகள் ேகட்கக்
கட்டைளய ட்டாேர. 13 ராஜாவுக்கு ஒரு காரியமும் மைறவானதுஇல்ைல; ஆதலால்,
நான் அைதச்ெசய்தால், என்னுைடய உயருக்ேக எத ராக ெசய்பவனாேவன்,
நீரும் எனக்கு எத ராக இருப்பீர் என்றான். 14 பன்பு ேயாவாப்: நான் இப்படி
உன்ேனாடு ேபச , தாமத க்கமாட்ேடன் என்று ெசால்லி, தன்னுைடய ைகய ேல
மூன்று ஈட்டிகைள எடுத்துக்ெகாண்டு, அப்சேலாம் இன்னும் கர்வாலி மரத்தன்
நடுவ ேல உய ேராடு ெதாங்க க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, அவனுைடய மார்ப ேல
குத்தனான். 15 அப்ெபாழுது ேயாவாபன் ஆயுதம் ஏந்தனவர்களான பத்து
வீரர்கள் அப்சேலாைமச் சூழ்ந்து அவைன அடித்துக் ெகான்று ேபாட்டார்கள்.
16 அப்ெபாழுது ேயாவாப் எக்காளம் ஊத இராணுவத்ைத நறுத்தயதால்,
இராணுவம் இஸ்ரேவலர்கைளப் பன்ெதாடர்வைதவ ட்டுத் தரும்பனார்கள்.
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17அவர்கள் அப்சேலாைம எடுத்து, அவைனக் காட்டிலுள்ள ஒரு ெபரிய குழிய ேல
ேபாட்டு, அவன்ேமல் மிகப் ெபரிய கற்குவயைலக் குவத்தார்கள்; இஸ்ரேவலர்கள்
எல்ேலாரும் அவரவர் தங்கள் வீடுகளுக்கு ஓடிப்ேபானார்கள். 18 அப்சேலாம்
உய ேராடு இருக்கும்ேபாது: என்னுைடய ெபயைர நைனக்கச்ெசய்யும்படியாக
எனக்குமகன்இல்ைலஎன்றுெசால்லி, ராஜாவன் பள்ளத்தாக்க ேல தனக்ெகன்று
ஒருதூைண நறுத்த , அந்தத் தூணுக்குத் தன்னுைடய ெபயைர சூட்டினான்; அது
இந்தநாள்வைரக்கும்அப்சேலாமின்அைடயாளம்என்றுெசால்லப்படும்.

தாவீதன்புலம்பல்

19 சாேதாக்கன் மகனான அகமாஸ்: ெயேகாவா ராஜாைவ அவர்களுைடய
எத ரிகளின் ைகக்கு வலக்க நயாயம் ெசய்தார் என்னும் ெசய்தைய அவருக்குக்
ெகாண்டுேபாக, நான் ேவகமாக ஓடட்டும் என்றான். 20 ேயாவாப் அவைன
ேநாக்க : இன்ைறயதனம் நீ ெசய்தையக் ெகாண்டுேபாகக்கூடாது; இன்ெனாரு
நாளிேல நீ ெசய்தையக் ெகாண்டுேபாகலாம்; ராஜாவன் மகன் இறந்ததால்,
இன்ைறக்குநீெசய்தையக்ெகாண்டுேபாகேவண்டாம்என்றுெசால்லி, 21ேயாவாப்
கூஷைய ேநாக்க : நீ ேபாய், பார்த்தைத ராஜாவுக்கு அறவப்பாயாக என்றான்;
கூஷ ேயாவாைப வணங்க ஓடினான். 22 சாேதாக்கன் மகனான அகமாஸ்
இன்னும் ேயாவாைப ேநாக்க : எப்படியானாலும் கூஷயன் பன்பாக நானும்
ஓடுக ேறன் என்று தரும்பக் ேகட்டதற்கு, ேயாவாப்: என் மகேன, ெசால்லும்படி
உனக்கு நல்ல ெசய்த இல்லாதருக்கும்ேபாது, நீ ஓடேவண்டியது என்ன என்றான்.
23 அதற்கு அவன்: எப்படியானாலும் நான் ஓடுேவன் என்றான்; அப்ெபாழுது
ேயாவாப்: ஓடு என்றான்; அப்படிேய அகமாஸ் சமெவளி ந லத்தன் வழியாக ஓடி
கூஷக்கு முந்த ப்ேபானான். 24 தாவீது உள் மற்றும் ெவளி வாசலின் நடுவாக
உட்கார்ந்தருந்தான்; இரவு காவலன் மதல் வாசலின் ேமற்கூைரயன்ேமல்
நடந்து, தன்னுைடய கண்கைள உயர்த்த , இேதா, ஒரு மனிதன் தனிேய
ஓடிவருகறைதப் பார்த்து, 25 கூப்ப ட்டு ராஜாவுக்கு அறவத்தான். அப்ெபாழுது
ராஜா: அவன்ஒருவனாக வந்தால், அவனுைடய வாய ேல நல்ல ெசய்த இருக்கும்
என்றான்; அவன் அருேக ஓடிவரும்ேபாது, 26 இரவு காவலன், ேவெறாருவன்
ஓடிவருகறைதப் பார்த்து: அேதா இன்ெனாரு மனிதன் தனிேய ஓடிவருகறான்
என்றுவாயற்காவலைனக்கூப்ப ட்டுச் ெசான்னான்; அப்ெபாழுது ராஜா: அவனும்
நல்ல ெசய்த ெகாண்டுவருகறவன் என்றான். 27 ேமலும் இரவு காவலன்;
முந்தனவனுைடயஓட்டம்சாேதாக்கன்மகன்அகமாசுைடயஓட்டம்ேபாலிருக்க றது
என்று எனக்குத் ேதான்றுகறது என்றான்; அப்ெபாழுது ராஜா: அவன் நல்ல
மனிதன்; அவன் நல்ல ெசய்த ெசால்ல வருகறான் என்றான். 28 அகமாஸ்
வந்து ராஜாைவ ேநாக்க : சமாதானம் என்று ெசால்லி, முகங்குப்புற வழுந்து,
ராஜாைவ வணங்க , ராஜாவான என்னுைடய ஆண்டவனுக்கு எத ராகத் தங்கள்
ைககைள எடுத்த மனிதர்கைள ஒப்புக்ெகாடுத்தருக்க ற உம்முைடய ேதவனான
ெயேகாவாவுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம் உண்டாவதாக என்றான். 29 அப்ெபாழுது
ராஜா: வாலிபனான அப்சேலாம் சுகமாக இருக்க றானா என்று ேகட்டதற்கு,
அகமாஸ் ேயாவாப் ராஜாவன் ேவைலக்காரைனயும் உம்முைடய அடியாைனயும்
அனுப்புக றேபாது, ஒரு ெபரிய குழப்பம் இருந்தது; ஆனாலும் அது இன்னெதன்று
ெதரியாது என்றான். 30 அப்ெபாழுது ராஜா: நீ அங்ேக ேபாய் நல் என்றான்;
அவன் ஒரு பக்கத்தல் ேபாய் நன்றான். 31 இேதா, கூஷ வந்து: ராஜாவான
என்னுைடய ஆண்டவேன, நற்ெசய்த , இன்று ெயேகாவா உமக்கு எத ராக
எழும்பன எல்ேலாைடய ைகக்கும் உம்ைம வலக்க நயாயம் ெசய்தார் என்றான்.
32 அப்ெபாழுது ராஜா கூஷையப் பார்த்து: வாலிபனான அப்சேலாம் சுகமாக
இருக்க றானா என்று ேகட்டதற்கு, கூஷ என்பவன்: அந்த வாலிபனுக்கு
நடந்ததுேபால, ராஜாவான என் ஆண்டவனுைடய எத ரிகளுக்கும், தீங்கு ெசய்ய
உமக்குவ ேராதமாக எழும்புக ற யாவருக்கும் நடக்கட்டும் என்றான். 33அப்ெபாழுது
ராஜா மிகவும் கலங்க , நகர வாசலின் ேமல்வீட்டிற்குள் ஏற ப்ேபாய் அழுதான்;
அவன் ஏற ப்ேபாகும்ேபாது: என் மகனான அப்சேலாேம, என் மகேன, என்
மகனானஅப்சேலாேம,நான்உனக்குப்பதலாகஇறந்துேபானால்நலமாயருக்கும்;
அப்சேலாேம, என்மகேன, என்மகேன, என்றுெசால்லிஅழுதான்.
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தாவீதுஎருசேலமிற்குத்தரும்புதல்
1 இேதா, ராஜா அப்சேலாமிற்காக அழுது புலம்புக றார் என்று ேயாவாபுக்கு

அறவக்கப்பட்டது. 2 ராஜா தம்முைடய மகனுக்காக மனேவதைன
அைடந்தருக்க றார் என்றுஅன்ைறயதனம்இராணுவத்தனர் ேகள்வப்பட்டார்கள்;
அதற்காக அன்ைறயதனம் அந்த ெவற்ற இராணுவங்களுக்ெகல்லாம்
துக்கமாக மாறனது. 3 யுத்தத்தல் பயந்து ஓடுகறதனால் ெவட்கப்பட்டுத்
தருடைனப்ேபால, மக்கள் அன்ைறயதனம் தருட்டுத்தனமாக பட்டணத்தற்குள்
வந்தார்கள். 4 ராஜா தன்னுைடய முகத்ைத மூடிக்ெகாண்டு, மிகவும் சத்தமாக:
என் மகனான அப்சேலாேம, அப்சேலாமாக ய என் மகேன, என் மகேன என்று
அலறக்ெகாண்டிருந்தான். 5 அப்ெபாழுது ேயாவாப் வீட்டிற்குள்ேள ராஜாவ டம்
ேபாய்: இன்று உம்முைடய உயைரயும், உம்முைடய மகன்கள், மகள்கள்
மற்றும் மைனவகளின் உயைரயும், உம்முைடய மறுமைனயாட்டிகளின்
உயைரயும் பாதுகாத்த உம்முைடய ேபார்வீரர்கள் எல்ேலாருைடய முகத்ைதயும்
ெவட்கப்படுத்தனீர்; இன்று நீர் உம்ைமப் பைகக்க றவர்கைள ேநச த்து, உம்ைம
ேநச க்க க்க றவர்கைளப் பைகக்க றீர் என்று வளங்குகறது. 6 தளபத களும்,
வீரர்களும் உமக்கு அற்பமானவர்கள் என்று இன்று வளங்கச்ெசய்க றீர்;
அப்சேலாம் உய ேராடிருந்து, நாங்கள் அைனவரும் இன்று இறந்துேபானால்,
அப்ெபாழுது உம்முைடய பார்ைவக்கு நலமாக இருக்கும் என்று இன்று
அறந்துெகாண்ேடன். 7 இப்ேபாதும் எழுந்து ெவளிேய வந்து, உம்முைடய
வீரர்கேளாடு அன்பாகப் ேபசும்; நீர் ெவளிேய வராமலிருந்தால், இன்று
இரவு ஒருவரும் உம்ேமாடு தங்கயருப்பதல்ைல என்று ெயேகாவாேமல்
ஆைணயடுக ேறன்; அப்ெபாழுது உம்முைடய சறுவயது முதல் இதுவைரக்கும்
உமக்கு நடந்த எல்லாத் தீைமையவ ட, அது உமக்கு அதகத் தீைமயாக
இருக்கும் என்றான். 8 அப்ெபாழுது ராஜா எழுந்துேபாய், நகரவாசலில்
உட்கார்ந்தான்; இேதா, ராஜா நகரவாசலில் உட்கார்ந்தருக்க றார் என்று எல்லா
மக்களுக்கும் அறவக்கப்பட்டேபாது, மக்கள் எல்ேலாரும் ராஜாவுக்கு முன்பாக
வந்தார்கள்; இஸ்ரேவலர்கேளா தங்களுைடய வீடுகளுக்கு ஓடிப்ேபானார்கள்.
9 இஸ்ரேவலுைடய எல்லா ேகாத்த ரங்களிலுமுள்ள எல்லா மக்களுக்குள்ளும்
வாக்குவாதம் உண்டாக , அவர்கள்: ராஜா நம்முைடய எத ரிகளின் ைகக்கு நம்ைம
வலக்கவ ட்டார், அவர்தான் ெபலிஸ்தர்களின் ைகக்கு நம்ைம பாதுகாத்தார்;
இப்ேபாேதா அப்சேலாமிடம் தப்ப க்க, ேதசத்ைதவ ட்டு ஓடிப்ேபானார். 10 நமக்கு
ராஜாவாக அப ேஷகம்ெசய்யப்பட்ட அப்சேலாம் யுத்தத்த ேல இறந்தான்;
இப்ேபாதும் ராஜாைவத் தரும்ப அைழத்துவராமல் நீங்கள் சும்மாயருக்க றது
என்ன என்று ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 11 இப்படி இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும்
ேபச க்ெகாண்டிருக்க றைத, ராஜா இருக்க ற வீட்டில் அவன் ேகள்வப்பட்டபடியால்,
தாவீது ராஜா சாேதாக் அபயத்தார் என்னும் ஆசாரியர்களிடத்த ற்கு ஆள்
அனுப்ப , நீங்கள் யூதாவன் மூப்பர்கேளாடு ேபச : ராஜாைவத் தம்முைடய
வீட்டிற்குத் தரும்ப அைழத்துவர நீங்கள் மற்றவர்களுக்குப் பன்ேன ேபாக றது
என்ன? 12 நீங்கள் என்னுைடய சேகாதரர்கள், நீங்கள் என்னுைடய எலும்பும்
என்னுைடய சைதயுமானவர்கள் அல்லேவா?; ராஜாைவத் தரும்ப அைழத்துவர
நீங்கள் கைடசயாக இருக்க றது என்ன என்று ெசால்லுங்கள். 13 நீங்கள்
அமாசாைவயும் ேநாக்க : நீ என்னுைடய எலும்பும் என்னுைடய சைதயும்
அல்லேவா? நீ ேயாவாபுக்குப் பதலாக எந்த நாளும் எனக்கு முன்பாகப்
பைடத்தைலவனாக இல்லாவ ட்டால், ேதவன் அதற்குச் சரியாகவும் அதற்கு
அதகமாகவும் எனக்குச் ெசய்யட்டும் என்று ெசால்லச்ெசான்னான். 14 இப்படிேய
யூதாவன் எல்லா மனிதர்களுைடய இருதயத்ைதயும் ஒரு மனிதனுைடய
இருதயத்ைதப்ேபால் இணங்கச்ெசய்ததால், அவர்கள் ராஜாவுக்கு: நீர் உம்முைடய
எல்லா மனிதர்கேளாடும் தரும்ப வாரும் என்று ெசால்லி அனுப்பனார்கள்.
15 ராஜா தரும்ப வருகறதற்கு ேயார்தான்வைர வந்தேபாது, யூதா மனிதர்கள்
ராஜாவுக்கு எத ராகப்ேபாய், ராஜாைவ ேயார்தாைனக் கடக்கச்ெசய்த
கல்கால்வைர வந்தார்கள். 16 பகூரிம் ஊைரச்ேசர்ந்த ெபன்யமீனியனான
ேகராவன் மகன் சீேமயயும் வைரந்து, யூதா மனிதர்கேளாடு தாவீது ராஜாவுக்கு
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எத ராகப்ேபானான். 17 அவேனாடு ெபன்யமீன் மனிதர்கள் ஆய ரம்ேபரும்,
சவுலின் வீட்டின் ேவைலக்காரனான சீபாவும், அவேனாடு அவனுைடய
பதைனந்துமகன்களும்,அவனுைடயஇருபது ேவைலக்காரர்களும்இருந்தார்கள்;
அவர்கள் ராஜாவுக்கு முன்பாக ேயார்தாைன ேவகமாகக் கடந்து ேபானார்கள்.
18அவர்கள் ராஜாவன் குடும்பத்தனைர இக்கைரக்கு ெகாண்டுவந்து ேசர்க்கவும்,
அவன் வரும்பும் காரியத்த ற்கு உதவவும், ஒரு படகு இக்கைரக்கு வந்தது;
அப்ெபாழுது ேகராவன் மகனான சீேமய ேயார்தாைனக் கடக்கப்ேபாக ற
ராஜாவுக்கு முன்பாகத் தாழவழுந்து, 19 ராஜாைவப் பார்த்து: என்னுைடய
ஆண்டவன் என்னுைடய அக்க ரமத்ைத என்ேமல் சுமத்தாமலும், ராஜாவான
என்னுைடய ஆண்டவன் எருசேலமிலிருந்து புறப்பட்டுவருகற நாளிேல, உமது
அடியான் ெசய்த துேராகத்ைத ராஜா நைனக்காமலும், தம்முைடய மனதல்
ைவக்காமலும் இருக்கட்டும். 20உமது அடியானான நான் பாவம்ெசய்ேதன் என்று
அறந்தருக்க ேறன்; இப்ேபாதும், இேதா, ராஜாவான என்னுைடய ஆண்டவனுக்கு
எத ராக வருவதற்கு, ேயாேசப்பன் குடும்பத்தார்கள் அைனவைரயும் நான் இன்று
முந்த வந்ேதன்என்றான். 21அப்ெபாழுதுெசருயாவன்மகனானஅப சாய்பதலாக:
ெயேகாவா அப ேஷகம்ெசய்தவைரச் சீேமய சப த்ததால், அவைன அதற்காகக்
ெகால்லேவண்டாமா என்றான். 22 அதற்கு தாவீது: ெசருயாவன் மகன்கேள,
இன்று நீங்கள் எனக்கு எத ரிகளாவதற்கு, எனக்கும் உங்களுக்கும் என்ன? இன்று
இஸ்ரேவலில் ஒருவன் ெகால்லப்படலாமா? இன்று நான் இஸ்ரேவலின்ேமல்
ராஜாவாேனன் என்று எனக்குத் ெதரியாதா என்று ெசால்லி, 23 ராஜா சீேமயையப்
பார்த்து: நீ இறப்பதல்ைல என்று அவனுக்கு ஆைணயட்டான். 24 சவுலின்
மகனான ேமவ ேபாேசத்தும் ராஜாவுக்கு எத ர்ெகாண்டுவந்தான்; ராஜா ேபான
நாள்முதல்அவன்சமாதானத்ேதாடுதரும்பவருகறநாள்வைரஅவன்தன்னுைடய
கால்கைளச் சுத்தம் ெசய்யவும் இல்ைல, தன்னுைடய தாடிையச் சவரம் ெசய்யவும்
இல்ைல; தன்னுைடய ஆைடகைள ெவளுக்கவுமில்ைல இல்ைல. 25 அவன்
எருசேலமிலிருந்து ராஜாவுக்கு எத ராக வருகறேபாது, ராஜா அவைனப் பார்த்து:
ேமவ ேபாேசத்ேத, நீ என்ேனாடுவராமற்ேபானதுஎன்னஎன்றுேகட்டான். 26அதற்கு
அவன்: ராஜாவான என்னுைடய ஆண்டவேன, என்னுைடய ேவைலக்காரன்
என்ைனேமாசம் ேபாக்கனான்; உமதுஅடியானான நான்முடவனானபடியால், ஒரு
கழுைதயன்ேமல்ேசணம்ைவத்துஅதன்ேமல்ஏற , ராஜாேவாடுேபாக ேறன்என்று
அடிேயன் ெசான்ேனன். 27 அவன் ராஜாவான என்னுைடய ஆண்டவனிடம் உமது
அடியான்ேமல் வீண்பழி ெசான்னான்; ராஜாவான என்னுைடய ஆண்டவேனா
ேதவனுைடய தூதைனப்ேபால இருக்க றார்; உமது பார்ைவக்கு நலமாகத்
ேதான்றுகறபடி ெசய்யும். 28 ராஜாவான என்னுைடய ஆண்டவனுக்கு முன்பாக
என்னுைடய தகப்பன் வீட்டார்கள் எல்ேலாரும் மரணத்தற்கு ஏதுவாயருந்தார்கேள
தவ ர, மற்றப்படி அல்ல; ஆனாலும் உமது பந்தய ேல சாப்படுக றவர்கேளாடு
உமது அடிேயைன ைவத்தீர்; இன்னும் நான் ராஜாவனிடத்தல் முைறய ட, இனி
எனக்கு என்ன நயாயம் இருக்க றது என்றான். 29 அப்ெபாழுது ராஜா அவைனப்
பார்த்து: உன்னுைடய காரியத்ைதக் குற த்து அதகமாக ஏன் ேபசேவண்டும்?
நீயும் சீபாவும் நலத்ைதப் பங்க ட்டுக்ெகாள்ளுங்கள் என்று நான் ெசால்லுக ேறன்
என்றான். 30அதற்கு ேமவ ேபாேசத் ராஜாைவப் பார்த்து: ராஜாவான என்னுைடய
ஆண்டவன் சமாதானத்ேதாடு தம்முைடய வீட்டிற்கு வந்தருக்கும்ேபாது, அவேன
எல்லாவற்ைறயும் எடுத்துக்ெகாள்ளட்டும் என்றான். 31 கீேலயாத்தயனான
பர்சலாயயும் ேராகலிமிலிருந்து வந்து, ேயார்தான்வைர ராஜாைவ வழியனுப்ப,
அவேனாடு ேயார்தானின் துைறமுகம்வைர கடந்துவந்தான். 32 பர்ச லா எண்பது
வயது முதயவனாக இருந்தான்; ராஜா மகனாயீமிேல தங்கயருக்கும்வைர
அவைனப் பராமரித்துவந்தான்; அவன் மிகப்ெபரிய ெசல்வந்தனாக இருந்தான்.
33 ராஜா பர்ச லாயையப் பார்த்து: நீ என்ேனாடு வா, எருசேலமிேல உன்ைன
என்னிடத்த ேல ைவத்து பராமரிப்ேபன் என்றான். 34 பர்ச லாய ராஜாைவப்
பார்த்து: நான் ராஜாேவாடு எருசேலமிற்கு வருவதற்கு, நான் இன்னும்
உய ேராடிருக்கும் ஆயுசன் நாட்கள் எவ்வளவு? 35 இப்ெபாழுது நான் எண்பது
வயதுள்ளவன்; இனி நலமானது இன்னெதன்றும், தீைமயானது இன்னெதன்றும்
எனக்குத் ெதரியுேமா? சாப்படுக றதும் குடிக்க றதும் உமது அடிேயனுக்கு
ருசயாக இருக்குேமா? பாடகர்கள் பாடக களுைடய சத்தத்ைத இனிக்
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ேகட்கக்கூடுேமா? உமதுஅடிேயனானநான்இனி ராஜாவானஎன்ஆண்டவனுக்குப்
பாரமாயருக்கேவண்டியது என்ன? 36 அடிேயன் ெகாஞ்சதூரம் ேயார்தான்வைர
ராஜாேவாடு வருேவன்; அதற்கு ராஜா இவ்வளவு ெபரிய உபகாரத்ைத
எனக்குச் ெசய்யேவண்டியது என்ன? 37 நான் என்னுைடய ஊரிேல இறந்து,
என்னுைடய தாய் தகப்பன்மார்களுைடய கல்லைறயல் அடக்கம்ெசய்யும்படி,
உமது அடியான் தரும்ப ப்ேபாகட்டும்; ஆனாலும், இேதா, உமது அடியானான
கம்காம், ராஜாவான என்னுைடய ஆண்டவேனாடு வருவான்; உம்முைடய
பார்ைவக்கு நலமானபடி அவனுக்குச் ெசய்யும் என்றான். 38 அப்ெபாழுது ராஜா:
க ம்காம் என்ேனாடு வரட்டும்; உன்னுைடய பார்ைவக்கு நலமானபடிேய நான்
அவனுக்குெசய்து,நீஎன்னிடத்தல்ேகட்டுக்ெகாள்வைதெயல்லாம்நான்உனக்குச்
ெசய்ேவன் என்றான். 39 மக்கள் எல்ேலாரும் ேயார்தாைனக் கடந்தேபாது, ராஜா
பர்ச லாயைய முத்தமிட்டு அவைன ஆசீர்வத த்து, தானும் கடந்துேபானான்;
அவேனா தன்னுைடய இடத்த ற்குத் தரும்ப ப்ேபாய்வ ட்டான். 40 ராஜா கடந்து,
கல்கால்வைர ேபானான்; க ம்காம் அவேனாடு வந்தான்; யூதாவன் இராணுவம்
அைனத்தும், இஸ்ரேவலில் பாத இராணுவங்களும், ராஜாைவ இக்கைரக்கு
அைழத்துவந்தபன்பு, 41இேதா, இஸ்ரேவல் மனிதர்கள் எல்ேலாரும் ராஜாவனிடம்
வந்து, ராஜாைவப் பார்த்து: எங்களுைடய சேகாதரர்களான யூதா மனிதர்கள்
தருட்டுத்தனமாக உம்ைம அைழத்துவந்து, ராஜாைவயும், அவர் வீட்டாைரயும்,
அவேராடு இருக்க ற தாவீதன் மனிதர்கள் அைனவைரயும், ேயார்தான் நதையக்
கடக்கச்ெசய்தது என்ன என்றார்கள். 42அப்ெபாழுது யூதா மனிதர்கள் எல்ேலாரும்
இஸ்ரேவல் மனிதர்களுக்கு பதலாக: ராஜா எங்கைளச் ேசர்ந்தவரானபடியால்
இைதச் ெசய்ேதாம்; இதற்காக நீங்கள் ேகாபப்படுவது என்ன? நாங்கள்
ராஜாவன் ைகய ேல ஏதாகலும் வாங்க சாப்ப ட்ேடாமா? எங்களுக்குப் பரிசு
ெகாடுக்கப்பட்டதா? என்றார்கள். 43இஸ்ரேவல்மனிதர்கேளாயூதா மனிதர்களுக்கு
பதலாக: ராஜாவ டம் எங்களுக்குப் பத்துப்பங்கு இருக்கறது; உங்கைளவ ட
எங்களுக்கு தாவீத டம் அத க உரிைம உண்டு; பன்ேன ஏன் எங்கைள அற்பமாக
நைனத்தீர்கள்; எங்கள் ராஜாைவத் தரும்ப அைழத்துவரேவண்டும் என்று
முந்த ச் ெசான்னவர்கள் நாங்கள் அல்லவா என்றார்கள்; ஆனாலும் இஸ்ரேவல்
மனிதர்களின் ேபச்ைசவ டயூதா மனிதர்களின் ேபச்சுெபலத்தது.

அத்த யாயம் 20
ேசபா தாவீதுக்குஎத ராகக் கலகம்ெசய்தல்

1 அப்ெபாழுது ெபன்யமீன் மனிதனான ப க்க ரியன் மகனான ேசபா என்னும்
ெபயருள்ள ப ரச்சைனக்குரிய மனிதன்ஒருவன்தற்ெசயலாக அங்ேகஇருந்தான்;
அவன் எக்காளம் ஊத : எங்களுக்கு தாவீத டம் பங்கும் இல்ைல, ஈசாயன்
மகனிடம் எங்களுக்குச் சுதந்தரமும் இல்ைல; இஸ்ரேவலர்கேள, நீங்கள்
அவரவர் தங்கள் வீடுகளுக்குப் ேபாய்வடுங்கள் என்றான். 2 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவல் மனிதர்கள் எல்ேலாரும் தாவீைதவ ட்டுப் ப ரிந்து, ப க்க ரியன்
மகனான ேசபாைவப் பன்பற்ற ப் ேபானார்கள்; ேயார்தான் ெதாடங்க எருசேலம்
வைரயுள்ள யூதா மனிதர்கள் தங்கள் ராஜாைவச் சார்ந்தருந்தார்கள். 3 தாவீது
எருசேலமிலுள்ள தன்னுைடய வீட்டிற்கு வந்தேபாது, வீட்ைடக்காக்க ராஜா
ைவத்துப்ேபான பத்து மறுமைனயாட்டிகைளயும் வரவைழத்து, அவர்கைள ஒரு
காவல் வீட்டிேல ைவத்துப் பராமரித்தான்; அதன்பன்பு அவர்களிடம் அவன் உறவு
ைவத்துக்ெகாள்ளவல்ைல; அப்படிேய அவர்கள் மரணமைடக ற நாட்கள்வைர
அைடக்கப்பட்டு, உய ேராடிருக்க ற நாட்கெளல்லாம் வதைவகைளப்ேபால
இருந்தார்கள். 4 பன்பு ராஜா அமாசாைவப் பார்த்து: நீ யூதா மனிதர்கைள
மூன்று நாட்களுக்குள்ேள என்னிடம் வரவைழத்து, நீயும் வந்து இருக்கேவண்டும்
என்றான். 5 அப்ெபாழுது அமாசா: யூதாைவ அைழப்பதற்காக ேபாய், தனக்குக்
குறத்த காலத்தல் வராமல் தாமத த்தான். 6 அப்ெபாழுது தாவீது அப சாையப்
பார்த்து: அப்சேலாைமவ ட ப க்க ரியன் மகனான ேசபா, இப்ெபாழுது நமக்கு
தீங்கு ெசய்வான்; அவன் பாதுகாப்பான பட்டணங்களுக்கு வந்தைடந்து,
நம்முைடய கண்களுக்குத் தப்ப ப்ேபாகாதபடி, நீ உன் எஜமானுைடய வீரர்கைள
அைழத்துக்ெகாண்டு, அவைனப் பன்ெதாடர்ந்துேபா என்றான். 7 அப்படிேய
ேயாவாபன் மனிதர்களும், க ேரத்தயர்களும் ப ேலத்தயர்களும், எல்லா
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வலிைமயான வீரர்களும் அவனுக்குப்பன்பாகப் புறப்பட்டு, ப க்க ரியன்
மகனான ேசபாைவப் பன்ெதாடர்வதற்கு எருசேலமிலிருந்து ேபானார்கள்.
8 அவர்கள் க ப ேயானின் பக்கத்தல் இருக்கற ெபரிய பாைற அருகல்
வந்தேபாது, அமாசா அவர்களுக்கு எத ராக வந்தான்; ேயாவாேபா, தான்
அணிந்துெகாண்டிருக்க ற தன்னுைடய சட்ைடயன்ேமல் ஒரு வாைரக்
கட்டியருந்தான்; அதல் உைறேயாடு ஒரு பட்டயம் அவன் இடுப்பல் ெதாங்கனது;
அவன் புறப்படும்ேபாது அது வழுந்தது. 9 அப்ெபாழுது ேயாவாப் அமாசாைவப்
பார்த்து: என்னுைடய சேகாதரேன, சுகமாக இருக்க றாயா என்று ெசால்லி,
அமாசாைவ முத்தம்ெசய்யும்படி, தன்னுைடய வலது ைகயனால் அவன்
தாடிையப் ப டித்து, 10 தன்னுைடய ைகயலிருக்கற பட்டயத்த ற்கு அமாசா
எச்சரிக்ைகயாக இல்லாமலிருந்தேபாது, ேயாவாப் அவைன அவனுைடய
குடல்கள் தைரய ேல வழும்படி, அதனால் வயற்ற ேல ஒேர குத்தாக
குத்தனான்; அவன் இறந்துேபானான்; அப்ெபாழுது ேயாவாபும் அவனுைடய
சேகாதரனானஅப சாயும் ப க்க ரியன் மகனான ேசபாைவப் பன்ெதாடர்ந்தார்கள்.
11 ேயாவாபுைடய வாலிபர்களில் ஒருவன் இறந்தவன் அருகல் நன்று,
ேயாவாபன்ேமல் ப ரியப்படுக றவன் எவேனா, தாவீைத ஆதரிக்க றவன்
எவேனா, அவன் ேயாவாைபப் பன்பற்ற ப்ேபாகட்டும் என்றான். 12 அமாசா
நடுவழியல் இரத்தத்த ேல புரண்டுக டந்தபடியால், மக்கள் எல்ேலாரும்
அங்ேகேய ந ற்பைத அவன் கண்டு, அமாசாைவ வழியலிருந்து வயலிேல
இழுத்துப்ேபாட்டான்; அவன் அருகல் வருகறவர்கள் எல்ேலாரும் அங்ேகேய
ந ற்பைதக் கண்டு,ஒருஆைடையஅவன்ேமல் ேபாட்டான். 13அவன்வழியலிருந்து
எடுத்துப்ேபாடப்பட்ட பன்பு, எல்ேலாரும் கடந்து, ப க்க ரியன் மகனான ேசபாைவப்
பன்ெதாடர, ேயாவாபுக்குப் பன்ேனெசன்றார்கள். 14 அவன் இஸ்ரேவல்
ேகாத்த ரங்கைளெயல்லாம் சுற்ற , ெபத்மாக்காவான ஆேபல்வைரயும், ேபரீமின்
கைடசவைரயலும் வந்தருந்தான்; அந்த இடத்தார்களும் கூடி, தாங்களும்
அவனுக்குப் பன்ெசன்றார்கள். 15 அவர்கள் ேபாய் ெபத்மாக்காவான ஆேபலிேல
அவைன முற்றுைகய ட்டு, பட்டணத்தற்குள் ேபாகத் தைடச்சுவர்கைளக்
கட்டினார்கள்; ேயாவாேபாடு இருக்க ற இராணுவத்தனர்கள் எல்ேலாரும் மதைல
வழச்ெசய்யும்படி அழிக்க முயற்ச ெசய்தார்கள். 16 அப்ெபாழுது புத்தயுள்ள
ஒரு ெபண் பட்டணத்தலிருந்து சத்தமிட்டு: ேகளுங்கள், ேகளுங்கள்; நான்
ேயாவாேபாடு ேபசேவண்டும்; அவைர இங்ேக அருகல் வரச்ெசால்லுங்கள்
என்றாள். 17 அவன் அவளுக்கு அருகல் வந்தேபாது, அந்தப் ெபண்: நீர்தானா
ேயாவாப் என்று ேகட்டாள்; அவன் நான்தான் என்றான்; அப்ெபாழுது, அவள்
அவைனப் பார்த்து: உமது அடியாளின் வார்த்ைதகைளக் ேகளும் என்றாள்;
அவன்: ேகட்க ேறன் என்றான். 18 அப்ெபாழுது அவள்: முற்காலத்து மக்கள்
ஆேபலிேல வ சாரித்தால் வழக்குத் தீரும் என்பார்கள். 19 இஸ்ரேவலிேல நான்
சமாதானமும் உண்ைமயுமுள்ளவளாக இருக்கும்ேபாது, நீர் இஸ்ரேவலிேல
தாய் பட்டணமாக இருக்க றைத அழிக்கேவண்டும் என்று பார்க்க றீேரா? நீர்
ெயேகாவாவுைடயசுதந்த ரத்ைதவழுங்கேவண்டியதுஎன்னஎன்றாள். 20ேயாவாப்
மறுெமாழியாக: வழுங்கேவண்டும் அழிக்கேவண்டும் என்கற ஆைச எனக்கு
ெவகுதூரமாக இருக்கட்டும். 21 காரியம் அப்படியல்ல; ப க்க ரியன் மகனான
ேசபா என்னும் ெபயருள்ள எப்ப ராயீம் மைலைய ேசர்ந்தவனாக இருக்க ற ஒரு
மனிதன், ராஜாவான தாவீதுக்கு வ ேராதமாகத் தன்னுைடய ைகைய ஓங்கனான்;
அவைனமட்டும் ஒப்புக்ெகாடுங்கள்; அப்ெபாழுது பட்டணத்ைதவ ட்டுப் ேபாேவன்
என்றான். அப்ெபாழுது அந்தப் ெபண் ேயாவாைபப் பார்த்து: இேதா, அவனுைடய
தைல மதலின்ேமலிருந்து உம்மிடத்த ேல ேபாடப்படும் என்று ெசால்லி, 22 அவள்
மக்களிடத்தல் ேபாய் புத்தயாகப் ேபச யதால், அவர்கள் ப க்க ரியன் மகனான
ேசபாவன் தைலைய ெவட்டி, ேயாவாப டம் ேபாட்டார்கள்; அப்ெபாழுது அவன்
எக்காளம் ஊதனான்; எல்ேலாரும் பட்டணத்ைதவ ட்டுக் கைலந்து, தங்கள்
வீடுகளுக்குப் புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்; ேயாவாபும் ராஜாவ டம் ேபாகும்படி
எருசேலமிற்குத்தரும்பனான்.

23 ேயாவாப் இஸ்ரேவலுைடய எல்லா இராணுவத்தன்ேமலும், ேயாய்தாவன்
மகனான ெபனாயா க ேரத்தயர்கள்ேமலும் ப ேலத்தயர்கள்ேமலும் தைலவராக
இருந்தார்கள். 24 அேதாராம் கடினமாக ேவைல வாங்குகறவனும், அகலூதன்
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மகனான ேயாசபாத் மந்த ரியும், 25 ேசவா எழுத்தாளனாகவும், சாேதாக்கும்
அபயத்தாரும் ஆசாரியர்களுமாகவும் இருந்தார்கள். 26 யயீரியனான ஈராவும்
தாவீதுக்குமுதலைமச்சராகஇருந்தான்.

அத்த யாயம் 21
க ப ேயானியர்கள்பழிவாங்கப்படுதல்

1 தாவீதன் நாட்களில் மூன்று வருடங்கள் தீராத பஞ்சம் உண்டாயருந்தது;
அப்ெபாழுது தாவீது ெயேகாவாவுைடய முகத்ைதத் ேதடினான். ெயேகாவா:
க ப ேயானியர்கைளக் ெகான்றுேபாட்ட சவுலுக்காகவும், இரத்தப்ப ரியரான
அவன் குடும்பத்தாருக்காகவும் இது உண்டானது என்றார். 2 அப்ெபாழுது
ராஜா: க ப ேயானியர்கைள அைழத்தான்; க ப ேயானியர்கேளா, இஸ்ரேவல்
மக்களாக இல்லாமல் எேமாரியர்களில் மீதயாக இருந்தவர்கள்; அவர்களுக்கு
இஸ்ரேவல் மக்கள் ஆைணயட்டிருந்தும், சவுல் இஸ்ரேவல் மக்களுக்காகவும்,
யூதாவுக்காகவும் காண்பத்த ைவராக்கயத்தனால் அவர்கைள ெவட்ட
வைகேதடினான். 3 ஆைகயால் தாவீது க ப ேயானியர்கைளப் பார்த்து: நான்
உங்களுக்குச் ெசய்யேவண்டியது என்ன? ெயேகாவாவுைடய நன்ைமகைளயும்
வாக்குத்தத்தங்கைளயும் சுதந்த ரத்துக்ெகாண்டிருக்க ற அவருைடய மக்கைள
நீங்கள் ஆசீர்வத க்கும்படி, நான் ெசய்யேவண்டிய பரிகாரம் என்ன என்று
ேகட்டான். 4 அப்ெபாழுது க ப ேயானியர்கள் அவைனப் பார்த்து: சவுேலாடும்
அவன் குடும்பத்தார்கேளாடும் எங்களுக்கு இருக்கற காரியத்த ற்காக
எங்களுக்கு ெவள்ளியும் ெபான்னும் ேதைவயல்ைல; இஸ்ரேவலில் ஒருவைனக்
ெகான்றுேபாடேவண்டும் என்பதும் எங்களுைடய வருப்பம் இல்ைல என்றார்கள்.
அப்ெபாழுது அவன்: அப்படியானால், நான் உங்களுக்கு என்ன ெசய்யேவண்டும்
என்று ெசால்லுகறீர்கள் என்று ேகட்டான். 5அவர்கள் ராஜாைவ ேநாக்க : நாங்கள்
இஸ்ரேவலின் எல்ைலகளில் எங்கும் இல்லாதபடி, அழிந்துேபாக எவன் எங்கைள
அழித்து எங்களுக்குத் தீங்குெசய்ய நைனத்தாேனா, 6அவன் மகன்களில் ஏழுேபர்
ெயேகாவாெதரிந்துெகாண்டசவுலின்ஊரானக பயாவ ேலநாங்கள்அவர்கைளக்
கர்த்தருக்ெகன்று தூக்கல்ேபாட, எங்களுக்கு ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படேவண்டும்
என்றார்கள். நான் அவர்கைள ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன் என்று ராஜா ெசான்னான்.
7 ஆனாலும் தாவீதும் சவுலின் மகனான ேயானத்தானும் ெயேகாவாவுக்கு
ெசய்துெகாண்ட ஆைணக்காக, ராஜா சவுலின் மகனான ேயானத்தானின் மகன்
ேமவ ேபாேசத்ைதத் தப்பவ ட்டு, 8ஆயாவன் மகளான ரிஸ்பாள் சவுலுக்குப் ெபற்ற
அவளுைடய இரண்டு மகன்களான அர்ேமானிையயும், ேமவ ேபாேசத்ைதயும்,
சவுலின் மகள்களான ேமரப் ேமேகாலாத்தயனான பர்சலாயயன் மகனான
ஆதரிேயலுக்குப்ெபற்றஅவளுைடயஐந்துமகன்கைளயும் ப டித்து, 9அவர்கைளக்
க ப ேயானியர்கள் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தான்; அவர்கைளக் ெயேகாவாவுைடய
சமூகத்தல் மைலயன்ேமல் தூக்கல்ேபாட்டார்கள்; அப்படிேய அவர்கள்
ஏழுேபர்களும் ஒன்றாக இறந்தார்கள்; வாற்ேகாதுைம அறுப்பு துவங்குகற
அறுப்புக்காலத்தன் ஆரம்ப நாட்களிேல அவர்கள் ெகால்லப்பட்டார்கள்.
10 அப்ெபாழுது ஆயாவன் மகளான ரிஸ்பாள் சணல்நூல் துணிைய
எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய், அைதப் பாைறயன்ேமல் வ ரித்து, அறுப்புநாட்களின்
ஆரம்பம் முதல் வானத்தலிருந்து அவர்கள்ேமல் மைழெபய்யும்வைர பகலில்
ஆகாயத்துப் பறைவகேளா இரவல் காட்டுமிருகங்கேளா அந்த உடல்கைளத்
ெதாந்தரவுெசய்யாதபடிபார்த்துவந்தாள். 11ஆயாவன்மகளானரிஸ்பாள்என்னும்
சவுலின் மறுமைனயாட்டி ெசய்தது தாவீதுக்கு அறவக்கப்பட்டேபாது, 12 தாவீது
ேபாய், ெபலிஸ்தர்கள் கல்ேபாவாவ ேல சவுைல ெவட்டினேபாது, ெபத்சானின்
வீதய ேல தூக்க ப்ேபாடப்பட்டதும், கீேலயாத்தலுள்ள யாேபஸ் பட்டணத்தார்கள்
அங்ேக ேபாய்த் தருட்டுத்தனமாகக் ெகாண்டுவந்ததுமான சவுலின்
எலும்புகைளயும், அவனுைடய மகனான ேயானத்தானின் எலும்புகைளயும்,
அவர்களிடத்தலிருந்து எடுத்து, 13அங்ேக இருந்து அைவகைளக் ெகாண்டுவந்து,
தூக்கப்ேபாடப்பட்டவர்களின் எலும்புகைளயும் அைவகேளாடு ேசர்த்து, 14 சவுலின்
எலும்புகைளயும் அவன் மகனான ேயானத்தானின் எலும்புகைளயும், ெபன்யமீன்
ேதசத்து ேசலா ஊரிலிருக்க ற அவனுைடய தகப்பனான கீசன் கல்லைறயல்
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அடக்கம்ெசய்தான்; ராஜாகட்டைளய ட்டபடிெயல்லாம்ெசய்தார்கள்;அதற்குப்பன்பு
ேதவன்ேதசத்த ற்காகச் ெசய்யப்பட்ட ேவண்டுதைலக் ேகட்டார்.

ெபலிஸ்தர்களுக்குவேராதமாகயுத்தம்
15 பன்பு ெபலிஸ்தர்கள் இஸ்ரேவலர்கள்ேமல் யுத்தம்ெசய்தார்கள்; அப்ெபாழுது

தாவீதும் அவேனாடு அவனுைடய இராணுவமும் ேபாய், ெபலிஸ்தர்கேளாடு
யுத்தம்ெசய்தார்கள்; தாவீது கைளத்துப்ேபானான். 16 அப்ெபாழுது முந்நூறு
ேசக்கல் நைற ெவண்கலமான ஈட்டிையப் ப டிக்க றவனும், புது பட்டயத்ைத
கட்டிக்ெகாண்டவனுமான இஸ்பெபேனாப் என்னும் இராட்சத சந்ததயர்களில்
ஒருவன் தாவீைத ெவட்டேவண்டும் என்று இருந்தான். 17 ெசருயாவன்
மகனான அப சாய் ராஜாவுக்கு உதவயாக வந்து, ெபலிஸ்தயைன ெவட்டிக்
ெகான்றுேபாட்டான். அப்ெபாழுது தாவீதன் மனிதர்கள்: இஸ்ரேவலின்
வளக்கு அைணந்துேபாகாதபடி, நீர் இனி எங்கேளாடு யுத்தத்த ற்குப்
புறப்படேவண்டாம் என்று அவனுக்கு ஆைணயட்டுச் ெசான்னார்கள்.
18 அதற்குப்பன்பு ெபலிஸ்தேராடு தரும்பவும் ேகாப ேல யுத்தம்நடந்தது;
ஊசாத்தயனாகயச ப்ெபக்காய்இராட்சதசந்ததயானசாப்ைபெவட்டிப்ேபாட்டான்.
19 ெபலிஸ்தர்கேளாடு இன்னும் ேவெறாரு யுத்தம் ேகாப ேல உண்டானேபாது,
யாெரெயார்க மின் மகனான எல்க்கானான் என்னும் ெபத்ெலேகமியன் காத்
ஊைரச்ேசர்ந்த ேகாலியாத்தன் சேகாதரைன ெவட்டினான்; அவனுைடய ஈட்டிக்
கம்பானது ெநய்க றவர்களின் தற மரம்ேபால ெபரிதாக இருந்தது. 20இன்னும்ஒரு
யுத்தம் காத் ஊரிேல நடந்தேபாது, அங்ேக உயரமான ஒரு மனிதன் இருந்தான்;
அவன்ைககளில்ஆறுஆறுவரல்களும்அவன்கால்களில்ஆறுஆறுவரல்களும்,
ஆக இருபத்து நான்கு வ ரல்களுள்ளவன்; இவனும் இராட்சத ப றவயாக இருந்து,
21இஸ்ரேவலர்கைளச் சப த்தான்; தாவீதன் சேகாதரனான சீேமயாவன் மகனான
ேயானத்தான் அவைன ெவட்டினான். 22 இந்த நான்கு ேபர்களும் காத்தூரிேல
இராட்சதனுக்குப் ப றந்தவர்கள்; இவர்கள் தாவீதன் ைகயனாலும் அவன்
வீரர்களின்ைகயனாலும்இறந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 22
தாவீதன்துத ப் பாடல்

1 ெயேகாவா தாவீைத அவனுைடய எல்லா எத ரிகளின் ைகக்கும், சவுலின்
ைகக்கும், வலக்க வடுவத்தேபாது, அவன் ெயேகாவாவுக்கு முன்பாகப் பாடின
பாட்டு:
2 “ெயேகாவா என்னுைடயகன்மைலயும்,
என்னுைடயேகாட்ைடயும்,
என்னுைடயஇரட்சகருமானவர்.
3ேதவன்நான்நம்பயருக்க றகன்மைலயும்,
என்னுைடயேகடகமும், என்னுைடயபாதுகாப்பன்ெகாம்பும்,
என்னுைடயஉயர்ந்தஅைடக்கலமும்,
என்னுைடயஇருப்ப டமும்,
என்னுைடயஇரட்சகருமானவர்;
என்ைனத்துன்பத்த ற்குவலக்க இரட்ச க்க றவர்அவேர.
4துதக்குக்காரணரானெயேகாவாைவேநாக்க க்கூப்படுேவன்;
அதனால்என்னுைடயஎத ரிகளுக்குவலக்க இரட்ச க்கப்படுேவன்.
5மரணஅைலகள்என்ைனச்சூழ்ந்துெகாண்டு,
பயனற்றெவள்ளப்ெபருக்குஎன்ைனப்பயப்படுத்தனது.
6பாதாளக்கட்டுகள்என்ைனச்சூழ்ந்துெகாண்டது;
மரணக்கண்ணிகள்என்ேமல்வழுந்தது.
7எனக்குஉண்டானெநருக்கத்த ேலெயேகாவாைவேநாக்க க்கூப்ப ட்டு,
என்னுைடயேதவைனேநாக்க க்கூப்ப ட்ேடன்;
தமதுஆலயத்தலிருந்துஎன்னுைடயசத்தத்ைதக் ேகட்டார்;
என்னுைடயகூப்படுதல்அவர்ெசவ களில்வழுந்தது.
8அப்ெபாழுதுபூமிஅைசந்துஅத ர்ந்தது;
அவர் ேகாபங்ெகாண்டதால்வானத்தன்அஸ்தபாரங்கள்குலுங்க அைசந்தது.
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9அவர் நாச யலிருந்துபுைகவந்தது,
அவர்வாயலிருந்துஒளிவீசும்அக்கனி புறப்பட்டது,
அதனால்தீப்பற்ற க்ெகாண்டது.
10வானங்கைளத்தாழ்த்த இறங்கனார்;அவர்பாதங்களின்கீழ்காரிருள்இருந்தது.
11ேகருபீனின்ேமல்ஏற ேவகமாகப் பறந்துெசன்றார்.
காற்றன்இறக்ைககளின்ேமல்காட்ச யளித்தார்.
12 வானத்து ேமகங்களில் கூடிய தண்ணீர்களின் இருைளத் தம்ைமச் சுற்றலும்

இருக்கும்கூடாரமாக்கனார்.
13அவருக்குமுன்பாகஇருந்தமின்னலினால்ெநருப்புத்தழலும்எரிந்தது.
14ெயேகாவாவானத்தலிருந்துஇடிையப்ேபாலமுழங்க ,
சர்வவல்லைமயுள்ளேதவன்தமதுசத்தத்ைதத்ெதானிக்கச் ெசய்தார்.
15அவர்அம்புகைளஎய்து,
அவர்கைளச் ச தறடித்து,
மின்னல்கைளஉபேயாக த்து,
அவர்கைளச் ச தறடித்தார்.
16 ெயேகாவாவுைடய கடிந்துெகாள்ளுதலினாலும், அவருைடய நாச யன் சுவாசக்

காற்றனாலும்சமுத்த ரத்தன்மதகுகள்தறக்கப்பட்டு,
பூமியன்அஸ்தபாரங்கள்காணப்பட்டது.
17உயரத்தலிருந்துஅவர்ைகநீட்டி,
என்ைனப்ப டித்து,ெவள்ளப்ெபருக்கல்இருக்கறஎன்ைனத்தூக்கவ ட்டார்.
18என்ைனவடெபலவானாகஇருந்த
என்னுைடயஎத ரிக்கும் என்னுைடயவ ேராத களுக்கும்என்ைனவடுவத்தார்.
19என்னுைடயஆபத்துநாளிேல எனக்குஎத ராகவந்தார்கள்;
ெயேகாவாேவா எனக்குஆதரவாகஇருந்தார்.
20என்ேமல்அவர் ப ரியமாகஇருந்தபடியால்,
என்ைனத்தப்புவத்தார்.*
21ெயேகாவா என்னுைடயநீத க்குத்தகுந்தபடி எனக்குபதல்அளித்தார்;
என்னுைடயைககளின்சுத்தத்த ற்குத்தகுந்தபடி
எனக்குச் சரிக்கட்டினார்.
22ெயேகாவாவுைடயவழிகைளக்காத்துக்ெகாண்டுவந்ேதன்;
நான்என்னுைடயேதவனுக்குத்துேராகம்ெசய்ததல்ைல.
23அவருைடயநயாயங்கைளெயல்லாம் எனக்குமுன்பாக நறுத்த ேனன்;
நான்அவருைடயகட்டைளகைளவ ட்டுவலகாமல்,
24அவருக்குமுன்பாகமனஉண்ைமயாகஇருந்து,
பாவத்த ற்குஎன்ைனவலக்க க்காத்துக்ெகாண்ேடன்.
25ஆைகயால்ெயேகாவா என்னுைடயநீத க்குத்தகுந்தபடியும்,
தம்முைடய கண்களுக்கு முன்பாக இருக்க ற என்னுைடய

சுத்தத்த ற்குத்தகுந்தபடியும்எனக்குபலனளித்தார்.
26தயவுள்ளவனுக்குநீர் தயவுள்ளவராகவும்,
உத்தமனுக்குநீர்உத்தமராகவும்,
27புனிதனுக்குநீர் புனிதராகவும்,
மாறுபாடுஉள்ளவர்களுக்குநீர் மாறுபடுகறவராகவும் ேதான்றுவீர்.
28சறுைமப்பட்ட மக்கைளஇரட்ச ப்பீர்;
ெபருைமயுள்ளவர்கைளத்தாழ்த்த,
உம்முைடயகண்கள்அவர்களுக்குவேராதமாகத் தருப்பப்பட்டிருக்க றது.
29கர்த்தராக ய ேதவரீர் என்னுைடயவளக்காகஇருக்க றீர்;
ெயேகாவா என்னுைடயஇருைளெவளிச்சமாக்குக றவர்.
30உம்மாேலநான்ஒருேசைனக்குள்பாய்ந்துேபாேவன்†;
என்னுைடயேதவனாேலஒருமதைலத்தாண்டுேவன்.
31ேதவனுைடயவழி உத்தமமானது;
ெயேகாவாவுைடயவசனம்சுத்தமானது;
தம்ைமநம்புக றஅைனவருக்கும்அவர் ேகடகமாகஇருக்க றார்.

* அத்த யாயம் 22:20 22:20வசாலமானஇடத்த ேலஎன்ைனக்ெகாண்டுவந்து † அத்த யாயம் 22:30 22:30
மித ப்ேபன்
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32ெயேகாவாைவத்தவ ர ேதவன்யார்?
நம்முைடய ேதவைனயன்ற கன்மைலயும்யார்?
33ேதவன்எனக்குப்ெபலத்தஅரணானவர்;
அவர் என்னுைடயவழிையச்ெசவ்ைவப்படுத்துகறவர்.
34அவர் என்னுைடயகால்கைளமான்களுைடயகால்கைளப்ேபாலமாற்ற ,
உயர்ந்தமைலகளில் என்ைனநறுத்துகறார்.
35ெவண்கலவல்லும்என்னுைடயகரங்களால்வைளயும்படி,
என்னுைடயைககைளயுத்தத்த ற்குப்.
36உம்முைடயஇரட்ச ப்பன்ேகடகத்ைதயும்எனக்குத்தந்தீர்;
உம்முைடயதயவுஎன்ைனப்ெபரியவனாக்கும்.
37என்னுைடயகால்கள்வழுக்காதபடி நான்நடக்க றவழிையஅகலமாக்கனீர்.
38என்னுைடயஎத ரிகைளப் பன்ெதாடர்ந்துஅவர்கைளஅழிப்ேபன்;
அவர்கைளஅழிக்கும்வைரக்கும்தரும்பமாட்ேடன்.
39அவர்கள்எழுந்தருக்கமுடியாதபடி என்னுைடயபாதங்களின்கீழ்வழுந்தார்கள்;
அவர்கைளமுறயடித்துெவட்டிேனன்.
40யுத்தத்த ற்குநீர் என்ைனெபலத்தால்இைடகட்டி,
என்ேமல்எழும்பனவர்கைளஎன்கீழ்வழும்படிச்ெசய்தீர்.
41நான்என்னுைடயவ ேராதையஅழிக்கும்படி,
என்னுைடயஎத ரிகளின்ப டரிையஎனக்குஒப்புக்ெகாடுத்தீர்.
42அவர்கள்ேநாக்க ப் பார்க்க றார்கள்,
அவர்கைளஇரட்ச ப்பவர்கள்ஒருவருமில்ைல;
ெயேகாவாைவேநாக்க ப் பார்க்க றார்கள்,
அவர்களுக்குஅவர் பதல்ெகாடுக்க றதல்ைல.
43அவர்கைளபூமியன்தூளாகஇடித்து,
ெதருக்களின் ேசற்ைறப்ேபாலஅவர்கைளமித த்து ச தறச்ெசய்க ேறன்.
44என்னுைடயமக்களின் சண்ைடகளுக்குநீர் என்ைனவலக்கவ ட்டு,
ேதசங்களுக்குஎன்ைனத்தைலவனாகைவக்க றீர்;
நான்அறயாதமக்கள்என்ைனப்பணிக றார்கள்.
45அந்நயர்கள்எனக்குஎத ராகப் ேபச அடங்க ,
என்னுைடயசத்தத்ைதக் ேகட்டவுடேனஎனக்குக்கீழ்ப்படிக றார்கள்.
46அந்நயர்கள்பயந்துேபாய்,
தங்கள்ேகாட்ைடகளிலிருந்துபயத்ேதாடு புறப்படுக றார்கள்.
47 ெயேகாவா ஜீவனுள்ளவர்; என்னுைடய கன்மைலயானவர்

ஸ்ேதாத்தரிக்கப்படுவாராக;
என்னுைடயஇரட்ச ப்பன்கன்மைலயானேதவன்உயர்ந்தருப்பாராக.
48அவர் எனக்காகப் பழிக்குப் பழி வாங்க ,
மக்கைளஎனக்குக்
கீழ்ப்படுத்துகற ேதவனானவர்.
49அவேர என்னுைடயஎத ரிகளுக்குஎன்ைனவலக்க வடுவக்க றவர்;
எனக்குவ ேராதமாக எழும்புக றவர்கள்ேமல்
என்ைனஉயர்த்த க்ெகாடுைமயானமனிதனுக்குஎன்ைனத்தப்புவக்க றீர்.
50இதனால்ெயேகாவாேவ,
ேதசங்களுக்குள்உம்ைமத்துத த்து,
உம்முைடயநாமத்த ற்குதுத ப் பாடல்கள்பாடுேவன்.
51தாம் ஏற்படுத்தனராஜாவுக்கு
மகத்தானஇரட்ச ப்ைபஅளித்து,
தாம்அப ேஷகம்ெசய்ததாவீதுக்கும்
அவனுைடயசந்தத க்கும்என்ெறன்றும்கருைபெசய்க றார்.”

அத்த யாயம் 23
தாவீதன்கைடச வார்த்ைதகள்

1தாவீதன்கைடச வார்த்ைதகள்:
“ேமன்ைமயாகஉயர்த்தப்பட்டு,யாக்ேகாபுைடய ேதவனால்அப ேஷகம்ெபற்று,
இஸ்ரேவலின்சங்கீதங்கைளஇனிைமயாகப் பாடின
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ஈசாயன்மகனானதாவீதுஎன்னும்மனிதன்ெசால்லுகறதுஎன்னெவன்றால்;
2ெயேகாவாவுைடயஆவயானவர் என்ைனக்ெகாண்டுேபசனார்;
அவருைடயவசனம்என்னுைடயநாவல்இருந்தது.
3இஸ்ரேவலின்ேதவனும்இஸ்ரேவலின்கன்மைலயுமானவர்
எனக்குச்ெசால்லிஉைரத்ததாவது:
நீத பதயாக மனிதர்கைளஆட்ச ெசய்து,
ெதய்வபயத்ேதாடுஆளுகறவர்இருப்பார்.
4அவர்காைலயல்ேமகம்இல்லாமல்உத த்து,
மைழக்குப்பன்புதன்னுைடயெவளிச்சத்தனால்
புல்ைலபூமியலிருந்துமுைளக்கச்ெசய்க ற
சூரியனுைடயவடியற்காலெவளிச்சத்ைதப்ேபாலஇருப்பார் என்றார்.
5என்னுைடயவீடுேதவனிடம்இப்படிஇருக்காேதா?
அைனத்தும்தீர்மானித்தருக்க ற ந ச்சயமானந த்தயஉடன்படிக்ைகைய
என்னுடன்அவர்ெசய்தருக்க றார்;
ஆதலால்என்னுைடயஎல்லாஇரட்ச ப்பும்
எல்லாவாஞ்ைசயும்ெபருகச்ெசய்யாமல்இருப்பாேரா?
6தீயவர்கள்அைனவரும்,ைகயனால்ப டிக்கப்படமுடியாததாக
எற ந்துேபாடப்படேவண்டியமுள்ளுக்குச் சமானமானவர்கள்.
7அைவகைளஒருவன்ெதாடப்ேபானால்,
இரும்பாலானஆயுதத்ைதயும்ஈட்டிப்ப டிையயும்இறுகப்ப டித்துக்ெகாள்ளேவண்டும்;
அைவகள் இருக்கற இடத்த ேலேய அக்கனியால் முழுவதும் சுட்ெடரிக்கப்படும்”

என்றான்.
8 தாவீதுக்கு இருந்த பலசாலிகளின் ெபயர்கள்: தக்ெகேமானியன் மகனான

ேயாேசப்பாெசெபத் என்பவன் இராணுவ அதகாரிகளின் தைலவன்; இவன்
800 ேபைர ஒன்றாக ெவட்டிப்ேபாட்ட அதீேனாஏஸ்னி ஊைரச்ேசர்த்தவன்.
9இவனுக்கு இரண்டாவது, அேகாயன் மகனான ேதாேதாவன் மகன் எெலயாசார்
என்பவன்; இவன் ெபலிஸ்தர்கள் யுத்தத்த ற்குக் கூடின இடத்த ேல இஸ்ரேவல்
மனிதர்கள் ேபாகும்ேபாது, தாவீேதாடு இருந்து ெபலிஸ்தர்கைள சப த்த மூன்று
பலசாலிகளில் ஒருவனாக இருந்தான். 10 இவன் எழுந்து தன்னுைடய ைக
ேசார்ந்து,தன்னுைடயைகபட்டயத்ேதாடுஒட்டிக்ெகாள்ளும்வைரெபலிஸ்தர்கைள
ெவட்டினான்; அன்ைறயதனம் ெயேகாவா ெபரிய இரட்ச ப்ைப நடத்தனார்;
மக்கள்ெகாள்ைளயடுவதற்குமட்டும்அவனுக்குப் பன்ெசன்றார்கள். 11இவனுக்கு
மூன்றாவது, ஆேகயன் மகனான சம்மா என்னும்ஆராரியன்; சறுபயறு நைறந்த
வயலிருந்தஇடத்த ேலெபலிஸ்தர்கள்ஏராளமாகக்கூடி,மக்கள்ெபலிஸ்தர்கைளக்
கண்டு ஓடுகறேபாது, 12 இவன் அந்த நலத்தன் நடுவ ேல நன்று அைதக்
காப்பாற்ற , ெபலிஸ்தர்கைளக் ெகான்றுேபாட்டான்; அதனால் ெயேகாவா ெபரிய
இரட்ச ப்ைப நடத்தனார். 13 முப்பது தைலவருக்குள்ேள இந்த மூன்று ேபர்களும்
அறுவைடயன் நாளில் அதுல்லாம் ெகபய ேல தாவீத டம் ேபாயருந்தார்கள்;
ெபலிஸ்தர்களின் பைட ெரப்பாயீம் பள்ளத்தாக்க ேல முகாமிட்டேபாது, 14 தாவீது
பாதுகாப்பான ஒரு இடத்தல் இருந்தான்; அப்ெபாழுது ெபலிஸ்தர்களின் முகாம்
ெபத்ெலேகமிேலஇருந்தது. 15தாவீதுெபத்ெலேகமின்நுைழவுவாயலில்இருக்கற
கணற்றன் தண்ணீரின்ேமல் ஆைசெகாண்டு: என்னுைடய தாகத்த ற்குக்
ெகாஞ்சம் தண்ணீர் ெகாண்டுவருகறவன் யார் என்றான். 16 அப்ெபாழுது இந்த
மூன்று ெபலசாலிகளும் ெபலிஸ்தர்களின் முகாமில் துணிந்து புகுந்துேபாய்,
ெபத்ெலேகமின் நுைழவுவாசலில் இருக்கற கணற்ற ேல தண்ணீர் ெமாண்டு,
தாவீத டம் ெகாண்டு வந்தார்கள்; ஆனாலும் அவன் அைதக் குடிக்க மனம்
இல்லாமல் அைதக் ெயேகாவாெவக்ெகன்று ஊற்றப்ேபாட்டு: 17 ெயேகாவாேவ,
தங்கள் உயைர ெபாருட்டாக எண்ணாமல் ேபாய்வந்த அந்த மனிதர்களின்
இரத்தத்ைதக் குடிக்கும் இந்தச்ெசயல் எனக்குத் தூரமாக இருப்பதாக என்று
ெசால்லி, அைதக் குடிக்க மனம் இல்லாமலிருந்தான்; இப்படி இந்த மூன்று
ெபலசாலிகளும் ெசய்தார்கள். 18 ேயாவாபன் சேகாதரனும் ெசருயாவன்
மகனுமான அப சாய் என்பவன், அந்த மூன்றுேபரில் முதன்ைமயானவன்; அவன்
தன்னுைடய ஈட்டிைய ஓங்க 300 ேபைரக் ெகான்றதால், இந்த மூன்றுேபர்களில்
ெபயர்ெபற்றவனானான். 19இந்த மூன்றுேபர்களில் அவன் ேமன்ைமயுள்ளவனாக
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இருந்ததால் அல்லேவா, அவர்களில் தைலவனானான்; ஆனாலும் அந்த முந்தன
மூன்றுேபருக்கு அவன் சமமானவன் அல்ல. 20 பலசாலியான ேயாய்தாவன்
மகனும் கப்ெசேயல் ஊைரச்ேசர்ந்தவனுமான ெபனாயாவும் ெசயல்களில்
வல்லவனாக இருந்தான்; அவன் ேமாவாப் ேதசத்தன் இரண்டு வலிைமயான
சங்கங்கைளக் ெகான்றதுமல்லாமல், உைறந்த மைழக்காலத்தல் அவன்
இறங்க ப்ேபாய், ஒரு ெகப க்குள் இருந்த ஒரு சங்கத்ைதயும் ெகான்றுேபாட்டான்.
21 அவன் பயங்கர உயரமுள்ள ஒரு எக ப்தயைனயும் ெகான்றுேபாட்டான்; அந்த
எக ப்தயன் ைகயல் ஒரு ஈட்டி இருக்கும்ேபாது, இவன் ஒரு தடிையப்ப டித்து,
அவனிடம் ேபாய், அந்த எக ப்தயன் ைகயலிருந்த ஈட்டிையப் படுங்க , அவன்
ஈட்டியாேலஅவைனக்ெகான்றுேபாட்டான். 22இைவகைளேயாய்தாவன்மகனான
ெபனாயா ெசய்தபடியால், மூன்று பலசாலிகளுக்குள்ேள புகழ்ெபற்றவனாக
இருந்தான். 2330 ேபர்களிலும்இவன்ேமன்ைமயுள்ளவன்;ஆனாலும்அந்தமுந்தன
மூன்றுேபருக்கும் இவன் சமானமானவன் அல்ல; இவைன தாவீது தன்னுைடய
ெமய்க்காவலர்களுக்குத்தைலவனாகைவத்தான்.

24 ேயாவாபன் தம்ப ஆசேகல் மற்ற 30 ேபர்களில் ஒருவன்; அவர்கள்
யாெரனில், ெபத்லேகம் ஊைரச்ேசர்ந்த ேதாேதாவன் மகன் எல்க்கானான்,
25 ஆேராத யனான சம்மா, ஆேராத யனான எலிக்கா, 26 பல்தயனான ஏெலஸ்,
இக்ேகசன் மகனான ஈரா என்னும் ெதக்ேகாவயன். 27 ஆனேதாத்தயனான
அப ேயசர், ஊசாத்தயனாகய ெமபுன்னாய , 28 அேகாகயனான சல்ேமான்,
ெநத்ேதாபாத்தயனான மகராய , 29 பானாவன் மகனான ஏேலப் என்னும்
ெநத்ேதாபாத்தயன், ெபன்யமீன் வம்சத்தார்களின் க பயா ஊைரச்ேசர்ந்த
ரிபாயன் மகன் இத்தாய , 30 ப ரத்ேதானியனான ெபனாயா, காகாஸ்
நீேராைடகளின் ேதசத்தானான ஈத்தாய , 31 அர்பாத்தயனாகய அபஅல்ெபான்,
பருமியனான அஸ்மாேவத், 32 சால்ேபானியனான ஏலியாபா, யாேசனின்
மகன்களில் ேயானத்தான் என்பவன். 33ஆராரியனான சம்மா, சாராரின் மகனான
அகயாம் என்னும் ஆராரியன், 34 மாகாத்தயனின் மகனான அகஸ்பாய ம் மகன்
எலிப்ெபேலத், கீேலானியனான அகத்ேதாப்ேபலின் மகன் எலியாம் என்பவன்.
35 கர்ேமலியனான எஸ்ராய , அர்பயனான பாராய , 36 ேசாபா ஊைரச்ேசர்ந்த
நாத்தானின் மகன் ஈகால், காத்தயனான பானி, 37 அம்ேமானியனான ேசேலக்,
ெசருயாவன் மகனான ேயாவாபன் ஆயுதம் ஏந்தய ெபேராத்தயனான நகராய்,
38இத்ரியனான ஈரா, இத்ரியனான காேரப், 39 ஏத்தயனான உரியா என்பவர்கேள;
ஆக 37 ேபர்.

அத்த யாயம் 24
தாவீதுவீரர்கைளக்கணக்ெகடுத்தல்

1 ெயேகாவாவுைடய ேகாபம் தரும்ப இஸ்ரேவலின்ேமல் வந்தது. இஸ்ரேவல்
யூதா என்பவர்கைள எண்ணிக்ைக பார் என்று அவர்களுக்கு எத ராகச்
ெசால்லுகறதற்கு தாவீது தூண்டப்பட்டான். 2 அப்படிேய ராஜா தன்ேனாடு
இருக்கற தளபதயான ேயாவாைபப் பார்த்து: மக்களின் எண்ணிக்ைகைய
நான் அறயும்படி நீ தாண்முதல் ெபெயர்ெசபா வைரயுள்ள இஸ்ரேவலர்களின்
ேகாத்த ரங்கள் எங்கும் சுற்ற த்த ரிந்து மக்கைளக் கணக்ெகடுங்கள் என்றான்.
3 அப்ெபாழுது ேயாவாப் ராஜாைவப் பார்த்து: ராஜாவான என் ஆண்டவனுைடய
கண்கள் காணும்படி உம்முைடய ேதவனான ெயேகாவா மக்கைள இப்ெபாழுது
இருக்கறைதவ ட, நூறுமடங்கு அதகமாகப் ெபருகச்ெசய்வாராக; ஆனாலும்
என் ஆண்டவனான ராஜா இந்தக் காரியத்ைத வரும்புக றது என்ன
என்றான். 4 ஆனாலும் ேயாவாபும் இராணுவத்தைலவர்களும் ெசான்ன
வார்த்ைத ெசல்லாமற்ேபாகும்படி, ராஜாவன் வார்த்ைத பலத்தது; அப்படிேய
இஸ்ரேவல் மக்கைளக் கணக்ெகடுக்க, ேயாவாபும் இராணுவத்தைலவர்களும்
ராஜாைவவ ட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபாய், 5 ேயார்தான் நதையக் கடந்து, காத் என்னும்
ஆறுகளின் நடுேவ இருக்கற பட்டணத்தற்கு வலதுபுறமான ஆேராேவரிலும்
யாேசரிடத்தலும் முகாமிட்டு, 6அங்ேகயருந்து கீேலயாத்த ற்கும் தாதீம்ஒத்ச க்கும்
ேபாய், அங்ேகயருந்து தாண்யானுக்கும், சீேதானின் சுற்றுப்புறங்களுக்கும்
ேபாய், 7 ப ற்பாடு தீரு என்னும் ேகாட்ைடக்கும் ஏவயர்கள், கானானியர்களுைடய
எல்லா பட்டணங்களுக்கும் ேபாய், அங்ேகயருந்து யூதாவன் ெதன்புறமான
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ெபெயர்ெசபாவுக்குப் ேபாய், 8 இப்படி ேதசெமங்கும் சுற்ற த்த ரிந்து, ஒன்பது
மாதங்களும் இருபது நாட்களும் ஆனபறகு எருசேலமிற்கு வந்தார்கள்.
9 ேயாவாப் மக்கைளக் கணக்ெகடுத்த ெதாைகைய ராஜாவுக்குக் ெகாடுத்தான்;
இஸ்ரேவலிேல பட்டயம் எடுக்கத்தக்க யுத்தவீரர்கள் 8,00,000 ேபர் இருந்தார்கள்;
யூதாமனிதர்கள் 5,00,000 ேபர்இருந்தார்கள்.

10 இவ்வதமாக மக்கைள எண்ணிப்பார்த்த பன்பு, ராஜாவன் இருதயம்
அவைன ேநாகடித்தது; அப்ெபாழுது தாவீது ெயேகாவாைவ ேநாக்க : நான்
இப்படிச் ெசய்ததால் ெபரிய பாவம் ெசய்ேதன்; இப்ேபாதும் ஆண்டவேர,
உமது அடியானின் அக்க ரமத்ைத நீக்கவடும்; நான் ெபரிய முட்டாள்தனமான
காரியம் ெசய்ேதன் என்றான். 11 தாவீது காைலயல் எழுந்தேபாது, தாவீதன்
ஞானதருஷ்டிக்காரனான காத் என்னும் தீர்க்கதரிச க்குக் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத உண்டாக ச் ெசான்னது: 12 நீ தாவீத டம் ேபாய், மூன்று காரியங்கைள
உனக்கு முன்பாக ைவக்க ேறன்; அைவகளில் ஒரு காரியத்ைதத் ெதரிந்துெகாள்,
அைத நான் உனக்குச் ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவா உைரக்க றார் என்று ெசால்
என்றார். 13 அப்படிேய காத் தாவீத டம் வந்து, அவைன ேநாக்க : உம்முைடய
ேதசத்த ேல ஏழு* வருடங்கள் பஞ்சம் வரேவண்டுேமா? அல்லது மூன்று
மாதங்கள் உம்முைடய எத ரிகள் உம்ைமப் பன்ெதாடர, நீர் அவர்களுக்கு முன்பாக
ஓடிப்ேபாகேவண்டுேமா? அல்லது உம்முைடய ேதசத்தல் மூன்று நாட்கள்
ெகாள்ைளேநாய்உண்டாக ேவண்டுேமா? இப்ேபாதும் என்ைனஅனுப்பனவருக்கு
நான்என்னபதல்ெகாண்டுேபாகேவண்டும்என்பைதநீர்ேயாச த்துப்பாரும்என்று
ெசான்னான். 14 அப்ெபாழுது தாவீது காத்ைத ேநாக்க : ெகாடிய ப ரச்சைனயல்
அகப்பட்டிருக்க ேறன்; இப்ேபாது நாம் ெயேகாவாவுைடய ைகய ேல வழுேவாமாக;
அவருைடய இரக்கங்கள் மிகப்ெபரியது; மனிதர்கள் ைகய ேல வழாமல்
இருப்ேபனாக என்றான்.

15 அப்ெபாழுது ெயேகாவா இஸ்ரேவலிேல அன்று காைலதுவங்க
குறத்தகாலம்வைர ெகாள்ைளேநாைய வரச்ெசய்தார்; அதனால் தாண்முதல்
ெபெயர்ெசபாவைரயுள்ளமக்களில் 70,000 ேபர்இறந்துேபானார்கள். 16ேதவதூதன்
எருசேலைம அழிக்கத் தன்னுைடய ைகைய அதன்ேமல் நீட்டினேபாது, ெயேகாவா
அந்தத் தீங்குக்கு மனேவதைனயைடந்து, மக்கைள அழிக்க ற தூதைன ேநாக்க :
ேபாதும், இப்ேபாது உன்னுைடய ைகைய நறுத்து என்றார்; அந்த ேவைளயல்
ெயேகாவாவுைடய தூதன் எபூசயனான அர்வனாவனுைடய ேபாரடிக்க ற
களத்த ற்குேநராகஇருந்தான். 17மக்கைளேவதைனப்படுத்துகறதூதைனதாவீது
கண்டேபாது, அவன்ெயேகாவாைவ ேநாக்க : இேதா, நான்தான் பாவம் ெசய்ேதன்;
நான்தான் அக்க ரமம் ெசய்ேதன்; இந்த ஆடுகள் என்ன ெசய்தது? உம்முைடய
ைக எனக்கும் என்னுைடய தகப்பன் வீட்டுக்கும் வ ேராதமாக இருப்பதாக என்று
வண்ணப்பம்ெசய்தான்.

தாவீதுபலிபீடம் கட்டுதல்
18 அன்ைறயதனம் காத் என்பவன் தாவீத டம் வந்து, அவைன ேநாக்க :

நீர் ேபாய், எபூசயனான அர்வனாவன் களத்த ேல ெயேகாவாவுக்கு ஒரு
பலிபீடத்ைத உண்டாக்கும் என்றான். 19 காத்துைடய வார்த்ைதயன்படிேய
தாவீது ெயேகாவா கற்ப த்தபடி ேபானான். 20 அர்வனா பார்த்து: ராஜாவும்
அவனுைடய ஊழியக்காரர்களும் தன்னிடம் வருகறைதக்கண்டு, அர்வனா
எத ர்ெகாண்டுேபாய் தைரவைரக்கும் குனிந்து ராஜாைவ வணங்க , 21 ராஜாவான
என்னுைடய ஆண்டவன் தமது அடியானிடத்தல் வருகற காரியம் என்ன என்று
ேகட்டதற்கு, தாவீது: வாைத மக்கைளவ ட்டு நறுத்தக் ெயேகாவாவுக்கு ஒரு
பலிபீடத்ைதக் கட்டும்படி இந்தக் களத்ைதஉன்னுைடயைகய ேல வாங்க வந்ேதன்
என்றான். 22 அர்வனா தாவீைதப் பார்த்து: ராஜாவான என்னுைடய ஆண்டவன்
இைத வாங்க க்ெகாண்டு, தம்முைடய பார்ைவக்கு நலமானபடி பலியடுவாராக;
இேதா, தகனபலிக்கு மாடுகளும் வறகுக்குப் ேபாரடிக்க ற உருைளகளும்
மாடுகளின் நுகங்களும் இங்ேக இருக்க றது என்று ெசால்லி, 23 அர்வனா அைவ
எல்லாவற்ைறயும் ராஜாவுக்குக் ெகாடுத்தபன்பு, அர்வனா ராஜாைவ ேநாக்க :
உம்முைடய ேதவனான ெயேகாவா உம்மிடம் கருைபயாக இருப்பாராக என்றான்.

* அத்த யாயம் 24:13 24:13 3வருடங்கள்
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24 ராஜா அர்வனாைவப் பார்த்து: அப்படியல்ல; நான் இலவசமாக வாங்க ,
என்னுைடயேதவனானெயேகாவாவுக்குசர்வாங்கதகனபலிகைளச்ெசலுத்தாமல்,
அைத உன்னுைடய ைகய ேல வைலக்கு வாங்குேவன் என்று ெசால்லி,
தாவீது அந்தக் களத்ைதயும் மாடுகைளயும் ஐம்பது ேசக்கல் நைறெவள்ளிக்கு
வாங்க க்ெகாண்டான். 25அங்ேக தாவீது ெயேகாவாவுக்குஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டி,
சர்வாங்கதகனபலிகைளயும் சமாதானபலிகைளயும் ெசலுத்தனான்; அப்ெபாழுது
ெயேகாவா ேதசத்துக்காகச் ெசய்யப்பட்ட ேவண்டுதைலக் ேகட்டருளினார்;
இஸ்ரேவலின்ேமலிருந்தஅந்தவாைதநறுத்தப்பட்டது.
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1இராஜாக்கள்
ஆச ரியர்

இந்த புத்தகத்தன் ஆச ரியர் யார் என்று சரியாக குற ப்ப ட முடியாது. ச ல ேவத
வல்லுனர்கள் எஸ்றா, எேரமியா, எேசக்க ேயல் என்பவர்கள் என கருதுகறார்கள்.
ஏெனன்றால் இந்த புத்தகம் 400 வருட சரித்த ரத்ைத வவரிக்க றது. இந்த
புத்தகத்தன் சல இலக்கய நைடமுைறகள் பல ஆச ரியர்களால் அல்லது ஒரு
ஆச ரியரால்இந்தபுத்தகம்ெதாகுக்கப்பட்டுஇருக்கலாம்என்றுசுட்டிக்காட்டுக றது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய கமு 590 க்கும் 538 க்கும். இைடயல் எழுதப்பட்டதாக

கருதப்படுக றது.
முதல்ஆலயம்ந ற்கும்ேபாதுஇதுஎழுதப்பட்டது (1இராஜாக்கள் 8: 8)

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும் ேவதாகமம் வாச க்க ற அைனவருக்கும்

எழுதப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்:
இந்த புத்தகம் 1 மற்றும் 2 சாமுேவலின் ெதாடர்ச்ச யாக தாவீதன் மரணத்தன்

பன் எழும்பன சாேலாெமானின் இராஜ்ஜியா பாரத்ைதக் குற த்து வவரிக்க றது.
இஸ்ரேவலின்ஏகஇராஜ்ஜியமாகெதாடங்க இரண்டாகப்ப ரிந்துயூதா,இஸ்ரேவல்
எனஇரண்டுஇராஜ்ஜியங்களானசரித்த ரத்ைதகாட்டுக றது.

ைமயக்கருத்து:
இைடயூறுகள்.

ெபாருளடக்கம்
1. சேலாெமானின்அரசாட்ச — 1:1-11:43
2. ப ரிக்கப்பட்டஇராஜ்ஜியங்கள்— 12:1-16:34
3. எலியாவும்ஆகாபும்— 17:1-22-53

அேதானியா தன்ைனஇராஜாவாக ஏற்படுத்துதல்
1 தாவீது ராஜா வயது முத ர்ந்தவனானேபாது, துணிகளால் அவைன

மூடினாலும், அவனுக்கு அனல் உண்டாகவல்ைல. 2 அப்ெபாழுது அவனுைடய
ேவைலக்காரர்கள் அவைன ேநாக்க : ராஜாவற்கு முன்பாக நன்று, அவருக்குப்
பணிவைட ெசய்யவும், ராஜாவாகய எங்களுைடய எஜமானுக்கு சூடு
உண்டாக உம்முைடய மடிய ேல படுத்துக்ெகாள்ளவும் கன்னியாக ய ஒரு
இளம்ெபண்ைண ராஜாவாகய எங்கள் எஜமானுக்குத் ேதடுேவாம் என்று
ெசால்லி, 3 இஸ்ரேவலின் எல்ைலகளிெலல்லாம் அழகான ஒரு ெபண்ைணத்
ேதடி, சூேனம் ஊைரச்ேசர்ந்த அபஷாைகக் கண்டு, அவைள ராஜாவ டம்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 4 அந்தப் ெபண் மிகவும் அழகாக இருந்தாள்; அவள்
ராஜாவற்கு உதவயாக இருந்து அவனுக்குப் பணிவைட ெசய்தாள்; ஆனாலும்
ராஜா அவளுடன் உறவுெகாள்ளவல்ைல. 5 ஆகீத்தற்குப் ப றந்த அேதானியா
என்பவன்; நான் ராஜா ஆேவன் என்று ெசால்லி, தன்ைனத்தான் உயர்த்த ,
தனக்கு இரதங்கைளயும் குதைர வீரர்கைளயும், தனக்குமுன் ஓடும் ஐம்பது
வீரர்கைளயும் சம்பாத த்தான். 6 அவனுைடய தகப்பன்: நீ ஏன் இப்படிச்
ெசய்க றாய் என்று அவைன ஒருேபாதும் கண்டிக்கவல்ைல; அவன் மிகவும்
அழகுள்ளவனாகஇருந்தான்;அப்சேலாமுக்குப்பன்புஅவனுைடயதாய்அவைனப்
ெபற்றாள். 7 அவன் ெசருயாவன் மகனாகய ேயாவாேபாடும், ஆசாரியனாகய
அபயத்தாேராடும் ஆேலாசைன ெசய்துவந்தான்; அவர்கள் அவேனாடு
இருந்து அவனுக்கு உதவ ெசய்துவந்தார்கள். 8 ஆசாரியனாகய சாேதாக்கும்,
ேயாய்தாவன் மகனாகய ெபனாயாவும், தீர்க்கதரிச யாக ய நாத்தானும்,
சீேமயயும், ேரயயும், தாவீதுடன் இருக்கற பலசாலிகளும், அேதானியாவுக்கு
துைணேபாகவல்ைல. 9அேதானியா என்ேராேகலுக்கு அருகலுள்ள ேசாெகெலத்
என்னும் கல்லின் அருேக ஆடுமாடுகைளயும் ெகாழுத்த கன்றுகைளயும் அடித்து,
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ராஜாவன் மகன்களாகய தன்னுைடய சேகாதரர்கள் எல்ேலாைரயும், ராஜாவன்
ேவைலக்காரர்களான யூதாவன் மனிதர்கள் அைனவைரயும் அைழத்தான்.
10 தீர்க்கதரிச யாக ய நாத்தாைனயும், ெபனாயாைவயும், பலசாலிகைளயும்,
தன்னுைடய சேகாதரனாகய சாெலாேமாைனயும் அைழக்கவல்ைல.
11 அப்ெபாழுது நாத்தான் சாெலாேமானின் தாயாகய பத்ேசபாைள ேநாக்க :
நம்முைடய எஜமானாகய தாவீதுக்குத் ெதரியாமல், ஆகீத்தன் மகனாகய
அேதானியா ராஜாவாக ற ெசய்தைய நீ ேகட்கவல்ைலயா? 12 இப்ேபாதும்
உன்னுைடய உயைரயும் உன் மகனாகய சாெலாேமானின் உயைரயும்
காப்பாற்றும்படி நீ வா, உனக்கு நான் ஆேலாசைன ெசால்லுேவன். 13 நீ தாவீது
ராஜாவ டம் ேபாய்: ராஜாவாகய என்னுைடய எஜமானேன, எனக்குப்பன்பு
உன்னுைடய மகனாகய சாெலாேமான் ராஜாவாக , அவேன என்னுைடய
சங்காசனத்தன்ேமல் அமர்ந்தருப்பான் என்று நீர் உமது அடியாளுக்கு
ஆைணயடவல்ைலயா? அப்படியருக்க, அேதானியா ராஜாவாக றது என்ன?
என்றுஅவரிடத்தல் ேகள். 14நீ அங்ேக ராஜாேவாடு ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
நானும் உனக்குப் பன்வந்து, உன்னுைடய வார்த்ைதகைள உறுத ப்படுத்துேவன்
என்றான். 15 அப்படிேய பத்ேசபாள் ராஜாவன் அைறக்குள் ெசன்றாள்; ராஜா
மிகவும் வயதானவனாக இருந்தான்; சூேனம் ஊைரச்ேசர்ந்த அபஷாக்
ராஜாவற்குப் பணிவைட ெசய்துெகாண்டிருந்தாள். 16 பத்ேசபாள் குனிந்து,
ராஜாைவ வணங்கனாள்; அப்ெபாழுது ராஜா: உனக்கு என்ன ேவண்டும்
என்று ேகட்டான். 17 அதற்கு அவள்: என்னுைடய எஜமாேன, எனக்குப்பன்பு
உன்னுைடய மகனாகய சாெலாேமான் ராஜாவாக , அவேன என்னுைடய
சங்காசனத்தன்ேமல் அமர்ந்தருப்பான் என்று நீர் உம்முைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாைவக் ெகாண்டு, உமது அடியாளுக்குஆைணயட்டீேர. 18இப்ெபாழுது,
இேதா, அேதானியா ராஜாவாக றான்; என்னுைடய எஜமானாகய ராஜாேவ, நீர்
அைத அறயவல்ைல. 19 அவன் மாடுகைளயும் ெகாழுத்தக் கன்றுகைளயும்
ஆடுகைளயும் மிகுதயாக அடித்து, ராஜாவன் மகன்கள் அைனவைரயும்
ஆசாரியனாகய அபயத்தாைரயும், ேயாவாப் என்னும் பைடத்தைலவைனயும்
அைழத்தான்; ஆனாலும்உமதுஅடியானாகய சாெலாேமாைனஅைழக்கவல்ைல.
20ராஜாவாகயஎன்னுைடயஎஜமானேன, ராஜாவாகயஎன்னுைடயஎஜமானுக்குப்
ப றகு அவருைடய சங்காசனத்தன்ேமல் அமர்ந்தருப்பவன் யார் என்று
தங்களுக்குஅறவக்க ேவண்டும் என்றுஇஸ்ரேவலர்கள்அைனவரின் கண்களும்
உம்ைம பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க றது. 21 அறவக்காமற்ேபானால் ராஜாவாகய
என்னுைடயஎஜமான்மரித்துமுற்ப தாக்ககைளப்ேபாலஉலகத்ைதவ ட்டுேபானப்
பன்பு, நானும் என்னுைடய மகனாகய சாெலாேமானும் குற்றவாளிகளாகக்
கருதப்படுேவாம் என்றாள். 22 அவள் ராஜாேவாடு ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
தீர்க்கதரிச யாக ய நாத்தான் வந்தான். 23 தீர்க்கதரிச யாக ய நாத்தான்
வந்தருக்க றார் என்று ராஜாவற்குத் ெதரிவ த்தார்கள்; அவன் ராஜாவற்கு
முன்பாக வந்து முகங்குப்புற வழுந்து ராஜாைவ வணங்கனான். 24 நாத்தான்:
ராஜாவாகய என்னுைடய எஜமானேன, அேதானியா எனக்குப்பன்பு ராஜாவாக ,
அவேன என்னுைடய சங்காசனத்தன்ேமல் அமர்ந்தருப்பான் என்று நீர்
ெசான்னது உண்ேடா? 25 அவன் இன்ைறயதனம் ேபாய், மாடுகைளயும்
ெகாழுத்த கன்றுகைளயும், ஆடுகைளயும் மிகுதயாக அடித்து, ராஜாவன்
மகன்கள் அைனவைரயும் இராணுவத்தைலவர்கைளயும், ஆசாரியனாகய
அபயத்தாைரயும்அைழத்தான்; அவர்கள்அவனுக்குமுன்பாக சாப்ப ட்டுக்குடித்து,
ராஜாவாகய அேதானியா வாழ்க என்று ெசால்லுகறார்கள். 26 ஆனாலும் உமது
அடியானாகய என்ைனயும், ஆசாரியனாகய சாேதாக்ைகயும், ேயாய்தாவன்
மகனாகய ெபனாயாைவயும், உமது அடியானாகய சாெலாேமாைனயும் அவன்
அைழக்கவல்ைல. 27 ராஜாவாகய என்னுைடய எஜமானனுக்குப்பன் தமது
சங்காசனத்தல் அமர்ந்தருப்பவன் இவன்தான் என்று நீர் உமது அடியானுக்குத்
ெதரிவ க்காமலிருக்கும்ேபாது, இந்தக் காரியம் ராஜாவாகய என்னுைடய
எஜமானுைடயகட்டைளயால்நடந்தருக்குேமா என்றான்.

தாவீதுசாெலாேமாைனஇராஜாவாக்குதல்
28 அப்ெபாழுது தாவீது ராஜா மறுெமாழியாக: பத்ேசபாைள என்னிடத்தல்

வரவைழயுங்கள் என்றான்; அவள் ராஜாவன் சமுகத்தல் வந்து ராஜாவற்கு
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முன்பாக நன்றாள். 29அப்ெபாழுது ராஜா: உன்னுைடய மகனாகய சாெலாேமான்
எனக்குப்பன்பு அரசாண்டு, அவேன என்னுைடய இடத்தல் என்னுைடய
சங்காசனத்தன்ேமல் அமர்ந்தருப்பான் என்று நான் உனக்கு இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவா ேமல் ஆைணயட்டபடிேய, இன்ைறக்குச் ெசய்து
தீர்ப்ேபன் என்பைத, 30 என்னுைடய ஆத்துமாைவ எல்லாப் ப ரச்சைனயலிருந்தும்
வலக்க மீட்ட ெயேகாவாவுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன்
என்று ஆைணயட்டான். 31 அப்ெபாழுது பத்ேசபாள் தைரமட்டும் குனிந்து
ராஜாைவ வணங்க , என்னுைடய எஜமானாகய தாவீது ராஜா என்ைறக்கும்
வாழ்க என்றாள். 32 பன்பு தாவீது ராஜா, ஆசாரியனாகய சாேதாக்ைகயும்
தீர்க்கதரிச யாக ய நாத்தாைனயும் ேயாய்தாவன் மகன் ெபனாயாைவயும்
என்னிடத்தல் வரவைழயுங்கள் என்றான். 33 அவர்கள் ராஜாவற்கு முன்பாக
வந்தேபாது, ராஜா அவர்கைள ேநாக்க : நீங்கள் உங்கள் ஆண்டவனுைடய
ேவைலக்காரர்கைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு, என்னுைடய மகனாகய சாெலாேமாைன
என்னுைடய ேகாேவறுகழுைதயன்ேமல் ஏற்ற , அவைனக் கீேகானுக்கு
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாங்கள். 34 அங்ேக ஆசாரியனாகய சாேதாக்கும்
தீர்க்கதரிச யாக ய நாத்தானும் அவைன இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக
அப ேஷகம்ெசய்யேவண்டும்; பன்பு எக்காளம் ஊத , ராஜாவாகய சாெலாேமான்
வாழ்க என்று வாழ்த்துங்கள். 35 அதன் பன்பு அவன் நகர்வலம் வந்து,
என்னுைடய சங்காசனத்தல் அமர்ந்தருக்கும்படி, அவைனக் கூட்டிக்ெகாண்டு
வாருங்கள்; அவேன என்னுைடய இடத்தல் ராஜாவாக இருப்பான்; அவன்
இஸ்ரேவலின்ேமலும் ெயேகாவா யூதாவன்ேமலும் தைலவனாக இருக்கும்படி
அவைனஏற்படுத்த ேனன்என்றான். 36அப்ெபாழுதுேயாய்தாவன்மகன்ெபனாயா
ராஜாவற்குப் ப ரத யுத்தரமாக: ஆெமன், ராஜாவாகய என்னுைடய எஜமானுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாவும் இப்படிேய ெசால்வாராக. 37 ராஜாவாகய என்னுைடய
எஜமாேனாடு எப்படி இருந்தாேரா, அப்படிேய அவர் சாெலாேமாேனாடும்
இருந்து, தாவீது ராஜாவாகய என்னுைடய எஜமானுைடய சங்காசனத்ைதவ ட
அவருைடய சங்காசனத்ைதப் ெபரிதாக்குவாராக என்றான். 38 அப்படிேய
ஆசாரியனாகய சாேதாக்கும், தீர்க்கதரிச யாக ய நாத்தானும், ேயாய்தாவன்மகன்
ெபனாயாவும், க ேரத்தயர்களும் ப ேலத்தயர்களும் ேபாய், சாெலாேமாைனத்
தாவீது ராஜாவனுைடயேகாேவறுகழுைதயன்ேமல்ஏற்ற ,அவைனக்கீேகானுக்கு
நடத்த க்ெகாண்டு ேபானார்கள். 39 ஆசாரியனாகய சாேதாக்கு ைதலக்
ெகாம்ைபக் கூடாரத்தலிருந்து எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய், சாெலாேமாைன
அப ேஷகம்ெசய்தான்; அப்ெபாழுது எக்காளம் ஊத , மக்கெளல்ேலாரும்
ராஜாவாகய சாெலாேமான் வாழ்க என்று வாழ்த்தனார்கள். 40 பன்பு
மக்கெளல்ேலாரும் அவன் பன்ேன ேபானார்கள்; மக்கள் நாதசுரங்கைள ஊத ,
பூமி அவர்கள் சத்தத்தனால் அதரும்படி மிகவும் பூரிப்பாகச் சந்ேதாஷத்தார்கள்.
41 அேதானியாவும் அவேனாடிருந்த எல்லா வருந்தாளிகளும் சாப்ப ட்டு
முடித்தேபாது, அைதக் ேகட்டார்கள்; ேயாவாப் எக்காள சத்தத்ைதக் ேகட்டேபாது,
நகரத்தல் உண்டாயருக்க ற ஆரவாரம் என்ன என்று வசாரித்தான்.
42 அவன் ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, ஆசாரியனாகய அபயத்தாரின்
மகன் ேயானத்தான் வந்தான்; அப்ெபாழுது அேதானியா, உள்ேள வா, நீ
ெகட்டிக்காரன், நீ நற்ெசய்த ெகாண்டுவருகறவன் என்றான். 43 ேயானத்தான்
அேதானியாவுக்கு மறுெமாழியாக: ஏது, தாவீது ராஜாவாகய நம்முைடய
எஜமான் சாெலாேமாைன ராஜாவாக்கனாேர. 44 ராஜா ஆசாரியனாகய
சாேதாக்ைகயும், தீர்க்கதரிச யாக ய நாத்தாைனயும், ேயாய்தாவன் மகன்
ெபனாயாைவயும், க ேரத்தயர்கைளயும் ப ேலத்தயர்கைளயும் அவேனாடு
அனுப்பனார்; அவர்கள் அவைன ராஜாவுைடய ேகாேவறு கழுைதயன்ேமல்
ஏற்றனார்கள். 45 ஆசாரியனாகய சாேதாக்கும், தீர்க்கதரிச யாக ய நாத்தானும்,
அவைனக் கீேகானிேல ராஜாவாக அப ேஷகம்ெசய்தார்கள்; நகரெமல்லாம்
அத ரத்தக்கதாக அங்ேகயருந்து பூரிப்ேபாடு புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்; நீங்கள்
ேகட்ட சத்தம் அதுதான். 46 அல்லாமலும் சாெலாேமான் ராஜாங்கத்த ற்குரிய
சங்காசனத்தன்ேமல் அமர்ந்தருக்க றான். 47 ராஜாவன் ஊழியக்காரர்களும்
தாவீது ராஜாவாகய நம்முைடய எஜமானைன வாழ்த்த வந்து: ேதவன்
சாெலாேமானின் ெபயைர உம்முைடய ெபயைரவ ட ப ரபலப்படுத்த , அவருைடய
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சங்காசனத்ைத உம்முைடய சங்காசனத்ைதவ ட ெபரிதாக்குவாராக என்றார்கள்;
ராஜா தம்முைடய கட்டிலின்ேமல் குனிந்து பணிந்துெகாண்டார். 48பன்னும் ராஜா:
என்னுைடய கண்கள் காண இன்ைறயதனம் என்னுைடய சங்காசனத்தன்ேமல்
ஒருவைன வீற்றருக்கச்ெசய்த இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
ஸ்ேதாத்த ரம் என்று ெசான்னார் என்றான். 49 அப்ெபாழுது அேதானியாவன்
வருந்தாளிகெளல்ேலாரும் அத ர்ந்து எழுந்து, அவரவர் தங்கள் வழிேய
ேபாய்வ ட்டார்கள். 50அேதானியா, சாெலாேமானுக்குப் பயந்ததால் எழுந்துேபாய்,
பலிபீடத்தன் ெகாம்புகைளப் ப டித்துக்ெகாண்டான்*. 51 இேதா, அேதானியா
ராஜாவாகய சாெலாேமானுக்குப் பயப்படுக றான் என்றும், இேதா, அவன்
பலிபீடத்தன் ெகாம்புகைளப் ப டித்துக்ெகாண்டு, ராஜாவாகய சாெலாேமான்
தமதுஅடியாைனப் பட்டயத்தாேல ெகான்றுேபாடுவதல்ைல என்றுஇன்று எனக்கு
ஆைணயடுவாராக என்கறான் என்றும், சாெலாேமானுக்கு அறவக்கப்பட்டது.
52அப்ெபாழுது சாெலாேமான்: அவன் தன்ைன ேயாக்கயன் என்று காண்பத்தால்
அவன்தைலமுடியல்ஒன்றும்தைரய ேலவழாது;அவனிடம்தீைமகாணப்பட்டால்,
அவன் சாகேவண்டும் என்றான். 53 அவைன பலிபீடத்தலிருந்து ெகாண்டுவர,
ராஜாவாகய சாெலாேமான் ஆட்கைள அனுப்பனான்; அவன் வந்து, ராஜாவாகய
சாெலாேமாைன வணங்கனான்; சாெலாேமான் அவைனப் பார்த்து: உன்னுைடய
வீட்டிற்குப் ேபா என்றான்.

அத்த யாயம் 2
தாவீதுசாெலாேமாைனஅரசனாக்குதல்

1தாவீதுமரணமைடயும்காலம்ெநருங்கயேபாது,அவன்தன்னுைடயமகனாகய
சாெலாேமானுக்குக் கட்டைளய ட்டுச் ெசான்னது: 2 நான் பூமியல் உள்ள யாவரும்
மரிப்பதுப் ேபால மரிக்கப் ேபாக ேறன்; நீ த டன்ெகாண்டு ைதரியமானவனாக
இரு. 3 நீ என்ன ெசய்தாலும், நீ எங்ேக ேபானாலும், எல்லாவற்றலும்
புத்த சாலியாக இருப்பதற்கும், ெயேகாவா என்ைனக் குறத்து: உன்னுைடய
பள்ைளகள் தங்களுைடய முழு இதயத்ேதாடும், முழு ஆத்துமாேவாடும்
எனக்கு முன்பாக உண்ைமயாக நடக்கும்படித் தங்கள் தங்கள் வழிையக்
காத்துக்ெகாண்டால், இஸ்ரேவலின் சங்காசனத்தன்ேமல் அமர்ந்தருக்கத்தக்க
ஆண் உனக்கு இல்லாமற்ேபாவதல்ைல என்று ெசான்ன தம்முைடய
வார்த்ைதைய உறுத ப்படுத்துவதற்கும், 4 ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாணத்தல்
எழுதயருக்க றபடி, நீ உன்னுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
கட்டைளகைளயும், கற்பைனகைளயும், நயாயங்கைளயும், சாட்ச கைளயும்
ைகக்ெகாள்ள, அவர் வழிகளில் நடக்கும்படி அவருைடய கட்டைளகைளக்
காப்பாயாக. 5 ெசருயாவன் மகனாகய ேயாவாப், இஸ்ரேவலின் இரண்டு
தளபத களாகய ேநரின் மகன் அப்ேனருக்கும், ஏத்ேதரின் மகன் அமாசாவுக்கும்
ெசய்த காரியத்தனால் எனக்குச் ெசய்த குற்றத்ைத நீ அற ந்தருக்க றாேய; அவன்
அவர்கைளக் ெகான்று, சமாதானகாலத்த ேல யுத்தகாலத்து இரத்தத்ைதச் ச ந்த ,
யுத்தகாலத்து இரத்தத்ைதத் தன்னுைடய இடுப்பலுள்ள வாரிலும் தன்னுைடய
கால்களில் இருந்த காலணிகளிலும் ச ந்தவ ட்டாேன. 6 ஆைகயால் உன்னுைடய
ஞானத்தன்படிேய நீ ெசய்து, அவனுைடய நைரமுடி சமாதானமாகப் பாதாளத்தல்
இறங்கவ டாமலிரு. 7 கீேலயாத்தயனான பர்சலாயயன் மகன்களுக்குத்
தயவுெசய்வாயாக; அவர்கள் உன்னுைடய பந்தய ேல சாப்படுக றவர்களுடன்
இருப்பார்களாக; உன்னுைடய சேகாதரனாகய அப்சேலாமுக்கு முன்பாக நான்
ஓடிப்ேபாகும்ேபாது, அவர்கள் என்ைன ஆதரித்தார்கள். 8 ேமலும் பகூரிம்
ஊைரச்ேசர்ந்த ெபன்யமீனனாகய ேகராவன் மகன் சீேமய உன்னிடம்
இருக்க றான்; நான் மகனாயீமுக்குப் ேபாக ற நாளிேல, அவன் என்ைன மிகவும்
ேமாசமாக சப த்தான்; ஆனாலும் அவன் ேயார்தானிேல எனக்கு எத ேர வந்ததால்:
நான் உன்ைனப் பட்டயத்தாேல ெகான்றுேபாடுவதல்ைல என்று ெயேகாவாேமல்
அவனுக்குஆைணயட்டுக்ெகாடுத்ேதன். 9ஆனாலும் நீ அவைனக் குற்றமற்றவன்
என்று நைனக்காேத; நீ புத்த மான்; அவனுைடய நைரமுடிைய இரத்தத்துடன்

* அத்த யாயம் 1:50 1:50 பலிபீடத்தன் ெகாம்புகைளப் ப டித்துக்ெகாண்டான் யாத்த ராகமம் 21:1,314 படி
பலிபீடத்தன்ெகாம்புகைளப டித்துெகாள்க றவன்ெகால்லப்படக்கூடாது.
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பாதாளத்தல் இறங்கச்ெசய்ய, நீ அவனுக்குச் ெசய்யேவண்டியைத அறவாய்
என்றான். 10 பன்பு தாவீது தன்னுைடய முன்ேனார்கேளாடு மரணமைடந்து,
தாவீதன் நகரத்தல் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். 11 தாவீது இஸ்ரேவைல அரசாட்ச
ெசய்த நாட்கள் 40வருடங்கள்; அவன் எப்ேரானில் 7வருடங்களும், எருசேலமில் 33
வருடங்களும்ஆட்ச ெசய்தான்.

12 சாெலாேமான் தன்னுைடய தகப்பனாகய தாவீதுைடய சங்காசனத்தன்ேமல்
வீற்றருந்தான்;அவனுைடயஅரசாட்ச மிகவும்உறுத ப்பட்டது.

சாேலாேமானின் சங்காசனம்உறுத ப்படுத்தப்படுதல்
13 ஆகீத்தன் மகனாகய அேதானியா சாெலாேமானின் தாயாகய

பத்ேசபாளிடம் வந்தான். நீ சமாதானமாக வருகறாயா என்று அவள் ேகட்டதற்கு:
சமாதானமாகத்தான் வருக ேறன் என்றான். 14 பன்பு அவன்: உம்ேமாடு நான்
ேபசேவண்டிய ஒரு காரியம் இருக்க றது என்றான். அதற்கு அவள்: ெசால்
என்றாள். 15 அப்ெபாழுது அவன்: ராஜ்ஜியம் என்னுைடயதாக இருந்தது
என்றும், நான் அரசாளுவதற்கு இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் என்ைன
எத ர்பார்த்தார்கள் என்றும் நீர் அறவீர்; ஆனாலும் அரசாட்ச என்ைனவட்டுத்
தாண்டி, என்னுைடய சேகாதரனுைடயதானது; ெயேகாவாவால் அது அவருக்குக்
கைடத்தது. 16 இப்ெபாழுது நான் உம்மிடம் ஒரு வண்ணப்பத்ைதக் ேகட்க ேறன்;
அைத எனக்கு மறுக்கேவண்டாம் என்றான். அவள்: ெசால் என்றாள்.
17 அப்ெபாழுது அவன்: ராஜாவாகய சாெலாேமான் உம்முைடய ெசால்ைல
மறுப்பதல்ைல; சூேனம் ஊைரச்ேசர்ந்த அபஷாைக எனக்கு அவர் தருமணம்
ெசய்துெகாடுக்க, அவேராடு ேபசும்படி ேவண்டுக ேறன் என்றான். 18 அதற்கு
பத்ேசபாள்; நல்லது, நான் உனக்காக ராஜாவ டம் ேபசுேவன் என்றாள்.
19 பத்ேசபாள் அேதானியாவுக்காக ராஜாவாகய சாெலாேமானிடம் ேபசும்படி
ேபானாள்; அப்ெபாழுது ராஜா எழுந்து, அவளுக்கு எத ேரவந்து அவைள
வணங்க , தன்னுைடய சங்காசனத்தன்ேமல் உட்கார்ந்து, ராஜாவன் தாயார்
தன்னுைடய வலதுபுறமாக உட்கார அவளுக்கு ஒரு இருக்ைகைய ைவத்தான்.
20 அப்ெபாழுது அவள்: நான் உம்மிடம் ஒரு ச றய வண்ணப்பத்ைதக் ேகட்க
வரும்புக ேறன்; எனக்கு அைத மறுக்கேவண்டாம் என்றாள். அதற்கு ராஜா:
என்னுைடய தாயாேர, ேகளும்; நான் உமக்கு மறுப்பதல்ைல என்றான்.
21 அப்ெபாழுது அவள்: சூேனம் ஊைரச்ேசர்ந்த அபஷாைக உம்முைடய
சேகாதரனாகய அேதானியாவுக்குத் தருமணம் ெசய்துெகாடுக்கேவண்டும்
என்றாள். 22 ராஜாவாகய சாெலாேமான் தன்னுைடய தாயாருக்கு மறுெமாழியாக:
நீர் சூேனம் ஊைரச்ேசர்ந்த அபஷாைக அேதானியாவுக்கு ஏன் ேகட்க றாய்?
அப்படியானால் ராஜ்ஜியபாரத்ைதயும் அவனுக்குக் ேகளும்; அவன் எனக்கு
மூத்த சேகாதரன்; அவனுக்கும் ஆசாரியனாகய அபயத்தாருக்கும் ெசருயாவன்
மகன் ேயாவாபுக்குேம அைதக் ேகளும் என்றான். 23 பன்பு சாெலாேமான்
ராஜா: அேதானியா இந்த வார்த்ைதையத் தன்னுைடய உயருக்குச் ேசதம்
உண்டாக்கும்படிச் ெசால்லாமலிருந்தால், ேதவன் அதற்குச் சரியாகவும் அதற்கு
அதகமாகவும் எனக்குச் ெசய்யட்டும் என்று ெயேகாவா ேமல் ஆைணயட்டு,
24 இப்ேபாதும் இன்ைறக்கு அேதானியா ெகாைல ெசய்யப்படுவான் என்று
என்ைன உறுதப்படுத்தனவரும், என்ைன என்னுைடய தகப்பனாகய தாவீதன்
சங்காசனத்தல் அமர்ந்தருக்கச்ெசய்து, தாம் ெசான்னபடி எனக்கு வீட்ைடக்
கட்டினவருமாகய ெயேகாவாவுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன் என்று
ெசால்லி, 25 ராஜாவாகய சாெலாேமான் ேயாய்தாவன் மகன் ெபனாயாவுக்குக்
கட்டைளக் ெகாடுத்து அனுப்பனான்; ெபனாயா அேதானியாைவக் கண்டுபடித்து
அவைனக் ெகான்றுேபாட்டான். 26 ராஜா: ஆசாரியனாகய அபயத்தாைர
ேநாக்க : நீ உன்னுைடய நலங்கள் இருக்கற ஆனேதாத்த ற்குப் ேபாய்வடு; நீ
மரணத்தற்குரியவனாக இருந்தும், நீ என்னுைடய தகப்பனாகய தாவீதுக்கு
முன்பாகக் ெயேகாவாவாகய ஆண்டவருைடய ெபட்டிையச் சுமந்ததாலும்,
என்னுைடய தகப்பன் அநுபவத்த உபத்த ரவத்ைதெயல்லாம் நீ கூட
அநுபவத்ததாலும், இன்ைறய தனம் நான் உன்ைனக் ெகாைல ெசய்யமாட்ேடன்
என்றான். 27 அப்படிேய ெயேகாவா சீேலாவ ேல ஏலியன் வீட்டாைரக்குற த்துச்
ெசான்ன வார்த்ைதைய நைறேவற்றும்படியாக, சாெலாேமான் அபயத்தாைரக்
ெயேகாவாவுைடய ஆசாரியனாக இல்லாதபடித் தள்ளிப்ேபாட்டான். 28 நடந்த
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இந்தச் ெசய்த ேயாவாபுக்கு வந்தேபாது, அவன் ெயேகாவாவுைடய கூடாரத்த ற்கு
ஓடிப்ேபாய், பலிபீடத்தன் ெகாம்புகைளப் ப டித்துக்ெகாண்டான்; ேயாவாப்
அப்சேலாமின் பக்கம் சாயாதவனாக இருந்தும், அேதானியாவன் பக்கம்
சாய்ந்தருந்தான். 29 ேயாவாப் ெயேகாவாவன் கூடாரத்த ற்கு ஓடிப்ேபானான்
என்றும், இேதா, பலிபீடத்தன்* அருகல் நற்க றான் என்றும், ராஜாவாகய
சாெலாேமானுக்குஅறவக்கப்பட்டேபாது, சாெலாேமான்ேயாய்தாவன்மகனாகய
ெபனாயாைவ அனுப்ப , நீ ேபாய் அவைனக் ெகாைலெசய் என்றான். 30ெபனாயா
ெயேகாவாவன் கூடாரத்த ற்குப் ேபாய், அவைனப் பார்த்து: ெவளிேய வா
என்று ராஜா ெசால்லுகறார் என்றான். அதற்கு அவன்: நான் வரமாட்ேடன்;
இங்ேகேய சாேவன் என்றான்; ஆைகயால் ெபனாயா ராஜாவ டம் ேபாய்,
ேயாவாப் இன்னபடி ெசால்லி, இன்னபடி எனக்கு பதல் ெகாடுத்தான் என்று
மறுெசய்த ெசான்னான். 31 அப்ெபாழுது ராஜா அவைன ேநாக்க : அவன்
ெசான்னபடிேய நீ ெசய்து, அவைனக் ெகான்று, அடக்கம்ெசய்து, இவ்வதமாக
ேயாவாப் காரணமில்லாமல் ச ந்தன இரத்தத்ைத என்ைனவட்டும் என்னுைடய
தகப்பன் வீட்ைடவ ட்டும் வலக்க ப்ேபாடு. 32 அவன் தன்ைனவட நீதயும்
நற்குணமும் உள்ள இரண்டு ேபர்களாகய ேநரின் மகன் அப்ேனர் என்னும்
இஸ்ரேவலின்பைடத்தைலவைனயும்,ஏத்ேதரின்மகன்அமாசாஎன்னும்யூதாவன்
பைடத்தைலவைனயும்தாக்க ,என்னுைடயதகப்பனாகயதாவீதுக்குத்ெதரியாமல்
அவர்கைளப் பட்டயத்தால் ெகான்ற அவனுைடய இரத்தப்பழிையக் ெயேகாவா
அவனுைடய தைலயன்ேமல் தரும்பச்ெசய்வாராக. 33 இப்படிேய அவர்களுைடய
இரத்தப் பழி என்றும் ேயாவாபுைடய தைலயன்ேமலும், அவனுைடய
சந்ததயனர்களின் தைலயன்ேமலும் தரும்பவும், தாவீதுக்கும் அவருைடய
சந்ததயனர்களுக்கும் அவருைடய வீட்டார்களுக்கும் அவர் சங்காசனத்த ற்கும்
என்ெறன்ைறக்கும் ெயேகாவாவாேல சமாதானம் உண்டாயருக்கவும்கடவது
என்றான். 34 அப்படிேய ேயாய்தாவன் மகன் ெபனாயா ேபாய், அவைனத் தாக்க
அவைனக் ெகான்றுேபாட்டான்; அவன் வனாந்த ரத்தலிருக்கற தன்னுைடய
வீட்டிேல அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். 35 அவனுக்குப் பதலாக ராஜா ேயாய்தாவன்
மகன் ெபனாயாைவ இராணுவத்தன்ேமலும், ஆசாரியனாகய சாேதாக்ைக
அபயத்தாரின்இடத்தலும்ைவத்தான்.

36பன்பு ராஜா சீேமயையஅைழத்து,அவைனேநாக்க : நீ எருசேலமிேலஉனக்கு
ஒரு வீட்ைடக்கட்டி, அங்ேகயருந்து எங்ேகயாவது ெவளிேய ேபாகாமல், அங்ேகேய
குடியரு. 37 நீ ெவளிேய ேபாய்க் கீதேரான் ஆற்ைறக் கடக்கும் நாளில், நீ சாவாய்;
அப்ெபாழுது உன்னுைடய இரத்தப்பழி உன்னுைடய தைலயன்ேமல் இருக்கும்
என்பைத நீ ந ச்சயமாக அற ந்துெகாள் என்றான். 38 சீேமய ராஜாைவப் பார்த்து:
அது நல்ல வார்த்ைத; ராஜாவாகய என்னுைடய ஆண்டவன் ெசான்னபடிேய,
உமது அடியானாகய நான் ெசய்ேவன் என்று ெசால்லி, சீேமய அேநகநாட்கள்
எருசேலமிேல குடியருந்தான். 39 மூன்று வருடங்கள்ெசன்றேபாது, சீேமயயன்
ேவைலக்காரர்கள் இரண்டுேபர் மாக்காவன் மகனாகய ஆகீஸ் என்னும்
காத்தன் ராஜாவ டம் ஓடிப்ேபானார்கள்; உன்னுைடய ேவைலக்காரர்கள் காத்
ஊரில் இருக்க றார்கள் என்று சீேமய க்கு அறவத்தார்கள். 40 அப்ெபாழுது
சீேமய எழுந்து, தன்னுைடய கழுைதயன்ேமல் ேசணம் ைவத்து, தன்னுைடய
ேவைலக்காரர்கைளத் ேதட, காத் ஊரிலிருக்க ற ஆகீச டம் புறப்பட்டுப் ேபானான்;
இப்படி சீேமய ேபாய், தன்னுைடய ேவைலக்காரர்கைளக் காத் ஊரிலிருந்து
ெகாண்டுவந்தான். 41 சீேமய எருசேலமிலிருந்து காத் ஊருக்குப் ேபாய், தரும்ப
வந்தான் என்று சாெலாேமானுக்கு அறவக்கப்பட்டேபாது, 42 ராஜா சீேமயைய
அைழத்து: நீெவளிேயபுறப்பட்டுஎங்ேகயாவதுேபாக றநாளிேலசாவாய்என்பைத
நீ ந ச்சயமாகஅற ந்துெகாள்என்றுநான்உன்ைனக்ெயேகாவாேமல்ஆைணயடச்
ெசய்து, உனக்கு மிகவும் உறுதயாகச் ெசால்லியருக்க, அதற்கு நீ: நான் ேகட்ட
வார்த்ைதநல்லெதன்றுெசால்லவல்ைலயா? 43நீெயேகாவாவன்ஆைணையயும்,
நான் உனக்குக் கற்ப த்த கட்டைளையயும் ைகக்ெகாள்ளாமற்ேபானது என்ன?
என்று ெசால்லி, 44 பன்னும் ராஜா சீேமயையப் பார்த்து: நீ என்னுைடய
தகப்பனாகய தாவீதுக்குச் ெசய்ததும் உன் மனதுக்குத் ெதரிந்தருக்க றதுமான

* அத்த யாயம் 2:29 2:29 யாராவது பலிப்பீடக்ெகாம்ைப ப டித்துக்ெகாண்டால் அவன்

ெகாைலெசய்யப்படக்கூடாதுஎன்றுயாத் 21:13-14 எழுதயருக்க றது
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எல்லாத் தீங்ைகயும் அற ந்தருக்க றாய்; ஆைகயால் ெயேகாவா உன்னுைடய
தீங்ைக உன்னுைடய தைலயன்ேமல் தரும்பச்ெசய்வார். 45 ராஜாவாகய
சாெலாேமாேனா ஆசீர்வத க்கப்பட்டவனாக இருப்பான்; தாவீதன் சங்காசனம்
என்ைறக்கும் ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக உறுதயாக இருக்கும் என்று ெசால்லி,
46ராஜா ேயாய்தாவன்மகனாகயெபனாயாவுக்குக்கட்டைளெகாடுத்தான்;அவன்
ெவளிேய ேபாய், அவைனக் ெகான்றுேபாட்டான். அரசாட்ச சாெலாேமானின்
ைகய ேலஉறுத ப்பட்டது.

அத்த யாயம் 3
சாெலாேமான்ேதவனிடத்தல்ஞானம்ெபறுதல்

1 சாெலாேமான் எக ப்தன் ராஜாவாகய பார்ேவாேனாடு சம்பந்தங்கலந்து,
பார்ேவானின் மகைளத் தருமணம் ெசய்து, தன்னுைடய அரண்மைனையயும்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதயும் எருசேலமின் சுற்றுமதைலயும் கட்டி
முடியும்வைர அவன் அவைளத் தாவீதன் நகரத்தல் ெகாண்டுவந்து ைவத்தான்.
2 அந்த நாட்கள்வைர ெயேகாவாவுைடய நாமத்த ற்கு ஒரு ஆலயம் கட்டப்படாமல்
இருந்ததால், மக்கள் ேமைடகளில் பலிய ட்டு வந்தார்கள். 3 சாெலாேமான்
ெயேகாவாைவ ேநச த்து, தன்னுைடய தகப்பனாகய தாவீதன் கட்டைளகளில்
நடந்தான்;ஆனாலும்அவன்ேமைடகளிேல பலிய ட்டுத்தூபம்காட்டிவந்தான்.

4 அப்படிேய ராஜா பலிய ட க ப ேயானுக்குப் ேபானான்; அது ெபரிய
ேமைடயாக இருந்தது; அந்தப் பலிபீடத்தன்ேமல் சாெலாேமான் ஆய ரம்
சர்வாங்க தகனபலிகைளச் ெசலுத்தனான். 5 க ப ேயானிேல ெயேகாவா
சாெலாேமானுக்கு இரவல் கனவல் தரிசனமாக : நீ வரும்புவைத என்னிடம்
ேகள் என்று ேதவன் ெசான்னார். 6 அதற்கு சாெலாேமான்: என்னுைடய
தகப்பனாகய தாவீது என்னும் உமது அடியான் உம்ைமப்பற்ற உண்ைமயும்
நீதயும் ெசம்ைமயான இருதயத்ேதாடும் உமக்கு முன்பாக நடந்தபடிேய ேதவரீர்
அவருக்குப்ெபரிய கருைபெசய்து,அந்தப்ெபரிய கருைபையஅவருக்குக்காத்து,
இந்த நாளில் இருக்க றபடிேய அவருைடய சங்காசனத்தல் அமர்ந்தருக்க ற
ஒரு மகைன அவருக்குத் தந்தீர். 7 இப்ேபாதும் என்னுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாேவ, ேதவரீர் உமது அடிேயைன என்னுைடய தகப்பனாகய தாவீதன்
இடத்த ேல ராஜாவாக்கனீேர, நாேனாெவன்றால் ேபாக்குவரத்து அறயாத
சறுபள்ைளயாக இருக்க ேறன். 8 நீர் ெதரிந்துெகாண்டதும் மிகுதயான
எண்ணிக்ைகக்கு அடங்காததும் கணக்கல் ேசராததுமான த ரளான மக்களாகய
உமது மக்களின் நடுவல் அடிேயன் இருக்க ேறன். 9 ஆைகயால் உமது
மக்கைள நயாயம் வ சாரிக்கவும், நன்ைம தீைம இன்னெதன்று பகுத்தறயவும்,
அடிேயனுக்கு ஞானமுள்ள இருதயத்ைதத் தந்தருளும்; மிகுதயாக இருக்க ற
உமது மக்கைள நயாயம் வ சாரிக்க யாராேல ஆகும் என்றான். 10 சாெலாேமான்
இந்தக் காரியத்ைதக் ேகட்டது ஆண்டவருைடய பார்ைவக்குப் ப ரியமான
வண்ணப்பமாக இருந்தது. 11 ஆைகயால் ேதவன் அவைன ேநாக்க : நீ
உனக்கு நீடித்த நாட்கைளக் ேகட்காமலும், ஐசுவரியத்ைதக் ேகட்காமலும்,
உன்னுைடய எத ரிகளின் உயைரக் ேகட்காமலும், நீ இந்தக் காரியத்ைதேய
ேகட்டு, நயாயம் வ சாரிப்பதற்கு ஏற்ற ஞானத்ைத உனக்கு ேகட்டுக்ெகாண்டதால்,
12 உன்னுைடய வார்த்ைதகளின்படி ெசய்ேதன்; ஞானமும் உணர்வுமுள்ள
இருதயத்ைதஉனக்குத்தந்ேதன்;இத ேலஉனக்குஇைணயானவன்உனக்குமுன்பு
இருந்ததுமில்ைல, உனக்குஇைணயானவன்உனக்குப்பன்பு எழும்புவதுமில்ைல.
13 இதுவுமில்லாமல், நீ ேகட்காத ஐசுவரியத்ைதயும் மகைமையயும் உனக்குத்
தந்ேதன்; உன்னுைடய நாட்களில் இருக்க ற ராஜாக்களில் ஒருவனும் உனக்கு
இைணயானவன் இருப்பதல்ைல. 14உன்னுைடய தகப்பனாகய தாவீது நடந்தது
ேபால, நீயும் என்னுைடய கட்டைளகைளயும் என்னுைடய நயமங்கைளயும்
ைகக்ெகாண்டு, என்னுைடய வழிகளில் நடந்தால், உன்னுைடய நாட்கைளயும்
நீடித்தருக்கச்ெசய்ேவன் என்றார். 15 சாெலாேமானுக்கு தூக்கம் ெதளிந்தேபாது,
அது கனவு என்று அறந்தான்; அவன் எருசேலமுக்கு வந்து, ெயேகாவாவுைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிக்கு முன்பாக நன்று, சர்வாங்க தகனபலிகைள ெசலுத்த ,
சமாதானபலிகைளச் ெசலுத்த , தன்னுைடய ேவைலக்காரர்கள் எல்ேலாருக்கும்
வருந்தளித்தான்.
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ஞானமுள்ளஆட்ச
16 அப்ெபாழுது ேவச களான இரண்டு ெபண்கள் ராஜாவ டம் வந்து, அவனுக்கு

முன்பாக நன்றார்கள். 17 அவர்களில் ஒருத்த : என்னுைடய எஜமானேன,
நானும் இந்த ெபண்ணும் ஒேர வீட்டிேல குடியருக்க ேறாம்; நான் இவேளாடு
வீட்டிலிருக்கும்ேபாது ஆண்பள்ைள ெபற்ேறன். 18 நான் பள்ைள ெபற்ற
மூன்றாம் நாளிேல, இந்த ெபண்ணும் ஆண்பள்ைள ெபற்றாள்; நாங்கள்
ஒன்றாக இருந்ேதாம், எங்கள் இருவைரயும் தவ ர, வீட்டுக்குள்ேள ேவெறாருவரும்
இல்ைல. 19 இரவு தூக்கத்த ேல இந்த ெபண் தன்னுைடய பள்ைளயன்ேமல்
புரண்டுபடுத்ததால் அது ெசத்துப்ேபானது. 20 அப்ெபாழுது, உமது அடியாள்
தூங்கும்ேபாது, இவள் நடுஇரவல் எழுந்து, என்னுைடய பக்கத்த ேல க டக்க ற
என்னுைடய பள்ைளைய எடுத்து, தன்னுைடய மார்ப ேல க டத்த க்ெகாண்டு,
ெசத்த தன்னுைடய பள்ைளைய எடுத்து, என்னுைடய மார்ப ேல க டத்தவ ட்டாள்.
21 என்னுைடய பள்ைளக்குப் பால்ெகாடுக்கக் காைலயல் நான் எழுந்தேபாது, அது
இறந்து க டந்தது; ெபாழுது வடிந்தபன்பு நான் அைத உற்றுப்பார்க்கும்ேபாது,
அது நான் ெபற்ற பள்ைள இல்ைல என்று கண்ேடன் என்றாள். 22 அதற்கு மற்ற
ெபண்: அப்படியல்ல, உய ேராடு இருக்க றது என்னுைடய பள்ைள, ெசத்தது
உன்னுைடயபள்ைளஎன்றாள். இவேளா: இல்ைல,ெசத்ததுஉன்னுைடயபள்ைள,
உய ேராடு இருக்க றது என்னுைடய பள்ைள என்றாள்; இப்படி ராஜாவற்கு
முன்பாக வாதாடினார்கள். 23 அப்ெபாழுது ராஜா: உய ேராடு இருக்க றது
என்னுைடயபள்ைள,ெசத்ததுஉன்னுைடயபள்ைளஎன்றுஇவள்ெசால்லுகறாள்;
அப்படியல்ல, ெசத்தது உன்னுைடய பள்ைள, உய ேராடு இருக்க றது என்னுைடய
பள்ைள என்று அவள் ெசால்லுகறாள் என்று ெசால்லி, 24 ஒரு பட்டயத்ைதக்
ெகாண்டுவாருங்கள் என்றான்; அவர்கள் ஒரு பட்டயத்ைத ராஜாவ டம்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 25 ராஜா உய ேராடு இருக்க ற பள்ைளைய இரண்டாகப்
பளந்து, பாதைய இவளுக்கும் பாதைய அவளுக்கும் ெகாடுங்கள் என்றான்.
26அப்ெபாழுதுஉய ேராடுஇருக்க றபள்ைளயன்தாய்,தன்னுைடயபள்ைளக்காக
அவள்இருதயம்துடித்ததால், ராஜாைவேநாக்க : ஐேயா, என்னுைடயஎஜமானேன,
உய ேராடு இருக்க ற பள்ைளையக் ெகால்லேவண்டாம்; அைத அவளுக்ேக
ெகாடுத்துவடும் என்றாள்; மற்றவள் அது எனக்கும் ேவண்டாம், உனக்கும்
ேவண்டாம், பளந்து ேபாடுங்கள் என்றாள். 27 அப்ெபாழுது ராஜா உய ேராடு
இருக்க ற பள்ைளையக் ெகால்லாமல், அவளுக்குக் ெகாடுத்துவடுங்கள்; அவேள
அதன் தாய் என்றான். 28 ராஜா தீர்த்த இந்த நயாயத்ைத இஸ்ரேவலர்கள்
எல்ேலாரும் ேகள்வப்பட்டு, நயாயம் வ சாரிப்பதற்கு ேதவன் அருளின ஞானம்
ராஜாவற்குஉண்ெடன்றுகண்டு,அவனுக்குப்பயந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 4
சாெலாேமானின்அதகாரிகளும்அத பத களும்

1 ராஜாவாகய சாெலாேமான் அைனத்து இஸ்ரேவலின்ேமலும் ராஜாவாக
இருந்தான். 2அவனுக்கு இருந்த அத காரிகள்: சாேதாக்கன் மகனாகய அசரியா
ஆசாரியனாக இருந்தான். 3 சீசாவன் மகனாகய ஏலிேகாேரப்பும் அகயாவும்
எழுத்தர்களாகஇருந்தார்கள்;அகலூதன்மகன்ேயாசபாத்மந்த ரியாகஇருந்தான்.
4 ேயாய்தாவன் மகன் ெபனாயா பைடத்தைலவனும், சாேதாக்கும் அபயத்தாரும்
ஆசாரியர்களுமாக இருந்தார்கள். 5 நாத்தானின் மகன் அசரியா அலுவலர்களின்
தைலவனாக இருந்தான்; நாத்தானின் மகன் சாபூத் ராஜாவன் ஆசாரியனும்
நண்பனாகவும் இருந்தான். 6 அகீஷார் அரண்மைன அதகாரியும், அப்தாவன்
மகன் அேதானீராம் கட்டாய ேவைல ெசய்க றவர்களின் அதகாரியாக இருந்தான்.
7 ராஜாவற்கும் அவனுைடய அரண்மைனயல் உள்ளவர்களுக்கும் ேதைவயான
உணவுப்ெபாருள்கைளச்ேசகரிக்க றபன்னிரண்டுஅதகாரிகள்சாெலாேமானுக்கு
இஸ்ரேவல் ேதசெமங்கும் ைவக்கப்பட்டிருந்தார்கள்; அவர்கள் மாதத்த ற்கு
ஒவ்ெவாருவராக வருடம் முழுவதும் பராமரித்துவந்தார்கள். 8 அவர்களின்
ெபயர்கள்: ஊரின் மகன், இவன் எப்ப ராயீம் மைலத் ேதசத்தல் இருந்தான்.
9 ேதக்ேகரின் மகன், இவன் மாகாத்சலும், சால்பீமிலும், ெபத்ஷேமசலும்,
ஏேலான்ெபத்தானானிலும் இருந்தான். 10 ஏேசதன் மகன், இவன் அறுேபாத்தல்
இருந்தான்; ேசாக்ேகாவும் எப்ேபர் பூமியைனத்தும் இவனுைடய வ சாரிப்ப ல்
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இருந்தது. 11 அபனதாபன் மகன், இவன் ேதாரின் நாட்டுப்புறம் அைனத்தற்கும்
அதகாரியாக இருந்தான்; சாெலாேமானின் மகளாகய தாபாத் இவனுக்கு
மைனவயாக இருந்தாள். 12அகலூதன் மகனாகய பானா, இவன் வசாரிப்ப ல்,
தானாகும், ெமக ேதாவும், சர்த்தனாவுக்குப் பக்கமாகவும் ெயஸ்ரேயலுக்குக்
கீழாகவும் ெபத்ெசயான்துவங்க ஆேபல் ெமெகாலாவைர யக்ெமயாமுக்கு
மறுபக்கம்வைர இருக்க ற ெபத்ெசயான் அைனத்தும் இருந்தது. 13 ேகேபரின்
மகன், இவன் கீேலயாத்தலுள்ள ராேமாத்தல் இருந்தான்; கீேலயாத்தலுள்ள
மனாேசயன் மகனாகய யாவீரின் க ராமங்களும் மதல்களும் ெவண்கலத்
தாழ்ப்பாள்களுமுள்ள பாசான் ேதசத்தனுைடய அறுபது ெபரிய பட்டணங்களுள்ள
அர்ேகாப் பட்டணமும் இவன் வசாரிப்ப ல் இருந்தது. 14 இத்ேதாவன் மகன்
அகனதாப், இவன் மகனாயீமில் இருந்தான். 15 அகமாஸ், இவன் நப்தலியல்
இருந்தான்; இவன் சாெலாேமானுக்கு இருந்த ஒரு மகளாகய பஸ்மாத்
என்பவைளத் தருமணம்ெசய்தான். 16ஊசாயன் மகன் பானா, இவன்ஆேசரிலும்
ஆேலாத்தலும் இருந்தான். 17 பருவாவன் மகன் ேயாசபாத், இவன் இசக்காரில்
இருந்தான். 18 ஏலாவன் மகன் சீேமய , இவன் ெபன்யமீனில் இருந்தான்.
19 ஊரியன் மகன் ேகேபர், இவன் எேமாரியர்களின் ராஜாவாகய சீேகானுக்கும்
பாசானின் ராஜாவாகய ஓகுக்கும் இருந்த ேதசமாக ய கீேலயாத் ேதசத்தல்
இருந்தான்;இவன்மாத்த ரம்அத்ேதசத்தல்அத பதயாகஇருந்தான்.

சாெலாேமானுக்குஒதுக்கப்பட்டஅனுதனஉணவு
20 யூதாவும் இஸ்ரேவலும் கடற்கைர மணைலப்ேபால அத கமாக இருந்து,

சாப்ப ட்டுக் குடித்து மக ழ்ந்துெகாண்டிருந்தார்கள். 21 நததுவங்க ,
ெபலிஸ்தர்களின் ேதசத்தன் வழியாக எக ப்தன் எல்ைலவைர இருக்க ற
சகல ராஜ்ஜியங்கைளயும் சாெலாேமான் ஆண்டுெகாண்டிருந்தான்; அவர்கள்
சாெலாேமானுக்குக் காணிக்ைககைளக் ெகாண்டுவந்து, அவன் உயேராடிருந்த
நாட்கெளல்லாம் அவனுக்கு பணிவைட ெசய்தார்கள். 22 ஒரு நாளுக்கு
சாெலாேமானுக்கு ஆகும் சாப்பாட்டுச் ெசலவு, முப்பது மரக்கால் ெமல்லிய
மாவும், அறுபது மரக்கால் மாவும், 23 கைலமான்கைளயும் ெவளிமான்கைளயும்
வைரயாடுகைளயும் ெகாழுைமயான பறைவகைளயும் தவ ர, ெகாழுத்த
பத்து மாடுகளும், ேமய்ச்சலிலிருந்து வந்த இருபது மாடுகளும் நூறு
ஆடுகளுமாகும். 24 நத க்கு இந்த பக்கத்தல் இருக்கற த ப்சாமுதற்ெகாண்டு
காசாவைர உள்ளைவகள் எல்லாவற்ைறயும், நத க்கு இந்தப்பக்கத்தலுள்ள
சகல ராஜாக்கைளயும் ஆண்டுவந்தான்; அவைனச் சுற்ற எங்கும் சமாதானமாக
இருந்தது. 25 சாெலாேமானுைடய நாட்கெளல்லாம் தாண் துவங்க
ெபெயர்ெசபாவைரயும், யூதாவும் இஸ்ரேவலும் அவரவர் தங்கள் தங்கள்
த ராட்ைசச்ெசடியன் நழலிலும், தங்கள் தங்கள் அத்த மரத்தன் நழலிலும்
சுகமாய்க் குடியருந்தார்கள். 26 சாெலாேமானுக்கு 4,000 குதைரலாயங்களும்,
12,000 குதைர வீரர்களும் இருந்தார்கள். 27 ேமற்ெசால்லிய அதகாரிகளில்
ஒவ்ெவாருவரும் தன்தன் மாதத்த ேல சாெலாேமான் ராஜாவற்கும்,
ராஜாவன் பந்த க்கு வரும் யாவருக்கும் ேதைவயானைவகைள ஒரு
குைறவுமின்ற பராமரித்து, 28 குதைரகளுக்கும் ஒட்டகங்களுக்கும் ேதைவயான
வாற்ேகாதுைமையயும், ைவக்ேகாைலயும், அவரவர் தங்களுக்கு இடப்பட்ட
கட்டைளயன்படிஅைவகள்இருக்கும்இடத்த ற்குக்ெகாண்டுவருவார்கள்.

சாெலாேமானின்ஞானம்
29ேதவன்சாெலாேமானுக்குமிகுதயானஞானத்ைதயும்புத்தையயும்,கடற்கைர

மணைலப்ேபால பரந்த புரிந்துெகாள்ளும் தறைனயும் ெகாடுத்தார். 30 சகல
க ழக்குப்பகுத மக்களின்ஞானத்ைதயும்எக ப்தயர்களின்சகலஞானத்ைதயும்வ ட
சாெலாேமானின் ஞானம் ச றந்ததாக இருந்தது. 31 அவன் எஸ்ராகயனாகய
ஏத்தானிலும், ஏமான், கல்ேகால், தர்தா என்னும் மாேகாலின் மகன்களிலும்,
மற்ற எல்லா மனிதர்களிலும் ஞானவானாக இருந்தான்; சுற்றலும் இருந்த
சகல ேதசங்களிலும் அவன் புகழ் ப ரபலமாக இருந்தது. 32 அவன் மூவாய ரம்
நீத ெமாழிகைளச் ெசான்னான்; அவனுைடய பாட்டுகள் ஆய ரத்து ஐந்து.
33 லீபேனானில் இருக்க ற ேகதுரு மரங்கள் முதற்ெகாண்டு சுவரில் முைளக்கற
ஈேசாப்புப் பூண்டு வைரக்குமுள்ள மரமுதலிய தாவரங்கைளக்குறத்தும்,
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மிருகங்கள் பறைவகள் ஊருகற ப ராணிகள் மீன்கள் ஆகய இைவகைளக்
குறத்தும் ெசான்னான். 34 சாெலாேமானின் ஞானத்ைதக் குற த்துக் ேகள்வப்பட்ட
பூமியன் எல்லா ராஜாக்களிடத்தலுமிருந்தும் எல்லா ேதசத்து மக்களும்
அவனுைடயஞானத்ைதக் ேகட்பதற்குவந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 5
சாெலாேமான்ஆலயத்ைதக்கட்டஆயத்தப்படுதல்

1 சாெலாேமாைன அவனுைடய தகப்பன் இடத்தல் ராஜாவாக
அப ேஷகம்ெசய்தார்கள் என்று தீருவன் ராஜாவாகய ஈராம் ேகள்வப்பட்டு,
தன்னுைடய ேவைலக்காரர்கைள அவனிடம் அனுப்பனான்; ஈராம் தாவீதுக்கு
எப்ெபாழுதும் நண்பனாக இருந்தான். 2 அப்ெபாழுது சாெலாேமான் ஈராமிடம்
ஆட்கைள அனுப்ப : 3 என்னுைடய தகப்பனாகய தாவீதன் எத ரிகைளக்
ெயேகாவா அவருைடய பாதங்களுக்குக் கீழ்ப்படுத்தும்வைர, அவர்கள்
தம்ைமச் சுற்றலும் ெசய்க ற யுத்தத்தனால், அவர் தம்முைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய நாமத்த ற்கு ஆலயத்ைதக் கட்ட, அவரால் முடியாமலிருந்தது
என்று நீர் அற ந்தருக்க றீர். 4ஆனாலும் இப்ெபாழுேதா என்னுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவா எனக்கு எங்கும் இைளப்பாறுதைலத் தந்தார்; வேராத யும் இல்ைல,
இைடயூறும் இல்ைல. 5 ஆைகயால்: நான் உன்னுைடய இடத்தல் உன்
சங்காசனத்தன்ேமல் அமர்த்தும் உன்னுைடய மகேன என்னுைடய நாமத்த ற்கு
ஆலயத்ைதக் கட்டுவான் என்று ெயேகாவா என்னுைடய தகப்பனாகய தாவீத டம்
ெசான்னபடிேய, என்னுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவன் நாமத்த ற்கு
ஆலயத்ைதக் கட்டேவண்டும் என்று இருக்க ேறன். 6 ஆதலால் லீபேனானில்
எனக்காக ேகதுரு மரங்கைள ெவட்ட கட்டைள ெகாடும்; சீேதானியர்கைளப்ேபால
மரம்ெவட்டும் ேவைல ெதரிந்தவர்கள் எங்களுக்குள்ேள ஒருவருமில்ைல என்பது
உமக்குத் ெதரியும்; அதற்காக என்னுைடய ேவைலக்காரர்கள் உம்முைடய
ேவைலக்காரர்கேளாடு இருப்பார்கள்; நீர் ெசால்வதன்படிெயல்லாம் உம்முைடய
ேவைலக்காரர்களின் சம்பளத்ைத உமக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று ெசால்லச்
ெசான்னான். 7 ஈராம் சாெலாேமானின் வார்த்ைதகைளக் ேகட்டேபாது, மிகவும்
சந்ேதாஷப்பட்டு: அந்த ஏராளமான மக்கைள ஆளும்படி, தாவீதுக்கு ஒரு
ஞானமுள்ள மகைனக் ெகாடுத்த ெயேகாவா இன்று ஸ்ேதாத்த ரிக்கப்படுவாராக
என்று ெசால்லி; 8 ஈராம் சாெலாேமானிடத்தல் ெசய்த அனுப்ப : நீர் எனக்குச்
ெசால்லியனுப்பன காரியத்ைத நான் ேகட்ேடன்; ேகதுரு மரங்களுக்காகவும்,
ேதவதாரு மரங்களுக்காகவும், உம்முைடய வருப்பத்தன்படிெயல்லாம்
நான் ெசய்ேவன். 9 என்னுைடய ேவைலக்காரர்கள் லீபேனானிலிருந்து
அைவகைள இறக்க மத்தய தைரக் கடலிேல ெகாண்டுவருவார்கள்; அங்ேக
நான் அைவகைளத் ெதப்பங்களாகக் கட்டி, நீர் ந யமிக்கும் இடத்த ற்குக்
கடல்வழியாக அனுப்ப , அைவகைள அவழ்ப்ேபன்; அங்ேக நீர் அைவகைள
எடுத்துக்ெகாண்டு என்னுைடய மக்களுக்கு ஆகாரங்ெகாடுத்து, என்னுைடய
வருப்பத்தன்படி ெசய்யேவண்டும் என்று ெசால்லச்ெசான்னான். 10 அப்படிேய
ஈராம் சாெலாேமானுக்கு ேதைவயான அளவு ேகதுருமரங்கைளயும் ேதவதாரு
மரங்கைளயும் ெகாடுத்துக்ெகாண்டுவந்தான். 11 சாெலாேமான் ஈராமின்
அரண்மைனக்கு உணவற்காக 20,000 கலம் ேகாதுைமையயும், இடித்துப்
ப ழிந்த ஒலிவமரங்களின் இருபது கல எண்ெணையயும் ெகாடுத்தான்;
இப்படி சாெலாேமான் ஈராமுக்கு ஆண்டுேதாறும் ெகாடுத்துவந்தான்.
12ெயேகாவா சாெலாேமானுக்குச் ெசால்லியருந்தபடிேய அவனுக்கு ஞானத்ைதத்
தந்தருளினார்; ஈராமுக்கும் சாெலாேமானுக்கும் சமாதானம்உண்டாயருந்து,
இருவரும்உடன்படிக்ைகெசய்துெகாண்டார்கள்.

13 ராஜாவாகய சாெலாேமான் இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரிலும் ேவைலக்கு
30,000 கூலியல்லா ேவைலக்காரர்கைளப் ப டித்தான். 14 அவர்களில் ஒவ்ெவாரு
மாதத்த ற்கும் 10,000ேபைரமாற்ற மாற்ற ,லீபேனானுக்குஅனுப்பனான்;அவர்கள்
ஒரு மாதம் லீபேனானிலும், இரண்டு மாதங்கள் தங்களுைடய வீடுகளிலும்
இருப்பார்கள்; அேதானீராம் அந்த கூலியல்லா ஆட்களின்ேமல் தைலவனாக
இருந்தான். 15 சாெலாேமானிடம் சுைம சுமக்க றவர்கள் 70,000 ேபர்களும்,
மைலகளில் மரம் ெவட்டுக றவர்கள் 80,000 ேபர்களும், 16 இவர்கைளத் தவ ர
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ேவைலைய வசாரித்து ேவைலயாட்கைளக் கண்காணிப்பதற்குத் தைலைமயான
அதகாரிகள் 3,300 ேபர்களும் இருந்தார்கள். 17 ெவட்டின கல்லால் ஆலயத்த ற்கு
அஸ்தபாரம்ேபாட, ெபரிதும்வைலயுயர்ந்ததுமான கற்கைளக் ெகாண்டுவர ராஜா
கட்டைளய ட்டான். 18 ஆலயத்ைதக் கட்ட, சாெலாேமானின் ச ற்ப களும், ஈராமின்
ச ற்ப களும், க ப்லி ஊைரச் ேசர்ந்தவர்களும், அந்த மரங்கைளயும் கற்கைளயும்
ெவட்டிஆயத்தப்படுத்தனார்கள்.

அத்த யாயம் 6
சாெலாேமான்ஆலயத்ைதக்கட்டுதல்

1 இஸ்ரேவல் மக்கள் எக ப்து ேதசத்தலிருந்து புறப்பட்ட 480 வருடத்தலும்,
சாெலாேமான் இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவான நான்காம் வருடம் சீப்
மாதமாக ய இரண்டாம் மாதத்தலும், அவன் ெயேகாவாவன் ஆலயத்ைதக்
கட்டத்ெதாடங்கனான். 2சாெலாேமான்ராஜாெயேகாவாவுக்குக்கட்டினஆலயம் 90
அடி நீளமும், 30அடி அகலமும், 45அடி உயரமுமாக இருந்தது. 3ஆலயமாகய அந்த
மாளிைகயன் முகப்ப ேல அவன் கட்டின மண்டபம் ஆலயத்தன் அகலத்த ற்குச்
சமமாக 30 அடி நீளமும், ஆலயத்தற்கு முன்ேன 15 அடி அகலமுமாக இருந்தது.
4 பார்ைவக்குக் குறுக ப்ேபாக ற ஒடுக்கமான ஜன்னல்கைள ஆலயத்த ற்குச்
ெசய்தான். 5அவன்ேதவாலயத்தன்சுவரும்சந்ந த இடச்சுவருமாகயஆலயத்தன்
சுவர்களுக்கு அடுத்ததாய்ச் சுற்றுச்சுவைரக் கட்டி, அைவகளில் அைறகைளச்
சுற்றலும் உண்டாக்கனான். 6 கீேழ இருக்க ற சுற்றுச்சுவர் 7.6 அடி அகலமும்,
நடுேவ இருக்கறது 9 அடி அகலமும், மூன்றாவதாக இருக்க றது 10.6 அடி
அகலமுமாகஇருந்தது;அைவகள்ஆலயத்தனுைடயவ ட்டத்தனாேல தாங்காதபடி
ஆலயத்ைதச் சுற்றலும் ெவளிப்புறமாக ஒட்டுச்சுவர்கைளக் கட்டினான். 7ஆலயம்
கட்டப்படும்ேபாது, அது ேவைலெசய்யப்பட்டு ெகாண்டுவரப்பட்ட கற்களாேல
கட்டப்பட்டது; ஆைகயால் அது கட்டப்படுக றேபாது, சுத்த கள் ேகாடரிகள் முதலான
எந்த இரும்பு ஆயுதங்களின் சத்தமும் அத ேல ேகட்கப்படவல்ைல. 8 நடு
அைறகளுக்குப் ேபாக ற வாசற்படி ஆலயத்தன் வலதுபுறத்தல் இருந்தது;
சுழற்படிகளால் நடு அைறகளுக்கும், நடு அைறகளிலிருந்து மூன்றாவது
அைறகளுக்கும் ஏறுவார்கள். 9இவ்வதமாக அவன்ஆலயத்ைதக் கட்டி, ேகதுரு மர
உத்த ரங்களாலும் பலைககளாலும் ஆலயத்ைத மூடி ஆலயப்பணிைய முடித்தான்.
10அவன் 7.6அடிஉயரமானசுற்றுக்கட்டுகைளஆலயத்தன்ேமெலங்கும்கட்டினான்;
அைவகள்ேகதுருமரங்களால்ஆலயத்ேதாடுஇைணக்கப்பட்டிருந்தது.

11 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத சாெலாேமானுக்கு உண்டாயற்று;
அவர்: 12நீ என்னுைடய கட்டைளகளின்படி நடந்து, என்னுைடய நீத நயாயங்கைள
நைறேவற்ற , என்னுைடய கற்பைனகளின்படிெயல்லாம் நடந்துெகாள்ளும்படி,
அைவகைளக் ைகக்ெகாண்டால், நீ கட்டுக ற இந்த ஆலயத்ைதக்குற த்து நான்
உன்னுைடய தகப்பனாகய தாவீேதாடு ெசான்ன என்னுைடய வார்த்ைதைய
உன்னிடத்தல் நைறேவற்ற , 13 இஸ்ரேவல் மக்களின் நடுவ ேல இருந்து,
என்னுைடயமக்களாகயஇஸ்ரேவைலக்ைகவ டாதருப்ேபன்என்றார். 14அப்படிேய
சாெலாேமான்ஆலயத்ைதக்கட்டிமுடித்தான்.

15 ஆலயத்துச் சுவர்களின் உட்புறத்ைத, தைர துவங்க சுவர்களின்
ேமற்கூைரவைர, ேகதுரு பலைககளால் மூடி, இப்படி உட்புறத்ைத மரேவைலயால்
ெசய்து, ஆலயத்தன் தைரைய ேதவதாரு மரங்களின் பலைககளால் தைரைய
மூடினான். 16 மூடப்பட்ட தைரதுவங்க சுவர்களின் ேமற்கூைரவைர ஆலயத்தன்
பக்கங்கைளத் ெதாட்டிருக்க ற 30 அடி நீளமான மைறப்ைபயும் ேகதுரு
பலைககளால் ெசய்து, உட்புறத்ைத மகா பரிசுத்தமான சந்ந தயனிடமாகக்
கட்டினான். 17 அதன் முன்னிருக்க ற ேதவாலயமாகய மாளிைக 60 அடி நீளமாக
இருந்தது. 18 ஆலயத்தற்குள் இருக்கற ேகதுரு மரங்களில் ெமாக்குகளும்
மலர்ந்த பூக்களுமான ச த்த ரேவைல ெசய்தருந்தது; பார்ைவக்கு ஒரு கல்கூட
காணப்படாமல் எல்லாம் ேகதுரு மரமாக இருந்தது. 19 ெயேகாவாவுைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய ைவப்பதற்கு ஆலயத்த ற்குள்ேள மகா பரிசுத்த
ஸ்தலத்ைத ஆயத்தப்படுத்தனான். 20 மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் முன்புறம்வைர
30 அடி நீளமும், 30 அடி அகலமும், 30 அடி உயரமுமாக இருந்தது; அைதப்
பசும்ெபான்தகட்டால்மூடினான்; ேகதுருமரப் பலிபீடத்ைதயும்அப்படிேயமூடினான்.
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21ஆலயத்தன்உட்புறத்ைத சாெலாேமான் பசும்ெபான்தகட்டால்மூடி, மகா பரிசுத்த
ஸ்தலத்தன் மைறப்புக்கும் ெபான்சங்கலிகைளக் குறுக்ேக ேபாட்டு, அைதப்
ெபான்தகட்டால்மூடினான். 22இப்படிஆலயம்முழுவதும் கட்டிமுடியும்வைர, அவன்
ஆலயம் முழுவைதயும் ெபான்தகட்டால் மூடி, மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்கு முன்பாக
இருக்க ற பலிபீடத்ைத முழுவதும் ெபான்தகட்டால் மூடினான். 23 மகா பரிசுத்த
ஸ்தலத்தல் ஒலிவமரங்களால் இரண்டு ேகருபீன்கைளச் ெசய்து ைவத்தான்;
ஒவ்ெவான்றும் 15 அடி உயரமுமாக இருந்தது. 24 ேகருபீனுக்கு இருக்கற ஒரு
இறக்ைக 7.6அடிேகருபீனின்மற்றஇறக்ைக 7.6அடியாக,இப்படிஒருஇறக்ைகயன்
கைடசமுைன ெதாடங்க மற்ற இறக்ைகயன் கைடச முைனவைர 15 அடியாக
இருந்தது. 25 மற்றக் ேகருபீனும் 15 அடியாக இருந்தது; இரண்டு ேகருபீன்களும்
ஒேர அளவும் ஒேர த ட்டமுமாக இருந்தது. 26 ஒரு ேகருபீன் 15 அடி உயரமாக
இருந்தது; மற்றக் ேகருபீனும் அப்படிேய இருந்தது. 27அந்தக் ேகருபீன்கைள உள்
ஆலயத்த ேல ைவத்தான்; ேகருபீன்களின் இறக்ைககள் வ ரித்தருந்ததால், ஒரு
ேகருபீனின் இறக்ைக ஒரு பக்கத்துச்சுவரிலும், மற்றக் ேகருபீனின் இறக்ைக
மறுபக்கத்துச் சுவரிலும் ெதாடும்படியருந்தது; ஆலயத்தன் நடுைமயத்தல்,
அைவகளின் இறக்ைககள் ஒன்ேறாெடான்று ெதாடத்தக்கதாயருந்தது. 28அந்தக்
ேகருபீன்கைளப் ெபான்தகட்டால் மூடினான். 29ஆலயத்தன் சுவர்கைளெயல்லாம்
அவன் சுற்றலும் உள்ேளயும் ெவளிேயயுமாகக் ேகருபீன்களும் பைன மரங்களும்
மலர்ந்த பூக்களுமான ச த்த ரங்களும் ெகாத்து ேவைலகளுமாக்கனான்.
30 உள்ேளயும் ெவளிேயயும் இருக்க ற ஆலயத்து தைரையயும் ெபான்தகட்டால்
மூடினான். 31 மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தன் வாசலுக்கு ஒலிவமரங்களால் இரட்ைடக்
கதவுகைளச் ெசய்தான்; ேமல்சட்டமும் நைலகளும் மைறப்பன் அளவல் ஐந்தல்
ஒரு பங்காக இருந்தது. 32 ஒலிவமரமான அந்த இரட்ைடக் கதவுகளில் அவன்
ேகருபீன்களும் பைன மரங்களும் மலர்ந்த பூக்களுமான ச த்த ரங்கைளச்
ெசய்து, அந்தக் ேகருபீன்களிலும் பைன மரங்களிலும் ெபான்பதயத்தக்கதாகப்
ெபான்தகட்டால் மூடினான். 33 இப்படி ேதவாலயத்தன் வாசலுக்கும் ஒலிவமர
நைலக்கால்கைளச் ெசய்தான்; அது சுவர் அளவல் நான்கு பக்கமும் ஒேர அளவு
சதுரமாக இருந்தது. 34 அதன் இரண்டு கதவுகளும் ேதவதாருப் பலைககளால்
ெசய்யப்பட்டிருந்தது;ஒருகதவுக்குஇரண்டுமடிப்புப்பலைககளும்,மற்றக்கதவுக்கு
இரண்டு மடிப்புப் பலைககளும் இருந்தது. 35 அைவகளில் ேகருபீன்களும் பைன
மரங்களும்மலர்ந்த பூக்களுமான ச த்த ர ேவைலையச் ெசய்து, ச த்த ரங்களுக்குச்
சமமாகச் ெசய்யப்பட்ட ெபான்தகட்டால் அைவகைள மூடினான். 36 அவன்
உட்ப ரகாரத்ைத மூன்று வரிைச ெவட்டின கற்களாலும், ஒரு வரிைச ேகதுரு
பலைககளாலும்கட்டினான். 37நான்காம்வருடம்சீப்மாதத்த ேலெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்கு அஸ்தபாரம் ேபாட்டு, 38 11 வது வருடம் பூல் என்னும் 8 வது
மாதத்த ேல, அந்த ஆலயம்முழுவதும் எல்லா சட்டத ட்டத்தன்படிேய ஒருபங்கும்
குைறயாமல்கட்டிமுடிந்தது;அவன்அைதக்கட்டிமுடிக்க 7வருடங்கள்ஆனது.

அத்த யாயம் 7
சாெலாேமான்தன்னுைடயஅரண்மைனையக்கட்டுதல்

1 சாெலாேமான் தன்னுைடய அரண்மைன முழுவைதயும் கட்டிமுடிக்க 13
வருடங்கள் ெசன்றது. 2 அவன் லீபேனான் வனம் என்னும் மாளிைகையயும்
கட்டினான்; அது 900 அடி நீளமும், 75 அடி அகலமும், 45 அடி உயரமுமாக இருந்தது;
அைதக் ேகதுரு மரத்தாலான உத்த ரங்கள் கட்டப்பட்ட ேகதுருமரத்தூண்களின்
நான்கு வரிைசகளின்ேமல் கட்டினான். 3 ஒவ்ெவாரு வரிைசக்கும் பதைனந்து
தூண்களாக நாற்பத்ைதந்து தூண்களின்ேமல் ைவக்கப்பட்ட உத்த ரங்களின்ேமல்
ேகதுருக்களால் கூைர ேவயப்பட்டிருந்தது. 4 மூன்று வரிைச ஜன்னல்கள்
இருந்தது; மூன்று வரிைசயலும் ஜன்னல்கள், ஒன்றுக்ெகான்று எத ராக
இருந்தது. 5 எல்லா ஜன்னல்களின் வாசல்களும் சட்டங்களும் சதுரமாக
இருந்தது; மூன்று வரிைசயலும் ஜன்னல்கள் ஒன்றுக்ெகான்று எத ராக
இருந்தது. 6 75 அடி நீளமும் 45 அடி அகலமுமான மண்டபத்ைதயும், தூண்கள்
நறுத்த க் கட்டினான்; அந்த மண்டபமும், அதன் தூண்களும், உத்த ரங்களும்,
மாளிைகயன் தூண்களுக்கும் உத்த ரங்களுக்கும் எத ராக இருந்தது. 7 தான்
இருந்து நயாயம் தீர்ப்பதற்கு நயாயாசனம் ேபாடப்பட்டிருக்கும் ஒரு நயாய
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வசாரைண மண்டபத்ைதயும் கட்டி, அதன் ஒரு பக்கம் துவங்க மறுபக்கம்வைர
ேகதுரு பலைககளால் தைரைய மூடினான். 8 அவன் தங்கும் அவனுைடய
அரண்மைன மண்டபத்த ற்குள்ேள அேத மாத ரியாகச் ெசய்யப்பட்ட ேவெறாரு
மண்டபமும்இருந்தது. சாெலாேமான்தருமணம்ெசய்த பார்ேவானின்மகளுக்கும்
அந்த மண்டபத்ைதப்ேபால ஒரு மாளிைகையக் கட்டினான். 9 இைவகெளல்லாம்,
உள்ேளயும் ெவளிேயயும், அஸ்தபாரம்முதல் ேமல் கூைரவைர, ெவளிேய
இருக்கும் ெபரிய முற்றம்வைரக்கும், அளவன்படி ெவட்டி வாளால் அறுக்கப்பட்ட
வைலயுயர்ந்த கற்களால் ெசய்யப்பட்டது. 10 அஸ்தபாரம் 15 அடி கற்களும், 12
அடி கற்களுமான வைலயுயர்ந்த ெபரிய கற்களாக இருந்தது. 11 அதன்ேமல்
உயரமாக இருக்கும் அளவன்படி ேவைலப்பாடு ெசய்யப்பட்ட வைலயுயர்ந்த
கற்களும், ேகதுரு மரங்களும் ைவக்கப்பட்டிருந்தது. 12 ெபரிய முற்றத்த ற்குச்
சுற்றலும்மூன்றுவரிைசக்ேகதுருமரஉத்த ரங்களாலும்ஒருவரிைசேவைலப்பாடு
ெசய்யப்பட்ட கற்களாலும் ெசய்யப்பட்டிருந்தது; ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன்
உட்ப ராகாரத்த ற்கும்,அதன்முன்மண்டபத்த ற்கும்அப்படிேயெசய்யப்பட்டிருந்தது.

ஆலயத்ைதஅலங்காரம்ெசய்தல்
13 ராஜாவாகய சாெலாேமான் ஈராம் என்னும் ஒருவைனத் தீருவலிருந்து

அைழப்ப த்தான். 14 இவன் நப்தலி ேகாத்த ரத்தாளாகய ஒரு வதைவயன்
மகன்; இவனுைடய தகப்பன் தீரு நகரத்ைதச் ேசர்ந்த ெவண்கல ைகவைன
கைலஞர்; இவன் சகலவத ெவண்கல ேவைலையயும் ெசய்யத்தக்க யுக்தயும்,
புத்தயும்,அறவும்உள்ளவனாகஇருந்தான்;இவன்ராஜாவாகயசாெலாேமானிடம்
வந்து, அவனுைடய ேவைலையெயல்லாம் ெசய்தான். 15 இவன் இரண்டு
ெவண்கலத் தூண்கைள உண்டாக்கனான்; ஒவ்ெவாரு தூணும் 27 அடி உயரமும்,
ஒவ்ெவாரு தூணின் சுற்றளவும் 18 அடி நூலளவுமாக இருந்தது. 16 அந்தத்
தூண்களுைடய உச்சயல் ைவக்க, ெவண்கலத்தால் வார்க்கப்பட்ட இரண்டு
கும்பங்கைள உண்டாக்கனான்; ஒவ்ெவாரு கும்பமும் 7.6 அடி உயரமாக
இருந்தது. 17தூண்களுைடயமுைனயன்ேமலுள்ளகும்பங்களுக்குவைலேபான்ற
பன்னல்களும், சங்கலிேபான்ற ெதாங்கல்களும், ஒவ்ெவாரு கும்பத்த ற்கும் ஏழு
ஏழாக இருந்தது. 18 தூண்கைளச்ெசய்த வதம்: உச்சயல் உள்ள கும்பங்கைள
மூடுவதற்காக, கும்பங்கள் ஒவ்ெவான்றலும் பன்னலின்ேமல் சுற்றலும் இரண்டு
வரிைச மாதுளம்பழங்கைளச் ெசய்தான். 19 மண்டபத்தன் முன்னிருக்கும்
அந்தத் தூண்களுைடய உச்சயல் உள்ள கும்பங்கள் லீலிபுஷ்பங்களின்
ேவைலயும், 6 அடி உயரமுமாக இருந்தது. 20 இரண்டு தூண்களின்ேமேல
உள்ள கும்பங்களில் ெசய்யப்பட்ட பன்னலுக்கு அருகல் இருந்த இடத்தல்
இருநூறு மாதுளம்பழங்களின் வரிைசகள் சுற்றலும் இருந்தது; மற்றக்
கும்பத்தலும் அப்படிேய இருந்தது. 21 அந்தத் தூண்கைள ேதவாலய வாசல்
மண்டபத்தல் நறுத்தனான்; அவன் வலதுபுறத்தல் நறுத்தன தூணுக்கு யாகீன்
என்றும், இடதுபுறத்தல் நறுத்தன தூணுக்கு ேபாவாஸ் என்றும் ெபயரிட்டான்.
22தூண்களுைடய ச கரத்தல் லீலிமலர்கைளப்ேபால ேவைல ெசய்யப்பட்டிருந்தது;
இவ்வதமாகத் தூண்களின் ேவைல முடிந்தது. 23 ெவண்கலக் கடல் என்னும்
ெதாட்டிையயும் வட்டவடிவல் கட்டினான்; சுற்றலும் அதனுைடய ஒருவளிம்பு
துவங்க மறுவளிம்புவைர, அகலம் 15 அடி, உயரம் 7.6 அடி, சுற்றளவு 45 அடி
நூலளவுமாக இருந்தது. 24 அந்தக் கடல்ெதாட்டிையச் சுற்ற வளிம்புக்குக்
கீேழ அைதச் சுற்றலும் ெமாக்குகள் ஒவ்ெவாரு முழத்த ற்குப் பத்து பத்தாகச்
ெசய்யப்பட்டிருந்தது; வார்க்கப்பட்ட அந்த ெமாக்குகளின் வரிைசகள் இரண்டும்
ெதாட்டிேயாடு ஒன்றாய் வார்க்கப்பட்டிருந்தது. 25அது பன்னிரண்டு காைளகளின்
ேமல் நன்றது; அைவகளில் மூன்று வடக்ேகயும், மூன்று ேமற்ேகயும், மூன்று
ெதற்ேகயும், மூன்று கழக்ேகயும் ேநாக்கயருந்தது; கடல்ெதாட்டி காைளகளின்
ேமலாகவும், அைவகளின் பன்புறங்கெளல்லாம் உள்ளாகவும் இருந்தது. 26அதன்
கனம் நான்கு வ ரலளவும், அதன் வளிம்பு பானபாத்த ரத்தன் வளிம்புேபாலும்,
லீலிமலர் ேபாலவும் இருந்தது; அது 2,000 குடம்* தண்ணீர் ப டிக்கும். 27 10
ெவண்கல கால்கைளயும் ெசய்தான்; ஒவ்ெவாரு காலும் 6 அடி நீளமும், 6 அடி
அகலமும், 4.6 அடி உயரமுமாக இருந்தது. 28 அந்த கால்களின் ேவைலப்பாடு
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என்னெவனில், அைவகளுக்கு பலைககள்உண்டாக்கப்பட்டிருந்தது; பலைககேளா
சட்டங்களின் நடுவல் இருந்தது. 29 சட்டங்களுக்கு நடுேவ இருக்கற அந்த
பலைககளில் சங்கங்களும், காைளகளும், ேகருபீன்களும், சட்டங்களுக்கு
ேமேலயும், சங்கங்களுக்கும் காைளகளுக்கும் கீழாக சாய்வான ேவைலப்பாடுள்ள
வாய்க்கால்களும் அதேனாடு இருந்தது. 30 ஒவ்ெவாரு கால்களுக்கும் நான்கு
ெவண்கல உருைளகளும், ெவண்கலத் தட்டுகளும், அதன் நான்குமுைனகளுக்கு
அச்சுகளும் இருந்தது; ெகாப்பைரயன் கீழிருக்க, அந்த அச்சுகள் ஒவ்ெவான்றும்
வார்ப்பு ேவைலயாக வாய்க்கால்களுக்கு ேநராக இருந்தது. 31 அதன் வாய்
ேமேல 1.6 அடி உயர்ந்தருந்தது; அதன் வாய் 1.6 அடி தட்ைடயுமாக, அதன்
வாயன்ேமல் ச த்த ரங்களும் ெசய்யப்பட்டிருந்தது; அைவகளின் பலைககள்
வட்டமாய ராமல் சதுரமாக இருந்தது. 32அந்த நான்கு உருைளகள் பலைககளின்
கீழும், உருைளகளின் அச்சுகள் கால்களிலும் இருந்தது; ஒவ்ெவாரு உருைள
2.3 அடி உயரமாக இருந்தது. 33 உருைளகளின் ேவைல இரதத்து உருைளகளின்
ேவைலையப் ேபாலேவ இருந்தது; அைவகளின் அச்சுகளும், சக்கரங்களும்,
வட்டங்களும், கம்ப களும் எல்லாம் வார்ப்பு ேவைலயாக இருந்தது. 34 ஒவ்ெவாரு
காலுைடய நான்குமுைனகளிலும், காலிலிருந்துபுறப்படுக ற நான்குைகப்ப டிகள்
இருந்தது. 35 ஒவ்ெவாரு கால்களின் தைலப்பகுதயலும் 3/4 அடி உயரமான
வட்டவடிவ கட்டும், ஒவ்ெவாரு காலினுைடய தைலப்பன்ேமலும் அதலிருந்து
புறப்படுக றஅதன்ைகப்ப டிகளும்பலைககளும்இருந்தது. 36அைவகளிலிருக்க ற
ைகப்ப டிகளுக்கும் பலைககளுக்கும் இருக்கற சந்துகளிேல, ேகருபீன்கள்
சங்கங்கள்பைனமரங்களுைடயச த்த ர ேவைலகைளெசய்தருந்தான்;சுற்றலும்
ஒவ்ெவான்றலும், வாய்க்கால்களிலும் இருக்கும் இடங்களுக்குத் தகுந்தபடி
ெசய்தான். 37இப்படியாக அந்தப் 10 கால்கைளயும் ெசய்தான்; அைவகெளல்லாம்
ஒேர வார்ப்பும், ஒேர அளவும், ஒேரவ த ெகாத்து ேவைலயுமாக இருந்தது. 38 10
ெவண்கலக் ெகாப்பைரகைளயும் உண்டாக்கனான்; ஒவ்ெவாரு ெகாப்பைரயும்
40 குடம் †ப டிக்கும்; 6 அடி அகலமான ஒவ்ெவாரு ெகாப்பைரயும் அந்தப் 10
கால்களில் ஒவ்ெவான்றன்ேமலும் ைவக்கப்பட்டது. 39 5 கால்கைள ஆலயத்தன்
வலதுபுறத்தலும், 5 கால்கைள ஆலயத்தன் இடதுபுறத்தலும் ைவத்தான்;
கடல்ெதாட்டிையக் க ழக்கல் ஆலயத்தன் வலதுபுறத்த ேல ெதற்குேநாக்க
ைவத்தான். 40பன்புஈராம்ெகாப்பைரகைளயும்சாம்பல்எடுக்க றகரண்டிகைளயும்
கலங்கைளயும் ெசய்தான். இவ்வதமாக ஈராம் ெயேகாவாவுைடயஆலயத்த ற்காக
ராஜாவாகய சாெலாேமானுக்குச் ெசய்யேவண்டிய எல்லா ேவைலையயும்
ெசய்து முடித்தான். 41அைவகள் என்னெவனில்: இரண்டு தூண்களும், இரண்டு
தூண்களுைடய முைனயன்ேமல் இருக்கற இரண்டு உருண்ைடக் கும்பங்களும்,
தூண்களுைடய முைனயன்ேமல் இருக்கற இரண்டு உருண்ைடக் கும்பங்கைள
மூடும் இரண்டு வைலப் பன்னல்களும், 42 தூண்களின் ேமலுள்ள இரண்டு
உருண்ைடக் கும்பங்கைள மூடும்படி ஒவ்ெவாரு வைலப்பன்னலுக்கும் ெசய்த
இரண்டு வரிைச மாதுளம்பழங்களும், ஆக இரண்டு வைலப்பன்னல்களுக்கும்
400 மாதுளம்பழங்களும், 43 10 கால்களும், கால்களின்ேமல் ைவத்த 10
ெகாப்பைரகளும், 44 ஒரு கடல் ெதாட்டியும், கடல் ெதாட்டியன் கீழிருக்க ற
12 காைளகளும், 45 ெசம்புச்சட்டிகளும், சாம்பல் கரண்டிகளும், கலங்களும்
ெசய்தான்;ெயேகாவாவன்ஆலயத்த ற்காக ராஜாவாகயசாெலாேமானுக்குஈராம்
ெசய்த இந்த எல்லாப் பணிப்ெபாருட்களும் சுத்தமான ெவண்கலமாக இருந்தது.
46 ேயார்தான் நத க்கு அடுத்த சமமான பூமிய ேல, சுக்ேகாத்த ற்கும் சர்தானுக்கும்
நடுேவ களிமண் தைரய ேல ராஜா இைவகைள வார்த்தான். 47 இந்தச் சகல
பணிப்ெபாருட்களின் ெவண்கலம் மிகவும் ஏராளமாக இருந்ததால், சாெலாேமான்
அைவகைள எைட பார்க்கவல்ைல; அதனுைடய எைட இவ்வளெவன்று
ஆராய்ந்து பார்க்கவுமில்ைல. 48 பன்னும் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குத்
ேதைவயான பணிப்ெபாருட்கைளெயல்லாம் சாெலாேமான் உண்டாக்கனான்;
அைவயாவன, ெபான் பலிபீடத்ைதயும், சமுகத்து அப்பங்கைள ைவக்கும்
ெபான் ேமைஜையயும், 49 மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்கு முன்பாக ைவக்கும்
பசும்ெபான் வளக்குத்தண்டுகள், வலதுபுறமாக ஐந்ைதயும் இடதுபுறமாக
ஐந்ைதயும், ெபான்னானஅதன் பூக்கேளாடும் வளக்குகேளாடும் கத்தரிகேளாடும்
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உண்டாக்கனான். 50 பசும்ெபான் கண்ணங்கைளயும், ெவட்டுக்கத்த கைளயும்,
கலங்கைளயும், கலயங்கைளயும், தூபகலசங்கைளயும், மகாபரிசுத்தமான உள்
ஆலயத்தனுைடய கதவுகளின் ெபான்னான ெமாட்டுகைளயும், ேதவாலயமாகய
மாளிைகக் கதவுகளின் ெபான்னான ெமாட்டுகைளயும் ெசய்தான். 51இப்படியாக
ராஜாவாகய சாெலாேமான் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்காகச் ெசய்த
ேவைலகெளல்லாம் முடிந்தது; அப்ெபாழுது சாெலாேமான் தன்னுைடய
தகப்பனாகய தாவீது பரிசுத்தம்ெசய்யும்படி ேநர்ந்துெகாண்ட ெவள்ளிையயும்
ெபான்ைனயும் பணிப்ெபாருட்கைளயும் ெகாண்டுவந்து, ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தன்ெபாக்கஷங்களில்ைவத்தான்.

அத்த யாயம் 8
உடன்படிக்ைகப்ெபட்டிஆலயத்த ற்குக்ெகாண்டுவரப்படுதல்

1அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையச் சீேயான் என்னும்
தாவீதன் நகரத்தலிருந்து ெகாண்டுவரும்படி சாெலாேமான் இஸ்ரேவலின்
மூப்பர்கைளயும், ேகாத்த ரத் தைலைமயல் உள்ளவர்களாகய இஸ்ரேவல்
மக்களிலுள்ள ப தாக்களின் தைலவர்கள் அைனவைரயும், எருசேலமில்
ராஜாவாகய சாெலாேமான் தன்னிடம் கூடிவரச்ெசய்தான். 2 இஸ்ரேவல்
மனிதர்கள் எல்ேலாரும் 7 ஆம் மாதமாக ய ஏத்தானீம் மாதத்தன் பண்டிைகய ேல,
ராஜாவாகய சாெலாேமானிடம் கூடிவந்தார்கள். 3 இஸ்ரேவலின் மூப்பர்கள்
அைனவரும் வந்தருக்கும்ேபாது, ஆசாரியர்கள் ெயேகாவாவுைடய ெபட்டிைய
எடுத்து, 4 ெபட்டிையயும், ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைதயும், கூடாரத்தலிருந்த
பரிசுத்த பணிப்ெபாருட்கள் அைனத்ைதயும் சுமந்து ெகாண்டுவந்தார்கள்;
ஆசாரியர்களும், ேலவயர்களும், அைவகைளச் சுமந்தார்கள். 5 ராஜாவாகய
சாெலாேமானும் அவேனாடு கூடிய இஸ்ரேவல் சைப மக்கள் அைனவரும்
ெபட்டிக்கு முன்பாக நடந்து, எண்ணிக்ைகயும் கணக்கும் இல்லாத த ரளான
ஆடுகைளயும், மாடுகைளயும் பலிய ட்டார்கள். 6 அப்படிேய ஆசாரியர்கள்
ெயேகாவாவுைடயஉடன்படிக்ைகப்ெபட்டிையஆலயத்தன்உள்அைறயாகயமகா
பரிசுத்த ஸ்தலத்த ேல ேகருபீன்களுைடய இறக்ைககளின்கீேழ ெகாண்டுவந்து
ைவத்தார்கள். 7 ேகருபீன்கள் ெபட்டி இருக்கும் இடத்த ேல தங்கள் இரண்டு
இறக்ைககைளயும் வ ரித்து, உயர இருந்து ெபட்டிையயும் அதன் தண்டுகைளயும்
மூடிக்ெகாண்டிருந்தது. 8 தண்டுகளின் முைனகள் உள் அைறக்கு முன்னான
பரிசுத்த இடத்த ேல காணப்படும்படியாக அந்தத் தண்டுகைள முன்னுக்கு
இழுத்தார்கள்; ஆகலும் ெவளிேய அைவகள் காணப்படவல்ைல; அைவகள்
இந்த நாள் வைரக்கும் அங்ேகதான் இருக்கறது. 9 இஸ்ரேவல் மக்கள் எக ப்து
ேதசத்தலிருந்து புறப்பட்டபன்பு ெயேகாவா அவர்கேளாடு உடன்படிக்ைக
ெசய்க றேபாது, ேமாேச ஓேரப ேல அந்தப் ெபட்டியல் ைவத்த இரண்டு
கற்பலைககைளத் தவ ர அத ேல ேவெறான்றும் இருந்ததல்ைல. 10 அப்ெபாழுது
ஆசாரியர்கள் பரிசுத்த ஸ்தலத்தலிருந்து புறப்படும்ேபாது, ேமகமானது
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைத ந ரப்ப யது. 11 ேமகத்தனால் ஆசாரியர்கள்
ஊழியம் ெசய்வதற்கு நற்கமுடியாமற்ேபானது; ெயேகாவாவுைடய மகைம
ெயேகாவாவுைடயஆலயத்ைதந ரப்ப யது.

12 அப்ெபாழுது சாெலாேமான்: காரிருளிேல வாழ்ேவன் என்று ெயேகாவா
ெசான்னார் என்றும், 13 ேதவரீர் தங்கக்கூடிய வீடும், நீர் என்ைறக்கும் தங்ககூடிய
நைலயான இடமுமாகய ஆலயத்ைத உமக்குக் கட்டிேனன் என்றும் ெசால்லி,
14 ராஜா தரும்ப , இஸ்ரேவல் சைபையெயல்லாம் ஆசீர்வத த்தான்; இஸ்ரேவல்
சைபயார்கள் எல்ேலாரும் நன்றார்கள். 15 அவன் ெசான்னது: இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம்; அவர் என்னுைடய தகப்பனாகய
தாவீதுக்குத் தம்முைடய வாக்கனால் ெசான்னைதத் தம்முைடய கரத்தனால்
நைறேவற்றனார். 16 அவர் நான் என்னுைடய மக்களாகய இஸ்ரேவைல
எக ப்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்த நாள்முதல், என்னுைடய நாமம் ெவளிப்படும்படி,
ஒரு ஆலயத்ைதக் கட்டேவண்டும் என்று நான் இஸ்ரேவலுைடய எல்லாக்
ேகாத்த ரங்களிலும் உள்ள ஒரு பட்டணத்ைதயும் ெதரிந்துெகாள்ளாமல்
என்னுைடய மக்களாகய இஸ்ரேவலின்ேமல் அதகாரியாக இருக்கும்படி
தாவீைதேய ெதரிந்துெகாண்ேடன் என்றார். 17 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய



1இராஜாக்கள்அத்தயாயம் 8:18 463 1இராஜாக்கள்அத்தயாயம் 8:34

ெயேகாவாவன் நாமத்த ற்கு ஆலயத்ைதக் கட்டேவண்டும் என்கற வருப்பம்
என்னுைடய தகப்பனாகய தாவீதன் இருதயத்தல் இருந்தது. 18 ஆனாலும்
ெயேகாவா என்னுைடய தகப்பனாகய தாவீைத ேநாக்க : என்னுைடய நாமத்த ற்கு
ஆலயத்ைதக் கட்டேவண்டும் என்கற வருப்பம் உன்னுைடய மனத ேல இருந்தது
நல்ல காரியந்தான். 19 ஆனாலும் நீ அந்த ஆலயத்ைதக் கட்டமாட்டாய், உனக்கு
பறக்கும் உன்னுைடய மகேன என்னுைடய நாமத்த ற்கு அந்த ஆலயத்ைதக்
கட்டுவான்என்றார். 20இப்ேபாதும்ெயேகாவாெசால்லியதம்முைடயவார்த்ைதைய
நைறேவற்றனார்; ெயேகாவா ெசான்னபடிேய, நான் என்னுைடய தகப்பனாகய
தாவீதன் இடத்தல் எழுந்து, இஸ்ரேவலின் சங்காசனத்தன்ேமல் உட்கார்ந்து,
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவன் நாமத்த ற்கு ஆலயத்ைதக்
கட்டிேனன். 21 ெயேகாவா நம்முைடய ப தாக்கைள எக ப்து ேதசத்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்தேபாது, அவர்கேளாடு ெசய்த உடன்படிக்ைக இருக்க ற ெபட்டிக்காக
அத ேலஒருஇடத்ைதஉண்டாக்க ேனன்என்றான்.

சாெலாேமானின்ப ரதஷ்ைடெஜபம்
22 பன்பு சாெலாேமான்: ெயேகாவாவுைடய பலிபீடத்த ற்குமுன்ேன

இஸ்ரேவல் சைபயார்கள் எல்ேலாருக்கும் எத ராக நன்று, வானத்தற்கு
ேநராகத் தன்னுைடய ைககைள வ ரித்து: 23 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவாேவ, ேமேல வானத்தலும் கீேழ பூமியலும் உமக்கு ந கரான
ேதவன் இல்ைல; தங்களுைடய முழு இருதயத்ேதாடும் உமக்கு முன்பாக
நடக்க ற உமது அடியார்களுக்கு உடன்படிக்ைகையயும் கருைபையயும் காத்து
வருகறீர். 24 ேதவரீர் என்னுைடய தகப்பனாகய தாவீது என்னும் உம்முைடய
ஊழியனுக்குச் ெசய்த வாக்குத்தத்தத்ைதக் காத்தருளினீர்; அைத உம்முைடய
வாக்கனால் ெசான்னீர்; இந்த நாளில் இருக்க றபடி, உம்முைடய கரத்தனால்
அைத நைறேவற்றனீர். 25 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, ேதவரீர்
என்னுைடய தகப்பனாகய தாவீது என்னும் உம்முைடய ஊழியக்காரைன
ேநாக்க : நீ எனக்கு முன்பாக நடந்ததுேபால, உன்னுைடய மகன்களும் எனக்கு
முன்பாக நடக்கும்படி தங்கள் வழிையக் காத்துக்ெகாண்டால், இஸ்ரேவலின்
சங்காசனத்தன்ேமல் அமர்ந்தருக்கும் ஆண்மகன் எனக்கு முன்பாக உனக்கு
இல்லாமல் ேபாவதல்ைல என்று ெசான்னைத இப்ெபாழுது அவனுக்கு
நைறேவற்றும். 26 இஸ்ரேவலின் ேதவேன, என்னுைடய தகப்பனாகய தாவீது
என்னும் உம்முைடய ஊழியக்காரனுக்குச் ெசான்ன உம்முைடய வார்த்ைத
ெமய்ெயன்று ெவளிப்படுவதாக. 27 ேதவன் ெமய்யாக பூமிய ேல தங்குவாேரா?
இேதா, வானங்களும் வானாத வானங்களும் உமக்குப் ேபாதாேத; நான் கட்டின
இந்த ஆலயம் எம்மாத்த ரம்? 28 என்னுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, உமது
அடிேயன் இன்று உமக்கு முன்பாக ெசய்க ற வண்ணப்பத்ைதயும் மன்றாட்ைடயும்
ேகட்டு, உமது அடிேயனுைடய வண்ணப்பத்ைதயும் ேவண்டுதைலயும் கவனத்தல்
ெகாண்டருளும். 29உமது அடிேயன் இந்த இடத்த ேல ெசய்யும் வண்ணப்பத்ைதக்
ேகட்கும்படி என்னுைடய நாமம் அங்ேக இருக்கும் என்று நீர் ெசான்ன இடமாகய
இந்த ஆலயத்தன் ேமல் உம்முைடய கண்கள் இரவும் பகலும் தறந்தருப்பதாக.
30 உமது அடியானும், இந்த இடத்த ேல வண்ணப்பம் ெசய்யப்ேபாக ற உமது
மக்களாகய இஸ்ரேவலும் ெசய்யும் ெஜபத்ைதக் ேகட்டருளும்; பரேலாகமாக ய
நீர் தங்குமிடத்த ேல அைத ேகட்பீராக, ேகட்டு மன்னிப்பீராக. 31 ஒருவன்
தன் அருகல் உள்ளவனுக்கு வேராதமாகக் குற்றம் ெசய்தருக்கும்ேபாது,
இவன் அவைன ஆைணயடச்ெசால்லும்ேபாது, அந்த ஆைண இந்த
ஆலயத்த ேல உம்முைடய பலிபீடத்த ற்கு முன்பு வந்தால், 32 அப்ெபாழுது
பரேலாகத்தல் இருக்கற ேதவரீர் ேகட்டு, துன்மார்க்கனுைடய ெசய்ைகைய
அவனுைடய தைலயன்ேமல் சுமரச்ெசய்து, அவைனக் குற்றவாளியாகத்
தீர்க்கவும், நீத மானுக்கு அவனுைடய நீத க்குத் தகுந்தபடி ெசய்து அவைன
நீதமானாக்கவும் தக்கதாக உமதுஅடியார்கைள நயாயந்தீர்ப்பீராக. 33உம்முைடய
மக்களாகய இஸ்ரேவலர்கள் உமக்கு வ ேராதமாகப் பாவம் ெசய்ததால்
எத ரிகளுக்கு முன்பாக ேதாற்றுப்ேபாய், உம்மிடத்த ற்குத் தரும்ப , உம்முைடய
நாமத்ைத அறக்ைகெசய்து, இந்த ஆலயத்த ற்கு ேநராக உம்ைம ேநாக்க
வண்ணப்பத்ைதயும் ேவண்டுதைலயும் ெசய்தால், 34 பரேலாகத்தல் இருக்க ற
ேதவரீர் ேகட்டு, உம்முைடய மக்களாகய இஸ்ரேவலின் பாவத்ைத மன்னித்து,
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அவர்களுைடயமுன்ேனார்களுக்குநீர்ெகாடுத்தேதசத்த ற்குஅவர்கைளத்தரும்ப
வரச்ெசய்வீராக. 35 அவர்கள் உமக்கு வ ேராதமாகப் பாவம் ெசய்ததால் வானம்
அைடபட்டு மைழெபய்யாமல் இருக்கும்ேபாது, அவர்கள் இந்த இடத்த ற்கு ேநராக
வண்ணப்பம் ெசய்து, உம்முைடய நாமத்ைத அறக்ைகெசய்து, தங்கைள ேதவரீர்
மனவருத்தப்படுத்தும்ேபாது தங்களுைடய பாவங்கைளவ ட்டுத் தரும்பனால்.
36 பரேலாகத்தல் இருக்க ற ேதவரீர் ேகட்டு, உமது அடியார்களும் உமது
மக்களாகயஇஸ்ரேவலும்ெசய்த பாவத்ைதமன்னித்து,அவர்கள்நடக்கேவண்டிய
நல்வழிைய அவர்களுக்குப் ேபாத த்து, ேதவரீர் உமது மக்களுக்குச் சுதந்த ரமாகக்
ெகாடுத்த உமது ேதசத்தல் மைழ ெபய்யக் கட்டைளயடுவீராக. 37 ேதசத்த ேல
பஞ்சம் உண்டாக றேபாதும், ெகாள்ைளேநாய் உண்டாக றேபாதும், வறட்ச ,
வஷப்பனி, ெவட்டுக்களி, பச்ைசக்களி உண்டாக றேபாதும், அவர்களுைடய
எத ரிகள் ேதசத்தலுள்ள பட்டணங்கைள முற்றுக்ைகயடும்ேபாதும், ஏதாவது
ஒரு வாைதேயா வயாத ேயா வரும்ேபாதும், 38 உம்முைடய மக்களாகய
இஸ்ரேவல் அைனவரிலும் எந்த மனிதனானாலும் தன்னுைடய இருதயத்தன்
வாைதைய உணர்ந்து, இந்த ஆலயத்த ற்கு ேநராகத் தன்னுைடய ைககைள
வ ரித்துச் ெசய்யும் எல்லா வண்ணப்பத்ைதயும், எல்லா ேவண்டுதைலயும், 39 நீர்
தங்குமிடமாக ய பரேலாகத்தல் இருக்கற ேதவரீர் ேகட்டு மன்னித்து, 40 ேதவரீர்
எங்கள் முன்ேனார்களுக்குக் ெகாடுத்த ேதசத்தல் அவர்கள் உய ேராடிருக்கும்
நாெளல்லாம் உமக்குப் பயப்படும்படி ேதவரீர் ஒருவேர எல்லா மனிதர்களின்
இருதயத்ைதயும் அற ந்தவராக இருக்க றபடியால், நீர் அவனவனுைடய
இருதயத்ைத அற ந்தருக்க றபடிேய, அவனவனுைடய வழிகளுக்குத் தகுந்தபடி
ெசய்து, அவனவனுக்குப் பலன் அளிப்பீராக. 41 உம்முைடய மக்களாகய
இஸ்ரேவலர்கள் அல்லாத அந்நயர்கள் உமது மகத்துவமான நாமத்ைதயும்,
உமது பலத்த கரத்ைதயும், உமது ஓங்கய புயத்ைதயும் ேகள்வப்படுவார்கேள.
42அப்படிப்பட்ட அந்நயனும், உமது நாமத்தனிமித்தம் தூர ேதசத்தலிருந்து வந்து,
இந்த ஆலயத்த ற்கு ேநராக வண்ணப்பம் ெசய்தால், 43 உமது தங்குமிடமாக ய
பரேலாகத்தல் இருக்கற ேதவரீர் அைதக் ேகட்டு, பூமியன் மக்கெளல்ேலாரும்
உம்முைடய மக்களாகய இஸ்ரேவைலப்ேபால உமக்குப் பயப்படும்படியும்,
நான் கட்டின இந்த ஆலயத்த ற்கு உம்முைடய நாமம் ைவக்கப்பட்டெதன்று
அறயும்படியும், உம்முைடய நாமத்ைத அற ந்துெகாள்வதற்காக, அந்த அந்நயன்
உம்ைம ேநாக்க ேவண்டிக்ெகாள்வதன்படிெயல்லாம் ேதவரீர் ெசய்வீராக. 44 நீர்
உம்முைடய மக்கைள அனுப்பும் வழிய ேல அவர்கள் தங்கள் எத ரிகேளாடு யுத்தம்
ெசய்யப் புறப்படும்ேபாது, நீர் ெதரிந்துெகாண்ட இந்த நகரத்த ற்கும், உம்முைடய
நாமத்த ற்கு நான் கட்டின இந்த ஆலயத்த ற்கும் ேநராக ெயேகாவாைவ ேநாக்க
வண்ணப்பம் ெசய்தால், 45 பரேலாகத்தல் இருக்க ற ேதவரீர் அவர்களுைடய
வண்ணப்பத்ைதயும் ேவண்டுதைலயும் ேகட்டு, அவர்களுைடய நயாயத்ைத
வ சாரிப்பீராக. 46 பாவம் ெசய்யாத மனிதன் இல்ைலேய; ஆைகயால், அவர்கள்
உமக்கு வ ேராதமாகப் பாவம்ெசய்து, ேதவரீர் அவர்கள்ேமல் ேகாபம்ெகாண்டு,
அவர்களுைடய எத ரிகளுைடய ைகயல் அவர்கைள ஒப்புக்ெகாடுத்து,
அந்த எத ரிகள் அவர்கைளத் தூரத்த ேலா அருக ேலா இருக்க ற தங்கள்
ேதசத்த ற்குச் சைறப டித்துக் ெகாண்டுேபாகும்ேபாது, 47 அவர்கள் சைறப்பட்டுப்
ேபாயருக்க ற ேதசத்த ேல தங்களில் உணர்வைடந்து, மனந்தரும்ப : நாங்கள்
பாவம்ெசய்து, அக்க ரமம்ெசய்து, துன்மார்க்கமாக நடந்ேதாம் என்று தங்களுைடய
சைறயருப்பான ேதசத்த ேல உம்ைம ேநாக்க ேவண்டுதல் ெசய்து, 48 தங்கைளச்
சைறப டித்துக்ெகாண்ட தங்களுைடய எத ரிகளின் ேதசத்த ேல தங்களுைடயமுழு
இருதயத்ேதாடும் தங்களுைடய முழு ஆத்துமாேவாடும் உம்மிடத்தல் தரும்ப ,
ேதவரீர் தங்களுைடய ப தாக்களுக்குக் ெகாடுத்த தங்களுைடய ேதசத்த ற்கும்,
ேதவரீர் ெதரிந்துெகாண்ட இந்த நகரத்த ற்கும், உம்முைடய நாமத்த ற்கு நான்
கட்டினஇந்தஆலயத்த ற்கும்ேநராகஉம்ைமேநாக்க வண்ணப்பம்ெசய்யும்ேபாது,
49 நீர் தங்குமிடமாக ய பரேலாகத்த ேல இருக்க ற ேதவரீர் அவர்களுைடய
வண்ணப்பத்ைதயும் ேவண்டுதைலயும் ேகட்டு, அவர்களுைடய நயாயத்ைத
வ சாரித்து, 50 உம்முைடய மக்கள் உமக்கு வ ேராதமாகச் ெசய்த பாவத்ைதயும்,
அவர்கள் உம்முைடய கட்டைளைய மீறயஅவர்களுைடய துேராகங்கைள எல்லாம்
மன்னித்து, அவர்கைளச் சைறப டித்துக் ெகாண்டுேபாக றவர்கள் அவர்களுக்கு
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இரங்கத்தக்கதானஇரக்கத்ைதஅவர்களுக்குக் கைடக்கச் ெசய்வீராக. 51அவர்கள்
எக ப்து என்கற இரும்புச் சூைளயன் நடுவலிருந்து ேதவரீர் புறப்படச்ெசய்த
உம்முைடய மக்களும் உம்முைடய சுதந்த ரமுமாக இருக்க றார்கேள. 52 அவர்கள்
உம்ைம ேநாக்க ேவண்டிக்ெகாள்வதன்படிெயல்லாம் ேதவரீர் அவர்களுக்குச்
ெசய்யும்படி, உம்முைடய கண்கள் உமது அடியானின் ேவண்டுதலுக்கும்,
உமது மக்களாகய இஸ்ரேவலின் ேவண்டுதலுக்கும் தறந்தருப்பதாக.
53 கர்த்தராக ய ஆண்டவேர, நீர் எங்களுைடய ப தாக்கைள எக ப்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்யும்ேபாது, உம்முைடய ஊழியக்காரனாகய ேமாேசையக்ெகாண்டு
ெசான்னபடிேய, ேதவரீர் பூமியன் எல்லா மக்களிலும் அவர்கைள உமக்குச்
சுதந்த ரமாகப் ப ரித்ெதடுத்தீேர என்றுவண்ணப்பம்ெசய்தான்.

54 சாெலாேமான் ெயேகாவாைவ ேநாக்க , இந்த ெஜபத்ைதயும்
ேவண்டுதைலயும் எல்லாம் ெசய்து முடித்தபன்பு, அவன் ெயேகாவாவுைடய
பலிபீடத்த ற்கு முன்பாகத் தன்னுைடய ைககைள வானத்தற்கு ேநராக
வ ரித்து, முழங்காற்படிய ட்டிருந்தைதவ ட்டு எழுந்து, 55 நன்று, இஸ்ரேவல்
சைபயார் எல்ேலாைரயும் ஆசீர்வத த்து, உரத்த சத்தத்ேதாடு ெசான்னது: 56 தாம்
வாக்குத்தத்தம் ெசய்தபடிெயல்லாம் தம்முைடய மக்களாகய இஸ்ரேவலுக்கு
இைளப்பாறுதைலக் ெகாடுத்த ெயேகாவாவுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம், அவர்
தம்முைடய ஊழியக்காரனாகய ேமாேசையக்ெகாண்டு ெசான்ன அவருைடய
நல்வார்த்ைதகளில் ஒரு வார்த்ைதகூட தவற ப்ேபாகவல்ைல. 57 நம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா நம்ைமக் ைகவ டாமலும், நம்ைம ெநக ழவ டாமலும்,
அவர் நம்முைடய முன்ேனார்கேளாடு இருந்ததுேபால, நம்ேமாடும் இருந்து,
58 நாம் அவருைடய வழிகளில் எல்லாம் நடப்பதற்கும், அவர் நம்முைடய
ப தாக்களுக்குக் கட்டைளய ட்ட அவருைடய கற்பைனகைளயும், கட்டைளகைளயும்,
நயாயங்கைளயும் ைகக்ெகாள்ளுவதற்கும், நம்முைடய இருதயத்ைத
அவர்பக்கமாக தரும்பச்ெசய்வாராக. 59 ெயேகாவாேவ ேதவன், ேவெறாருவரும்
இல்ைலெயன்பைத பூமியன் மக்கெளல்லாம் அறயும்படியாக, 60 அவர் தமது
அடியானுைடயநயாயத்ைதயும்,தமதுமக்களாகயஇஸ்ரேவலின்நயாயத்ைதயும்,
அந்தந்த நாளில் நடக்கும் காரியத்த ற்குத் தகுந்தபடி வ சாரிப்பதற்கு, நான்
ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக வண்ணப்பம்ெசய்த என்னுைடய வார்த்ைதகள்
இரவும்பகலும்நம்முைடயேதவனாகயெயேகாவாவுைடயசந்ந தயல்இருப்பதாக.
61 ஆதலால் இந்த நாளில் இருக்க றதுேபால, நீங்கள் அவருைடய கட்டைளகளில்
நடந்து, அவருைடய கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாள்ள, உங்களுைடய இருதயம்
நம்முைடய ேதவனாகயெயேகாவாேவாடுஉத்தமமாகஇருப்பதாக என்றான்.

ஆலயப ரதஷ்ைட
62 பன்பு ராஜாவும் அவேனாடு இருந்த இஸ்ரேவலர்கள் அைனவரும்,

ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் பலிகைளச் ெசலுத்தனார்கள். 63 சாெலாேமான்
ெயேகாவாவுக்குச் சமாதானபலிகளாக, 22,000 மாடுகைளயும், ஒரு 1,20,000
ஆடுகைளயும் பலிய ட்டான்; இவ்வதமாக ராஜாவும் இஸ்ரேவல் மக்கள்
அைனவரும் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதப் ப ரதஷ்ைட ெசய்தார்கள்.
64 ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் இருந்த ெவண்கலப் பலிபீடமானது சர்வாங்க
தகனபலிகைளயும், ேபாஜனபலிகைளயும், சமாதானபலிகளின் ெகாழுப்ைபயும்
ெகாள்ளமாட்டாமல் ச ற தாக இருந்ததால், ராஜா ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்குமுன்பு இருக்கற முற்றத்தன் ைமயத்ைதப் பரிசுத்தப்படுத்த ,
அன்ைறயதனம் அங்ேக சர்வாங்க தகனபலிகைளயும், உணவுபலிகைளயும்,
சமாதானபலிகளின் ெகாழுப்ைபயும் ெசலுத்தனான். 65 அந்தக்காலத்த ேலேய
சாெலாேமானும், ஆமாத் பட்டணத்தன் எல்ைலதுவங்க எக ப்தன் நதவைர
இருந்து, அவேனாடு இருந்த ெபரிய கூட்டமாக ய இஸ்ரேவல் மக்கள்
அைனவரும் நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
ஏழுநாட்களும், அதற்குப் பன்பு ேவேற ஏழுநாட்களுமாக பதனான்கு நாட்கள்வைர
பண்டிைகைய ெகாண்டாடினார்கள். 66 எட்டாம் நாளிேல மக்களுக்கு
வைடெகாடுத்து அனுப்பனான்; அவர்கள் ராஜாைவ வாழ்த்த , ெயேகாவா தமது
ஊழியக்காரனாகய தாவீதுக்கும் தமது மக்களாகய இஸ்ரேவலுக்கும் ெசய்த
எல்லா நன்ைமக்காகவும் சந்ேதாஷப்பட்டு மனமகழ்ச்ச ேயாடு தங்களுைடய
வீடுகளுக்குப் ேபானார்கள்.
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அத்த யாயம் 9
சாெலாேமானுக்குெயேகாவா காட்ச யளித்தல்

1 சாெலாேமான் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதயும் ராஜ அரண்மைனையயும்,
தான் ெசய்யேவண்டும் என்று வரும்பன எல்லாவற்ைறயும் கட்டி முடித்தபன்பு,
2 ெயேகாவா க ப ேயானிேல சாெலாேமானுக்குத் தரிசனமானதுேபால,
இரண்டாவது முைறயும் அவனுக்குத் தரிசனமானார். 3 ெயேகாவா அவைன
ேநாக்க : நீ என்னுைடய சமுகத்தல் ெசய்த உன்னுைடய வண்ணப்பத்ைதயும்
ேவண்டுதைலயும் ேகட்ேடன்; நீ கட்டின இந்த ஆலயத்தல் என்னுைடய நாமம்
என்ைறக்கும் ெவளிப்படும்படி, அைதப் பரிசுத்தமாக்க ேனன்; என்னுைடய
கண்களும், இருதயமும் எப்ெபாழுதும் அங்ேக இருக்கும். 4 நான் உனக்குக்
கட்டைளய ட்ட எல்லாவற்ைறயும் நீ ெசய்து, என்னுைடய கட்டைளகைளயும்
நயாயங்கைளயும் ைகக்ெகாள்ளும்படி, என்னுைடய சமுகத்தல் மன உத்தமமும்
ெசம்ைமயுமாக உன்னுைடய தகப்பனாகய தாவீது நடந்ததுேபால நடந்தால்,
5 இஸ்ரேவலின் சங்காசனத்தன்ேமல் உட்காரும் ஆண்மகன் உனக்கு
இல்லாமல் ேபாவதல்ைல என்று உன்னுைடய தகப்பனாகய தாவீேதாடு நான்
ெசான்னபடிேய, இஸ்ரேவலின் ேமலுள்ள உன்னுைடய ராஜ்ஜியபாரத்தன்
சங்காசனத்ைத என்ைறக்கும் நைலக்கச்ெசய்ேவன். 6 நீங்களும் உங்களுைடய
பள்ைளகளும் என்ைனவட்டுப் பன்வாங்க , நான் உங்களுக்கு முன்ேன ைவத்த
என்னுைடய கற்பைனகைளயும், கட்டைளகைளயும் ைகக்ெகாள்ளாமற்ேபாய்,
ேவறு ெதய்வங்கைள வணங்க , அைவகைளப் பணிந்துெகாண்டால்,
7 நான் இஸ்ரேவலுக்குக் ெகாடுத்த ேதசத்த ேல அவர்கைள ைவக்காதபடி
அழித்துப்ேபாட்டு, என்னுைடய நாமம் ெவளிப்பட நான் பரிசுத்தமாக்கன இந்த
ஆலயத்ைதஎன்னுைடயபார்ைவையவ ட்டுஅகற்றுேவன்;அப்ெபாழுதுஇஸ்ரேவல்
என்கற ெபயர் எல்லா மக்கள் மத்தயலும் பழெமாழியாகவும் நைகப்பாகவும்
இருப்பார்கள். 8 அப்ெபாழுது உன்னதமாயருக்க ற இந்த ஆலயத்ைதக்* கடந்து
ேபாக றவன் எவனும் ப ரமித்து, இழிவாகப் ேபச : ெயேகாவா இந்த ேதசத்த ற்கும்
இந்த ஆலயத்த ற்கும் இப்படிச் ெசய்தது என்ன? என்று ேகட்பார்கள். 9 அதற்கு
அவர்கள்: தங்கள் முன்ேனார்கைள எக ப்து ேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்த
தங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாைவ வ ட்டு ேவறு ெதய்வங்கைளப்
பற்ற க்ெகாண்டு, அவர்கைள வணங்க ெதாழுதபடியால், ெயேகாவா இந்தத்
தீங்ைகெயல்லாம்அவர்கள்ேமல்வரச்ெசய்தார் என்றுெசால்லுவார்கள்என்றார்.

சாெலாேமானின்மற்றெசயல்பாடுகள்
10 சாெலாேமான் ெயேகாவாவுைடய ஆலயமும் ராஜ அரண்மைனயுமாகய

இரண்டு மாளிைககைளயும் கட்டி நைறேவற்றுகற 20 ஆம் வருடம் முடிவ ேல,
11 தன்னுைடய வருப்பத்தன்படிெயல்லாம் தனக்குக் ேகதுருமரங்கைளயும்,
ேதவதாருமரங்கைளயும், ெபான்ைனயும் ெகாடுத்துவந்த தீருவன் ராஜாவாகய
ஈராமுக்கு, ராஜாவாகயசாெலாேமான்கலிேலயாநாட்டிலுள்ள 20பட்டணங்கைளக்
ெகாடுத்தான். 12 ஈராம் தனக்கு சாெலாேமான் ெகாடுத்த பட்டணங்கைளப்
பார்ப்பதற்குத் தீருவலிருந்து புறப்பட்டு வந்தான்; அைவகளின்ேமல் அவன்
ப ரியப்படவல்ைல. 13அதனாேல அவன்: என்னுைடய சேகாதரேன, நீர் எனக்குக்
ெகாடுத்த இந்தப் பட்டணங்கள் என்ன பட்டணங்கள்? என்றான். அைவகளுக்கு
இந்த நாள்வைர ெசால்லி வருகறபடி காபூல்† நாடு என்று ெபயரிட்டான். 14 ஈராம்
ராஜாவற்குநூற்றருபதுதாலந்து‡ெபான்அனுப்பயருந்தான்.

15 ப டித்த கூலியல்லா ேவைலயாட்கைளக்ெகாண்டு சாெலாேமான் ராஜா
தான் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதயும், தன்னுைடய அரண்மைனையயும்,
மில்ேலாைவயும், எருசேலமின் மதைலயும், ஆத்ேசாைரயும், ெமக ேதாைவயும்,
ேகேசைரயும் கட்டினான். 16 ேகேசைர ஏன் கட்டினான் என்றால், எக ப்தன்
ராஜாவாகய பார்ேவான் புறப்பட்டுவந்து, அந்தக் ேகேசர் பட்டணத்ைதப் ப டித்து,
அைத அக்கனியால் சுட்ெடரித்து, அத ேல குடியருந்த கானானியர்கைளக்
ெகான்றுேபாட்டு, அைத சாெலாேமானின் மைனவயாகய தன்னுைடய மகளுக்கு
சீதனமாகக் ெகாடுத்தருந்தான். 17 சாெலாேமான் அந்தக் ேகேசர் பட்டணத்ைதயும்,

* அத்த யாயம் 9:8 9:8இந்த வீடுஅழிவன் குப்ைப ேமடாகும் † அத்த யாயம் 9:13 9:13 தகுதயற்ற நாடு
‡ அத்த யாயம் 9:14 9:14 ஏறக்குைறய 4,082.33 க ேலா க ராம்ஸ்
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கீழ்ப்ெபத்ெதாேராைனயும், 18 பாலாத்ைதயும், வனாந்த ரத்தலுள்ள தாமாைரயும்,
19 தனக்கு இருக்கற எல்லாவற்ைறயும் ேசமித்துைவக்கும் எல்லாப்
பட்டணங்கைளயும், இரதங்கள் இருக்கும் பட்டணங்கைளயும், குதைர
வீரர்கள் இருக்கும் பட்டணங்கைளயும், எருசேலமிலும் லீபேனானிலும், தான்
அரசாட்ச ெசய்த ேதசெமங்கும் தனக்கு வருப்பமானைதெயல்லாம் கட்டினான்.
20இஸ்ரேவல் மக்கள் அழிக்காமல் மீதயாக வ ட்டிருந்த இஸ்ரேவல் மக்களல்லாத
எேமாரியர்கள், ஏத்தயர்கள், ெபரிச யர்கள், ஏவயர்கள், எபூசயர்களுமான
எல்லா மக்களிலும், 21 அவர்களுக்குப் ப றகு ேதசத்தல் மீதயாக இருந்த
எல்லா மக்களுைடய பள்ைளகைளயும், சாெலாேமான் இந்த நாள்வைரக்கும்
நடக்க றதுேபால, கூலியல்லாமல் ேவைலெசய்ய அடிைமப்படுத்த க்ெகாண்டான்.
22 இஸ்ரேவல் மக்களில் ஒருவைரயும் சாெலாேமான் அடிைமப்படுத்தவல்ைல;
அவர்கள் யுத்தவீரர்களும், அவனுக்குப் பணிவைடக்காரர்களும், ப ரபுக்களும்,
பைடத்தைலவர்களும், இரதவீரர்களும், குதைரவீரர்களுமாக இருந்தார்கள்.
23 550 ேபர் சாெலாேமானின் ேவைலைய வசாரித்து, ேவைலயாட்கைளக்
கண்காணிப்பதற்குத் தைலைமயான வசாரிப்புக்காரர்களாக இருந்தார்கள்.
24 பார்ேவானின் மகள், தாவீதன் நகரத்தலிருந்து சாெலாேமான் தனக்குக் கட்டின
தன்னுைடய மாளிைகய ேல குடிவந்தாள்; அப்ெபாழுது மில்ேலா §பட்டணத்ைதக்
கட்டினான். 25 சாெலாேமான் ெயேகாவாவன் ஆலயத்ைதக் கட்டி முடித்தபன்பு,
அவருக்குக் கட்டின பலிபீடத்தன்ேமல் ஒரு வருடத்தல் மூன்றுமுைற சர்வாங்க
தகனபலிகைளயும் சமாதானபலிகைளயும்ெசலுத்த ,ெயேகாவாவன்சந்ந தயல்
இருக்கற பலிபீடத்தன்ேமல்தூபம்காட்டிவந்தான்.

26 ராஜாவாகய சாெலாேமான் ஏேதாம் ேதசத்தல் ெசங்கடலின் கைரய ேல
ஏலாத்த ற்கு அருகலுள்ள எச ேயான் ேகேபரிேல கப்பல்கைளச் ெசய்தான்.
27அந்தக் கப்பல்களில், கடல் பயணத்தல் பழகன கப்பலாட்களாகய தன்னுைடய
ேவைலக்காரர்கைள ஈராம் சாெலாேமானுைடய ேவைலக்காரர்கேளாடு
அனுப்பனான். 28 அவர்கள் ஓப்பீருக்குப்ேபாய், அந்த இடத்தலிருந்து
நானூற்று இருபது தாலந்து* ெபான்ைன ராஜாவாகய சாெலாேமானிடம்
ெகாண்டுவந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 10
ேசபாவன்ராணி சாெலாேமாைனப்பார்க்கவருதல்

1 ெயேகாவாவுைடய நாமத்ைதக்குற த்து சாெலாேமானுக்கு உண்டாயருந்த
புகைழ ேசபாவன் ராணி ேகள்வப்பட்டேபாது, அவள் வடுகைதகளால் அவைனச்
ேசாத ப்பதற்காக, 2 த ரளான கூட்டத்ேதாடும், நறுமணப்ெபாருட்கைளயும்,
மிகுதயான ெபான்ைனயும் இரத்தனங்கைளயும் சுமக்க ற ஒட்டகங்கேளாடும்,
எருசேலமுக்குவந்தாள்;அவள்சாெலாேமானிடம்வந்தேபாது,தன்னுைடயமனதல்
இருந்த எல்லாவற்ைறயும்குறத்து அவனிடம் உைரயாடினாள். 3 அப்ெபாழுது
சாெலாேமான் அவள் ேகட்ட எல்லாவற்ற க்கும் பதலளித்தான். அவளுக்கு
பதலளிக்கமுடியாதபடி,ஒன்றுகூட ராஜாவற்குமைறெபாருளாயருக்கவல்ைல.

4 ேசபாவன் ராணி சாெலாேமானுைடய எல்லா ஞானத்ைதயும், அவன்
கட்டின அரண்மைனையயும், 5 அவனுைடய பந்தயன் உணவு வைககைளயும்,
ேவைலக்காரர்களின் வீடுகைளயும், ேவைலக்காரர்களின் பணிையயும்,
அவனுைடய ஆைடகைளயும், அவனுக்கு பானம் பரிமாறுக றவர்கைளயும்,
அவன் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குள் ப ரேவச க்கும் நைடமண்டபத்ைதயும்
கண்டேபாது அவள் ஆச்சரியத்தால் வயப்பைடந்து, 6 ராஜாைவ ேநாக்க :
உம்முைடய வார்த்ைதகைளயும் உம்முைடய ஞானத்ைதயும் குறத்து நான்
என்னுைடயேதசத்தல்ேகட்டெசய்த ெமய்யானது. 7நான்வந்துஅைதஎன்னுைடய
கண்களால் காணும்வைர அந்த வார்த்ைதகைள நான் நம்பவல்ைல; இைவகளில்
பாதகூட எனக்கு அறவக்கப்படவல்ைல; நான் ேகள்வப்பட்ட புகழ்ச்சையவ ட,
உம்முைடய ஞானமும் ெசல்வமும் அதகமாக இருக்க றது. 8 உம்முைடய
மக்கள் பாக்கயவான்கள்; எப்ேபாதும் உமக்கு முன்பாக நன்று, உம்முைடய

§ அத்த யாயம் 9:24 9:24 எருசேலமின் க ழக்கல் இருக்கற ேமட்டுப் பகுதயல் கட்டப்பட்ட பட்டணம்
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ஞானத்ைதக் ேகட்க ற உம்முைடய ேவைலக்காரர்களும் பாக்கயவான்கள்.
9உம்ைம இஸ்ரேவலின் சங்காசனத்தன்ேமல் ைவக்க, உம்ேமல் ப ரியம் ெகாண்ட
உம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவா ஸ்ேதாத்த ரிக்கப்படுவாராக: ெயேகாவா
இஸ்ரேவைல என்ைறக்கும் ேநச ப்பதால், நயாயமும் நீதயும் ெசய்வதற்கு உம்ைம
ராஜாவாக ஏற்படுத்தனார் என்றாள். 10அவள் ராஜாவற்குநூற்றருபது தாலந்து*
ெபான்ைனயும், த ரளான நறுமணப்ெபாருட்கைளயும், இரத்தனங்கைளயும்
ெகாடுத்தாள்; ேசபாவன் ராணி ராஜாவாகய சாெலாேமானுக்குக் ெகாடுத்த
அவ்வளவுநறுமணப்ெபாருட்கள் ப றகுஒருேபாதும்வரவல்ைல. 11ஓப்பீரிலிருந்து
ெபான்ைனக் ெகாண்டுவருகற ஈராமின் கப்பல்களும், ஓப்பீரிலிருந்து
மிகுந்த வாசைன† மரங்கைளயும் இரத்தனங்கைளயும் ெகாண்டுவந்தது.
12 அந்த வாசைனமரங்களால் ராஜா ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்கும்
ராஜ அரண்மைனக்கும் ஊன்றுகால்கைளயும், சங்கீதக்காரர்களுக்குச்
சுரமண்டலங்கைளயும்தம்புருக்கைளயும்உண்டாக்கனான்;அப்படிப்பட்டவாசைன
மரங்கள் ப றகு வந்ததுமில்ைல, இந்த நாள்வைரக்கும் காணப்படவும் இல்ைல.
13 ராஜாவாகய சாெலாேமான் ேசபாவன் ராணிக்கு சந்ேதாஷமாக ெவகுமத கள்
ெகாடுத்ததுமட்டுமல்லாமல், அவள் வருப்பப்பட்டுக் ேகட்ட எல்லாவற்ைறயும்
அவளுக்குக் ெகாடுத்தான்; பன்பு அவள் தன்னுைடய கூட்டத்ேதாடு தன்னுைடய
ேதசத்த ற்குத்தரும்ப ப்ேபானாள்.

சாெலாேமானின்ெபருைம
14 சாெலாேமானுக்கு வயாபாரிகளும், நறுமணப்ெபாருட்களின் ெமாத்த

வயாபாரிகளும், அரப ேதசத்து எல்லா ராஜாக்களும், மாகாணங்களின்
அத பத களும் ெகாண்டு வந்த ெபான்ைனத்தவ ர, 15 ஒவ்ெவாரு வருடத்தலும்
அவனுக்கு வந்த ெபான் அறுநூற்று அறுபத்தாறு தாலந்து‡ நைறயாக
இருந்தது. 16 சாெலாேமான் ராஜா, அடித்த ெபான்தகட்டால் 200 ெபரிய
ேகடகங்கைளச் ெசய்தான்; ஒவ்ெவாரு ேகடகத்த ற்கும் 600 ேசக்கல் நைறெபான்
ெசலவானது. 17 அடித்த ெபான்தகட்டால் 300 ேகடகங்கைளயும் ெசய்தான்;
ஒவ்ெவாரு ேகடகத்த ற்கும் மூன்று இராத்தல்§ நறுைவ ெபான் ெசன்றது;
அைவகைள ராஜா லீபேனான் வனம் என்னும் மாளிைகய ேல ைவத்தான்.
18 ராஜா தந்தத்தனால் ெபரிய ஒரு சங்காசனத்ைதயும் ெசய்து, அைதப்
பசும்ெபான்தகட்டால்மூடினான். 19அந்தச்சங்காசனத்த ற்குஆறுபடிகள்இருந்தது;
சங்காசனத்தன் தைலப்பு பன்னாக வைளவாக இருந்தது; உட்காரும் இடத்த ற்கு
இருபுறமும் ைகப்ப டிகள் இருந்தது; இரண்டு சங்கங்கள் ைகப்ப டிகளின்
அருேக நன்றது. 20 ஆறு படிகளின்ேமலும், இரண்டு பக்கத்தலும், பன்னிரண்டு
சங்கங்கள் நன்றது; எந்த ராஜ்யத்தலும் இப்படிப் ெசய்யப்படவல்ைல.
21 ராஜாவாகய சாேலாேமானுக்கு இருந்த பானபாத்த ரங்கெளல்லாம்
ெபான்னும், லீபேனான் வனம் என்கற மாளிைகயன் பணிப்ெபாருட்கெளல்லாம்
பசும்ெபான்னுமாக இருந்தது; ஒன்றும் ெவள்ளியனால் ெசய்யப்படவல்ைல;
சாெலாேமானின் நாட்களில் ெவள்ளி ஒரு ெபாருட்டாக நைனக்கப்படவல்ைல.
22 ராஜாவற்குக் கடலிேல ஈராமின் கப்பல்கேளாடு தர்ஷீசன் கப்பல்களும்
இருந்தது; தர்ஷீசன் கப்பல்கள் மூன்று வருடத்த ற்கு ஒருமுைற ெபான்ைனயும்,
ெவள்ளிையயும், யாைனத் தந்தங்கைளயும், குரங்குகைளயும், மயல்கைளயும்
ெகாண்டுவரும். 23 பூமியன் எல்லா ராஜாக்கைளயும்வ ட, ராஜாவாகய
சாெலாேமான் ஐசுவரியத்தலும் ஞானத்தலும் ச றந்தவனாக இருந்தான்.
24 சாெலாேமானின் இருதயத்த ேல ேதவன் அருளிய ஞானத்ைதக் ேகட்பதற்காக,
எல்லா ேதசத்ைத ேசர்ந்தவர்களும் அவனுைடய முகத்தன் தரிசனத்ைதத்
ேதடினார்கள். 25ஒவ்ெவாரு வருடமும் அவரவர் தங்களுைடய காணிக்ைகயாகய
ெவள்ளிப்பாத்த ரங்கைளயும், ெபாற்பாத்த ரங்கைளயும், ஆைடகைளயும்,
ஆயுதங்கைளயும், நறுமணப்ெபாருட்கைளயும், குதைரகைளயும், ேகாேவறு
கழுைதகைளயும் ெகாண்டுவருவார்கள். 26 சாெலாேமான் இரதங்கைளயும்
குதைரவீரர்கைளயும் ேசர்த்தான்; அவனுக்கு 1,400 இரதங்கள் இருந்தது,
12,000 குதைரவீரர்களும் இருந்தார்கள்; அைவகைள இரதங்கள் ைவக்கும்

* அத்த யாயம் 10:10 10:10 4,082.33 க ராம்ஸ் † அத்த யாயம் 10:11 10:11 சந்தன மரங்கைள

‡ அத்த யாயம் 10:15 10:15 23,000 க ேலா க ராம்ஸ் § அத்த யாயம் 10:17 10:17 ஏறக்குைறய 3. க ேலா
க ராம்ஸ்
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பட்டணங்களிலும், அவர்கைள எருசேலமில் தன்னிடத்தலும் ைவத்தருந்தான்.
27 எருசேலமிேல ராஜா ெவள்ளிையக் கற்கள் ேபாலவும், ேகதுருமரங்கைளப்
பள்ளத்தாக்குகளில் இருக்கும் காட்டத்த மரங்கள்ேபாலவும் அத கமாக்கனான்.
28 சாெலாேமான் தனக்குக் குதைரகைளயும் இைணப்புக் கயறுகைளயும்
எக ப்தலிருந்து வரவைழத்தான்; ராஜாவன் வயாபாரிகள் அைவகைள ஒப்பந்த
வைலக்குவாங்கனார்கள். 29எக ப்தலிருந்துவந்தஒவ்ெவாருஇரதத்தன்வைல
600 ெவள்ளிக்காசும், ஒவ்ெவாரு குதைரயன் வைல 150 ெவள்ளிக் காசுமாக
இருந்தது; இந்தவதமாக ஏத்தயர்களின் ராஜாக்கள் எல்ேலாருக்கும், சீரியாவன்
ராஜாக்களுக்கும்,அவர்கள்மூலமாகக்ெகாண்டுவரப்பட்டது.

அத்த யாயம் 11
சாெலாேமானின்மைனவகள்

1 ராஜாவாகய சாெலாேமான், பார்ேவானின் மகைள ேநச த்ததுமட்டுமல்லாமல்,
ேமாவாப யர்களும், அம்ேமானியர்களும், ஏேதாமியர்களும், சீேதானியர்களும்,
ஏத்தயர்களுமாகய அந்நயர்களான அேநக ெபண்கள்ேமலும் ஆைசைவத்தான்.
2 ெயேகாவா இஸ்ரேவல் மக்கைள ேநாக்க : நீங்கள் அவர்களுக்குள்ளும்
அவர்கள் உங்களுக்குள்ளும் நுைழயக்கூடாது; அவர்கள் ந ச்சயமாகத் தங்கள்
ெதய்வங்கைளப் பன்பற்றும்படி உங்கள் இருதயத்ைதத் தருப்புவார்கள் என்று
ெசால்லியருந்தார்; சாெலாேமான் அவர்கள்ேமல் ஆைசைவத்து, அவர்கேளாடு
ஐக்கயமாக இருந்தான். 3 அவனுக்கு ராஜ பரம்பைரயுள்ள 700 மைனவகளும்,
300 மறுமைனயாட்டிகளும் இருந்தார்கள்; அவனுைடய ெபண்கள் அவனுைடய
இருதயத்ைதத் தரும்பச்ெசய்தார்கள். 4 சாெலாேமானுக்கு வயதானேபாது,
அவனுைடய மைனவகள் அவனுைடய இருதயத்ைத அந்நய ெதய்வங்கைளப்
பன்பற்றும்படிதருப்பவ ட்டார்கள்;அதனால்அவனுைடயதகப்பனாகயதாவீதன்
இருதயம் ெயேகாவாவ டத்தல் முழுைமயாக அர்ப்பணிக்கப்பட்டைதப்ேபால,
சாெலாேமானின் இருதயம் தன்னுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாேவாடு
முழுைமயாக அர்ப்பணிக்கப்படவல்ைல. 5 சாெலாேமான் சீேதானியர்களின்
ேதவயாகய அஸ்தேராத்ைதயும், அம்ேமானியர்களின் அருவருப்பாகய
மில்ேகாைமயும் பன்பற்றனான். 6 சாெலாேமான் தன்னுைடய தகப்பனாகய
தாவீைதப்ேபால ெயேகாவாைவப் பூரணமாகப் பன்பற்றாமல், ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்குப் ெபால்லாதைவகைளச் ெசய்தான். 7 அப்ெபாழுது சாெலாேமான்
எருசேலமுக்கு எத ரான மைலய ேல ேமாவாப யர்களின் அருவருப்பாகய
காேமாசுக்கும், அம்ேமான் மக்களின் அருவருப்பாகய ேமாேளாகுக்கும்
ேமைடையக் கட்டினான். 8 இப்படிேய தங்கள் ெதய்வங்களுக்குத் தூபங்காட்டிப்
பலியடுகற அந்நயர்களான தன்னுைடய மைனவகள் எல்ேலாருக்காகவும்
ெசய்தான்.

9 ஆைகயால் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா சாெலாேமானுக்கு
இரண்டு முைற தரிசனமாக , அந்நய ெதய்வங்கைளப் பன்பற்றேவண்டாம்
என்று கட்டைளய ட்டிருந்தும், அவன் ெயேகாவாைவ வ ட்டுத் தன்னுைடய
இருதயத்ைதத் தருப்ப , 10 அவர் கற்ப த்தைதக் ைகக்ெகாள்ளாமல்ேபானதால்
ெயேகாவா அவன்ேமல் ேகாபமானார். 11ஆைகயால் ெயேகாவா சாெலாேமாைன
ேநாக்க : நான் உனக்குக் கட்டைளய ட்ட என்னுைடய உடன்படிக்ைகையயும்
என்னுைடய கட்டைளகைளயும் நீ ைகக்ெகாள்ளாமல்ேபாய் இந்தக் காரியத்ைதச்
ெசய்ததால், ராஜ்ஜியபாரத்ைத உன்னிடத்தலிருந்து படுங்க , அைத உன்னுைடய
ேவைலக்காரனுக்குக் ெகாடுப்ேபன். 12 ஆகலும் உன்னுைடய தகப்பனாகய
தாவீத ற்காக, நான் அைத உன்னுைடய நாட்களிேல ெசய்வதல்ைல;
உன்னுைடய மகனுைடய ைகயலிருந்து அைதப் படுங்குேவன். 13 ஆனாலும்
ராஜ்ஜியம் முழுவைதயும் நான் படுங்காமல், என்னுைடய ஊழியக்காரனாகய
தாவீத ற்காகவும், நான்ெதரிந்துெகாண்டஎருசேலமிற்காகவும்,ஒருேகாத்த ரத்ைத
நான்உன்னுைடயமகனுக்குக்ெகாடுப்ேபன்என்றார்.

சாெலாேமானின்எத ரிகள்
14ெயேகாவாஏேதாமியனானஆதாத்என்னும்ஒருஎத ரிையச்சாெலாேமானுக்கு

எழுப்பனார்; இவன் ஏேதாமிலிருந்த ராஜ குடும்பத்ைதச்ேசர்ந்தவன். 15 தாவீது
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ஏேதாமில் இருக்கும்ேபாது பைடத்தைலவனாகய ேயாவாப் ஏேதாமிலுள்ள
ஆண்மக்கைளெயல்லாம் ெகான்று, இறந்தவர்கைள அடக்கம்ெசய்யப் ேபானான்.
16 அவர்கைளெயல்லாம் ெகான்றுேபாடும்வைர, தானும் இஸ்ரேவலர்கள்
அைனவரும் அங்ேக ஆறுமாதங்கள் இருக்கும்ேபாது, 17 ஆதாதும் அவேனாடு
அவனுைடய தகப்பனுைடய ேவைலக்காரர்கள் சல ஏேதாமியர்களும் எக ப்த ற்கு
ஓடிப்ேபானார்கள்; ஆதாத் அப்ெபாழுது ஒரு சறுபள்ைளயாக இருந்தான்.
18 அவர்கள் மீதயானிலிருந்து எழுந்து, பாரானுக்குச் ெசன்று, பாரானிேல சல
மனிதர்கைள எக ப்த ற்குக் கூட்டிக்ெகாண்டு, பார்ேவான் என்னும் எக ப்தன்
ராஜாவ டத்த ற்குப் ேபானார்கள்; அவன் இவனுக்கு ஒரு வீடு ெகாடுத்து,
இவனுக்குஉணவுக்கு ஏற்பாடுெசய்து, நலத்ைதயும் ெகாடுத்தான். 19ஆதாதுக்குப்
பார்ேவானின் கண்களில் மிகுந்த தயவு கைடத்ததால், அவனுைடய ராணியாக ய
தாப்ெபேனஸ் என்னும் தன்னுைடய மைனவயன் சேகாதரிைய அவனுக்குத்
தருமணம் ெசய்துெகாடுத்தான். 20 தாப்ெபேனசன் சேகாதரியாக ய இவள்
அவனுக்குக்ேகனுபாத்என்னும்ஒருமகைனப்ெபற்றாள்;அவைனத்தாப்ெபேனஸ்
பார்ேவானின் வீட்டிேல வளர்த்தாள்; அப்படிேய ேகனுபாத் பார்ேவானின் வீட்டில்
அவனுைடய மகன்களுடன்இருந்தான். 21 தாவீது தன்னுைடய முன்ேனார்கேளாடு
மரணமைடந்தான் என்றும், பைடத்தைலவனாகய ேயாவாப் இறந்துேபானான்
என்றும், எக ப்த ேல ஆதாத் ேகள்வப்பட்டேபாது, ஆதாத் பார்ேவாைன ேநாக்க :
நான் என்னுைடய ெசாந்த நாட்டிற்குப்ேபாக என்ைனஅனுப்பேவண்டும் என்றான்.
22 அதற்குப் பார்ேவான்: இேதா, நீ உன்னுைடய ெசாந்தநாட்டிற்குப்ேபாக
வரும்புவதற்கு,என்னிடத்தல்உனக்குஎன்னகுைறஇருக்கறதுஎன்றான்;அதற்கு
அவன்: ஒரு குைறயும் இல்ைல; இருந்தாலும் என்ைன அனுப்பவ டேவண்டும்
என்றான்.

23 எலியாதாவன் மகனாகய ேரேசான் என்னும் ேவெறாரு எத ரிைய
ேதவன் எழுப்பனார்; இவன் தன்னுைடய தைலவனாகய ஆதாேதசர் என்னும்
ேசாபாவன் ராஜாைவவ ட்டு ஓடிப்ேபாய், 24 தாவீது ேசாபாவல் உள்ளவர்கைளக்
ெகான்றுேபாடும்ேபாது,அவன்தன்ேனாடு சலமனிதர்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு,
அந்தக் கூட்டத்த ற்குத் தைலவனானான்; இவர்கள் தமஸ்குவுக்குப் ேபாய், அங்ேக
குடியருந்து, தமஸ்குவல்ஆட்ச ெசய்தார்கள். 25ஆதாத் தீங்கு ெசய்ததுமல்லாமல்,
ேரேசான் சாெலாேமானுைடய நாட்கெளல்லாம் இஸ்ரேவலர்களுக்கு எத ரியாக ,
சீரியாவன்ேமல் ராஜாவாகஇருந்து,இஸ்ரேவைலப்பைகத்தான்.

சாேலாேமானுக்குஎத ராகெயெராெபயாம் கலகம்ெசய்தல்
26 ேசேரதா ஊரிலுள்ள எப்ப ராயீம் மனிதனாகய ேநபாத்தன் மகன்

ெயெராெபயாம் என்னும் சாெலாேமானின் அதகாரியும் ராஜாவற்கு எத ரியாக
எழும்பனான்; அவனுைடய தாய் ெசரூகாள் என்னும் ெபயருள்ள ஒரு வதைவ.
27 அவன் ராஜாவற்கு எத ரியாக எழும்பய காரணம் என்னெவன்றால்,
சாெலாேமான் மில்ேலாைவக்கட்டி, தன்னுைடய தகப்பனாகய தாவீதுைடய
நகரத்தன் இடிந்துேபான இடங்கைளப் பழுதுபார்த்தேபாது, 28 ெயெராெபயாம்
என்பவன் பலசாலியாக இருந்தான்; அவன் தறைமயுள்ள வாலிபன் என்று
சாெலாேமான் கண்டு, ேயாேசப்பு வம்சத்தார்களின் காரியத்ைதெயல்லாம்
அவனுைடய வ சாரிப்புக்கு ஒப்புவத்தான். 29 அக்காலத்த ேல ெயெராெபயாம்
எருசேலமிலிருந்து ெவளிேய ேபாக றேபாது, சீேலானியனான அகயா என்னும்
தீர்க்கதரிச புத ய சால்ைவையப் ேபார்த்துக்ெகாண்டிருந்து, வழிய ேல அவைனக்
கண்டான்; இருவரும் வயல்ெவளியல் தனியாக இருக்கும்ேபாது, 30அகயா தான்
ேபார்த்துக்ெகாண்டிருந்த புதய சால்ைவையப் ப டித்து, அைதப் பன்னிரண்டு
துண்டாகக் க ழித்துப்ேபாட்டு, 31 ெயெராெபயாைம ேநாக்க : பத்துத்துண்டுகைள
எடுத்துக்ெகாள்; இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: இேதா, நான் ராஜ்ஜியபாரத்ைதச் சாெலாேமானுைடய
ைகயலிருந்து எடுத்துக் க ழித்து, உனக்குப் பத்துக் ேகாத்த ரங்கைளக்
ெகாடுப்ேபன். 32 ஆனாலும் என்னுைடய ஊழியனாகய தாவீதுக்காகவும்,
நான் இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களில் எல்லாம் ெதரிந்துெகாண்ட எருசேலம்
நகரத்த ற்காகவும்,ஒருேகாத்த ரம்அவனுக்குஇருக்கும். 33அவர்கள்என்ைனவட்டு,
சீேதானியர்களின் ேதவயாகய அஸ்தேராத்ைதயும், ேமாவாப யர்களின்
ேதவனாகய காேமாைசயும், அம்ேமான் மக்களின் ேதவனாகய மில்ேகாைமயும்
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பணிந்துெகாண்டு, அவனுைடய தகப்பனாகய தாவீைதப்ேபால என்னுைடய
பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்யவும், என்னுைடய கட்டைளகைளயும்
என்னுைடய நயாயங்கைளயும் ைகக்ெகாள்ளவும், அவர்கள் என்னுைடய
வழிகளில் நடக்காமல்ேபானதால் அப்படிச் ெசய்ேவன். 34 ஆனாலும் அரசாட்ச
முழுவைதயும் நான் அவனுைடய ைகயலிருந்து எடுத்துப்ேபாடுவதல்ைல;
நான் ெதரிந்துெகாண்டவனும், என்னுைடய கற்பைனகைளயும் என்னுைடய
கட்டைளகைளயும் ைகக்ெகாண்டவனுமான என்னுைடய ஊழியனாகய
தாவீத ற்காக, அவன் உயேராடிருக்கும் நாெளல்லாம் அவைன அதபதயாக
ைவப்ேபன். 35 ஆனாலும் ராஜ்ஜியபாரத்ைத அவனுைடய மகனுைடய
ைகயலிருந்து எடுத்து, அத ேல பத்துக் ேகாத்த ரங்கைள உனக்குத்
தருேவன். 36 என்னுைடய நாமம் ெவளிப்படும்படி, நான் ெதரிந்துெகாண்ட
நகரமாக ய எருசேலமிேல எனக்கு முன்பாக என்னுைடய ஊழியனாகய
தாவீதுக்கு எந்நாளும் ஒரு வளக்கு இருக்கும்படி, அவனுைடய மகனுக்கு
ஒரு ேகாத்த ரத்ைதக் ெகாடுப்ேபன். 37 நீ உன்னுைடய மனவருப்பத்தன்படி
ஆண்டுெகாண்டு, இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக இருப்பதற்காக நான் உன்ைனத்
ெதரிந்துெகாண்ேடன். 38 நான் உனக்குக் கட்டைளய ட்டைதெயல்லாம் நீ
ேகட்டுக் ைகக்ெகாண்டு, நீ என்னுைடய வழிகளில் நடந்து, என்னுைடய
ஊழியனாகய தாவீது ெசய்ததுேபால, என்னுைடய கட்டைளகைளயும்
என்னுைடய கற்பைனகைளயும் ைகக்ெகாள்ளும்படி என்னுைடய பார்ைவக்குச்
ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தால், நான் உன்ேனாடு இருந்து, நான் தாவீதுக்குக்
கட்டினதுேபால உனக்கும் நைலயான வீட்ைடக் கட்டி இஸ்ரேவலர்கைள உனக்குத்
தருேவன். 39 இப்படி நான் இந்தக் காரியத்த ற்காக தாவீதன் சந்ததையச்
சறுைமப்படுத்துேவன்; இருந்தாலும் எல்லா நாளும் அப்படி இருக்காது என்று
ெசான்னான். 40 அதற்காக சாெலாேமான் ெயெராெபயாைமக் ெகால்ல முயற்ச
ெசய்தான்; ெயெராெபயாம் எழுந்து, எக ப்த ற்கு சீஷாக் என்னும் எக ப்தன்
ராஜாவனிடம் ஓடிப்ேபாய், சாெலாேமான் மரணமைடயும்வைர எக ப்தல்
இருந்தான்.

சாெலாேமானின்மரணம்
41 சாெலாேமானின் மற்றக் காரியங்களும், அவன் ெசய்த அைனத்தும்,

அவனுைடய ஞானமும், சாெலாேமானுைடய வரலாற்றுப் புத்தகத்தல்
எழுதயருக்க றது. 42 சாெலாேமான் எருசேலமிேல இஸ்ரேவலர்கைளெயல்லாம்
அரசாட்ச ெசய்த நாட்கள் 40 வருடங்கள். 43 சாெலாேமான் தன்னுைடய
முன்ேனார்கேளாடுமரணமைடந்து,தன்னுைடயதகப்பனாகயதாவீதன்நகரத்தல்
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்; அவனுைடய மகனாகய ெரெகாெபயாம் அவனுைடய
இடத்தல் ராஜாவானான்.

அத்த யாயம் 12
ெயெராெபயாமுக்குஎத ராகஇஸ்ரேவலர்கள்கலகம்ெசய்தல்

1 ெரெகாெபயாைம ராஜாவாக்க, இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் சீேகமுக்கு
வந்ததால், அவனும் சீேகமுக்குப் ேபானான். 2 ராஜாவாகய சாெலாேமாைனவட்டு
ஓடிப்ேபாய், எக ப்த ேல குடியருந்த ேநபாத்தன் மகனாகய ெயெராெபயாேமா,
எக ப்தல் இருக்கும்ேபாது இைதக் ேகள்வப்பட்டான். 3 அவர்கள்
ெயெராெபயாமுக்குஆள்அனுப்ப அவைனஅைழத்தார்கள்; அவனும்இஸ்ரேவல்
சைபயார்கள் அைனவரும் வந்து, ெரெகாெபயாைம ேநாக்க : 4 உம்முைடய
தகப்பன் பாரமான சுைமைய எங்கள்ேமல் ைவத்தார்; இப்ேபாதும் நீர் உம்முைடய
தகப்பன் சுமத்தய கடினமான ேவைலையயும், அவர் எங்கள்ேமல் ைவத்த
பாரமான சுைமையயும் இலகுவாக்கும்; அப்ெபாழுது உமக்கு ேவைல ெசய்ேவாம்
என்றார்கள். 5அதற்குஅவன்: நீங்கள்ேபாய்,மூன்றுநாட்களுக்குப்பன்புஎன்னிடம்
தரும்பவாருங்கள் என்றான்; அப்படிேய மக்கள் ேபானார்கள். 6 அப்ெபாழுது
ராஜாவாகய ெரெகாெபயாம் தன்னுைடய தகப்பனாகய சாெலாேமான்
உய ேராடு இருக்கும்ேபாது அவனுக்கு முன்பாக நன்ற முதயவர்கேளாடு
ஆேலாசைனெசய்து, இந்த மக்களுக்கு பதல் ெசால்ல, நீங்கள் என்ன ேயாசைன
ெசால்லுகறீர்கள்என்றுேகட்டான். 7அதற்குஅவர்கள்: நீர்இன்றுஇந்தமக்களுக்கு
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ேவைலக்காரனாக , அவர்கைளப் பணிந்து, அவர்களுைடய ெசாற்படி ெசய்து,
மறுெமாழியாக நல்வார்த்ைதகைளச் ெசால்வீரானால், எப்ேபாதும் அவர்கள்
உமக்கு ேவைலக்காரர்களாக இருப்பார்கள் என்றார்கள். 8 முத ேயார் தனக்குச்
ெசான்ன ஆேலாசைனைய அவன் தள்ளிவ ட்டு, தன்ேனாடு வளர்ந்து தனக்கு
முன்னால் ந ற்க ற வாலிபர்கேளாடு ஆேலாசைனெசய்து, 9 அவர்கைள ேநாக்க :
உம்முைடய தகப்பன் எங்கள்ேமல் ைவத்த சுைமைய இலகுவாக்கும் என்று
என்னிடத்தல்ெசான்னஇந்தமக்களுக்குபதல்ெசால்ல, நீங்கள்என்னேயாசைன
ெசால்லுகறீர்கள்என்றுேகட்டான். 10அப்ெபாழுதுஅவேனாடுவளர்ந்தவாலிபர்கள்
அவைன ேநாக்க : உம்முைடய தகப்பன் எங்களுைடய சுைமையப் பாரமாக்கனார்,
நீர் அைத எங்களுக்கு இலகுவாக்கும் என்று உம்மிடம் ெசான்ன இந்த
மக்களுக்கு நீர் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: என்னுைடய சுண்டுவ ரல்
என்னுைடய தகப்பனுைடய இடுப்ைபவ ட பருமனாக இருக்கும். 11 இப்ேபாதும்
என்னுைடய தகப்பன் பாரமான சுைமைய உங்கள்ேமல் ைவத்தார், நான்
உங்களுைடயசுைமையஅதக பாரமாக்குேவன்; என்னுைடய தகப்பன்உங்கைளச்
சவுக்குகளினாேல தண்டித்தார், நான் உங்கைளத் ேதள்களினாேல தண்டிப்ேபன்
என்று நீர் அவர்கேளாடு ெசால்லேவண்டும் என்றார்கள். 12 மூன்றாம் நாள்
என்னிடத்தல் வாருங்கள் என்று ராஜா ெசால்லியருந்தபடிேய, ெயெராெபயாமும்
எல்லா மக்களும் மூன்றாம் நாளிேல ெரெகாெபயாமிடம் வந்தார்கள். 13 ராஜா
முத ேயார் தனக்குச் ெசான்ன ஆேலாசைனையத் தள்ளிவ ட்டு, வாலிபர்களுைடய
ஆேலாசைனயன்படி அவர்கேளாடு ேபச : 14 என்னுைடய தகப்பன் உங்களுைடய
சுைமையப் பாரமாக்கனார், நான்உங்களுைடயசுைமையஅதக பாரமாக்குேவன்;
என்னுைடய தகப்பன் உங்கைளச் சவுக்குகளினாேல தண்டித்தார், நான்
உங்கைளத் ேதள்களினாேல தண்டிப்ேபன் என்று மக்களுக்குக் கடினமான
உத்த ரவு ெகாடுத்தான். 15 ராஜா, மக்கள் ெசான்னைதக் ேகட்காமற்ேபானான்;
ெயேகாவா சீேலானியனான அகயாைவக்ெகாண்டு ேநபாத்தன் மகனாகய
ெயெராெபயாமுக்குச் ெசான்ன தம்முைடய வார்த்ைதைய உறுத ப்படுத்தும்படி
கர்த்தரால் இப்படி நடந்தது. 16 ராஜா தாங்கள் ெசான்னைவகைளக் ேகட்காதைத
இஸ்ரேவலர்கள்எல்ேலாரும்கண்டேபாது,மக்கள் ராஜாவற்குமறுெமாழியாக:
“தாவீேதாடுஎங்களுக்குப்பங்ேகது?
ஈசாயன்மகனிடம் எங்களுக்குச்சுதந்த ரம்இல்ைல;
இஸ்ரேவேல,உன்னுைடயகூடாரங்களுக்குப் ேபாய்வடு;
இப்ேபாதுதாவீேத,
உன்னுைடயெசாந்தவீட்ைடப் பார்த்துக்ெகாள்” என்றுெசால்லி,
இஸ்ரேவலர்கள்தங்கள்கூடாரங்களுக்குப் ேபாய்வ ட்டார்கள்.

17 ஆனாலும் யூதாவன் பட்டணங்களிேல குடியருந்த இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு
ெரெகாெபயாம் ராஜாவாக இருந்தான். 18 பன்பு ராஜாவாகய ெரெகாெபயாம்
கட்டாய ேவைலக்காரர்களின் ெபாறுப்பாளனாகய அேதாராைம அனுப்பனான்;
இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும்அவைனக்கல்ெலற ந்துெகான்றார்கள்;அப்ெபாழுது
ராஜாவாகய ெரெகாெபயாம் ேவகமாக இரதத்தன்ேமல் ஏற , எருசேலமுக்கு
ஓடிப்ேபானான். 19 அப்படிேய இந்தநாள்வைரக்கும் இருக்க றபடி இஸ்ரேவலர்கள்
தாவீதன் சந்தத க்கு எத ராக கலகம்ெசய்து ப ரிந்து ேபாயருக்க றார்கள்.
20 ெயெராெபயாம் தரும்பவந்தான் என்று இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும்
ேகள்வப்பட்டேபாது, அவைன சைபயனிடம் அைழத்தனுப்ப , அவைன எல்லா
இஸ்ரேவலின்ேமலும் ராஜாவாக்கனார்கள்; யூதா ேகாத்த ரத்ைதத் தவ ர
ேவெறாருவரும்தாவீதன்சந்ததையப் பன்பற்றவல்ைல.

21 ெரெகாெபயாம் எருசேலமுக்கு வந்தேபாது, இஸ்ரேவல் சந்தத ேயாடு
யுத்தம்ெசய்யவும், ராஜ்ஜியத்ைத சாெலாேமானின் மகனாகய தன்னிடம்
தருப்ப க்ெகாள்ளவும், யூதா வீட்டார்கள் ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தார்கள்
அைனவருமாகய ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட யுத்தவீரர்கள் ஒருலட்சத்து
எண்பதாய ரம் ேபைரக்கூட்டினான். 22 ேதவனுைடய மனிதனாகய ெசமாயாவுக்கு
ேதவனுைடய வார்த்ைத உண்டாக , அவர் ெசான்னது: 23 நீ யூதாவன்
ராஜாவாகய ெரெகாெபயாம் என்னும் சாெலாேமானின் மகைனயும் யூதாவன்
வீட்டார்கள் அைனவைரயும், ெபன்யமீனர்கைளயும், மற்ற மக்கைளயும் ேநாக்க :
24 நீங்கள் ேபாகாமலும், இஸ்ரேவல் மக்களான உங்கள் சேகாதரர்கேளாடு
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யுத்தம்ெசய்யாமலும், அவரவர் தங்களுைடய வீட்டிற்குத் தரும்புங்கள்; என்னாேல
இந்தக் காரியம் நடந்தது என்று ெயேகாவா ெசால்க றார் என்று ெசால் என்றார்;
அப்ெபாழுது அவர்கள்: ெயேகாவாவுைடய ெசால்ைலக் ேகட்டு, ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதயன்படிேயதரும்ப ப் ேபாய்வ ட்டார்கள்.

தான்மற்றும்ெபத்ேதலில்ெபாற்கன்றுக்குட்டிகள்
25 ெயெராெபயாம் எப்ப ராயீம் மைலத்ேதசத்தல் சீேகைமக் கட்டி, அத ேல

குடியருந்து, அங்கருந்து ேபாய் ெபனூேவைலக் கட்டினான். 26 ெயெராெபயாம்:
இப்ேபாது அரசாட்ச தாவீது குடும்பத்தாரின் பக்கமாகத் தரும்பும். 27 இந்த
மக்கள் எருசேலமிலுள்ள ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ேல பலிகைளச்
ெசலுத்தப்ேபானால், இந்த மக்களின் இருதயம் யூதாவன் ராஜாவாகய
ெரெகாெபயாம் என்னும் தங்களுைடய எஜமானின் பக்கமாகத் தரும்ப , அவர்கள்
என்ைனக்ெகான்றுேபாட்டு,யூதாவன் ராஜாவாகய ெரெகாெபயாமின் பக்கமாகப்
ேபாய்வடுவார்கள் என்று தன்னுைடய மனத ேல ச ந்த த்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
28ஆைகயால்ராஜாேயாசைனெசய்து,ெபான்னினால்இரண்டுகன்றுக்குட்டிகைள
உண்டாக்க , மக்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் எருசேலமுக்குப் ேபாவது உங்களுக்கு
வருத்தம்;இஸ்ரேவலர்கேள,இேதா,இைவகேளஉங்கைளஎக ப்துேதசத்தலிருந்து
வரச்ெசய்த உங்கள் ெதய்வங்கள் என்று ெசால்லி, 29 ஒன்ைறப் ெபத்ேதலிலும்,
ஒன்ைறத் தாணிலும் ைவத்தான். 30இந்தக் காரியம் பாவமாக மாறனது; மக்கள்
இந்த கன்றுக்குட்டிக்காகத் தாண்வைர ேபாவார்கள். 31 அவன் ேமைடயாகய
ஒரு ேகாவைலயும் கட்டி, ேலவயன் மகன்களாக இல்லாத மற்ற தாழ்ந்த
மக்கைள ஆசாரியர்களாக ஆக்கனான். 32 யூதாவல் ெகாண்டாடப்படும்
பண்டிைகையப்ேபாலேவஎட்டாம்மாதம்பதைனந்தாம்ேததய ேலெயெராெபயாம்
ஒரு பண்டிைகையயும் ெகாண்டாடி, பலிபீடத்தன்ேமல் பலிய ட்டான்; அப்படிேய
ெபத்ேதலிேல தான் உண்டாக்கன கன்றுக்குட்டிகளுக்குப் பலிய ட்டு, தான்
உண்டாக்கன ேமைடகளில் ஆசாரியர்கைளப் ெபத்ேதலிேல நயமித்து,
33தன்னுைடயமனத ேலதாேனநயமித்துக்ெகாண்டஎட்டாம்மாதம் பதைனந்தாம்
ேததய ேல ெபத்ேதலில் தான் உண்டாக்கன பலிபீடத்தன்ேமல் பலிய ட்டு,
இஸ்ரேவல் மக்களுக்குப் பண்டிைகைய ஏற்படுத்த , பலிபீடத்தன்ேமல் பலிய ட்டுத்
தூபம்காட்டினான்.

அத்த யாயம் 13
யூதாவலிருந்துவந்த ேதவனுைடயமனிதன்

1 ெயெராெபயாம் தூபம் காட்ட பலிபீடத்தன் அருகல் நற்கும்ேபாது, இேதா,
ேதவனுைடய மனிதன் ஒருவன் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதயன்படிேய,
யூதாவலிருந்து ெபத்ேதலுக்கு வந்து, 2 அந்த பலிபீடத்ைத ேநாக்க : பலிபீடேம
பலிபீடேம, இேதா, தாவீதன் வம்சத்தல் ேயாச யா என்னும் ெபயருள்ள ஒரு மகன்
பறப்பான்; அவன் உன்ேமல் தூபங்காட்டுக ற ேமைடகளின் ஆசாரியர்கைள
உன்ேமல் பலியடுவான்; மனிதர்களின் எலும்புகளும் உன்ேமல் சுட்ெடரிக்கப்படும்
என்பைதக் ெயேகாவா ெசால்க றார் என்று ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக்
கூற ; 3 அன்ைறயதனம் அவன் ஒரு அைடயாளத்ைதயும் ெசால்லி, இேதா, இந்த
பலிபீடம் ெவடித்து, அதன்ேமல்உள்ள சாம்பல் ெகாட்டப்பட்டுப்ேபாகும்; ெயேகாவா
ெசான்னதற்கு இதுேவ அைடயாளம் என்றான். 4 ெபத்ேதலில் இருக்கற அந்த
பலிபீடத்த ற்கு எத ராக ேதவனுைடய மனிதன்கூறன வார்த்ைதைய ராஜாவாகய
ெயெராெபயாம் ேகட்டேபாது, அவைனப் ப டியுங்கள் என்று தன்னுைடய ைகையப்
பலிபீடத்தலிருந்து நீட்டினான்; அவனுக்கு வேராதமாக நீட்டின ைக தன்னிடமாக
மடக்கமுடியாதபடி மரத்துப்ேபானது. 5 ேதவனுைடய மனிதன் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதயால் குறத்தருந்த அைடயாளத்தன்படிேய பலிபீடம் ெவடித்து, சாம்பல்
பலிபீடத்தலிருந்து ெகாட்டப்பட்டுப்ேபானது. 6 அப்ெபாழுது ராஜா, ேதவனுைடய
மனிதனுக்கு மறுெமாழியாக: நீ உன்னுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
சமுகத்ைத ேநாக்க ேவண்டிக்ெகாண்டு, என்னுைடய ைக முன்ேபால இருக்கும்படி
எனக்காக வண்ணப்பம் ெசய்யேவண்டும் என்றான்; அப்ெபாழுது ேதவனுைடய
மனிதன் ெயேகாவாவுைடய சமுகத்ைத ேநாக்க வருந்த வண்ணப்பம்ெசய்தான்,
ராஜாவன் ைக முன்ேன இருந்தபடிேய சரியானது. 7 அப்ெபாழுது ராஜா
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ேதவனுைடய மனிதைன ேநாக்க : நீ என்ேனாடு வீட்டிற்கு வந்து இைளப்பாறு;
உனக்கு பரிசு தருேவன் என்றான். 8 ேதவனுைடய மனிதன் ராஜாைவ ேநாக்க : நீர்
எனக்கு உம்முைடய வீட்டில் பாதையக் ெகாடுத்தாலும், நான் உம்ேமாடு வருவதும்
இல்ைல, இந்த இடத்தல் அப்பம் சாப்படுவதும் இல்ைல, தண்ணீர் குடிப்பதும்
இல்ைல. 9 ஏெனன்றால் நீ அப்பம் சாப்ப டாமலும், தண்ணீர் குடிக்காமலும்,
ேபானவழியாகத் தரும்பாலும் இரு என்று ெயேகாவா தம்முைடய வார்த்ைதயால்
எனக்குக் கட்டைளய ட்டிருக்க றார் என்று ெசால்லி, 10 அவன் ெபத்ேதலுக்கு வந்த
வழியாகத் தரும்பாமல், ேவறுவழியாகப் ேபாய்வ ட்டான்.

11 வயது முத ர்ந்த ஒரு தீர்க்கதரிச ெபத்ேதலிேல குடியருந்தான்; அவனுைடய
மகன்கள் வந்து ேதவனுைடய மனிதன் அன்ைறயதனம் ெபத்ேதலிேல ெசய்த
எல்லா ெசய்ைககைளயும், அவன் ராஜாேவாடு ெசான்ன வார்த்ைதகைளயும்
தங்களுைடய தகப்பனுக்கு அறவத்தார்கள். 12 அப்ெபாழுது அவர்களுைடய
தகப்பன்: அவன் எந்த வழியாகப் ேபானான் என்று அவர்கைளக் ேகட்டான்.
யூதாவலிருந்து வந்த ேதவனுைடய மனிதன் ேபானவழி எதுெவன்று
அவனுைடய மகன்கள் பார்த்தருந்தபடியால், 13அவன் தன்னுைடய மகன்களிடம்:
கழுைதயன்ேமல் ேசணம் ைவத்துக் ெகாடுங்கள் என்றான்; அவர்கள்
கழுைதயன்ேமல் ேசணம் ைவத்துக் ெகாடுத்தபன்பு, அவன் அதன்ேமல் ஏற ,
14 ேதவனுைடய மனிதைனத் ெதாடர்ந்துேபாய், ஒரு கர்வாலி மரத்தன்கீழ்
உட்கார்ந்தருக்க றஅவைனக்கண்டு: யூதாவலிருந்துவந்தேதவனுைடயமனிதன்
நீர்தானாஎன்றுஅவைனக்ேகட்டதற்கு;அவன்,நான்தான்என்றான். 15அப்ெபாழுது
அவைனேநாக்க : என்ேனாடுவீட்டுக்குவந்துஅப்பம்சாப்படும்என்றான். 16அதற்கு
அவன்: நான் உம்ேமாடு தரும்பவும், உம்ேமாடு உள்ேள வரவுமாட்ேடன்; இந்த
இடத்த ேல உம்ேமாடு நான் அப்பம் சாப்ப டவும் தண்ணீர் குடிக்கவுமாட்ேடன்.
17 ஏெனன்றால் நீ அப்பம் சாப்ப டாமலும், அங்ேக தண்ணீர் குடிக்காமலும், நீ
ேபான வழியாகத் தரும்பவராமலும் இரு என்று ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
எனக்கு உண்டாயருக்க றது என்றான். 18 அதற்கு அவன்: உம்ைமப்ேபால
நானும் தீர்க்கதரிச தான்; அவன் அப்பம் சாப்ப ட்டுத் தண்ணீர் குடிக்க, நீ
அவைனத் தருப்ப , உன்னுைடய வீட்டுக்கு அைழத்துக் ெகாண்டுவா என்று
ஒரு தூதன் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதயாக என்ேனாடு ெசான்னான் என்று
அவனிடம் ெபாய் ெசான்னான். 19 அப்ெபாழுது அவன் இவேனாடு தரும்ப ப்
ேபாய், இவன் வீட்டிேல அப்பம் சாப்ப ட்டுத் தண்ணீர் குடித்தான். 20 அவர்கள்
பந்தயல் உட்கார்ந்தருக்க றேபாது, அவைனத் தருப்ப க் ெகாண்டுவந்த
தீர்க்கதரிச க்குக் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத உண்டானதால், 21 அவன்
யூதாவலிருந்துவந்த ேதவனுைடயமனிதைனப்பார்த்துச் சத்தமிட்டு,உன்னுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குக் கற்ப த்த கட்டைளைய நீ ைகக்ெகாள்ளாமல்
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதைய மீற , 22அப்பம் சாப்ப டவும் தண்ணீர் குடிக்கவும்
ேவண்டாம் என்று அவர் வலக்கன இடத்த ற்கு நீ தரும்ப ப் ேபாய், அப்பம்
சாப்ப ட்டுத் தண்ணீர் குடித்ததால், உன்னுைடய சடலம் உன்னுைடய ப தாக்களின்
கல்லைறய ேல ேசருவதல்ைல என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்றான்.
23 அவன் சாப்ப ட்டுக் குடித்து முடிந்தபன்பு, அந்தத் தீர்க்கதரிசையத் தருப்ப க்
ெகாண்டுவந்தவன்அவனுக்குக்கழுைதயன்ேமல்ேசணம்ைவத்துக்ெகாடுத்தான்.
24 அவன் ேபானபறகு வழிய ேல ஒரு சங்கம் அவனுக்கு எத ர்ப்பட்டு அவைனக்
ெகான்றுேபாட்டது; அவனுைடய சடலம்வழியல் க டந்தது; கழுைதஅதன்அருகல்
நன்றது; சங்கமும் சடலத்தன் அருகல் நன்றது. 25அந்த வழிேய கடந்துவருகற
மனிதர்கள், வழிய ேல க டந்த சடலத்ைதயும், சடலத்தன் அருகல் நற்க ற
சங்கத்ைதயும் கண்டு, க ழவனான தீர்க்கதரிச குடியருந்த பட்டணத்த ேல வந்து
ெசான்னார்கள். 26 அவைன வழியலிருந்து தரும்பச்ெசய்த தீர்க்கதரிச அைதக்
ேகட்டேபாது, அவன் ெயேகாவாவுைடய வாக்ைக மீறய ேதவனுைடய மனிதன்
தான்,ெயேகாவாஅவனுக்குச்ெசான்னவார்த்ைதயன்படிேய,ெயேகாவாஅவைன
ஒரு சங்கத்த ற்கு ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அது அவைனத் தாக்க க் ெகான்றுேபாட்டது
என்று ெசால்லி, 27 தன் மகன்கைள ேநாக்க : எனக்குக் கழுைதயன்ேமல் ேசணம்
ைவத்துக் ெகாடுங்கள் என்றான்; அவர்கள் ேசணம் ைவத்துக் ெகாடுத்தார்கள்.
28 அப்ெபாழுது அவன் ேபாய், வழிய ேல க டக்க ற அவனுைடய சடலத்ைதயும்,
சடலத்தன் அருகல் கழுைதயும் சங்கமும் ந ற்பைதயும் கண்டான்; அந்தச் சங்கம்
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சடலத்ைத சாப்ப டவும் இல்ைல, கழுைதைய தாக்கவும் இல்ைல. 29 அப்ெபாழுது
வயது முத ர்ந்த அந்தத் தீர்க்கதரிச ேதவனுைடய மனிதனின் சடலத்ைத எடுத்து,
அைதக் கழுைதயன்ேமல் ைவத்து, அதற்காகத் துக்கம் ெகாண்டாடவும் அைத
அடக்கம் ெசய்யவும், அைதத் தன்னுைடய பட்டணத்தற்குக் ெகாண்டுவந்து,
30அவனுைடய சடலத்ைதத் தன்னுைடய கல்லைறயல் ைவத்தான். அவனுக்காக:
ஐேயா, என்னுைடய சேகாதரேன என்று புலம்ப , துக்கம்ெகாண்டாடினார்கள்.
31அவைன அடக்கம்ெசய்த பன்பு, அவன் தன்னுைடய மகன்கைள ேநாக்க : நான்
மரணமைடயும்ேபாது, ேதவனுைடயமனிதன்அடக்கம்ெசய்யப்பட்ட கல்லைறய ேல
என்ைனயும் நீங்கள் அடக்கம்ெசய்து, அவனுைடய எலும்புகளின் அருகல்
என்னுைடய எலும்புகைளயும் ைவயுங்கள். 32 அவன் ெபத்ேதலில் இருக்கற
பலிபீடத்த ற்கும், சமாரியாவன்பட்டணங்களில்இருக்க றேமைடகளாகயஎல்லாக்
ேகாவல்களுக்கும் வ ேராதமாகக்கூறய ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத ந ச்சயமாக
நைறேவறும்என்றான்.

33 இதற்குப்பன்பு, ெயெராெபயாம் தன்னுைடய ெபால்லாத வழிையவ ட்டுத்
தரும்பாமல், மறுபடியும் மக்களில் தாழ்ந்தவர்கைள ேமைடகளின்
ஆசாரியர்களாக்கனான்; எவன்ேமல் அவனுக்கு வருப்பம் இருந்தேதா அவைனப்
ப ரதஷ்ைட ெசய்தான்; அப்படிப்பட்டவர்கள் ேமைடகளின் ஆசாரியர்களானார்கள்.
34 ெயெராெபயாமின் வீட்டாைர பூமியன்ேமல் ைவக்காமல் அவர்கைள நீக்க
அழிக்கும்படியாகஇந்தக் காரியம்அவர்களுக்குப்பாவமானது.

அத்த யாயம் 14
ெயெராெபயாமுக்குவ ேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம்உைரத்தல்

1 அக்காலத்த ேல ெயெராெபயாமின் மகனாகய அபயா வயாதயல்
படுத்தான். 2 அப்ெபாழுது ெயெராெபயாம் தன்னுைடய மைனவையப் பார்த்து:
நீ எழுந்து, நீ ெயெராெபயாமின் மைனவெயன்று ஒருவரும் அறயாதபடி ேவஷம்
மாற சீேலாவுக்குப் ேபா; இந்த மக்களின்ேமல் நான் ராஜாவாேவன் என்று
என்ேனாடு ெசான்ன தீர்க்கதரிச யாக ய அகயா அங்ேக இருக்க றான். 3 நீ
உன்னுைடய ைகய ேல பத்து அப்பங்கைளயும், பணியாரங்கைளயும், ஒரு கலசம்
ேதைனயும் எடுத்துக்ெகாண்டு அவனிடம் ேபா; பள்ைளக்கு நடக்கப்ேபாக றது
என்னெவன்று அவன் உனக்கு அறவப்பான் என்றான். 4 ெயெராெபயாமின்
மைனவ அப்படிேய ெசய்தாள்; அவள் எழுந்து சீேலாவுக்குப் ேபாய், அகயாவன்
வீட்டிற்குள் நுைழந்தாள்; அகயாேவா முத ர் வயதானதால் அவன் கண்கள்
மங்கலைடந்து பார்க்கமுடியாமல் இருந்தான். 5 ெயேகாவா அகயாவனிடம்:
இேதா, ெயெராெபயாமின் மைனவ வயாதயாக இருக்க ற தன்னுைடய
மகனுக்காக உன்னிடம் ஒரு ஆேலாசைன ேகட்க வருகறாள்; நீ அவளுக்கு
இன்ன இன்னபடியாகச் ெசால்லேவண்டும்; அவள் உள்ேள நுைழகறேபாது,
தன்ைன ேவறு ெபண்ணாகக் காட்டுவாள் என்றார். 6 எனேவ, வாசற்படிக்குள்
நுைழயும் அவளுைடய நைடயன் சத்தத்ைத அகயா ேகட்டவுடேன, அவன்:
ெயெராெபயாமின் மைனவேய, உள்ேள வா; உன்ைன ேவறு ெபண்ணாக ஏன்
காட்டுக றாய்? துக்கெசய்தைய உனக்கு அறவக்க நான் அனுப்பப்பட்ேடன்.
7 நீ ேபாய் ெயெராெபயாைம ேநாக்க : இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்; மக்களிடத்தலிருந்து உன்ைன நான் உயர்த்த ,
உன்ைன இஸ்ரேவல் என்னும் என்னுைடய மக்களின்ேமல் அத பதயாக
ைவத்ேதன். 8 நான் ராஜ்ஜியபாரத்ைத தாவீது வீட்டாரினுைடய ைகயலிருந்து
படுங்க உனக்குக் ெகாடுத்ேதன்; ஆனாலும் என்னுைடய கற்பைனகைளக்
ைகக்ெகாண்டு, என்னுைடய பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதேய ெசய்ய,
தன்னுைடய முழு இருதயத்ேதாடும் என்ைனப் பன்பற்றன என்னுைடய
ஊழியனாகய தாவீைதப்ேபால நீ இல்லாமல், 9 உனக்கு முன்ேன இருந்த
எல்ேலாைரயும்வ ட ெபால்லாப்புச் ெசய்தாய்; எனக்குக் ேகாபம் உண்டாக்க, நீ
ேபாய் உனக்கு அந்நய ெதய்வங்கைளயும் வார்க்கப்பட்ட வ க்க ரகங்கைளயும்
ஏற்படுத்த , என்ைன உனக்குப் பன்ேன தள்ளிவ ட்டாய். 10 ஆைகயால்
இேதா, நான் ெயெராெபயாமுைடய வீட்டின்ேமல் தீங்ைக வரச்ெசய்து,
ெயெராெபயாமுக்கு, சுவர்ேமல் நீர்வடும் ஒரு நாய் கூட இல்லாதபடி,
இஸ்ரேவலிேல அைடபட்டவைனயும் வடுபட்டவைனயும் அழித்து, குப்ைப
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கழித்துப்ேபாடப்படுவதுேபால ெயெராெபயாமுக்கு பன்வருபவர்கைள அவர்கள்
முழுவதும் அழியும்வைர கழித்துப்ேபாடுேவன் என்றார். 11 ெயெராெபயாமின்
குடும்பத்தார்களில் பட்டணத்தல் சாக றவைன நாய்கள் சாப்படும்; ெவளிய ேல
சாக றவைன ஆகாயத்தன் பறைவகள் சாப்படும்; ெயேகாவா இைத உைரத்தார்.
12 ஆைகயால் நீ எழுந்து, உன்னுைடய வீட்டுக்குப்ேபா, உன்னுைடய கால்கள்
பட்டணத்தற்குள் நுைழயும்ேபாது பள்ைள ெசத்துப்ேபாவான். 13 அவனுக்காக
இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் துக்கம் ெகாண்டாடி அவைனஅடக்கம் ெசய்வார்கள்;
ெயெராெபயாமின் வீட்டாரில் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாக அவனிடம் நல்ல காரியம் காணப்பட்டதால், ெயெராெபயாமின்
வீட்டாரில் அவன் ஒருவேன கல்லைறக்குப்ேபாவான். 14 ஆனாலும் ெயேகாவா
தமக்கு இஸ்ரேவலின்ேமல் ஒரு ராஜாைவ எழும்பச்ெசய்வார்; அவன் அந்த
நாளிேல ெயெராெபயாமின் வீட்டாைர அழிப்பான்; இப்ேபாேத இது நடக்கும்.
15 தண்ணீரில் நாணல் அைசக றதுேபால, ெயேகாவா இஸ்ரேவைல முறத்து
அைசயச்ெசய்து, அவர்களுைடய முன்ேனார்களுக்குத் தாம் ெகாடுத்த இந்த
நல்ல ேதசத்தலிருந்து இஸ்ரேவைல ேவேராடு படுங்க , அவர்கள் தங்களுக்கு
ேதாப்பு வ க்க ரகங்கைள ைவத்து, ெயேகாவாவுக்குக் ேகாபம் உண்டாக்கயதால்,
அவர்கைள ஐப ராத்து நத க்கு மறுபுறம் ச தறடித்து, 16 ெயெராெபயாம்
ெசய்ததும் இஸ்ரேவைலச் ெசய்யச்ெசய்ததுமான பாவத்தனால் இஸ்ரேவைல
ஒப்புக்ெகாடுத்துவடுவார் என்றான். 17அப்ெபாழுது ெயெராெபயாமின் மைனவ
எழுந்து புறப்பட்டு த ர்சாவுக்கு வந்தாள்; அவள் வாசற்படிய ேல வரும்ேபாது
பள்ைள ெசத்துப்ேபானான். 18 ெயேகாவா தீர்க்கதரிச யாக ய அகயா என்னும்
தமது ஊழியக்காரைனக் ெகாண்டு ெசான்ன வார்த்ைதயன்படிேய, அவர்கள்
அவைன அடக்கம்ெசய்து, இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் அவனுக்காகத் துக்கம்
அனுசரித்தார்கள்.

19 ெயெராெபயாம் யுத்தம்ெசய்ததும் ஆட்ச ெசய்ததுமான அவனுைடய
மற்ற ெசயல்பாடுகள் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப் புத்தகத்தல்
எழுதயருக்க றது. 20 ெயெராெபயாம் 22 வருடங்கள் ஆட்ச ெசய்தான்; அவன்
இறந்து தன்னுைடயமுன்ேனார்கேளாடுஅடக்கம் ெசய்யப்பட்ட ப றகு,அவனுைடய
மகனாகயநாதாப்அவனுைடயஇடத்தல் ராஜாவானான்.

யூதாவன்ராஜாவாகயெரெகாெபயாம்
21 சாெலாேமானின் மகனாகய ெரெகாெபயாம் யூதாவ ேல ஆட்ச ெசய்தான்;

ெரெகாெபயாம் ராஜாவாக றேபாது 41 வயதாக இருந்து, ெயேகாவா தம்முைடய
நாமம் ெவளிப்படும்படி இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களிெலல்லாம் ெதரிந்துெகாண்ட
நகரமாக ய எருசேலமிேல 17 வருடங்கள் ஆட்ச ெசய்தான்; அம்ேமானிய
ெபண்ணான அவனுைடய தாயன் ெபயர் நாகமாள். 22 யூதா மக்கள்
ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குத் தீங்கானைதச் ெசய்து, தாங்கள் ெசய்து
வருகற தங்களுைடய பாவங்களினால் தங்களுைடய ப தாக்கள் ெசய்த
எல்லாவற்ைறயும்வ ட அவருக்கு அதக எரிச்சைல மூட்டினார்கள். 23 அவர்களும்
உயர்ந்த எல்லா ேமட்டின் ேமலும், பச்ைசயான எல்லா மரத்தன் கீழும்,
ேமைடகைளயும் சைலகைளயும் ேதாப்புவ க்க ரகங்கைளயும் தங்களுக்கு
உண்டாக்கனார்கள். 24 ேதசத்த ேல ஆண் வபசாரக்காரர்களும் இருந்தார்கள்;
ெயேகாவா இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு முன்பாகத் துரத்தவ ட்ட ேதசங்களுைடய
அருவருப்புகளின்படிெயல்லாம்ெசய்தார்கள். 25ெரெகாெபயாம்அரசாட்ச ெசய்யும்
ஐந்தாம் வருடத்த ேல, எக ப்தன் ராஜாவாகய சீஷாக் எருசேலமுக்கு எத ராக
வந்து, 26 ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் ெபாக்கஷங்கைளயும், ராஜாவுைடய
அரண்மைனயன்ெபாக்கஷங்கைளயும்,சாெலாேமான்ெசய்தெபான்ேகடகங்கள்
ஆகய எல்லாவற்ைறயும் எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாய்வ ட்டான். 27 அைவகளுக்கு
பதலாக ராஜாவாகய ெரெகாெபயாம் ெவண்கல ேகடகங்கைளச் ெசய்து,
அைவகைள ராஜாவன் வாசற்படிையக் காக்க ற காவற்காரர்களுைடய
தளபத களின் ைககளில் ஒப்புவத்தான். 28 ராஜா ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்குள் நுைழயும்ேபாது, அரண்மைனக் காவலர்கள் அைவகைளப்
ப டித்துக்ெகாண்டுேபாய், தரும்பத் தங்களுைடய அைறய ேல ைவப்பார்கள்.
29 ெரெகாெபயாமின் மற்ற ெசயல்பாடுகளும், அவன் ெசய்தைவ யாவும்,
யூதாவுைடய ராஜாக்களின் நாளாகமப் புத்தகத்தல் எழுதயருக்க றது.
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30ெரெகாெபயாமுக்கும்ெயெராெபயாமுக்கும்அவர்கள்இருந்தநாட்களிெலல்லாம்
யுத்தம் நடந்துெகாண்டிருந்தது. 31 ெரெகாெபயாம் இறந்து தன்னுைடய
முன்ேனார்கேளாடு தாவீதன் நகரத்தல் தன்னுைடய ப தாக்களுக்கு அருகல்
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்; அம்ேமானிய ெபண்ணான அவனுைடய தாய்க்கு
நாகமாள் என்று ெபயர்; அவனுைடய மகனாகய அபயாம் அவனுைடய இடத்தல்
ராஜாவானான்.

அத்த யாயம் 15
யூதாவன்ராஜாவாகயஅபயாம்

1ேநபாத்தன்மகனாகயெயெராெபயாம்என்னும்ராஜாவன் 18ஆம்வருடத்த ேல
அபயாம் யூதா ேதசத்த ற்கு ராஜாவாக , 2 மூன்று வருடங்கள் எருசேலமில்
அரசாட்ச ெசய்தான்;அப்சேலாமின்மகளாகயஅவனுைடயதாயன்ெபயர்மாகாள்.
3 தன்னுைடய தகப்பன் தன் காலத்த ற்குமுன்பு ெசய்த எல்லாப் பாவங்களிலும்
தானும் நடந்தான்; அவனுைடய இருதயம் அவனுைடய தகப்பனாகய தாவீதன்
இருதயத்ைதப்ேபால், தன்னுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக
உத்தமமாக இருக்கவல்ைல. 4ஆனாலும் தாவீதுக்காக அவனுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவா, அவனுக்குப் ப றகு அவனுைடய மகைன எழும்பச்ெசய்வதாலும்,
எருசேலைம நைலநறுத்துவதாலும், அவனுக்கு எருசேலமில் ஒரு வளக்ைகக்
கட்டைளய ட்டு வந்தார். 5 தாவீது ஏத்தயனான உரியாவன் காரியம் ஒன்றுதவ ர
ெயேகாவா தனக்குக் கட்டைளய ட்டத ேல தான்உய ேராடுஇருந்த நாட்கெளல்லாம்
ஒன்ைறயும் வ ட்டுவலகாமல், அவருைடய பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச்
ெசய்துவந்தான். 6 ெரெகாெபயாமுக்கும், ெயெராெபயாமுக்கும் அவர்கள்
இருந்த நாட்களிெலல்லாம் யுத்தம் நடந்துெகாண்டிருந்தது. 7 அபயாமின் மற்ற
ெசயல்பாடுகளும், அவன் ெசய்தைவகெளல்லாம் யூதாவுைடய ராஜாக்களின்
நாளாகமப் புத்தகத்தல் எழுதயருக்க றது; அபயாமுக்கும் ெயெராெபயாமுக்கும்
யுத்தம் நடந்துெகாண்டிருந்தது. 8 அபயாம் இறந்தபன்பு அவனுைடய
முன்ேனார்கேளாடு, அவைன தாவீதன் நகரத்தல் அடக்கம்ெசய்தார்கள்;
அவனுைடயமகனாகயஆசாஅவனுைடயஇடத்தல் ராஜாவானான்.

யூதாவன்ராஜாவாகயஆசா
9 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய ெயெராெபயாமின் 20 ஆம் வருடத்த ேல ஆசா

யூதா ேதசத்த ற்கு ராஜாவாக , 10 41 வருடங்கள் எருசேலமில் அரசாட்ச ெசய்தான்;
அப்சேலாமின் மகளாகய அவனுைடய தாயன் ெபயர் மாகாள். 11 ஆசா
தன்னுைடய தகப்பனாகய தாவீைதப்ேபால் ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குச்
ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான். 12 அவன் ஆண் வபசாரக்காரர்கைள
ேதசத்தலிருந்து அகற்ற , தன்னுைடய முன்ேனார்கள் ஏற்படுத்தன
அருவருப்பான வக்க ரகங்கைளெயல்லாம் வலக்க , 13 ேதாப்ப ேல அருவருப்பான
வக்க ரகத்ைத ஏற்படுத்தன தன்னுைடய தாயாகய மாகாைளயும் ராணியாக
இல்லாதபடி வலக்கவ ட்டான்; அவளுைடய வக்க ரகத்ைதயும் ஆசா அழித்து,
கீதேரான் ஆற்றன் அருகல் சுட்ெடரித்துப்ேபாட்டான். 14 ேமைடகேளா
தகர்க்கப்படவல்ைல; ஆனாலும் ஆசா உய ேராடு இருந்த நாட்கெளல்லாம்
அவனுைடய இருதயம் ெயேகாவாேவாடு இைணந்தருந்தது. 15 தன்னுைடய
தகப்பனும் தானும் பரிசுத்தப்படுத்தும்படி ேநர்ந்துெகாண்ட ெவள்ளிையயும்
ெபான்ைனயும் பணிப்ெபாருட்கைளயும்அவன்ெயேகாவாவுைடயஆலயத்த ற்குக்
ெகாண்டுவந்தான். 16 ஆசாவுக்கும் இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய பாஷாவுக்கும்
அவர்களுைடய நாட்களிெலல்லாம் யுத்தம் நடந்துெகாண்டிருந்தது. 17 ஒருவரும்
யூதாவன்ராஜாவாகயஆசாவனிடம்ேபாக்குவரத்தாகஇல்லாதபடி,இஸ்ரேவலின்
ராஜாவாகய பாஷா யூதாவுக்கு வ ேராதமாக வந்து ராமாைவக் கட்டினான்.
18 அப்ெபாழுது ஆசா ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் ெபாக்கஷங்களில்
மீதயான எல்லா ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும், ராஜாவன் அரண்மைனயன்
ெபாக்கஷங்கைளயும் எடுத்து, அைவகைளத் தன்னுைடய ேவைலக்காரர்கள்
மூலம் தமஸ்குவல் வாழ்ந்த எச ேயானின் மகனாகய தப்ரிேமானின்
மகன் ெபனாதாத் என்னும் சீரியாவன் ராஜாவற்குக் ெகாடுத்தனுப்ப :
19 எனக்கும் உமக்கும் என்னுைடய தகப்பனுக்கும் உம்முைடய தகப்பனுக்கும்
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உடன்படிக்ைக உண்ேட; இேதா, உமக்கு ெவகுமதயாக ெவள்ளிையயும்
ெபான்ைனயும்அனுப்புக ேறன்; இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய பாஷா என்ைனவட்டு
வலக ப்ேபாகும்படி, நீர் வந்து அவேனாடு ெசய்த உடன்படிக்ைகையத்
தள்ளிப்ேபாடும் என்று ெசால்லச்ெசான்னான். 20 ெபனாதாத், ராஜாவாகய
ஆசாவன் ெசால்ைலக்ேகட்டு, தனக்கு உண்டான ேசனாபத கைள இஸ்ரேவலின்
பட்டணங்களுக்கு எத ராக அனுப்ப , ஈேயாைனயும், தாைணயும் ெபத்மாக்கா
என்னும்ஆேபைலயும் கன்னேரத் அைனத்ைதயும் நப்தலியன் முழு ேதசத்ைதயும்
ேதாற்கடித்தான். 21 பாஷா அைதக் ேகட்டேபாது, ராமாைவக் கட்டுக றைதவ ட்டு
த ர்சாவல் இருந்துவ ட்டான். 22 அப்ெபாழுது ராஜாவாகய ஆசா யூதா எங்கும்
ஒருவரும் தப்பாமல் எல்ேலாரும் ேபாய், பாஷா கட்டின ராமாவன் கற்கைளயும்
அதன் மரங்கைளயும் எடுத்துவர அறவப்புெகாடுத்து; அைவகளால் ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தலுள்ள ேகபாைவயும் மிஸ்பாைவயும் கட்டினான். 23 ஆசாவன்
மற்ற எல்லா ெசயல்பாடுகளும், அவனுைடய எல்லா வல்லைமயும், அவன்
ெசய்தைவகளும், அவன் கட்டின பட்டணங்களின் வரலாறும், யூதாவுைடய
ராஜாக்களின் நாளாகமப் புத்தகத்தல் எழுதயருக்க றது; அவன் முத ர்வயதான
காலத்தல் அவனுைடய கால்களில் வயாத வந்தருந்தது. 24 ஆசா இறந்தபன்பு
தன்னுைடய முன்ேனார்கேளாடு, தன்னுைடய தகப்பனாகய தாவீதன் நகரத்தல்
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்; அவனுைடய மகனாகய ேயாசபாத் அவனுைடய
இடத்த ேல ராஜாவானான்.

இஸ்ரேவலின்ராஜாவாகயநாதாப்
25யூதாவன் ராஜாவாகயஆசாவன்இரண்டாம் வருடத்த ேல ெயெராெபயாமின்

மகனாகய நாதாப் இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக , இரண்டு வருடம்
இஸ்ரேவலின்ேமல்அரசாட்ச ெசய்தான். 26அவன்ெயேகாவாவுைடயபார்ைவக்குத்
தீங்கானைதச் ெசய்து, தன்னுைடய தகப்பனுைடய வழியலும், அவன்
இஸ்ரேவைலப் பாவஞ்ெசய்யச்ெசய்த அவனுைடய பாவத்தலும் நடந்தான்.
27 இசக்கார் வம்சத்தானாகய அகயாவன் மகனான பாஷா, அவனுக்கு
எத ராகக் சத ெசய்து, நாதாபும் இஸ்ரேவலைனத்தும் ெபலிஸ்தர்களுக்கு
இருந்த கெபத்ேதாைன முற்றுைக இட்டிருக்கும்ேபாது, பாஷா அவைனக்
கெபத்ேதானிேல ெவட்டிப்ேபாட்டான். 28 பாஷா யூதாவன் ராஜாவாகய
ஆசாவன்மூன்றாம் அரசாட்ச யன்வருடத்த ேல அவைனக் ெகான்றுேபாட்டபன்பு,
அவனுைடய இடத்தல் ராஜாவானான். 29 அப்ெபாழுது ெயெராெபயாம்
ெசய்ததும், இஸ்ரேவைலச் ெசய்யச்ெசய்ததுமான பாவங்களினாலும், அவன்
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு உண்டாக்கன ேகாபத்தனாலும்,
ெயேகாவா சீேலானியனான அகயா என்னும் தமது ஊழியக்காரைனக்ெகாண்டு
ெசால்லியருந்த வார்த்ைதயன்படிேய, 30 அவன் ராஜாவானபன்பு அவன்
ெயெராெபயாமின் வீட்டாைரெயல்லாம் ெவட்டிப்ேபாட்டான்; ெயெராெபயாமுக்கு
இருந்த சுவாசமுள்ளெதான்ைறயும்அவன்அழிக்காமல் வ டவல்ைல. 31நாதாபன்
மற்ற ெசயல்பாடுகளும் அவன் ெசய்தைவகளும் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்
நாளாகமப்புத்தகத்தல்எழுதயருக்க றது. 32ஆசாவுக்கும்இஸ்ரேவல்ராஜாவாகய
பாஷாவுக்கும்அவர்கள்நாட்களிெலல்லாம்யுத்தம் நடந்துெகாண்டிருந்தது.

33யூதாவன்ராஜாவாகயஆசாவன்மூன்றாம்வருடஅரசாட்ச ய ேலஅகயாவன்
மகனாகய பாஷா, இஸ்ரேவலைனத்தன் ேமலும் த ர்சாவ ேல ராஜாவாக 24
வருடங்கள் ஆண்டு, 34 ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குத் தீங்கானைதச் ெசய்து,
ெயெராெபயாமின் வழியலும், அவன் இஸ்ரேவைலப் பாவம்ெசய்யச்ெசய்த
அவனுைடயபாவத்தலும்நடந்தான்.

அத்த யாயம் 16
1 பாஷாவுக்கு எத ராகக் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத அனானியன் மகனாகய

ெயகூவுக்கு உண்டானது, அவர்: 2 நான் உன்ைனத் குப்ைபயலிருந்து
உயர்த்த , உன்ைன என்னுைடய மக்களாகய இஸ்ரேவலின்ேமல்
தைலவனாக ைவத்தருக்கும்ேபாது, நீ ெயெராெபயாமின் வழிய ேல நடந்து,
என்னுைடய மக்களாகய இஸ்ரேவல் தங்களுைடய பாவங்களால் எனக்குக்
ேகாபமுண்டாக்கும்படி அவர்கைளப் பாவம் ெசய்யச்ெசய்க றபடியால், 3 இேதா,
நான் பாஷாவுக்கு பன்பு வருபவர்கைளயும் அவனுைடய வீட்டாருக்கு பன்பு
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வருபவர்கைளயும் அழித்துப்ேபாட்டு, உன்னுைடய வீட்ைட ேநபாத்தன் மகனாகய
ெயெராெபயாமின் வீட்ைடப்ேபால ஆக்குேவன். 4 பாஷாவன் சந்ததய ேல
பட்டணத்த ேல சாக றவைன நாய்கள் சாப்படும்; ெவளிய ேல சாக றவைன
ஆகாயத்துப் பறைவகள்சாப்படும்என்றார்.

5 பாஷாவன் மற்ற ெசயல்பாடுகளும், அவன் ெசய்ததும், அவனுைடய
வல்லைமயும், இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப் புத்தகத்தல்
எழுதயருக்க றது. 6 பாஷா இறந்து தன்னுைடய ப தாக்கேளாடு த ர்சாவல்
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்; அவனுைடய மகனாகய ஏலா அவனுைடய இடத்தல்
ராஜாவானான். 7 பாஷா தன்னுைடய ைககளின் ெசய்ைகயால் ெயேகாவாவுக்குக்
ேகாபமுண்டாக்க , அவருைடய பார்ைவக்குச் ெசய்த எல்லாத் தீைமயனால், அவன்
ெயெராெபயாமின் வீட்டாைர ெவட்டிப்ேபாட்டதால், இவர்கைளப்ேபால் ஆவான்
என்று அவனுக்கும், அவனுைடய வீட்டுக்கும் எத ராக அனானியன் மகனாகய
ெயகூ என்னும் தீர்க்கதரிச யனால் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத பன்னும்
உண்டாயற்று.

இஸ்ரேவலின்ராஜாவாகயஏலா
8 யூதாவன் ராஜாவான ஆசாவன் 26 ஆம் வருடத்த ேல பாஷாவன் மகனாகய

ஏலா இஸ்ரேவலின்ேமல் த ர்சாவ ேல ராஜாவாக இரண்டு வருடங்கள் அரசாட்ச
ெசய்தான். 9 இரதங்களில் பாத பங்குக்குத் தைலவனாகய ச ம்ரி என்னும்
அவனுைடய ேவைலக்காரன் அவனுக்கு வேராதமாக சத ெசய்து, அவன்
த ர்சாவ ேல அந்த இடத்தன் அரண்மைனப் ெபாறுப்பாளன் அர்சாவன்
வீட்டிேல குடிெவறயல் இருக்கும்ேபாது, 10 ச ம்ரி உள்ேள புகுந்து, யூதாவன்
ராஜாவாகய ஆசாவன் 27 ஆம் வருடத்தல் அவைன ெவட்டிக் ெகான்றுேபாட்டு,
அவனுைடயஇடத்தல் ராஜாவானான். 11அவன் ராஜாவாக , சங்காசனத்தன்ேமல்
உட்கார்ந்தேபாது, அவன் பாஷாவன் வீட்டார்கைளெயல்லாம் ெவட்டிப்ேபாட்டான்;
அவனுைடய உறவனர்கைளேயா, நண்பர்கைளேயா, சுவரில் நீர்வடும் ஒரு
நாையேயா, அவன் உயேராடு ைவக்கவல்ைல. 12 அப்படிேய பாஷாவும்,
அவனுைடய மகனாகய ஏலாவும், தங்கள் வீணான வக்க ரகங்களினாேல
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குக் ேகாபமுண்டாக்க ச் ெசய்ததும்
இஸ்ரேவைலச் ெசய்யைவத்ததுமான அவர்களுைடய எல்லாப் பாவங்களினால்,
13 ெயேகாவா தீர்க்கதரிச யாக ய ெயகூவனால் பாஷாைவக்குறத்துச்
ெசால்லியருந்த அவருைடய வார்த்ைதயன்படிேய, ச ம்ரி பாஷாவன்
வீட்டாைரெயல்லாம் அழித்துப்ேபாட்டான். 14 ஏலாவன் மற்ற ெசயல்பாடுகளும்,
அவன் ெசய்தைவகளும் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப் புத்தகத்தல்
எழுதயருக்க றது.

இஸ்ரேவலின்ராஜாவாகய ச ம்ரி
15 யூதாவன் ராஜாவாகய ஆசாவன் இருபத்ேதழாம் வருடத்த ேல ச ம்ரி

த ர்சாவ ேல ஏழுநாட்கள் ராஜாவாக இருந்தான்; மக்கள் அப்ெபாழுது
ெபலிஸ்தர்களுக்கு இருக்கற கெபத்ேதானுக்கு எத ராக முகாமிட்டிருந்தார்கள்.
16 ச ம்ரி சத ெசய்து, ராஜாைவக் ெகான்றுேபாட்டான் என்பைத அங்ேக
முகாமிட்டிருந்த மக்கள் ேகட்டேபாது, இஸ்ரேவலர்கெளல்லாம் அந்த
நாளிேல முகாமிேல பைடத்தைலவனாகய உம்ரிைய இஸ்ரேவலுக்கு
ராஜாவாக்கனார்கள். 17அப்ெபாழுதுஉம்ரியும்அவேனாடுஇஸ்ரேவல்அைனத்தும்
கெபத்ேதானிலிருந்து வந்து, த ர்சாைவ முற்றுைக ேபாட்டார்கள். 18 பட்டணம்
ப டிபட்டைத ச ம்ரி கண்டேபாது, அவன் ராஜாவன் வீடாகய அரண்மைனக்குள்
நுைழந்து, தான் இருக்கற ராஜ அரண்மைனையத் தீய ட்டுெகாளுத்த , அத ேல
ெசத்தான். 19 அவன் ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குத் தீைமயானைதச் ெசய்து,
ெயெராெபயாமின் வழியலும் அவன் இஸ்ரேவைலப் பாவம்ெசய்யச்ெசய்த
அவனுைடய பாவத்தலும் நடந்ததால், அப்படி நடந்தது. 20 ச ம்ரியன் மற்ற
ெசயல்பாடுகளும், அவன் ெசய்த அவனுைடய சதயும் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்
நாளாகமப் புத்தகத்தல்எழுதயருக்க றது.

இஸ்ரேவலின்ராஜாவாகயஉம்ரி
21 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் மக்கள் இரண்டு வகுப்பாகப் ப ரிந்து, பாத மக்கள்

கீனாத்தன் மகனாகய த ப்னிைய ராஜாவாக்க, அவைனப் பன்பற்றனார்கள்;
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பாத மக்கள் உம்ரிையப் பன்பற்றனார்கள். 22ஆனாலும் கீனாத்தன் மகனாகய
த ப்னிையப் பன்பற்றன மக்கைளவ ட, உம்ரிையப் பன்பற்றன மக்கள்
பலப்பட்டார்கள்; த ப்னி இறந்துேபானான்; உம்ரி அரசாட்ச ெசய்தான். 23யூதாவன்
ராஜாவாகய ஆசாவன் முப்பத்ேதாராம் வருடத்தல், உம்ரி இஸ்ரேவல்ேமல்
ராஜாவாக , பன்னிரண்டு வருடங்கள் அரசாட்ச ெசய்தான்; அவன் த ர்சாவ ேல
ஆறு வருடங்கள் அரசாட்ச ெசய்து, 24 பன்பு ேசேமரின் ைகயலிருந்து சமாரியா
மைலைய இரண்டு தாலந்து* ெவள்ளிக்கு வாங்க , அந்த மைலயன்ேமல்
ஒரு பட்டணத்ைதக் கட்டி, அதற்கு மைலயனுைடய எஜமானாக இருந்த
ேசேமருைடய ெபயரின்படிேய சமாரியா என்னும் ெபயைர ைவத்தான். 25 உம்ரி
ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குத் தீங்கானைதச் ெசய்து, தனக்கு முன்ேன இருந்த
எல்ேலாைரயும்வ ட ேகடாக நடந்து, 26 ேநபாத்தன் மகனாகய ெயெராெபயாமின்
எல்லா வழியலும், இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குத் தங்களுைடய
வீணான வக்க ரகங்களாேல ேகாபம் ஏற்படுத்தும்படியாக இஸ்ரேவைலப்
பாவம்ெசய்யச்ெசய்த அவனுைடய பாவங்களிலும் நடந்தான். 27 உம்ரி ெசய்த
அவனுைடயமற்றெசயல்பாடுகளும்,அவன்காண்பத்தவல்லைமயும்,இஸ்ரேவல்
ராஜாக்களின் நாளாகமப் புத்தகத்தல் எழுதயருக்க றது. 28 உம்ரி இறந்து
தன்னுைடய முன்ேனார்கேளாடு, சமாரியாவ ேல அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்;
அவனுைடயமகனாகயஆகாப்அவனுைடயஇடத்தல் ராஜாவானான்.

ஆகாப்இஸ்ரேவலின்ராஜாவாகுதல்
29 யூதாவன் ராஜாவாகய ஆசாவன் 38 ஆம் வருடத்தல் உம்ரியன் மகனாகய

ஆகாப் இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக , சமாரியாவல் இஸ்ரேவலின்ேமல்
22 வருடங்கள் அரசாட்ச ெசய்தான். 30 உம்ரியன் மகனாகய ஆகாப்,
தனக்கு முன்ேன இருந்த எல்ேலாைரயும் வ ட ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குத்
தீங்கானைதச் ெசய்தான். 31 ேநபாத்தன் மகனாகய ெயெராெபயாமின்
பாவங்களில் நடப்பது அவனுக்குக் ெகாஞ்சக்காரியெமன்று நைனத்தைதப்ேபால
அவன் சீேதானியர்களின் ராஜாவாகய ஏத்பாகாலின் மகள் ேயசேபைல
தருமணம் ெசய்ததுமல்லாமல், அவன் ேபாய் பாகாைலயும் ெதாழுது அைதப்
பணிந்துெகாண்டு, 32 தான் சமாரியாவ ேல கட்டின பாகாலின் ேகாவலில்
பாகாலுக்குப் பலிபீடத்ைதக் கட்டினான். 33 ஆகாப் ஒரு வக்க ரகத்ேதாப்ைபயும்
ைவத்து, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குக் ேகாபம் உண்டாக்கும்படி
தனக்கு முன்ேன இருந்த இஸ்ரேவலின் ராஜாக்கெளல்லாம் ெசய்தைதவ ட
அத கமாகச் ெசய்துவந்தான். 34 †அவனுைடய நாட்களிேல ெபத்ேதல்
ஊைரச்ேசர்ந்த ஈேயல் எரிேகாைவக் கட்டினான்; ெயேகாவா நூனின் மகனாகய
ேயாசுவாைவக்ெகாண்டு ெசால்லியருந்த வார்த்ைதயன்படிேய, அவன் அதன்
அஸ்தபாரத்ைதப் ேபாடுக றேபாது, அப ராம் என்னும் தன்னுைடய மூத்த
மகைனயும், அதன் வாசல்கைள ைவக்கறேபாது ெசகூப் என்னும் தன்னுைடய
இைளயமகைனயும்சாகக்ெகாடுத்தான்.

அத்த யாயம் 17
எலியா காகத்தனால் ேபாஷக்கப்படுதல்

1 கீேலயாத்தன் குடிகளிேல தஸ்பயனாகய எலியா ஆகாைப ேநாக்க :
என்னுைடய வார்த்ைத இல்லாமல் இந்த வருடங்களிேல பனியும் மைழயும்
ெபய்யாமல் இருக்கும் என்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாகந ற்க றநான்அவருைடயஜீவைனக்ெகாண்டுெசால்லுக ேறன்என்றான்.
2 பன்பு ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத அவனுக்கு உண்டானது, அவர்: 3 நீ இந்த
இடத்ைதவ ட்டுக் க ழக்குத்தைசைய ேநாக்க ப் ேபாய், ேயார்தான் நத க்கு ேநராக
இருக்க ற ேகரீத் ஆற்றன் அருகல் ஒளிந்துெகாள். 4அந்த ஆற்றன் தண்ணீைரக்
குடிப்பாய்; அங்ேக உனக்கு உணவளிக்க, காகங்களுக்குக் கட்டைளயடுேவன்
என்றார். 5அவன் ேபாய், ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதயன்படிேய ேயார்தானுக்கு
ேநராகஇருக்க றேகரீத்ஆற்றன்அருகல்தங்கயருந்தான். 6காகங்கள்அவனுக்கு
காைலயல் அப்பமும் இைறச்சயும், மாைலயல் அப்பமும் இைறச்சயும் ெகாண்டு
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வந்தது; தாகத்த ற்கு அந்த ஆற்றன் தண்ணீைரக் குடித்தான். 7 ேதசத்தல் மைழ
ெபய்யாததால், ச ல நாட்களுக்குப்பன்புஅந்தஆறுவற்ற ப்ேபானது.

சாரிபாத்தலுள்ளவதைவ
8 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத அவனுக்கு உண்டானது, அவர்:

9 நீ எழுந்து, சீேதாைனச்ேசர்ந்த சாரிபாத் ஊருக்குப்ேபாய், அங்ேக தங்கயரு;
உன்ைனப் பராமரிக்கும்படி அங்ேகஇருக்க ற ஒருவதைவக்குக் கட்டைளய ட்ேடன்
என்றார். 10 அப்படிேய அவன் எழுந்து, சாரிபாத்துக்குப் ேபானான்; அந்தப்
பட்டணத்தன் வாசலுக்கு அவன் வந்தேபாது, அங்ேக ஒரு வதைவ வறகு
ெபாறுக்க க்ெகாண்டிருந்தாள்; அவன் அவைளப் பார்த்துக் கூப்ப ட்டு, நான்
குடிப்பதற்குக் ெகாஞ்சம் தண்ணீர் ஒரு பாத்த ரத்தல் எனக்குக் ெகாண்டுவா
என்றான். 11 ெகாண்டுவர அவள் ேபாக றேபாது அவன் அவைள ேநாக்க க்
கூப்ப ட்டு, ெகாஞ்சம் அப்பமும் உன்னுைடய ைகய ேல எனக்குக் ெகாண்டுவா
என்றான். 12 அதற்கு அவள்: பாைனயல் ஒரு ப டி மாவும் கலயத்தல் ெகாஞ்சம்
எண்ெணையயும் தவ ர, என்னிடத்தல் ஒருஅப்பமும் இல்ைலெயன்றுஉம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன்; இேதா,
நானும் என்னுைடய மகனும் சாப்ப ட்டு, சாப்ப ட ஒன்றுமில்லாைமயால்
ெசத்துப்ேபாக, அைத எனக்கும் அவனுக்கும் ஆயத்தப்படுத்த இரண்டு வறகு
ெபாறுக்குக ேறன் என்றாள். 13 அப்ெபாழுது எலியா அவைளப் பார்த்து:
பயப்படாேத; நீ ேபாய் உன்னுைடய வார்த்ைதயன்படி ஆயத்தப்படுத்து;
ஆனாலும் முதலில் அத ேல எனக்கு ஒரு ச றய அப்பத்ைதச் ெசய்து என்னிடம்
ெகாண்டுவா; பன்புஉனக்கும்உன்னுைடயமகனுக்கும்ெசய்யலாம். 14ெயேகாவா
ேதசத்தன்ேமல் மைழையக் கட்டைளயடும் நாள்வைரயும் பாைனயல் இருந்த
மாவு தீர்ந்துேபாவதும் இல்ைல; கலசத்தன் எண்ெணய் குைறந்துேபாவதும்
இல்ைல என்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்றான்.
15அவள் ேபாய், எலியாவன் ெசாற்படி ெசய்தாள்; அவளும், இவனும், அவளுைடய
வீட்டாரும் அேநகநாட்கள் சாப்ப ட்டார்கள். 16 ெயேகாவா எலியாைவக்ெகாண்டு
ெசான்ன வார்த்ைதயன்படிேய, பாைனய ேல மாவு தீர்ந்துேபாகவும் இல்ைல;
கலசத்தன் எண்ெணய் குைறந்துேபாகவும் இல்ைல. 17 இைவகள் நடந்தபன்பு,
வீட்டுக்காரியாக ய அந்த ெபண்ணின் மகன் வயாத ப்பட்டுப் படுத்தான்;
அவனுைடய உய ர்ேபாகும்வைர அவனுைடய வயாத அத கரித்துக்ெகாண்ேட
இருந்தது. 18 அப்ெபாழுது அவள் எலியாைவ ேநாக்க : ேதவனுைடய மனிதேன,
எனக்கும் உமக்கும் என்ன? என்னுைடய அக்க ரமத்ைத நைனக்கச்ெசய்யவும்,
என்னுைடய மகைனச் சாகச்ெசய்யவுமா என்னிடம் வந்தீர் என்றாள். 19 அதற்கு
அவன்: உன்னுைடய மகைன என்னிடத்தல் ெகாடு என்று ெசால்லி, அவைன
அவளுைடய மடியலிருந்து எடுத்து, தான் தங்கயருக்க ற ேமல்வீட்டிேலஅவைனக்
ெகாண்டுேபாய், தன்னுைடய கட்டிலின்ேமல் ைவத்து: 20 என்னுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாேவ, நான் தங்கயருக்க இடம்ெகாடுத்த இந்த வதைவயன் மகைனச்
சாகச்ெசய்ததால் அவளுக்குத் துக்கத்ைத வருவத்தீேரா என்று ெயேகாவாைவ
ேநாக்க க் கூப்ப ட்டு; 21 அந்தப் பள்ைளயன்ேமல் மூன்றுமுைற குப்புறவழுந்து:
என்னுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, இந்தப் பள்ைளயன் ஆத்துமா
அவனுக்குள் தரும்ப வரச்ெசய்யும் என்று ெயேகாவா ைவ ேநாக்க வண்ணப்பம்
ெசய்தான். 22 ெயேகாவா எலியாவன் சத்தத்ைதக் ேகட்டார்; பள்ைளயன்
ஆத்துமா அவனுக்குள் தரும்பவந்தது; அவன் பைழத்தான். 23 அப்ெபாழுது
எலியா பள்ைளைய எடுத்து, ேமல்வீட்டிலிருந்து அவைனக் கீழ்வீட்டிற்குள்
ெகாண்டுவந்து, அவைன அவனுைடய தாயனிடம் ெகாடுத்து: பார் உன்னுைடய
பள்ைள உய ேராடு இருக்க றான் என்று ெசான்னான். 24 அப்ெபாழுது அந்தப்
ெபண் எலியாைவ ேநாக்க : நீர் ேதவனுைடய மனிதன் என்றும், உம்முைடய
வாயலிருந்து வரும் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத உண்ைம என்றும், இதனால்
இப்ேபாதுஅற ந்தருக்க ேறன்என்றாள்.

அத்த யாயம் 18
எலியாவும்ஒபதயாவும்
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1 அேநகநாட்கள் ெசன்று, மூன்றாம் வருடமாகும்ேபாது, ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத எலியாவுக்கு உண்டாக : நீ ேபாய் ஆகாபுக்கு உன்ைனக் காண்ப ;
நான் ேதசத்தன்ேமல் மைழையக் கட்டைளயடுேவன் என்றார். 2 அப்ெபாழுது
எலியா ஆகாபுக்குத் தன்ைனக் காண்பக்கப்ேபானான்; பஞ்சேமா சமாரியாவ ேல
ெகாடியதாக இருந்தது. 3ஆனபடியால்ஆகாப் அரண்மைனப் ெபாருப்பாளனாகய
ஒபதயாைவ அைழத்தான்; ஒபதயா ெயேகாவாவுக்கு மிகவும் பயந்து
நடக்க றவனாக இருந்தான். 4 ேயசேபல் ெயேகாவாவன் தீர்க்கதரிச கைளக்
ெகால்லுகறேபாது, ஒபதயா நூறு தீர்க்கதரிச கைளச் ேசர்த்து, அவர்கைளக்
ெகப க்கு ஐம்பது ஐம்பது ேபராக மைறத்துைவத்து, அவர்களுக்கு அப்பமும்
தண்ணீரும் ெகாடுத்து, அவர்கைளப் பராமரித்துவந்தான். 5 ஆகாப்
ஒபதயாைவப் பார்த்து: நீ ேதசத்தலிருக்கற எல்லா நீரூற்றுகளிடத்தலும்,
எல்லா ஆறுகளிடத்தலும் ேபா; நாம் எல்லா மிருகஜீவன்கைளயும் சாகவ டாமல்,
குதைரகைளயும் ேகாேவறு கழுைதகைளயுமாவது உய ேராடு காப்பாற்றும்படிக்கு
நமக்குப் புல் கைடக்குமா என்று பார் என்றான். 6 அப்படிேய ேதசத்ைதச்
சுற்ற ப்பார்க்கும்படி,அைதப்ப ரித்துக்ெகாண்டு,ஆகாப்ஒருவழியாகவும்,ஒபதயா
ேவெறாரு வழியாகவும் ேபானார்கள். 7 ஒபதயா வழியல் ேபாகும்ேபாது, எலியா
அவனுக்கு எத ராக வந்தான்; அவன் எலியாைவ இன்னான் என்று அறந்து,
முகங்குப்புற வழுந்து, நீர் என்னுைடய எஜமானாகய எலியா அல்லவா என்று
ேகட்டதற்கு; 8 அவன், நான்தான்; நீ ேபாய், இேதா, எலியா வந்தருக்க றான்
என்று உன்னுைடய எஜமானுக்குச் ெசால் என்றான். 9 அதற்கு அவன்: ஆகாப்
என்ைனக் ெகான்றுேபாடும்படி, நீர் உமது அடியாைன அவனுைடய ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுக்க நான்என்னபாவம்ெசய்ேதன். 10உம்ைமத் ேதடும்படி என்னுைடய
எஜமான் மனிதர்கைள அனுப்பாத ேதசமும் ராஜ்ஜியமும் இல்ைல என்று
உம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவன் ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன்;
நீர் இல்ைலெயன்று அவர்கள் ெசான்னேபாது, அவன் அந்த ராஜ்ஜியத்தலும்
அந்த ேதசத்தலும்உம்ைமக் காணவல்ைல என்று சத்தயம்வாங்க க்ெகாண்டான்.
11இப்ேபாதும்நீ ேபாய்,உன்னுைடயஎஜமானுக்கு,இேதா, எலியாவந்தருக்க றான்
என்று ெசால் என்று நீர் ெசால்லுகறீேர. 12 நான் உம்ைம வ ட்டுப்ேபானவுடேன
ஒருேவைள ெயேகாவாவுைடய ஆவயானவர் உம்ைம எடுத்து, நான் அறயாத
இடத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாவார்; அப்ெபாழுது நான் ஆகாப டம் ேபாய் அறவத்த
பன்பு, அவன்உம்ைமக் பார்க்காவ ட்டால், என்ைனக் ெகான்றுேபாடுவாேன; உமது
அடியானாகய நான் சறுவயது முதல் ெயேகாவாவுக்குப் பயந்து நடக்க றவன்.
13 ேயசேபல் ெயேகாவாவன் தீர்க்கதரிச கைளக் ெகான்றுேபாடுக றேபாது,
நான் ெயேகாவாவுைடய தீர்க்கதரிச களில் நூறுேபைர ஒவ்ெவாரு குைகய ேல
ஐம்பது ஐம்பதுேபராக மைறத்துைவத்து, அவர்களுக்கு அப்பமும் தண்ணீரும்
ெகாடுத்து, பராமரித்துவந்த என்னுைடய ெசயல் என்னுைடய எஜமானுக்கு
அறவக்கப்படவல்ைலேயா? 14 இப்ேபாதும் என்னுைடய எஜமான் என்ைனக்
ெகான்றுேபாட, நீர்: இேதா, எலியா வந்தருக்க றான் என்று ேபாய் அவனுக்குச்
ெசால் என்று ெசால்லுகறீேர என்றான். 15அதற்கு எலியா: இன்ைறக்கு என்ைன
அவனுக்குக் காண்பப்ேபன் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக
ந ற்க ற நான்அவருைடயஜீவைனக்ெகாண்டுெசால்லுக ேறன்என்றான்.

கர்ேமல்மைலயல்எலியா
16 அப்ெபாழுது ஒபதயா ேபாய், ஆகாைபச் சந்த த்து அவனுக்கு அைத

அறவத்தவுடன், ஆகாப் எலியாைவச் சந்த க்கப்ேபானான். 17 ஆகாப்
எலியாைவக் கண்டேபாது, ஆகாப் அவைன ேநாக்க : இஸ்ரேவைலக்
கலங்கச்ெசய்க றவன் நீயல்லவா என்றான். 18 அதற்கு அவன்: இஸ்ரேவைலக்
கலங்கச்ெசய்க றவன் நான் அல்ல; ெயேகாவாவன் கட்டைளகைளவ ட்டு
பாகால்கைளப் பன்பற்றயதால் நீரும் உம்முைடய தகப்பன் வீட்டாருேம
இஸ்ரேவைலக் கலங்கச்ெசய்க றவர்கள். 19 இப்ேபாதும் கர்ேமல் பர்வதத்த ேல
இஸ்ரேவலைனத்ைதயும், பாகாலின் தீர்க்கதரிச கள் 450 ேபைரயும், ேயசேபலின்
பந்தய ேல சாப்படுக ற ேதாப்புவ க்க ரகத்தன் தீர்க்கதரிச கள் 400 ேபைரயும்
என்னிடம்கூட்டிக்ெகாண்டுவரஆட்கைளஅனுப்பும் என்றான். 20அப்படிேயஆகாப்:
இஸ்ரேவல் மக்கள் எல்ேலாரிடத்தலும் ஆட்கைள அனுப்ப , கர்ேமல் பர்வதத்த ேல
அந்தத் தீர்க்கதரிச கைளக்கூடிவரும்படி ெசய்தான். 21அப்ெபாழுது எலியா எல்லா
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மக்களுக்கும் அருகல் வந்து: நீங்கள் எதுவைரக்கும் இரண்டு நைனவுகளால்
குந்த க்குந்த நடப்பீர்கள்; ெயேகாவா ெதய்வம் என்றால்அவைரப் பன்பற்றுங்கள்;
பாகால் ெதய்வம் என்றால் அவைனப் பன்பற்றுங்கள் என்றான், மக்கள்
மறுெமாழியாக அவனுக்கு ஒன்றும் ெசால்லவல்ைல. 22 அப்ெபாழுது எலியா
மக்கைள ேநாக்க : ெயேகாவாவன் தீர்க்கதரிச களில் மீதயாக இருக்க றவன்
நான் ஒருவன்; பாகாலின் தீர்க்கதரிச கேளா 450 ேபர். 23 அவர்கள் இப்ேபாதும்
இரண்டு காைளகைள எங்களிடம் ெகாண்டுவரட்டும்; ஒரு காைளைய அவர்கள்
ெதரிந்துெகாண்டு, அைத துண்டுத் துண்டாகத் துண்டித்து, ெநருப்புப் ேபாடாமல்
வறகுகளின்ேமல் ைவக்கட்டும்; நான் மற்றக் காைளையயும் அப்படிேய ெசய்து,
ெநருப்புப் ேபாடாமல் வறகுகளின்ேமல் ைவப்ேபன். 24 நீங்கள் உங்களுைடய
ெதய்வத்தன் நாமத்ைதச் ெசால்லிக் கூப்படுங்கள்; நான் ெயேகாவாவுைடய
நாமத்ைதச் ெசால்லிக்கூப்படுேவன்; அப்ெபாழுதுஅக்கனியால் பதல் ெசால்லும்
ெதய்வேம ெதய்வம் என்றான்; அதற்கு மக்கெளல்ேலாரும் இது நல்ல வார்த்ைத
என்றார்கள்.

25அப்ெபாழுது எலியா பாகாலின் தீர்க்கதரிச கைள ேநாக்க : நீங்கள் அேநகராக
இருப்பதால் நீங்கேள முந்த ஒரு காைளையத் ெதரிந்துெகாண்டு அைத
ஆயத்தம்ெசய்து, ெநருப்புப்ேபாடாமல் உங்கள் ெதய்வத்தனுைடய நாமத்ைதச்
ெசால்லிக் கூப்படுங்கள் என்றான். 26 தங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட காைளைய
அவர்கள் வாங்க , அைத ஆயத்தம்ெசய்து: பாகாேல, எங்களுக்கு பதல்
ெசால்லும் என்று காைலதுவங்க மத்தயானம்வைர பாகாலின் நாமத்ைதச்
ெசால்லிக் கூப்ப ட்டார்கள்; ஆனாலும் ஒரு சத்தமும் வரவல்ைல, பதல்
ெகாடுப்பவரும் இல்ைல. அவர்கள் கட்டின பலிபீடத்த ற்கு எத ேர குத த்து
ஆடினார்கள். 27 மத்தயானேவைளயல் எலியா அவர்கைள ேகலிெசய்து:
உரத்த சத்தமாகக் கூப்படுங்கள்; அவன் ெதய்வமாேம, அவன் தயானத்தல்
இருப்பான்; அல்லது ேவைலயாக இருப்பான்; அல்லது பயணம் ேபாயருப்பான்;
அல்லது தூங்கனாலும் தூங்குவான்; அவைன எழுப்பேவண்டியதாக
இருக்கும் என்றான். 28 அவர்கள் உரத்தசத்தமாகக் கூப்ப ட்டு, தங்களுைடய
வழக்கத்தன்படிேய இரத்தம் தங்கள்ேமல் வடியும்வைர கத்த களாலும்
ஈட்டிகளாலும் தங்கைளக் கீற க்ெகாண்டார்கள். 29 மத்தயானேவைள
ெசன்றபன்பு, மாைலபலி ெசலுத்தும் ேநரம்வைரகூப்ப ட்டுக்ெகாண்டிருந்தார்கள்;
ஆனாலும் ஒரு சத்தமும் ப றக்கவல்ைல, பதல் ெகாடுப்பவரும் இல்ைல,
கவனிப்பவர்களும் இல்ைல. 30 அப்ெபாழுது எலியா எல்லா மக்கைளயும்
ேநாக்க : என் அருகல் வாருங்கள் என்றான்; எல்லா மக்களும் அவன்
அருகல் வந்தேபாது, தகர்க்கப்பட்ட ெயேகாவாவுைடய பலிபீடத்ைத அவன்
பழுதுபார்த்து: 31உனக்குஇஸ்ரேவல் என்னும் ெபயர் இருப்பதாக என்று ெசால்லி,
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையப்ெபற்ற யாக்ேகாபுைடய மகன்களால் உண்டான
ேகாத்த ரங்களுைடய எண்ணிக்ைகயன்படிேய, பன்னிரண்டு கற்கைள எடுத்து,
32அந்தக் கற்களால் ெயேகாவாவுைடய நாமத்த ற்ெகன்றுஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டி,
பலிபீடத்ைதச் சுற்றலும் தானியம் அளக்க ற இரண்டுபடி வைத வைதக்கத்தக்க
இடம் இருக்கும்படி ஒரு வாய்க்காைல உண்டாக்க , 33 வறகுகைள அடுக்க ,
ஒரு காைளையத் துண்டு துண்டாக துண்டித்து வறகுகளின்ேமல் ைவத்தான்.
34 ப ற்பாடு அவன்: நீங்கள் நான்கு குடம் தண்ணீர் ெகாண்டுவந்து, சர்வாங்க
தகனபலியன்ேமலும், வறகுகளின்ேமலும் ஊற்றுங்கள் என்றான்; பன்பு
இரண்டாவது முைறயும் அப்படிேய ஊற்றுங்கள் என்றான்; இரண்டாவது
முைறயும் ஊற்றனார்கள்; அதற்குப்பன்பு மூன்றாவது முைறயும் அப்படிேய
ஊற்றுங்கள் என்றான்; மூன்றாவது முைறயும் ஊற்றனார்கள். 35 அப்ெபாழுது
தண்ணீர் பலிபீடத்ைதச் சுற்றலும் ஓடியது; வாய்க்காைலயும் தண்ணீரால்
ந ரப்பனான். 36 மாைலபலி ெசலுத்தும் ேநரத்த ேல, தீர்க்கதரிச யாக ய எலியா
வந்து; ஆப ரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்ேகாபுக்கும் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ,
இஸ்ரேவலிேல நீர் ேதவன் என்றும், நான் உம்முைடய ஊழியக்காரன் என்றும்,
நான் இந்தக் காரியங்கைளெயல்லாம் உம்முைடய வார்த்ைதயன்படிச்ெசய்ேதன்
என்றும் இன்ைறக்கு வளங்கச்ெசய்யும். 37 ெயேகாவாேவ, நீர் ேதவனாகய
ெயேகாவா என்றும், ேதவரீர் தங்களுைடய இருதயத்ைத மறுபடியும் தருப்பனீர்
என்றும் இந்த மக்கள் அறயும்படி, என்ைனக் ேகட்டருளும், என்ைனக் ேகட்டருளும்
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என்றான். 38 அப்ெபாழுது: ெயேகாவாவ டத்தல் இருந்து அக்கனி இறங்க ,
அந்தச் சர்வாங்க தகனபலிையயும், வறகுகைளயும், கற்கைளயும், மண்ைணயும்
எரித்து, வாய்க்காலிலிருந்த தண்ணீைரயும் நக்க ப்ேபாட்டது. 39மக்கெளல்ேலாரும்
இைதக் கண்டேபாது, முகங்குப்புற வழுந்து: ெயேகாவாேவ ெதய்வம்,
ெயேகாவாேவ ெதய்வம் என்றார்கள். 40 அப்ெபாழுது எலியா அவர்கைள
ேநாக்க : நீங்கள் பாகாலின் தீர்க்கதரிச களில் ஒருவனும் தப்ப ப்ேபாகாதபடி
அவர்கைளப் ப டியுங்கள் என்றான்; அவர்கைளப் ப டித்தேபாது, எலியா
அவர்கைளக் கீேழ கீேசான் ஆற்றங்கைரய ேல ெகாண்டுேபாய், அங்ேக
அவர்கைள ெவட்டிப்ேபாட்டான். 41 பன்பு எலியா ஆகாைப ேநாக்க : நீர் ேபாம்,
சாப்ப ட்டு குடியும், ெபருமைழயன் இைரச்சல் ேகட்கப்படுக றது என்றான்.
42 ஆகாப் சாப்ப ட்டு குடிக்கப்ேபானான்; பன்பு எலியா கர்ேமல் மைலயலுள்ள
ச கரத்தன்ேமல் ஏற , தைரய ேல பணிந்து, தன்னுைடய முகம் தன்னுைடய
முழங்காலில்படும்படிக்குனிந்து, 43தன்னுைடயஊழியக்காரைனேநாக்க : நீேபாய்
சமுத்த ரத்ைத ேநாக்க ப் பார் என்றான்; அவன் ேபாய்ப் பார்த்து, ஒன்றும் இல்ைல
என்றான்; நீ இன்னும் ஏழுமுைற ேபாய்ப் பார் என்றான். 44 ஏழாவது முைற இவன்:
இேதா, சமுத்த ரத்தலிருந்துஒருமனிதனுைடயஉள்ளங்ைகஅளவுள்ளஒரு சறய
ேமகம் எழும்புக றது என்றான்; அப்ெபாழுது அவன் நீ ேபாய், ஆகாைப ேநாக்க :
மைழ உம்ைமத் தைடெசய்யாதபடி இரதத்ைதப் பூட்டி, ேபாய்வடும் என்று ெசால்
என்றான். 45 அதற்குள்ளாக வானம் ேமகங்களினாலும் காற்றனாலும் இருண்டு
ெபருமைழ உண்டானது; ஆகாப் இரதத்தல் ஏற ெயஸ்ரேயலுக்குப் ேபானான்.
46 ெயேகாவாவுைடய ைக எலியாவன்ேமல் இருந்ததால், அவன் தன்னுைடய
அைரையக் கட்டிக்ெகாண்டு, ெயஸ்ரேயலுக்கு வரும்வைர ஆகாபுக்கு முன்ேன
ஓடினான்.

அத்த யாயம் 19
எலியாஓேரபுக்குஓடிப்ேபாதல்

1 எலியா ெசய்த எல்லாவற்ைறயும், அவன் தீர்க்கதரிச கள் எல்ேலாைரயும்
பட்டயத்தாேல ெகான்றுேபாட்ட ெசய்த அைனத்ைதயும், ஆகாப் ேயசேபலுக்கு
அறவத்தான். 2அப்ெபாழுது ேயசேபல் எலியாவ டம் ஆள் அனுப்ப : அவர்களிேல
ஒவ்ெவாருவனுைடய உயருக்கும் ெசய்யப்பட்டதுேபால, நான் நாைள இந்த
ேநரத்தல் உன்னுைடய உயருக்குச் ெசய்யாமற்ேபானால், ெதய்வங்கள் அதற்குச்
சரியாகவும் அதற்கு அதகமாகவும் எனக்குச் ெசய்யக்கடவர்கள் என்று ெசால்லச்
ெசான்னாள். 3 அவனுக்கு அது ெதரிந்தேபாது எழுந்து, தன்னுைடய உயைரக்
காப்பாற்ற யூதாைவச்ேசர்ந்த ெபெயர்ெசபாவுக்குப் புறப்பட்டுப்ேபாய், தன்னுைடய
ேவைலக்காரைன அங்ேக நறுத்தவ ட்டான். 4 அவன் வனாந்த ரத்தல் ஒருநாள்
பயணம் ேபாய், ஒரு சூைரச்ெசடியன் கீழ் உட்கார்ந்து, தான் சாகேவண்டும் என்று
ெசால்லி: ேபாதும் ெயேகாவாேவ, என்னுைடயஆத்துமாைவ எடுத்துக்ெகாள்ளும்;
நான் என்னுைடய முன்ேனார்கைளவ ட நல்லவன் இல்ைல என்று ெசால்லி, 5ஒரு
சூைரச்ெசடியன்கீேழப் படுத்துத்தூங்கனான்;அப்ெபாழுதுஒருதூதன்அவைனத்
தட்டி எழுப்ப : எழுந்து சாப்படு என்றான். 6 அவன் வழித்துப் பார்த்தேபாது,
இேதா, ெநருப்பல் சுடப்பட்ட அப்பமும், ஒரு பாத்த ரத்தல் தண்ணீரும்அவனுைடய
தைலமாட்டில் இருந்தது; அப்ெபாழுது அவன், சாப்ப ட்டுக் குடித்துத் தரும்பவும்
படுத்துக்ெகாண்டான். 7ெயேகாவாவுைடயதூதன் தரும்ப இரண்டாவதுமுைறயும்
வந்து அவைனத் தட்டிெயழுப்ப : எழுந்து சாப்படு; நீ ேபாகேவண்டிய பயணம்
ெவகுதூரம் என்றான். 8 அப்ெபாழுது அவன் எழுந்து சாப்ப ட்டுக் குடித்து, அந்த
உணவன் ெபலத்தனால் 40 நாட்கள் இரவும் பகலும் ஓேரப் என்னும் ேதவனுைடய
மைலவைரயும்நடந்துேபானான்.

ெயேகாவா எலியாவுக்குக்காட்ச யளித்தல்
9அங்ேகஅவன்ஒருகுைகக்குள் ேபாய்த் தங்கனான்; இேதா, ெயேகாவாவுைடய

வார்த்ைத அவனுக்கு உண்டாக , அவர்: எலியாேவ, இங்ேக நீ என்ன ெசய்க றாய்
என்றார். 10 அதற்கு அவன்: ேசைனகளின் ேதவனாகய ெயேகாவாக்காக
மிகவும் பக்தைவராக்கயமாக இருந்ேதன்; இஸ்ரேவல் மக்கள் உமது
உடன்படிக்ைகையத் தள்ளிவ ட்டார்கள்; உம்முைடய பலிபீடங்கைள இடித்து,
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உம்முைடய தீர்க்கதரிச கைளப் பட்டயத்தனால் ெகான்றுேபாட்டார்கள்; நான்
ஒருவன் மட்டும் மீதயாக இருக்க ேறன்; என்னுைடய உயைரயும் எடுக்கத்
ேதடுக றார்கள்என்றான். 11அப்ெபாழுதுஅவர்: நீெவளிேயவந்துெயேகாவாவுக்கு
முன்பாக மைலயன்ேமல் நல் என்றார்; அப்ெபாழுது, இேதா, ெயேகாவா
கடந்துேபானார்; ெயேகாவாவுக்கு முன்பாகப் மைலகைளப் பளக்க றதும்
பாைறகைள உைடக்க றதுமான பலத்த ெபருங்காற்று உண்டானது; ஆனாலும்
அந்தக் காற்ற ேல ெயேகாவா இருக்கவல்ைல; காற்றுக்குப்பன்பு பூமி அத ர்ச்ச
உண்டானது; பூமி அத ர்ச்ச யலும் ெயேகாவா இருக்கவல்ைல. 12 பூமி
அத ர்ச்ச க்குப் பன்பு அக்கனி உண்டானது; அக்கனியலும் ெயேகாவா
இருக்கவல்ைல; அக்கனிக்குப்பன்புஅைமதயானெமல்லிய சத்தம்உண்டானது.
13 அைத எலியா ேகட்டேபாது, தன்னுைடய சால்ைவயால் தன்னுைடய
முகத்ைத மூடிக்ெகாண்டு ெவளிேய வந்து, குைகயன் வாசலில் நன்றான்.
அப்ெபாழுது, இேதா, எலியாேவ, இங்ேக நீ என்ன ெசய்க றாய் என்கற சத்தம்
அவனுக்கு உண்டானது. 14 அதற்கு அவன்: ேசைனகளின் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்காக மிகவும் பக்தைவராக்கயமாக இருந்ேதன்; இஸ்ரேவல் மக்கள்
உமது உடன்படிக்ைகையத் தள்ளிவ ட்டார்கள்; உம்முைடய பலிபீடங்கைள இடித்து,
உம்முைடய தீர்க்கதரிச கைளப் பட்டயத்தால் ெகான்றுேபாட்டார்கள், நான் ஒருவன்
மட்டும் மீதயாக இருக்க ேறன்; என்னுைடய உயைரயும் எடுக்கத் ேதடுக றார்கள்
என்றான். 15 அப்ெபாழுது ெயேகாவா அவைனப் பார்த்து: நீ தமஸ்குவன்
வழியாக வனாந்த ரத்த ற்குத் தரும்ப ப்ேபாய், ஆசேகைலச் சீரியாவன்ேமல்
ராஜாவாக அப ேஷகம்ெசய்து, 16 பன்பு ந ம்சயன் மகனாகய ெயகூைவ
இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக அப ேஷகம்ெசய்து, ஆேபல் ெமெகாலாஊரானான
சாப்பாத்தன் மகனாகய எலிசாைவ உன்னுைடய இடத்த ேல தீர்க்கதரிச யாக
அப ேஷகம்ெசய். 17 சம்பவ ப்பதாவது: ஆசேகலின் பட்டயத்த ற்குத் தப்பனவைன
ெயகூ ெகான்றுேபாடுவான்; ெயகூவன் பட்டயத்த ற்குத் தப்பனவைன
எலிசா ெகான்றுேபாடுவான். 18 ஆனாலும் பாகாலுக்கு முடங்காதருக்க ற
முழங்கால்கைளயும், அவைன முத்தம்ெசய்யாமலிருக்கற வாய்கைளயும் உைடய
ஏழாய ரம்ேபைரஇஸ்ரேவலிேலமீதயாகைவத்தருக்க ேறன்என்றார்.

எலிசாவன்அைழப்பு
19 அப்படிேய அவன் அந்த இடத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபாய், பன்னிரண்டு

ஏர்கைளப்பூட்டி உழுத சாப்பாத்தன் மகனாகய எலிசாைவக் கண்டான்; அவன்
12 ஆம் ஏைர ஓட்டிக்ெகாண்டிருந்தான்; எலியா அவன் இருக்கும் இடம்வைர
ேபாய், அவன்ேமல் தன்னுைடய சால்ைவையப் ேபாட்டான். 20அப்ெபாழுது அவன்
மாடுகைளவ ட்டு, எலியாவன் பன்ேன ஓடி: நான் என்னுைடய தகப்பைனயும்
என்னுைடய தாையயும்முத்தம்ெசய்யஉத்த ரவு ெகாடும், அதற்குப்பன்புஉம்ைமப்
பன்ெதாடர்ேவன் என்றான். அதற்கு அவன்: ேபாய்த் தரும்பவா; நான் உனக்குச்
ெசய்தைத நைனத்துக்ெகாள் என்றான். 21அப்ெபாழுது அவன் இவைன வட்டுப்
ேபாய், ஒரு ஏர் மாடுகைளப் ப டித்து அடித்து, ஏரின் மரங்களால் அைவகளின்
இைறச்சையச் சைமத்து மக்களுக்குக் ெகாடுத்தான்; அவர்கள் சாப்ப ட்டப றகு,
அவன்எழுந்து, எலியாவுக்குப் பன்ேனெசன்றுஅவனுக்குபணிவைடெசய்தான்.

அத்த யாயம் 20
ெபனாதாத் சமாரியாைவத்தாக்குதல்

1 சீரியாவன் ராஜாவாகய ெபனாதாத் தன்னுைடய பைடையெயல்லாம்
கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய், சமாரியாைவ முற்றுைகய ட்டு அதன்ேமல்
யுத்தம்ெசய்தான்; அவேனாடு முப்பத்த ரண்டு ராஜாக்கள் இருந்ததுமல்லாமல்,
குதைரகளும் இரதங்களும் இருந்தது. 2 அவன் நகரத்த ற்குள் இஸ்ரேவலின்
ராஜாவாகய ஆகாப டம் தூதுவர்கைள அனுப்ப : 3 உன்னுைடய ெவள்ளியும்
உன்னுைடய ெபான்னும் என்னுைடயது; உன்னுைடய ெபண்களும் உன்னுைடய
மகன்களுக்குள் சறந்தவர்களாக இருக்க றவர்களும் என்னுைடயவர்கள்
என்று ெபனாதாத் ெசால்லுகறான் என்று அவனுக்குச் ெசால்லச்ெசான்னான்.
4 இஸ்ரேவலின் ராஜா அதற்கு மறுெமாழியாக: ராஜாவாகய என்னுைடய
எஜமானேன, உம்முைடய வார்த்ைதயன்படிேய, நானும் எனக்கு உண்டான
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யாவும் உம்முைடயைவகள்தான் என்று ெசால்லியனுப்பனான். 5 அந்த
தூதுவர்கள் தரும்பவும் வந்து: ெபனாதாத் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
உன்னுைடய ெவள்ளிையயும், ெபான்ைனயும், ெபண்கைளயும், மகன்கைளயும்
நீ எனக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும் என்று உமக்குச் ெசால்லியனுப்ப ேனேன.
6 ஆனாலும் நாைள இந்த ேநரத்தல் என்னுைடய ேவைலக்காரர்கைள
உன்னிடம் அனுப்புேவன்; அவர்கள் உன்னுைடய வீட்ைடயும் உன்னுைடய
ேவைலக்காரர்களின் வீடுகைளயும் ேசாத த்து, உன்னுைடய கண்ணுக்குப்
ப ரியமானைவகள் எல்லாவற்ைறயும் தங்களுைடய ைககளில் எடுத்துக்ெகாண்டு
ேபாவார்கள் என்றார் என்று ெசான்னார்கள். 7அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின் ராஜா,
ேதசத்தன் மூப்பர்கைளெயல்லாம் அைழத்து: இவன் ஆபத்ைதத் ேதடுக ற
வதத்ைதக் கவனித்துப் பாருங்கள்; என்னுைடய ெபண்கைளயும், என்னுைடய
மகன்கைளயும், என்னுைடய ெவள்ளிையயும், என்னுைடய ெபான்ைனயும்
ேகட்க, இவன் என்னிடம் ஆள் அனுப்பனேபாது, நான் ெகாடுக்கமாட்ேடன் என்று
இவனுக்கு மறுக்கவல்ைலேய என்றான். 8 அப்ெபாழுது எல்லா மூப்பர்களும்
எல்லா மக்களும் அவைனப் பார்த்து: நீர் அவனுைடய வார்த்ைதகைளக்
ேகட்கவும், அவனுக்குச் சம்மத க்கவும் ேவண்டாம் என்றார்கள். 9 அதனால்
அவன் ெபனாதாத்தன் தூதுவர்கைள ேநாக்க : நீங்கள் ராஜாவாகய என்னுைடய
எஜமானுக்குச் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால், நீர் முதல்முைற உமது
அடியானுக்குச் ெசால்லியனுப்பன யாவும் ெசய்ேவன்; இந்தக் காரியத்ைதேயா
நான் ெசய்யக்கூடாது என்று ெசால்லுங்கள் என்றான்; தூதுவர்கள் ேபாய்,
இந்த மறுெமாழிைய அவனுக்குச் ெசான்னார்கள். 10 அப்ெபாழுது ெபனாதாத்
அவனிடம் ஆள் அனுப்ப : எனக்குப் பன்ேன ெசல்லுகற மக்கள் எல்ேலாரும்
ைகக்கு ஒரு ப டியாவது வாரிக்ெகாள்ள சமாரியாவன் தூள் ேபாதுமானதாக
இருந்தால், ெதய்வங்கள் அதற்குச் சரியாகவும் அதற்கு அதகமாகவும் எனக்குச்
ெசய்யக்கடவர்கள் என்று ெசால்லச்ெசான்னான். 11 அதற்கு இஸ்ரேவலின்
ராஜா மறுெமாழியாக; ஆயுதம் அணிந்தருக்க றவன், ஆயுதம் படுங்க ப்
ேபாடுக றவைனப்ேபாலப் ெபருைமபாராட்டக்கூடாது என்று அவனுக்குச்
ெசால்லுங்கள் என்றான். 12 ெபனாதாத்தும், மற்ற ராஜாக்களும் கூடாரங்களிேல
குடித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, இந்த வார்த்ைதையக் ேகட்டு, தன்னுைடய
ஆட்கைள ேநாக்க : யுத்தம் ெசய்ய ஆயத்தம்ெசய்யுங்கள் என்றான்; அப்படிேய
நகரத்தன்ேமல் யுத்தம்ெசய்ய ஆயத்தம்ெசய்தார்கள். 13 அப்ெபாழுது ஒரு
தீர்க்கதரிச இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய ஆகாப டம் வந்து: அந்த ஏராளமான
மக்கள்கூட்டத்ைதெயல்லாம் கண்டாயா? இேதா, நாேன ெயேகாவா என்று நீ
அறயும்படி இன்ைறக்கு அைத உன்னுைடய ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்றான். 14யாைரக்ெகாண்டுஎன்றுஆகாப் ேகட்டான்;
அதற்கு அவன்: மாகாணங்களுைடய அத பத களின் வீரர்கைளக்ெகாண்டு
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்றான்; பன்பு அவன், யுத்தத்ைத யார்
துவக்கேவண்டும் என்று ேகட்டதற்கு; அவன், நீர்தான் என்றான். 15 அவன்
மாகாணங்களுைடய அத பத களின் வீரர்கைள எண்ணிப்பார்த்தான், அவர்கள்
232 ேபர்; அவர்களுக்குப்பன்பு, இஸ்ரேவல் மக்களாகய எல்லா மக்களின்
எண்ணிக்ைகயும் பார்த்து 7,000 ேபர் என்று கண்டான். 16 அவர்கள் மத்தயான
ேவைளய ேல ெவளிேய புறப்பட்டார்கள்; ெபனாதாத்தும், அவனுக்கு உதவயாக
வந்த 32 ராஜாக்களாகய மற்ற ராஜாக்களும், கூடாரங்களில் குடிெவற
ெகாண்டிருந்தார்கள். 17 மாகாணங்களுைடய அத பத களின் வீரர்கள் முதலில்
புறப்படுக றேபாது, ெபனாதாத் அனுப்பன மனிதர்கள்: சமாரியாவலிருந்து
மனிதர்கள் புறப்பட்டு வருகறார்கள் என்று அவனுக்கு அறவத்தார்கள்.
18 அப்ெபாழுது அவன்: அவர்கள் சமாதானத்த ற்காகப் புறப்பட்டு வந்தாலும்
அவர்கைளஉய ேராடு ப டியுங்கள்;அவர்கள்யுத்தத்த ற்காகப் புறப்பட்டுவந்தாலும்
அவர்கைளஉய ேராடுப டியுங்கள்என்றான். 19மாகாணங்களுைடயஅத பத களின்
வீரர்களானஅவர்களும்,அவர்கள்பன்ேனவருகறஇராணுவமும்,நகரத்தலிருந்து
ெவளிேய வந்தேபாது, 20 அவர்கள் அவரவர் தங்களுக்கு எத ர்ப்பட்டவர்கைள
ெவட்டினார்கள்;சீரியர்கள்பயந்ேதாடிப்ேபானார்கள்;இஸ்ரேவலர்கள்அவர்கைளத்
துரத்தனார்கள்; சீரியாவன் ராஜாவாகய ெபனாதாத், குதைரயன்ேமல் ஏற ச்
சல குதைர வீரர்கேளாடு தப்ப ேயாடிப்ேபானான். 21 இஸ்ரேவலின் ராஜா
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புறப்பட்டு, குதைரகைளயும், இரதங்கைளயும் தாக்க , சீரியர்களில் ெபரிய அழிவு
உண்டாக ெவட்டினான். 22 பன்பு அந்தத் தீர்க்கதரிச இஸ்ரேவலின் ராஜாவனிடம்
வந்து, அவைன ேநாக்க : நீர் ேபாய் உம்ைமப் பலப்படுத்த க்ெகாண்டு, நீர்
ெசய்யேவண்டியது என்னெவன்று கவனித்துப்பாரும்; அடுத்த வருடத்த ேல
சீரியாவன்ராஜாஉமக்குஎத ராகவருவான்என்றான்.

23 சீரியாவன் ராஜாவுைடய ேவைலக்காரர்கள் அவைனப் பார்த்து:
அவர்களுைடய ெதய்வங்கள் மைலத்ெதய்வங்கள், அதனால் அவர்கள்
நம்ைம ேமற்ெகாண்டார்கள்; நாம் அவர்கேளாடு சமபூமிய ேல யுத்தம்ெசய்தால்
நல்லது; அப்ெபாழுது அவர்கைள ேமற்ெகாள்வது ந ச்சயம். 24 அதற்காக நீர்
ெசய்யேவண்டியது என்னெவன்றால், இந்த ராஜாக்கள் ஒவ்ெவாருவைரயும்
தங்களுைடய இடத்தலிருந்து மாற்ற , அவர்களுக்குப் பதலாக வீரர்கைள
ஏற்படுத்த ; 25 நீர் சாகக்ெகாடுத்த வீரர்களுக்குச் சரியாக வீரர்கைளயும்,
அந்தக் குதைரகளுக்குச் சரியாகக் குதைரகைளயும், இரதங்களுக்குச் சரியாக
இரதங்கைளயும் எண்ணிப் பார்த்துக்ெகாள்ளும்; ப ற்பாடு சமபூமிய ேல
நாம் அவர்கேளாடு யுத்தம்ெசய்து, ந ச்சயமாக அவர்கைள ேமற்ெகாள்ேவாம்
என்றார்கள்; அவன் அவர்கள் ெசாற்ேகட்டு அப்படிேய ெசய்தான். 26 அடுத்த
வருடத்த ேல ெபனாதாத் சீரியர்கைள எண்ணிப் பார்த்து, இஸ்ரேவேலாடு
யுத்தம்ெசய்ய ஆப்ெபக்குக்கு வந்தான். 27 இஸ்ரேவல் மக்களும் எண்ணிக்ைக
பார்க்கப்பட்டு, ேதைவயானைதச் சம்பாத த்துக்ெகாண்டு, அவர்கைள
எத ர்க்கப் புறப்பட்டு, அவர்களுக்கு எத ேர இரண்டு சறய ெவள்ளாட்டு
மந்ைதையப்ேபால முகாமிட்டார்கள்; ேதசம் சீரியர்களால் நைறந்தருந்தது.
28 அப்ெபாழுது ேதவனுைடய மனிதன் ஒருவன் வந்து, இஸ்ரேவலின்
ராஜாைவப் பார்த்து: ெயேகாவா பள்ளத்தாக்குகளின் ேதவனாக இல்லாமல்,
மைலகளின் ேதவனாயருக்க றார் என்று சீரியர்கள் ெசால்லியருக்க றபடியால்,
நான் இந்த ஏராளமான மக்கள் கூட்டத்ைதெயல்லாம் உன்னுைடய ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்; அதனால் நாேன ெயேகாவா என்று நீங்கள் அறவீர்கள்
என்றுெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்றான். 29ஏழுநாட்கள்வைரஅவர்கள் ேநருக்கு
ேநராக முகாமிட்டிருந்தார்கள்; ஏழாம் நாளில் யுத்தம் துவங்க , இஸ்ரேவல் மக்கள்
ஒேர நாளிேல சீரியர்களில் ஒரு 1,00,000 காலாட்கைளக் ெகான்றுேபாட்டார்கள்.
30 மீதயானவர்கள் ஆப்ெபக் பட்டணத்தற்குள் ஓடிப்ேபானார்கள்; அங்ேக மீதயாக
இருந்த 27,000 ேபரின்ேமல் மதல் இடிந்து வழுந்தது; ெபனாதாத்தும் ஓடிப்ேபாய்
நகரத்த ற்குள் புகுந்து, உள்ளைறயல் பதுங்கனான். 31அப்ெபாழுது அவனுைடய
ேவைலக்காரர்கள் அவைன ேநாக்க : இேதா, இஸ்ரேவல் வம்சத்து ராஜாக்கள்
தயவுள்ள ராஜாக்கள் என்று ேகட்டிருக்க ேறாம்; நாங்கள் சணலாைடகைள
எங்களுைடய இடுப்புகளில் கட்டி, கயறுகைள எங்களுைடய தைலகளில்
சுற்ற க்ெகாண்டு, இஸ்ரேவலின் ராஜாவ டம் ேபாேவாம்; ஒருேவைள உம்ைம
உய ேராடு ைவப்பார் என்று ெசால்லி, 32 சணலாைடகைளத் தங்களுைடய
இடுப்புகளில் கட்டி, கயறுகைளத் தங்களுைடய தைலகளில் சுற்ற க்ெகாண்டு,
இஸ்ரேவலின் ராஜாவ டம் வந்து: என்ைன உயேராடு ைவயும் என்று உமது
அடியானாகய ெபனாதாத் வண்ணப்பம்ெசய்க றான் என்றார்கள். அதற்கு
அவன், இன்னும்அவன்உயேராடு இருக்க றானா, அவன் என்னுைடய சேகாதரன்
என்றான். 33 அந்த மனிதர்கள் நன்றாய்க் கவனித்து, அவன் வாயன்ெசால்ைல
உடேன ப டித்து: உமது சேகாதரனாகய ெபனாதாத் இருக்க றான் என்றார்கள்;
அப்ெபாழுது அவன்: நீங்கள் ேபாய், அவைன அைழத்துக்ெகாண்டு வாருங்கள்
என்றான்; ெபனாதாத் அவனிடம் வந்தேபாது, அவைனத் தன்னுைடய இரதத்தல்
ஏற்ற க்ெகாண்டான். 34 அப்ெபாழுது ெபனாதாத் இவைனப்பார்த்து: என்னுைடய
தகப்பன் உம்முைடய தகப்பனார் ைகய ேல ப டித்த பட்டணங்கைளத் தரும்பக்
ெகாடுத்துவடுக ேறன்; என்னுைடயதகப்பன்சமாரியாவ ேலெசய்ததுேபால, நீரும்
தமஸ்குவேல வீத கைள உண்டாக்க க்ெகாள்ளலாம் என்றான். அதற்கு அவன்,
இந்த உடன்படிக்ைக ெசய்து நான் உம்ைம அனுப்பவடுக ேறன் என்று ெசால்லி,
அவேனாடுஉடன்படிக்ைகெசய்துஅவைனஅனுப்பவ ட்டான்.

ஆகாைபதீர்க்கதரிச கடிந்துெகாள்ளுதல்
35 அப்ெபாழுது தீர்க்கதரிச களின் மகன்களில் ஒருவன் ெயேகாவாவுைடய

வார்த்ைதயன்படிதன்னுைடயநண்பைனேநாக்க : நீஎன்ைனஅடிஎன்றான்;அந்த



1இராஜாக்கள்அத்தயாயம் 20:36 488 1இராஜாக்கள்அத்தயாயம் 21:8

மனிதன் அவைனப் பார்த்து அடிக்கமாட்ேடன் என்றான். 36 அப்ெபாழுது அவன்
இவைனப்பார்த்து: நீ ெயேகாவாவுைடய சத்தத்த ற்குக் கீழ்ப்படியாமல் ேபானதால்,
இேதா, நீ என்ைனவட்டுப் புறப்பட்டுப் ேபானவுடேன ஒரு சங்கம் உன்ைனக்
ெகால்லும் என்றான்; அப்படிேய இவன் அவைனவட்டுப் புறப்பட்டவுடேன,
ஒரு சங்கம் இவைனக் கண்டு ெகான்றுேபாட்டது. 37 அதன்பன்பு அவன்
ேவெறாருவைனக் கண்டு: என்ைன அடி என்றான்; அந்த மனிதன், அவைனக்
காயமுண்டாக அடித்தான். 38அப்ெபாழுது அந்தத் தீர்க்கதரிச ேபாய், தன்னுைடய
முகத்தன்ேமல் சாம்பைலப் ேபாட்டு, மாறுேவடமிட்டு வழிய ேல ராஜாவுக்காகக்
காத்தருந்தான்.

39 ராஜா அவ்வழியாக வருகறேபாது, இவன் ராஜாைவப் பார்த்துக் கூப்ப ட்டு:
உமது அடியான் யுத்தத்தல் நன்றேபாது, ஒருவன் வலக , என்னிடத்தல்
ஒருவைனக் ெகாண்டுவந்து, இந்த மனிதைனப் பாதுகாப்பாக ைவத்தரு; இவன்
தப்ப ப்ேபானால்உன்னுைடயஉய ர்அவன்உயருக்குச்சமமாகஇருக்கும்,அல்லது
ஒரு தாலந்து ெவள்ளிைய நீ ெகாடுக்கேவண்டும் என்றான். 40 ஆனாலும் உமது
அடியான் இங்கும் அங்கும் ேவைலயாக இருக்கும்ேபாது, அவன் ேபாய்வ ட்டான்
என்றான். இஸ்ரேவலின் ராஜா அவைனப் பார்த்து: நீ ெசான்ன தீர்ப்பன்படிேய
ஆகும் என்றான். 41 அப்ெபாழுது அவன் சீக்க ரமாகத் தன்னுைடய முகத்தன்
ேமலிருக்கும் சாம்பைலத் துைடத்துவ ட்டதால், இஸ்ரேவலின் ராஜா அவன்
தீர்க்கதரிச களில் ஒருவன் என்று அறந்துெகாண்டான். 42 அப்ெபாழுது இவன்
அவைன ேநாக்க : ெகாைலெசய்வதற்கு நான் நயமித்த மனிதைன உன்னுைடய
ைகயலிருந்து தப்ப ப்ேபாகும்படி நீ வ ட்டதால், உன்னுைடய உய ர் அவனுைடய
உயருக்குஈடாகவும்,உன்னுைடயமக்கள்அவனுைடயமக்களுக்குஇைணயாகவும்
இருக்கும் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்றான். 43அதனால் இஸ்ரேவலின்
ராஜா சலிப்பும் ேகாபமுமாகத் தன்னுைடய வீட்டிற்குப் ேபாகப்புறப்பட்டு
சமாரியாவுக்குவந்தான்.

அத்த யாயம் 21
நாேபாத்தன்த ராட்ைசத்ேதாட்டம்

1 இைவகளுக்குப் பன்பு, ெயஸ்ரேயலனாகய நாேபாத்த ற்கு ெயஸ்ரேயலிேல
சமாரியாவன் ராஜாவாகய ஆகாபன் அரண்மைனயன் அருகல் ஒரு
த ராட்ைசத்ேதாட்டம் இருந்தது. 2 ஆகாப் நாேபாத்ேதாடு ேபச : உன்னுைடய
த ராட்ைசத்ேதாட்டம் என்னுைடய வீட்டிற்கு அருகல் இருப்பதால், அைதக்
கீைரத்ேதாட்டமாக்கும்படிஎனக்குக்ெகாடு,அைதவ டநல்லத ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத
அதற்குப் பதலாக உனக்குத் தருேவன்; அல்லது உனக்கு ேவண்டுமானால்,
அதன் வைலக்க ரயமான பணத்ைதத் தருேவன் என்றான். 3 நாேபாத் ஆகாைப
ேநாக்க : நான் என்னுைடய முன்ேனார்களின் சுதந்தரத்ைத உமக்குத் தராதபடி
ெயேகாவாஎன்ைனக்காப்பாராகஎன்றான். 4இப்படிஎன்னுைடயமுன்ேனார்களின்
சுதந்த ரத்ைத உமக்குக் ெகாடுக்கமாட்ேடன் என்று ெயஸ்ரேயலனாகய
நாேபாத் தன்ேனாடு ெசான்ன வார்த்ைதக்காக ஆகாப் சலிப்பும் ேகாபமுமாகத்
தன்னுைடய வீட்டிற்கு வந்து, சாப்ப ட்டாமல், தன்னுைடய கட்டிலின்ேமல் படுத்து,
தன்னுைடய முகத்ைதத் தருப்ப க் ெகாண்டிருந்தான். 5அப்ெபாழுது அவனுைடய
மைனவயாகய ேயசேபல் அவனிடம் வந்து: நீர் சாப்ப டாதபடி, உம்முைடய
மனம் ேசார்வாக இருப்பது என்ன என்று அவைனக் ேகட்டதற்கு, 6 அவன்
அவைளப் பார்த்து: நான் ெயஸ்ரேயலனாகய நாேபாத்ேதாடு ேபச : உன்னுைடய
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத எனக்கு வைலக்க ரயமாகக் ெகாடு; அல்லது உனக்கு
ப டித்தருந்தால் அதற்குப் பதலாக ேவறு த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத உனக்குத்
தருேவன்என்ேறன். அதற்குஅவன்: என்னுைடயத ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதஉமக்குக்
ெகாடுக்கமாட்ேடன் என்று ெசான்னான் என்றான். 7 அப்ெபாழுது அவனுைடய
மைனவயாகய ேயசேபல் அவைன ேநாக்க : நீர் இப்ேபாது இஸ்ரேவலின்ேமல்
அரசாட்ச ெசய்க றவர் அல்லவா? நீர் எழுந்து சாப்ப ட்டு மனமகழ்ச்ச யாக இரும்;
ெயஸ்ரேயலனாகய நாேபாத்தன் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத நான் உமக்குக்
ெகாடுப்ேபன் என்று ெசான்னாள். 8 அவள் ஆகாபன் ெபயரால் கடிதங்கைள
எழுத , அவன் முத்தைரைய அைவகளுக்குப் ேபாட்டு, அந்த கடிதங்கைள
நாேபாத் இருக்கும் பட்டணத்தல் அவேனாடு குடியருக்க ற மூப்பர்களிடத்த ற்கும்
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ெபரிேயார்களிடத்த ற்கும் அனுப்பனாள். 9 அந்த கடிதங்களில் அவள் எழுதனது
என்னெவன்றால்: நீங்கள் உபவாசம் என்று ெதரியப்படுத்த , நாேபாத்ைத
மக்களின் முன்பாக நறுத்த , 10 ேதவைனயும் ராஜாைவயும் தூஷத்தாய் என்று
அவன்ேமல் சாட்ச ெசால்லுகற வஞ்சகமான இரண்டுேபைர அவனுக்கு எத ராக
நறுத்த , அவைன ெவளிேய ெகாண்டுேபாய் அவன் சாகும்படி அவன் மீது
கல்ெலறயுங்கள் என்று எழுதனாள். 11 அவன் பட்டணத்தல் குடியருக்க ற
மூப்பர்களும் ெபரிேயார்களுமாகய அவன் பட்டணத்து மனிதர்கள், ேயசேபல்
தங்களுக்கு அனுப்பன கடிதங்களில் எழுத க் கட்டைளய ட்டிருந்தபடிேய
ெசய்தார்கள். 12அவர்கள்உபவாசம் என்றுெதரியப்படுத்த நாேபாத்ைத மக்களின்
முன்ேன நறுத்தனார்கள். 13 அப்ெபாழுது வஞ்சகமான இரண்டுேபர் வந்து,
அவனுக்கு எத ராக உட்கார்ந்து: நாேபாத் ேதவைனயும் ராஜாைவயும்தூஷத்தான்
என்று மக்களுக்கு முன்பாக அவன்ேமல் சாட்ச ெசான்னார்கள்; அதற்குப்பன்பு
அவைனப் பட்டணத்தற்கு ெவளிேய ெகாண்டுேபாய், அவன் சாகும்படி அவைனக்
கல்ெலற ந்து, 14 ப றகு ேயசேபலுக்கு, நாேபாத் கல்ெலறயப்பட்டு ெசத்தான்
என்று ெசால்லியனுப்பனார்கள். 15 நாேபாத் கல்ெலறயப்பட்டு ெசத்தைத
ேயசேபல் ேகட்டேபாது, ஆகாைப ேநாக்க : நீர் எழுந்து, ெயஸ்ரேயலனாகய
நாேபாத் உமக்கு வைலக்க ரயமாகக் ெகாடுக்கமாட்ேடன் என்று ெசான்ன
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதச் ெசாந்தமாக எடுத்துக்ெகாள்ளும்; நாேபாத் உய ேராடு
இல்ைல,அவன்ெசத்துப்ேபானான்என்றாள். 16நாேபாத்ெசத்துப்ேபானைதஆகாப்
ேகட்டேபாது, அவன் ெயஸ்ரேயலனாகய நாேபாத்தன் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதச்
ெசாந்தமாக எடுத்துக்ெகாள்ளும்படி எழுந்துேபானான்.

17 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத தஸ்பயனாகய எலியாவுக்கு உண்டானது,
அவர்: 18நீ எழுந்து, சமாரியாவல்இருக்கறஇஸ்ரேவலின்ராஜாவாகயஆகாைபச்
சந்த க்கும்படி ேபா; இேதா, அவன் நாேபாத்தன் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதச்
ெசாந்தமாக எடுத்துக்ெகாள்ள அங்ேக ேபாயருக்க றான். 19 நீ அவைனப்
பார்த்து: நீ ெகாைல ெசய்ததும் எடுத்துக்ெகாண்டதும் இல்ைலேயா என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; நாய்கள் நாேபாத்தன் இரத்தத்ைத நக்கன
இடத்த ேல உன்னுைடய இரத்தத்ைதயும் நாய்கள் நக்கும் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்று ெசால் என்றார். 20அப்ெபாழுதுஆகாப் எலியாைவ ேநாக்க :
என்னுைடய பைகவேன, என்ைனக் கண்டுபடித்தாயா என்றான். அதற்கு அவன்:
கண்டுபடித்ேதன்;ெயேகாவாவன்பார்ைவக்குத்தீங்கானைதச்ெசய்யநீஉன்ைன
வற்றுப்ேபாட்டாய். 21 நான் உன்ேமல் தீங்கு வரச்ெசய்து, உன்னுைடய சந்ததைய
அழித்துப் ேபாட்டு, ஆகாபுக்கு சுவரில் நீர்வடும் ஒரு நாயாவது இல்லாதபடி
இஸ்ரேவலில் அைடபட்டவைனயும் வடுபட்டவைனயும் அழித்து, 22 நீ எனக்குக்
ேகாபம் உண்டாக்க , இஸ்ரேவைலப் பாவம் ெசய்யச்ெசய்ததால், உன்னுைடய
குடும்பத்ைத ேநபாத்தன் மகனாகய ெயெராெபயாமின் குடும்பத்த ற்கும்,
அகயாவன் மகனாகய பாஷாவன் குடும்பத்த ற்கும் சமமாக்குேவன் என்றார்
என்றுெசான்னான். 23ேயேசேபைலயும்குறத்துக்ெயேகாவா: நாய்கள்ேயசேபைல
ெயஸ்ெரேயலின் மதல் அருேக தன்னும். 24ஆகாபன் சந்ததயல் பட்டணத்த ேல
சாக றவைன நாய்களும், ெவளிய ேல சாக றவைன ஆகாயத்துப் பறைவகளும்
சாப்படும் என்றார். 25 தன்னுைடய மைனவயாகய ேயசேபல் தூண்டிவட்டபடிேய,
ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குத் தீங்கானைதச் ெசய்ய, தன்ைன வற்றுப்ேபாட்ட
ஆகாைபப்ேபால ஒருவனுமில்ைல. 26 ெயேகாவா இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு
முன்பாக துரத்தவ ட்ட எேமாரியர்கள் ெசய்தபடிெயல்லாம், அவன் அருவருப்பான
வக்க ரகங்கைளப் பன்பற்ற , மிகவும் அருவருப்பாய் நடந்துெகாண்டான்.
27 ஆகாப் இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்டேபாது, தன்னுைடய ஆைடகைளக்
க ழித்து, தன்னுைடய சரீரத்தன்ேமல் சணலாைடையப் ேபார்த்துக்ெகாண்டு,
உபவாசம்ெசய்து, சணலாைடயல் படுத்துத் தாழ்ைமயாக நடந்துெகாண்டான்.
28 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத தஸ்பயனாகய எலியாவுக்கு
உண்டாயற்று, அவர்: 29 ஆகாப் எனக்கு முன்பாகத் தன்ைனத் தாழ்த்தயைதக்
கண்டாயா? அவன் எனக்கு முன்பாகத் தன்ைனத் தாழ்த்துகறதால், நான்
அவனுைடய நாட்களில் அந்த அழிைவ வரச்ெசய்யாமல், அவனுைடய மகனுைடய
நாட்களில்அைதஅவனுைடயவீட்டின்ேமல்வரச்ெசய்ேவன்என்றார்.
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மிகாயாஆகாப ற்குஎத ராக தீர்க்கதரிசனம்உைரத்தல்
1 சீரியர்களுக்கும் இஸ்ரேவலர்களுக்கும் மூன்று வருடங்கள் யுத்தமில்லாமல்

இருந்தது. 2 மூன்றாம் வருடத்த ேல யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாசபாத்
இஸ்ரேவலின்ராஜாவ டம் ேபாயருக்கும்ேபாது, 3இஸ்ரேவலின்ராஜாதன்னுைடய
ேவைலக்காரர்கைள ேநாக்க : கீேலயாத்தலுள்ள ராேமாத் நம்முைடயெதன்று
அறயீர்களா? நாம்அைதச்சீரியாராஜாவன்ைகயலிருந்துப டித்துக்ெகாள்ளாமல்,
சும்மாயருப்பாேனன் என்று ெசால்லி, 4 ேயாசபாத்ைத ேநாக்க : கீேலயாத்தலுள்ள
ராேமாத்தன்ேமல் யுத்தம்ெசய்ய என்ேனாடு கூட வருகறீரா என்று ேகட்டான்.
ேயாசபாத் இஸ்ரேவலின் ராஜாைவ ேநாக்க : நான்தான் நீர், என்னுைடய மக்கள்
உம்முைடய மக்கள், என்னுைடய குதைரகள் உம்முைடய குதைரகள் என்றான்.
5 பன்னும் ேயாசபாத் இஸ்ரேவலின் ராஜாைவப் பார்த்து: ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதைய இன்ைறக்கு வ சாரித்து அறயும் என்றான். 6 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவலின் ராஜா ஏறக்குைறய நானூறு தீர்க்கதரிச கைளக் கூடிவரச்ெசய்து:
நான் கீேலயாத்தலுள்ள ராேமாத்தன்ேமல் யுத்தம்ெசய்யப்ேபாகலாமா, ேபாக
ேவண்டாமா என்று அவர்கைளக் ேகட்டதற்கு; அவர்கள், ேபாம், ஆண்டவர்
ராஜாவன் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்பார் என்றார்கள். 7 பன்பு ேயாசபாத்: நாம்
வ சாரித்து அறவதற்கு இவர்கைளத் தவ ர ெயேகாவாவுைடய தீர்க்கதரிச ேவேற
யாராவது இங்ேக இல்ைலயா என்று ேகட்டான். 8 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின்
ராஜா, ேயாசபாத்ைத ேநாக்க : ெயேகாவாவ டம் வ சாரித்து அறவதற்கு
இம்லாவன் மகனாகய மிகாயா என்னும் இன்னும் ஒருவன் இருக்கறான்;
ஆனாலும் நான் அவைனப் பைகக்க ேறன்; அவன் என்ைனக்குறத்து நன்ைமயாக
அல்ல, தீைமயாகேவ தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகறவன் என்றான். அதற்கு
ேயாசபாத், ராஜாேவ, அப்படிச் ெசால்லேவண்டாம் என்றான். 9 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவலின் ராஜா அத காரிகளில் ஒருவைனக் கூப்ப ட்டு: இம்லாவன்
மகனாகய மிகாயாைவச் சீக்க ரமாய் அைழத்துவா என்றான். 10 இஸ்ரேவலின்
ராஜாவும், யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாசபாத்தும், சமாரியாவன் வாசலுக்கு
முன்பாக இருக்கும் த றந்த ெவளிய ேல ராஜஉைட அணிந்துெகாண்டவர்களாக,
அவரவர்தம்தம்சங்காசனத்தல்உட்கார்ந்தருந்தார்கள்;எல்லாத்தீர்க்கதரிச களும்
அவர்களுக்கு முன்பாகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள். 11 ேகனானாவன்
மகனாகய ச ேதக்கயா தனக்கு இரும்புக்ெகாம்புகைள உண்டாக்க ,
இைவகளால் நீர் சீரியர்கைளத் தள்ளி அழித்துப்ேபாடுவீர் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்றான். 12 எல்லாத் தீர்க்கதரிச களும் அதற்கு இைசவாகத்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி, கீேலயாத்தலுள்ள ராேமாத்துக்குப் நீர் ேபாம்,
உமக்கு வாய்க்கும்; ெயேகாவா அைத ராஜாவன் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்பார்
என்றார்கள். 13 மிகாயாைவ அைழக்கப்ேபான ஆள் அவனுடன் ேபச : இேதா,
தீர்க்கதரிச களுைடயவார்த்ைதகள்எல்லாம்ராஜாவற்குநன்ைமயாகஇருக்க றது;
உம்முைடய வார்த்ைதயும் அவர்களில் ஒருவர் வார்த்ைதையப்ேபால இருக்கும்படி
நன்ைமயாகச் ெசால்லும் என்றான். 14 அதற்கு மிகாயா: ெயேகாவா என்னிடம்
ெசால்வைதேய ெசால்லுேவன் என்று ெயேகாவாவுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு
ெசால்லுக ேறன்என்றான்.

15 அவன் ராஜாவ டம் வந்தேபாது, ராஜா அவைனப் பார்த்து: மிகாயாேவ,
நாங்கள் கீேலயாத்தலுள்ள ராேமாத்தன்ேமல் யுத்தம்ெசய்யப் ேபாகலாமா,
ேபாகேவண்டாமா என்று ேகட்டான். அதற்கு அவன்: நீர் ேபாம், உமக்கு வாய்க்கும்;
ெயேகாவா அைத ராஜாவன் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்பார்; என்றான். 16 ராஜா
அவைனப் பார்த்து: நீ ெயேகாவாவுைடய நாமத்தல் உண்ைமையத்தவ ர
ேவெறான்ைறயும் என்னிடம் ெசால்லாதபடிக்கு, நான் எத்தைனமுைற உன்ைன
ஆைணயடச் ெசய்யேவண்டும் என்று ெசான்னான். 17 அப்ெபாழுது மிகாயா:
இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் ேமய்ப்பன்இல்லாதஆடுகைளப்ேபால மைலகளிேல
ச தறப்பட்டைதக் கண்ேடன்; அப்ெபாழுது ெயேகாவா: இவர்களுக்கு எஜமான்
இல்ைல; அவரவர் தம்தம் வீட்டிற்குச் சமாதானத்ேதாடு தரும்பக்கடவர்கள் என்றார்
என்று ெசான்னான். 18அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின் ராஜா ேயாசபாத்ைத ேநாக்க :
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இவன் என்ைனக் குறத்து நன்ைமயாக அல்ல, தீைமயாகேவ தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லுகறவன்என்றுநான்உம்ேமாடுெசால்லவல்ைலயா என்றான்.

19 அப்ெபாழுது மிகாயா ெசான்னது: ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக்
ேகளும்; ெயேகாவா தம்முைடய சங்காசனத்தன்ேமல் அமர்ந்தருக்க றைதயும்,
பரமேசைனெயல்லாம் அவரிடம் அவரின் வலது பக்கத்தலும், இடது பக்கத்தலும்
ந ற்க றைதயும் கண்ேடன். 20 அப்ெபாழுது ெயேகாவா: ஆகாப் ேபாய்,
கீேலயாத்தலுள்ள ராேமாத்தல் வழும்படி, அவனுக்குப் ேபாதைன ெசய்க றவன்
யார் என்று ேகட்டதற்கு, ஒருவன் இப்படியும் ஒருவன் அப்படியும் ெசான்னார்கள்.
21 அப்ெபாழுது ஒரு ஆவ புறப்பட்டு வந்து, ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக நன்று;
நான் அவனுக்குப் ேபாதைன ெசய்ேவன் என்றது. 22 எதனால் என்று ெயேகாவா
அைதக் ேகட்டார். அப்ெபாழுது அது: நான் ேபாய், அவனுைடய தீர்க்கதரிச கள்
எல்ேலாரின் வாயலும் ெபாய்யன் ஆவயாக இருப்ேபன் என்றது. அதற்கு அவர்:
நீ அவனுக்குப் ேபாதைனெசய்து அப்படி நடக்கச்ெசய்வாய்; ேபாய் அப்படிச்
ெசய் என்றார். 23 ஆதலால் ெயேகாவா ெபாய்யன் ஆவைய உம்முைடய
தீர்க்கதரிச களாகய இவர்கள் எல்ேலாருைடய வாயலும் கட்டைளய ட்டார்;
ெயேகாவா உம்ைமக் குற த்துத் தீைமயாகச் ெசான்னார் என்றான். 24அப்ெபாழுது
ேகனானாவன் மகனாகய ச ேதக்கயா அருகல் வந்து, மிகாயாைவக்
கன்னத்தல் அடித்து, ெயேகாவாவுைடய ஆவ எந்த வழியாக என்ைனவட்டு
உன்ேனாடு ேபசும்படி வந்தது என்றான். 25 அதற்கு மிகாயா: நீ ஒளிந்துெகாள்ள
உள் அைறய ேல பதுங்கும் அந்த நாளிேல அைதக் காண்பாய் என்றான்.
26 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின் ராஜா: மிகாயாைவப் ப டித்து, அவைனப்
பட்டணத்தன் தைலவனாகய ஆேமானிடத்த ற்கும், ராஜாவன் மகனாகய
ேயாவாச டத்த ற்கும் தரும்பக் ெகாண்டுேபாய், 27 இவைனச் சைறச்சாைலய ேல
ைவத்து, நான் சமாதானத்ேதாடு வரும்வைர, இவனுக்கு ெகாஞ்சம் அப்பத்ைதயும்
ெகாஞ்சம் தண்ணீைரயும் சாப்ப டக் ெகாடுங்கள் என்று ராஜா ெசான்னார் என்று
ெசால்லுங்கள் என்றான். 28 அப்ெபாழுது மிகாயா: நீர் சமாதானத்ேதாடு தரும்ப
வருகறது உண்டானால், ெயேகாவா என்ைனக்ெகாண்டு ேபசவல்ைல என்று
ெசால்லி;மக்கேள, நீங்கள்எல்ேலாரும்இைதக் ேகளுங்கள்என்றான்.

ராேமாத் கீேலயாத்த ேலஆகாப்ெகால்லப்படுதல்
29 பன்பு இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய ஆகாபும், யூதாவன் ராஜாவாகய

ேயாசபாத்தும் கீேலயாத்தலுள்ள ராேமாத்துக்குப் ேபானார்கள். 30 இஸ்ரேவலின்
ராஜா ேயாசபாத்ைத ேநாக்க : நான் ேவஷம்மாற யுத்தத்தல் நுைழேவன்;
நீேரா ராஜஉைட அணிந்தரும் என்று ெசால்லி, இஸ்ரேவலின் ராஜா
ேவஷம்மாற , யுத்தத்தல் நுைழந்தான். 31 சீரியாவன் ராஜா தனக்கு
இருக்கற இரதங்களின் முப்பத்த ரண்டு தைலவர்கைளயும் ேநாக்க : நீங்கள்
ச றயவர்கேளாடும் ெபரியவர்கேளாடும் யுத்தம்ெசய்யாமல் இஸ்ரேவலின்
ராஜா ஒருவேனாடுமாத்த ரம் யுத்தம் ெசய்யுங்கள் என்று கட்டைளய ட்டிருந்தான்.
32 எனேவ, இரதங்களின் தைலவர்கள் ேயாசபாத்ைதக் காணும்ேபாது, இவன்தான்
இஸ்ரேவலின் ராஜா என்றுெசால்லியுத்தம்ெசய்யஅவனுக்கு ேநராக வந்தார்கள்;
அப்ெபாழுது ேயாசபாத் கூக்குரலிட்டான். 33 இவன் இஸ்ரேவலின் ராஜா அல்ல
என்று இரதங்களின் தைலவர்கள் கண்டு அவைனவட்டு வலக ப்ேபானார்கள்.
34 ஒருவன் ெதரியாமல் வல்ைல நாேணற்ற எய்தான்; அது இஸ்ரேவலின்
ராஜாவனுைடய கவசத்தன் சந்துகளுக்குள் பட்டது; அப்ெபாழுது அவன்
தன்னுைடய ரதஓட்டிையப் பார்த்து; நீ தருப்ப என்ைனஇராணுவத்தற்குமறுபுறம்
ெகாண்டுேபா; எனக்குக் காயம்பட்டது என்றான். 35 அன்ைறயதனம் யுத்தம்
அத கரித்தது; ராஜாைவச்சீரியர்களுக்குஎத ராகஇரதத்தல்நறுத்தைவத்தார்கள்;
சாயங்காலத்த ேல அவன் இறந்துேபானான்; காயத்தன் இரத்தம் இரதத்தன்
தட்டிேல வடிந்தது. 36 ெபாழுதுேபாகும்ேபாது அவரவர் தம்தம் பட்டணத்தற்கும்,
அவரவர்தம்தம்ேதசத்த ற்கும்ேபாகலாம்என்றுஇராணுவத்தல்அறவக்கப்பட்டது.
37 அப்படிேய ராஜா இறந்தபன்பு சமாரியாவுக்குக் ெகாண்டுவரப்பட்டான்;
ராஜாைவ சமாரியாவல் அடக்கம்ெசய்தார்கள். 38 அந்த இரதத்ைதயும்
அவனுைடய கவசத்ைதயும் சமாரியாவன்குளத்த ேல கழுவுகறேபாது ெயேகாவா
ெசால்லியருந்த வார்த்ைதயன்படிேய, நாய்கள் அவனுைடய இரத்தத்ைத
நக்கனது. 39ஆகாபன் மற்ற ெசயல்பாடுகளும், அவன் ெசய்தைவகளும், அவன்
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கட்டின அரண்மைனயன் வரலாறும், அவன் கட்டின எல்லாப் பட்டணங்களின்
வரலாறும் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப் புத்தகத்தல் எழுதயருக்க றது.
40 ஆகாப் மரணமைடந்து முன்ேனார்கேளாடு அடக்கம் ெசய்யப்பட்டபன்பு,
அவனுைடயமகனாகயஅகசயாஅவனுைடயஇடத்தல் ராஜாவானான்.

யூதாவன்ராஜாவாகய ேயாசபாத்
41 ஆசாவன் மகனாகய ேயாசபாத் இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய ஆகாப்

அரசாட்ச ெசய்த நான்காம் வருடத்தல் யூதாவன்ேமல் ராஜாவானான்.
42 ேயாசபாத் ராஜாவாக றேபாது முப்பத்ைதந்து வயதாக இருந்து, இருபத்ைதந்து
வருடங்கள் எருசேலமில் அரசாட்ச ெசய்தான்; ச ல்கயன் மகளாகய
அவனுைடய தாயன்ெபயர் அசுபாள். 43 அவன் தன்னுைடய தகப்பனாகய
ஆசாவன் வழிகளிெலல்லாம் நடந்தான்; அவன் அைதவ ட்டு வலகாமல்
ெயேகாவாவன்பார்ைவக்குச்ெசம்ைமயானைதச்ெசய்தான்;ஆனாலும்ேமைடகள்
இடிக்கப்படவல்ைல; மக்கள் இன்னும் ேமைடகளின்ேமல் பலிய ட்டுத் தூபம்
காட்டிவந்தார்கள். 44 ேயாசபாத் இஸ்ரேவலின் ராஜாேவாடு சமாதானமாக
இருந்தான். 45 ேயாசபாத்தன் மற்ற ெசயல்பாடுகளும், அவன் காட்டிய
வல்லைமயும், அவன் ெசய்த யுத்தமும், யூதாவுைடய ராஜாக்களின் நாளாகமப்
புத்தகத்தல் எழுதயருக்க றது. 46தன்னுைடய தகப்பனாகயஆசாவன் நாட்களில்
மீதயாக வ ட்டிருந்த ஆண் வபசாரக்காரர்கைளயும் அவனுைடய ேதசத்தலிருந்து
அற்றுப்ேபாகச்ெசய்தான். 47 அப்ெபாழுது ஏேதாமில் ராஜா இல்ைல; ப ரத ராஜா
ஒருவன் இருந்தான். 48 ெபான்னுக்காக ஓப்பீருக்குப் ேபாகும்படி, ேயாசபாத்
தர்ஷீஸ் கப்பல்கைளச் ெசய்தான்; ஆனால் அைவகள் ேபாகவல்ைல; அைவகள்
எச ேயான் ேகேபரிேல உைடந்துேபானது. 49 அப்ெபாழுது ஆகாபன் மகனாகய
அகசயா ேயாசபாத்ைத ேநாக்க : என்னுைடய ேவைலக்காரர்கள் உம்முைடய
ேவைலக்காரர்கேளாடு கப்பல்களில் ேபாகட்டும் என்றான்; அதற்கு ேயாசபாத்
சம்மத க்கவல்ைல. 50 ேயாசபாத் மரணமைடந்து, தாவீதன் நகரத்தல் தன்னுைடய
முன்ேனார்கேளாடு அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்; அவனுைடய மகனாகய ேயாராம்
அவனுைடயஇடத்தல் ராஜாவானான்.

இஸ்ரேவலின்ராஜாவாகயஅகசயா
51 ஆகாபன் மகனாகய அகசயா யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாசபாத்தன்

பத ேனழாம் வருடத்த ேல சமாரியாவல் ராஜாவாக , இஸ்ரேவலின்ேமல் இரண்டு
வருடங்கள் அரசாட்ச ெசய்து, 52 ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குத் தீங்கானைதச்
ெசய்து, தன்னுைடய தகப்பன் வழியலும், தன்னுைடய தாயன் வழியலும்,
இஸ்ரேவைலப் பாவம்ெசய்யச்ெசய்த ேநபாத்தன் மகன் ெயெராெபயாமின்
வழியலும் நடந்து, 53பாகாைலவணங்க , அைதப் பணிந்துெகாண்டு, தன்னுைடய
தகப்பன் ெசய்தபடிெயல்லாம் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குக்
ேகாபமூட்டினான்.
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2இராஜாக்கள்
ஆச ரியர்

ஆதய ேல 1 மற்றும் 2 இராஜாக்கள் புத்ததகங்கள் ஒேர புத்தகமாக இருந்தது.
யூத பாரம்பரியம் எேரமியா தீர்க்கதரிச தான் இைத எழுதயருக்க றான் என்று
கருதுகறது. ஆனால்தற்கால ேவதவல்லுனர்கள்இைதஅேநகர் ேசர்ந்துகுழுவாக
எழுதயருக்கலாம் என்கறார்கள். உபாகமத்தன் ேநாக்கமான கர்த்தருக்கு
கீழ்படிதல் ஆச ர்வாதங்கைளயும் கீழ்படியாைம, சாபங்கைள ெகாண்டு வருகறது
என்பைதஆணித்தரமாகஇதுெதளிவாகவவரிக்க றது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய கமு 590 க்கும் 538 க்கும். இைடயல் எழுதப்பட்டதாக

கருதப்படுக றது.
முதல்ஆலயம்ந ற்கும்ேபாதுஇதுஎழுதப்பட்டது (1இராஜாக்கள் 8: 8)

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும் ேவதத்ைத வாச க்க ற அைனவருக்கும்

எழுதப்பட்டது.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்

2 இராஜாக்கள் புத்தகம் 1 இராஜாக்கள் புத்தகத்தன் ெதாடர்ச்ச ஆகும்.
ப ரிக்கப்பட்ட யூதா, இஸ்ரேவல் இராஜ்ஜியங்களின் இராஜாக்களின்
சரித்த ரங்கைள வவரிக்க றது. 2 இராஜாக்கள் புத்தகம் யூத ஜனங்கள்
பாப ேலனுக்கும் இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரத்தன் ஜனங்கள் அசீரியா ேதசத்த ற்கும்
சைறயாகெகாண்டுேபாகப்பட்டார்கள்என்றுமுடிக்க றது.

ைமயக்கருத்து
ச தறடிக்கபடுதல்.

ெபாருளடக்கம்
1. எலிசாவன்ஊழியம்— 1:1-8:29
2.ஆகாபன்வம்சம்ஒழிக்கப்பட்டது— 9:1-11:21
3. ேயாவாசன்முதல்இஸ்ரேவல்ேதசத்தன்சைறயருப்புவைர— 12:1-17:41
4. எேசக்கயாஇராஜாமுதல்யூத ேதசத்தன்சைறயருப்புவைர— 18:1-25:30

அகசயாவுக்குவந்த ேதவனுைடயநயாயத்தீர்ப்பு
1 ஆகாப் மரணமைடந்தபன்பு, ேமாவாப யர்கள் இஸ்ரேவலுக்கு வேராதமாகக்

கலகம்ெசய்து ப ரிந்துேபானார்கள். 2 அகசயா சமாரியாவலிருக்கற தன்
ேமல்வீட்டின் ஜன்னலிலிருந்து வழுந்து, வயாத ப்பட்டு: இந்த வயாத சுகமாக ப்
பைழப்ேபனா என்று எக்ேரானின் ேதவனாகய பாகால்ேசபூவ டத்தல் ேபாய்
வ சாரியுங்கள் என்று ஆட்கைள அனுப்பனான். 3 ெயேகாவாவுைடய தூதன்
தஸ்பயனாகய எலியாைவ ேநாக்க : நீ எழுந்து, சமாரியாவுைடய ராஜாவன்
ஆட்கைளச் சந்த த்து: இஸ்ரேவலிேல ேதவன் இல்ைலெயன்றா நீங்கள்
எக்ேரானின் ேதவனாகய பாகால்ேசபூவ டத்தல் வ சாரிக்கப்ேபாக றீர்கள்?
4இதனால்நீஏற ப்படுத்தகட்டிலிலிருந்துஇறங்காமல்,ந ச்சயமாகமரணமைடவாய்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்பைத அவர்கேளாேட ெசால் என்றான்;
அப்படிேய எலியா ேபாய்ச் ெசான்னான். 5 அந்த ஆட்கள் அவனிடத்த ற்குத்
தரும்பவந்தேபாது: நீங்கள் ஏன் தரும்பவந்தீர்கள் என்று அவன் அவர்களிடம்
ேகட்டான். 6 அதற்கு அவர்கள்: ஒரு மனிதன் எங்களுக்கு எத ர்ப்பட்டுவந்து:
நீங்கள் உங்கைள அனுப்பன ராஜாவ டம் தரும்ப ப்ேபாய், இஸ்ரேவலிேல
ேதவன் இல்ைலெயன்றா நீ எக்ேரானின் ேதவனாகய பாகால்ேசபூவ டத்தல்
வ சாரிக்கப்ேபாக றாய்;இதனால்நீஏறனகட்டிலிலிருந்துஇறங்காமல்ந ச்சயமாக
மரணமைடவாய் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்பைத அவனிடம்
ெசால்லுங்கள் என்றான் என்று ெசான்னார்கள். 7அப்ெபாழுது அவன் அவர்கைள
ேநாக்க : உங்கைளச் சந்த த்து, இந்த வார்த்ைதகைள உங்களிடத்தல் ெசான்ன
மனிதனின் ேதாற்றம் எப்படிஇருந்தது என்றுேகட்டான். 8அதற்குஅவர்கள்: அவன்
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கம்பளி உைடைய அணிந்து, ேதால் கச்ைசையத் தன் இடுப்ப ேல கட்டியருந்தான்
என்றார்கள்; அப்ெபாழுது அவன்: தஸ்பயனாகய எலியாதான் என்று ெசால்லி;
9 அவனிடத்த ற்கு ஒரு தைலவைனயும், அவனுைடய ஐம்பது வீரர்கைளயும்
அனுப்பனான்; மைலயன் உச்சயல் உட்கார்ந்தருக்க ற அவனிடத்தல் இவன்
ஏற ப்ேபாய்: ேதவனுைடயமனிதேன,ராஜாஉன்ைனவரச்ெசால்லுகறார்என்றான்.
10 அப்ெபாழுது எலியா, அந்த ஐம்பதுேபரின் தைலவனுக்கு மறுெமாழியாக:
நான் ேதவனுைடய மனிதனானால், வானத்தலிருந்து அக்கனி இறங்க ,
உன்ைனயும் உன் ஐம்பது ேபைரயும் சுட்ெடரிக்கக்கடவது என்றான்; உடேன
வானத்தலிருந்து அக்கனி இறங்க , அவைனயும் அவனுைடய ஐம்பது ேபைரயும்
சுட்ெடரித்தது. 11 மறுபடியும் அவனிடத்த ற்கு ேவெறாரு தைலவைனயும்,
அவனுைடய ஐம்பது வீரர்கைளயும் அனுப்பனான். இவன் அவைன ேநாக்க :
ேதவனுைடய மனிதேன, ராஜா உன்ைனச் சீக்க ரமாக வரச்ெசால்லுகறார்
என்றான். 12 எலியா அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: நான் ேதவனுைடய
மனிதனானால், வானத்தலிருந்து அக்கனி இறங்க , உன்ைனயும் உன்னுைடய
ஐம்பதுேபைரயும் சுட்ெடரிக்கக்கடவது என்றான்; உடேன வானத்தலிருந்து
ேதவனுைடய அக்கனி இறங்க , அவைனயும் அவனுைடய ஐம்பதுேபைரயும்
சுட்ெடரித்தது. 13 மறுபடியும் மூன்றாவது முைற ஒரு தைலவைனயும், அவனுைடய
ஐம்பது வீரர்கைளயும் அனுப்பனான்; இந்த மூன்றாவது தைலவன் ஏறவந்து,
எலியாவுக்கு முன்பாக முழங்காற்படிய ட்டு, அவைன ேவண்டிக்ெகாண்டு:
ேதவனுைடய மனிதேன, என்னுைடய உயரும், உமது அடியாராக ய இந்த
ஐம்பதுேபரின் உயரும் உமது பார்ைவக்கு அருைமயாயருப்பதாக. 14 இேதா,
வானத்தலிருந்து அக்கனி இறங்க , முந்தன இரண்டு தைலவர்கைளயும்,
அவரவர்களுைடய ஐம்பது வீரர்கைளயும் சுட்ெடரித்தது; இப்ேபாதும் என்னுைடய
உய ர் உமது பார்ைவக்கு அருைமயாயருப்பதாக என்றான். 15 அப்ெபாழுது
ெயேகாவாவுைடய தூதன் எலியாைவ ேநாக்க : அவேனாேடகூட இறங்க ப்ேபா,
அவனுக்குப் பயப்படாேத என்றான்; அப்படிேய அவன் எழுந்து அவேனாேடகூட
ராஜாவனிடத்த ற்கு இறங்க ப்ேபாய், 16 அவைனப் பார்த்து: இஸ்ரேவலிேல
ேதவன் இல்ைலெயன்றா நீ எக்ேரானின் ேதவனாகய பாகால்ேசபூவ டத்தல்
வ சாரிக்கஆட்கைளஅனுப்பனாய்;ஆதலால்நீஏறனகட்டிலிலிருந்துஇறங்காமல்
ந ச்சயமாக மரணமைடவாய் என்றுெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்றான். 17எலியா
ெசான்ன ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதயன்படிேய அவன் இறந்துேபானான்;
அவனுக்கு மகன் இல்லாததால், யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாசபாத்துைடய
மகனான ேயாராமின் இரண்டாம் வருடத்தல் ேயாராம் அவனுைடய இடத்தல்
ராஜாவானான். 18அகசயாவன் மற்ற ெசயல்பாடுகள் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்
நாளாகமப் புத்தகத்தல்எழுதப்பட்டிருக்க றது.

அத்த யாயம் 2
எலியா பரேலாகத்த ற்குஎடுத்துக்ெகாள்ளப்படுதல்

1 ெயேகாவா எலியாைவ சுழல்காற்ற ேல பரேலாகத்த ற்கு
எடுத்துக்ெகாள்ளப்படுக றேபாது, எலியா எலிசாேவாேடகூடக் கல்காலிலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபானான். 2 எலியா எலிசாைவ ேநாக்க : நீ இங்ேக இரு; ெயேகாவா
என்ைனப் ெபத்ேதல்வைர ேபாக அனுப்புக றார் என்றான். அதற்கு எலிசா:
நான் உம்ைம வடுவதல்ைல என்று ெயேகாவாவன் ஜீவைனயும் உம்முைடய
ஜீவைனயும் ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன் என்றான்; அப்படிேய இருவரும்
ெபத்ேதலுக்குப் ேபானார்கள். 3அப்ெபாழுது ெபத்ேதலிலிருந்த தீர்க்கதரிச களின்
கூட்டத்தார் எலிசாவ டம் வந்து: இன்ைறக்குக் ெயேகாவா உனக்குத்
தைலைமயாயருக்க ற உன் எஜமாைன உன்ைனவட்டு எடுத்துக்ெகாள்வார்
என்பது உனக்குத் ெதரியுமா என்றார்கள். அதற்கு அவன்: எனக்குத் ெதரியும்,
சும்மாஇருங்கள் என்றான். 4பன்பு எலியாஅவைனேநாக்க : எலிசாேவ, நீஇங்ேக
இரு; ெயேகாவா என்ைன எரிேகாவைர ேபாக அனுப்புக றார் என்றான். அதற்கு
அவன்: நான் உம்ைம வடுவதல்ைல என்று ெயேகாவாவுைடய ஜீவைனயும்
உம்முைடய ஜீவைனயும் ெகாண்டுெசால்லுக ேறன் என்றான்; அப்படிேயஅவர்கள்
எரிேகாவுக்கு வந்தார்கள். 5 எரிேகாவலிருந்த தீர்க்கதரிச களின் புத்த ரர்கள்
எலிசாவ டம் வந்து: இன்ைறக்குக் ெயேகாவா உனக்குத் தைலைமயாயருக்க ற
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உன் எஜமாைன உன்ைனவட்டு எடுத்துக்ெகாள்வார் என்பது உனக்குத்
ெதரியுமா என்று அவைனக் ேகட்டார்கள். அதற்கு அவன்: எனக்குத் ெதரியும்,
சும்மா இருங்கள் என்றான். 6 பன்பு எலியா அவைன ேநாக்க : நீ இங்ேக
இரு; ெயேகாவா என்ைன ேயார்தானுக்கு அனுப்புக றார் என்றான். அதற்கு
அவன்: நான் உம்ைம வடுவதல்ைல என்று ெயேகாவாவுைடய ஜீவைனயும்
உம்முைடய ஜீவைனயும் ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன் என்றான்; அப்படிேய
இருவரும் ேபானார்கள். 7 தீர்க்கதரிச களின் கூட்டத்தாரில் ஐம்பதுேபர்
தூரத்த ேல நன்று பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்; அவர்கள் இருவரும் ேயார்தான்
கைரய ேல நன்றார்கள். 8 அப்ெபாழுது எலியா, தன் சால்ைவைய எடுத்து
முறுக்க த் தண்ணீைர அடித்தான்; அது இரண்டாகப் ப ரிந்தது; அவர்கள்
இருவரும் உலர்ந்த தைரவழியாக மறுகைரக்குப் ேபானார்கள். 9 அவர்கள்
மறுகைரக்குப் ேபானபன்பு, எலியா எலிசாைவ ேநாக்க : நான் உன்ைனவட்டு
எடுத்துக்ெகாள்ளப்படுவதற்குமுன்ேன நான்உனக்குச் ெசய்யேவண்டியது என்ன,
ேகள் என்றான். அதற்கு எலிசா: உம்மிடத்தலுள்ளஆவயன்வரம் எனக்குஇரண்டு
மடங்காகக் கைடக்க ேவண்டுக ேறன் என்றான். 10 அதற்கு அவன்: அரிதான
காரியத்ைதக் ேகட்டாய்; உன்ைனவட்டு நான் எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும்ேபாது
என்ைன நீ பார்த்தால் உனக்குக் கைடக்கும்; இல்லாவ ட்டால் கைடக்காது
என்றான். 11 அவர்கள் ேபச க்ெகாண்டு நடந்துேபாகும்ேபாது, இேதா,
அக்கனிரதமும் அக்கனிக்குதைரகளும் அவர்களுக்கு நடுவாக வந்து
இருவைரயும் ப ரித்தது; எலியா சுழல்காற்ற ேல பரேலாகத்த ற்கு ஏற ப்ேபானான்.
12 அைத எலிசா கண்டு: என் தகப்பேன, என் தகப்பேன, இஸ்ரேவலுக்கு
இரதமும் குதைரவீரருமாக இருந்தவேர என்று புலம்பனான்; அவைன அதற்குப்
ப றகு காணாமல், தன் உைடையப் ப டித்து இரண்டு துண்டாகக் க ழித்தான்.
13 பன்பு அவன் எலியாவன்ேமலிருந்து கீேழ வழுந்த சால்ைவைய எடுத்துத்
தரும்ப ப்ேபாய், ேயார்தானின் கைரய ேல நன்று, 14 எலியாவன்ேமலிருந்து
கீேழ வழுந்த சால்ைவையப் ப டித்து: எலியாவன் ேதவனாகய ெயேகாவா
எங்ேக என்று ெசால்லித் தண்ணீைர அடித்தான்; தண்ணீைர அடித்தவுடேன
அது இரண்டாகப் ப ரிந்ததால் எலிசா இக்கைரக்கு வந்தான். 15 எரிேகாவல்
பார்த்துக்ெகாண்டு நன்ற தீர்க்கதரிச களின் கூட்டத்தார் அவைனக் கண்டவுடேன,
எலியாவன் ஆவ எலிசாவன்ேமல் இறங்கயருக்க றது என்று ெசால்லி,
அவனுக்கு எத ர்ெகாண்டுேபாய்த் தைரமட்டும் குனிந்து அவைன வணங்க :
16 இேதா, உமது அடியாேராடு ஐம்பது பலவான்கள் இருக்கறார்கள்;
அவர்கள் ேபாய் உம்முைடய எஜமாைனத் ேதடும்படி உத்த ரவு ெகாடும்;
ஒருேவைள ெயேகாவாவுைடய ஆவயானவர் அவைர எடுத்து, மைலகளில்
ஒன்றன் ேமலாகலும் பள்ளத்தாக்குகளில் ஒன்றலாகலும் ெகாண்டுேபாய்
ைவத்தருப்பார் என்றார்கள். அதற்கு எலிசா: அவர்கைள அனுப்பேவண்டாம்
என்றான். 17 அவன் ேசார்ந்துேபாகும்வைர அவர்கள் அவைனத் ெதாந்தரவு
ெசய்துெகாண்டிருந்ததால், அனுப்புங்கள் என்றான்; அப்படிேய ஐம்பதுேபைர
அனுப்பனார்கள்; அவர்கள் மூன்று நாட்கள் அவைனத் ேதடியும் காணாமல்,
18 எரிேகாவலிருந்த அவனிடத்த ற்குத் தரும்பவந்தேபாது, அவன் இவர்கைளப்
பார்த்து: ேபாகேவண்டாம்என்றுநான்உங்களுக்குச்ெசால்லவல்ைலயாஎன்றான்.

எலிசாவன்அற்புதம்
19 பன்பு அந்தப் பட்டணத்தன் மனிதர்கள் எலிசாைவ ேநாக்க : இேதா, எங்கள்

ஆண்டவன் காண்கறபடி இந்தப் பட்டணம் குடியருப்பதற்கு நல்லது; தண்ணீேரா
ெகட்டது, நலமும் பாழ்நலம் என்றார்கள். 20 அப்ெபாழுது அவன்: ஒரு புதய
பாத்த ரத்ைத எடுத்து, அத ேல உப்புப் ேபாட்டுக் ெகாண்டுவாருங்கள் என்றான்;
அைத அவனிடத்தல் ெகாண்டுவந்தேபாது, 21அவன் நீரூற்றற்குப் ேபாய், உப்ைப
அத ேலேபாட்டு: இந்தத்தண்ணீைரசுத்த கரித்ேதன்;இனிஇதனால்சாவும்வராது,
பாழ்நலமாகவும்இருக்காது என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்றான். 22எலிசா
ெசான்னவார்த்ைதயன்படிேயஅந்தத்தண்ணீர்இந்தநாள்வைரக்கும்இருக்க றபடி
ஆேராக்கயமானது.

எலிசா ேகலிெசய்யப்படுதல்
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23 அவன் அந்த இடத்ைதவ ட்டுப் ெபத்ேதலுக்குப் ேபானான்; அவன் வழிய ேல
நடந்துேபாகும்ேபாது வாலிபர்கள் பட்டணத்தலிருந்து வந்து, அவைனப்
பார்த்து: ெமாட்ைடத்தைலயா ஏற ப்ேபா என்று ெசால்லி ேகலி ெசய்தார்கள்.
24அப்ெபாழுது அவன் தரும்ப அவர்கைளப் பார்த்து: ெயேகாவாவன் நாமத்த ேல
அவர்கைளச் சப த்தான்; உடேன காட்டிலிருந்து இரண்டு கரடிகள் வந்து,
அவர்களில் நாற்பத்த ரண்டு வாலிபர்கைளக் ெகான்றுேபாட்டது. 25 அவன் அந்த
இடத்ைதவ ட்டுக் கர்ேமல் மைலக்குப்ேபாய், அங்ேகயருந்து சமாரியாவுக்குத்
தரும்பனான்.

அத்த யாயம் 3
ேமாவாப் கலகம்ெசய்தல்

1 யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாசபாத்தன் பதெனட்டாம் வருட ஆட்சயல்
ஆகாபன் மகனாகய ேயாராம் சமாரியாவ ேல இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக ப்
பன்னிெரண்டு வருடங்கள் ஆட்ச ெசய்து, 2 ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குப்
ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்; ஆனாலும் தன் தகப்பைனப் ேபாலவும்
தன் தாையப் ேபாலவும் அல்ல; தன் தகப்பன் உண்டாக்கய பாகாலின்
சைலைய அகற்றவ ட்டான். 3 என்றாலும் இஸ்ரேவைலப் பாவம் ெசய்யைவத்த
ேநபாத்தன் மகனாகய ெயெராெபயாமின் பாவங்கைளவ ட்டு அவன் நீங்காமல்
அைவகளிேல ச க்க க்ெகாண்டிருந்தான். 4 ேமாவாபன் ராஜாவாகய ேமசா,
த ரளான ஆடுமாடுகைள உைடயவனாயருந்து, இஸ்ரேவலின் ராஜாவற்கு ஒரு
இலட்சம் ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், ஒரு இலட்சம் குறும்பாட்டுக் கடாக்கைளயும்
ெசலுத்தவந்தான். 5 ஆகாப் இறந்தபன்பு ேமாவாபன் ராஜா இஸ்ரேவலின்
ராஜாவற்கு வ ேராதமாகக் கலகம் ெசய்தான். 6 அந்தக் காலத்த ேல ேயாராம்
என்னும் ராஜா சமாரியாவலிருந்து புறப்பட்டு, இஸ்ரேவைலெயல்லாம்
எண்ணிக்ைக ெசய்து ேபாய்: 7 ேமாவாபன் ராஜா எனக்கு வ ேராதமாகக்
கலகம்ெசய்தான்; ேமாவாப யர்கள்ேமல் ேபார்ெசய்ய, என்ேனாேடகூட வருகறீரா
என்று யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாசபாத்ைதக் ேகட்டனுப்பனதற்கு; அவன் நான்
வருக ேறன்; நான்தான் நீர், என்னுைடய மக்கள் உம்முைடய மக்கள், என்னுைடய
குதைரகள் உம்முைடய குதைரகள் என்றான். 8 எந்த வழியாகப் ேபாேவாம் என்று
ேகட்டான்; அதற்கு அவன்: ஏேதாம் வனாந்த ரவழியாகப் ேபாேவாம் என்றான்.
9 அப்படிேய இஸ்ரேவலின் ராஜாவும் யூதாவன் ராஜாவும் ஏேதாமின் ராஜாவும்
ேசர்ந்து ேபானார்கள்; ஆனாலும் அவர்கள் ஏழுநாட்கள் சுற்ற த்த ரிந்தேபாது,
அவர்களுக்குப் பன்ெசல்லுகற இராணுவத்தற்கும் கால்நைடகளுக்கும் தண்ணீர்
இல்லாமல்ேபானது. 10 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின் ராஜா: ஐேயா, இந்த மூன்று
ராஜாக்கைளயும் ெயேகாவா ேமாவாப யர்களின் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுக்க
வரவைழத்தாேர என்றான். 11 அப்ெபாழுது ேயாசபாத்: நாம் கர்த்தரிடத்தல்
வ சாரிப்பதற்குெயேகாவாவுைடயதீர்க்கதரிச ஒருவரும்இங்ேகஇல்ைலயாஎன்று
ேகட்டதற்கு, எலியாவன்ைககளுக்குத்தண்ணீர்ஊற்றயசாப்பாத்தன்மகனாகய
எலிசா இங்ேக இருக்க றான் என்று இஸ்ரேவல் ராஜாவன் ேவைலக்காரர்களில்
ஒருவன் மறுெமாழியாகச் ெசான்னான். 12 அப்ெபாழுது ேயாசபாத் அவைன
ேநாக்க : ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத அவனிடத்தல் இருக்க றது என்றான்;
இஸ்ரேவலின் ராஜாவும் ேயாசபாத்தும் ஏேதாமின் ராஜாவும் அவனிடத்த ற்குப்
ேபானார்கள். 13 எலிசா இஸ்ரேவலின் ராஜாைவப் பார்த்து: எனக்கும் உமக்கும்
என்ன? நீர் உம்முைடய தகப்பன் மற்றும் தாயாருைடய தீர்க்கதரிச களிடம்
ேபா என்றான்; அதற்கு இஸ்ரேவலின் ராஜா: அப்படியல்ல, ெயேகாவா இந்த
மூன்று ராஜாக்கைளயும் ேமாவாப யர்களின் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுக்க றதற்கு
வரவைழத்தார் என்றான். 14 அதற்கு எலிசா: நான் யூதாவன் ராஜாவாகய
ேயாசபாத்தன் முகத்ைதப் பார்க்காமலிருந்தால் நான் உம்ைமக் கவனிக்கவும்
பார்க்கவுமாட்ேடன் என்று ேசைனகளுைடய ெயேகாவாவுக்கு முன் நற்க ற
நான் அவருைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன். 15 இப்ேபாதும் ஒரு
சுரமண்டல வாத்தயக்காரைன என்னிடத்தல் ெகாண்டுவாருங்கள் என்றான்;
சுரமண்டல வாத்தயக்காரன் வந்து வாச த்தேபாது ெயேகாவாவுைடய கரம்
அவன்ேமல் இறங்க , 16 அவன்: ெயேகாவா உைரக்க றது என்னெவன்றால்,
இந்தப் பள்ளத்தாக்க ேல எங்கும் வாய்க்கால்கைள ெவட்டுங்கள். 17 நீங்கள்
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காற்ைறயும் காணமாட்டீர்கள், மைழையயும் காணமாட்டீர்கள்; ஆனாலும்
நீங்களும், உங்களுைடய ஆடுமாடுகளும் கால்நைடகளும் குடிப்பதற்கு, இந்தப்
பள்ளத்தாக்கு தண்ணீரால் ந ரப்பப்படும் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
18 இது ெயேகாவாவன் பார்ைவக்கு சாதாரணகாரியம்; ேமாவாப யர்கைளயும்
உங்கள் ைகய ேல ஒப்புக்ெகாடுப்பார். 19 நீங்கள் சகல ேகாட்ைடகைளயும்,
ச றந்த பட்டணங்கைளயும் தகர்த்து நல்ல மரங்கைளெயல்லாம் ெவட்டி,
நீரூற்றுகைளெயல்லாம் அைடத்து, நல்ல நலத்ைதெயல்லாம் கல்ேமடுகளாக்க க்
ெகடுப்பீர்கள் என்றான். 20 அடுத்தநாள் காைலயல் பலிெசலுத்துகற ேநரத்தல்,
இேதா, தண்ணீர் ஏேதாம் ேதசவழியாக வந்ததால் ேதசம் தண்ணீரால் ந ரம்பனது.
21 தங்கேளாடு ேபார்ெசய்ய ராஜாக்கள் வருகறைத ேமாவாப யர்கள் அைனவரும்
ேகட்டேபாது, அவர்கள் ஆயுதம் பயன்படுத்தக்கூடிய வயதுள்ளவர்கைளயும்,
அதற்குேமல்தகுதயானவர்கள்எல்ேலாைரயும்ேசர்த்துஅைழத்துக்ெகாண்டுவந்து
எல்ைலய ேல நன்றார்கள். 22 ேமாவாப யர்கள் அதகாலேம எழுந்தேபாது சூரியன்
தண்ணீரின்ேமல் ப ரகாச த்ததால் அந்தத் தண்ணீர் அவர்களுக்கு இரத்தத்ைதப்
ேபால சவப்பாகக் காணப்பட்டது. 23 அதனால் அவர்கள்: இது இரத்தம்,
அந்த ராஜாக்கள் தங்கைளத் தாங்கேள ஒருவைர ஒருவர் ெவட்டிக்ெகாண்டு
இறந்துேபானார்கள்;ஆதலால்ேமாவாப யர்கேள,ெகாள்ைளய டவாருங்கள்என்று
ெசான்னார்கள். 24அவர்கள்இஸ்ரேவலின்முகாமிற்குவந்தேபாது,இஸ்ரேவலர்கள்
எழும்ப , ேமாவாப யர்கைளத் தங்களுக்கு முன்பாக ஓடிப்ேபாகத்தக்கதாகத்
தாக்க , அவர்களுைடய ேதசத்த ற்குள் புகுந்து, அங்ேகயும் ேமாவாப யர்கைளத்
தாக்க , 25 பட்டணங்கைள இடித்து, சகல நல்ல நலங்களிலும் கற்களால்
ந ரப்ப , நீரூற்றுகைளெயல்லாம் அைடத்து, நல்ல மரங்கைளெயல்லாம்
ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள்; க ராேரேசத்த ேல மாத்த ரம் அதன் மதல்கள் இன்னும்
இடிக்கப்படாமல் இருக்க றேபாது; கவண்காரர்கள் அைதச் சுற்றவைளத்து
அைதயும் ேசதமாக்கனார்கள். 26 ேபார் மும்முரமாக றெதன்று ேமாவாப யர்களின்
ராஜா கண்டேபாது, அவன் ஏேதாமின் ராஜாவன்ேமல் கடுைமயாகத்
தாக்குக றதற்குப் பட்டயம் உருவுகற எழுநூறுேபைரக் கூட்டிக்ெகாண்டுேபானான்;
ஆனாலும் அவர்களாேல முடியாமல்ேபானது. 27அப்ெபாழுது அவன் தன்னுைடய
இடத்தல் ராஜாவாகப்ேபாக ற தன் மூத்த மகைனப் ப டித்து, மதலின்ேமல்
அவைனச் சர்வாங்க தகனமாகப் பலிய ட்டான்; அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலர்கள்ேமல்
கடுங்ேகாபம் ஏற்பட்டதால்*, அவர்கள் அவைனவட்டுப் புறப்பட்டு, தங்கள்
ேதசத்த ற்குத்தரும்பவ ட்டார்கள்.

அத்த யாயம் 4
வதைவயும்எண்ைணயும்

1 தீர்க்கதரிச களுைடய கூட்டத்தாரில் ஒருவனுக்கு மைனவயாயருந்த
ஒரு ெபண் எலிசாைவப் பார்த்து: உமது அடியானாகய என் கணவன்
இறந்துேபானான்; உமது அடியான் ெயேகாவாவுக்குப் பயந்து நடந்தான் என்பைத
அறவீர்; கடன் ெகாடுத்தவன் இப்ேபாது என் இரண்டு மகன்கைளயும் தனக்கு
அடிைமகளாக்க க்ெகாள்ள வந்தான் என்றாள். 2 எலிசா அவைள ேநாக்க : நான்
உனக்குஎன்னெசய்யேவண்டும்? வீட்டில்உன்னிடத்தல் என்னஇருக்கறதுெசால்
என்றான். அதற்கு அவள்: ஒரு குடம் எண்ெணையத் தவ ர உமது அடியாளுைடய
வீட்டில் ேவெறான்றும் இல்ைல என்றாள். 3 அப்ெபாழுது அவன்: நீ ேபாய்,
உன்னுைடய அண்ைடவீட்டுக்காரர்கள் எல்ேலாரிடத்தலும் அேநகம் காலியான
பாத்த ரங்கைளக் ேகட்டுவாங்க , 4 நீயும் உன் பள்ைளகளும் வீட்டிற்குள் ெசன்று
கதைவப் பூட்டி, அந்தப் பாத்த ரங்கள் எல்லாவற்றலும் ஊற்ற , நைறந்தைத
ஒரு பக்கத்தல் ைவ என்றான். 5 அவள் அவனிடத்தலிருந்துேபாய், கதைவப்
பூட்டிக்ெகாண்டு, மகன்கள் அவளிடத்தல் பாத்த ரங்கைள ெகாடுக்க, அவள்
அைவகளில் ஊற்றனாள். 6 அந்தப் பாத்த ரங்கள் நைறந்தபன்பு, அவள் தன்

* அத்த யாயம் 3:27 3:27இஸ்ரேவலர்கள்ேமல்கடுங்ேகாபம்ஏற்பட்டதால். இந்தவாக்கயம்அத கமாகபைழய
ஏற்பாட்டில் ேதவன் ேகாபமாயருக்க றார் என்று காட்டப்பட்டுள்ளது. அல்லது ேமாவாப யர்கள் இராஜாவாகப்

ேபாக ற மகைனேய பலிய ட்டதால், இஸ்ரேவலர்கள் ேமல் அதக ேகாபம் ெகாண்டு தாக்கயருக்கலாம்.
ஆைகயால்யுத்தத்ைதவ ட்டு ேபாயருக்கலாம்.
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மகன் ஒருவைன ேநாக்க : இன்னும் ஒரு பாத்த ரம் ெகாண்டுவா என்றாள்.
அதற்கு அவன்: ேவறு பாத்த ரம் இல்ைல என்றான்; அப்ெபாழுது எண்ெணய்
நன்றுேபானது. 7 அவள் ேபாய் ேதவனுைடய மனிதனுக்கு அைத அறவத்தாள்.
அப்ெபாழுது அவன்: நீ ேபாய் அந்த எண்ெணைய வற்று, உன் கடைனத் தீர்த்து,
மீதம் இருக்க றைதக்ெகாண்டு நீயும் உன் மகன்களும் வாழக்ைகைய நடத்துங்கள்
என்றான்.

சூேனமியாளின்மகன்உய ர்ப்ப க்கப்படுதல்
8 பன்பு ஒரு நாள் எலிசா சூேனமுக்குப் ேபாயருக்கும்ேபாது, அங்ேகயருந்த

கனம்ெபாருந்தய ஒரு ெபண் அவைன சாப்ப ட வருந்த க் ேகட்டுக்ெகாண்டாள்;
அப்படிேய அவன் ப ரயாணமாக வருகறேபாெதல்லாம் சாப்படுவதற்காக
அங்ேக வந்து தங்குவான். 9 அவள் தன் கணவைன ேநாக்க : இேதா,
நம்மிடத்தல் எப்ேபாதும் வந்துேபாக ற ேதவனுைடய மனிதனாகய இவர்
பரிசுத்தவான் என்று காண்க ேறன். 10 நாம் ேமல்மாடியல் ஒரு ச றய அைறையக்
கட்டி, அதல் அவருக்கு ஒரு கட்டிைலயும், ேமைஜையயும், நாற்காலிையயும்,
குத்துவளக்ைகயும் ைவப்ேபாம்; அவர் நம்மிடத்தல் வரும்ேபாது அங்ேக
தங்கலாம் என்றாள். 11 ஒரு நாள் அவன் அங்ேக வந்து, அந்த அைறய ேல தங்க ,
அங்ேக படுத்துக்ெகாண்டிருந்தான். 12 அவன் தன்னுைடய ேவைலக்காரனாகய
ேகயாசைய ேநாக்க : இந்தச் சூேனமியாைள அைழத்துக்ெகாண்டுவா என்றான்;
அவைள அைழத்துக்ெகாண்டு வந்தான்; அவள் அவனுக்கு முன்பாக நன்றாள்.
13 அவன் ேகயாசையப் பார்த்து: இேதா, இப்படிப்பட்ட சகல கரிசைனேயாடும்
எங்கைள வசாரித்து வருகறாேய, உனக்கு நான் என்ன ெசய்யேவண்டும் என்றும்
ராஜாவ டமாவது ேசனாத பதய டமாவது உனக்காக நான் ேபசேவண்டிய காரியம்
உண்ேடா என்றும்அவைளக் ேகள்என்றான். அதற்குஅவள்: என்மக்களின் நடுேவ
நான் சுகமாகக் குடியருக்க ேறன் என்றாள். 14 அவளுக்குச் ெசய்யேவண்டியது
என்னெவன்று ேகயாசைய அவன் ேகட்டதற்கு; அவன், அவளுக்குக் குழந்ைத
இல்ைல, அவளுைடய கணவனும் அதக வயதுள்ளவன் என்றான். 15அப்ெபாழுது
அவன்: அவைளக் கூப்படு என்றான்; அவைளக் கூப்ப ட்டேபாது, அவள் வந்து
வாசற்படிய ேல நன்றாள். 16 அப்ெபாழுது அவன்: ஒரு கர்ப்பகாலத்த ட்டத்தல்
ஒரு மகைன அைணத்துக்ெகாண்டிருப்பாய் என்றான். அதற்கு அவள்: இல்ைல,
ேதவனுைடய மனிதனாகய என் ஆண்டவேன, உமது அடியாளுக்கு ெபாய்
ெசால்லேவண்டாம் என்றாள். 17அந்த ெபண் கர்ப்பவதயாக , எலிசா தன்ேனாேட
ெசான்னபடி, ஒரு கர்ப்பகாலத்த ட்டத்தல் ஒரு மகைனப் ெபற்றாள். 18அந்த மகன்
வளர்ந்தான்,ஒருநாள்அவன்அறுப்பறுக்க றவர்களிடத்தலிருந்ததன்தகப்பனிடம்
ேபாயருக்கும்ேபாது, 19 தன் தகப்பைனப் பார்த்து: என் தைல வலிக்கறது,
என் தைல வலிக்கறது என்றான்; அப்ெபாழுது அவன் ேவைலக்காரனிடத்தல்,
இவைன இவன் தாயனிடத்தல் எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய் வடு என்றான்.
20 அவைன எடுத்து, அவன் தாயனிடத்தல் ெகாண்டுேபானேபாது, அவன்
மத்தயானம்வைர அவள் மடியல் இருந்து இறந்துேபானான். 21 அப்ெபாழுது
அவள் மாடிக்கு ஏற ப்ேபாய், அவைன ேதவனுைடய மனிதனின் கட்டிலின்ேமல்
ைவத்து, அவன் ைவக்கப்பட்ட அைறயன் கதைவப் பூட்டிவ ட்டு ேபாய், 22 தன்
கணவனிடத்தல் ஆள் அனுப்ப : நான் சீக்க ரமாக ேதவனுைடய மனிதன்
இருக்கும் இடம்வைர ேபாய்வருவதற்கு; ேவைலக்காரர்களில் ஒருவைனயும்
ஒரு கழுைதையயும் எனக்கு அனுப்பேவண்டும் என்று ெசால்லச்ெசான்னாள்.
23 அப்ெபாழுது அவன்: இது அமாவாைசயும் அல்ல ஓய்வு நாளும் அல்லேவ; நீ
இன்ைறக்கு அவரிடத்த ற்கு ஏன் ேபாகேவண்டும் என்று ேகட்கச் ெசான்னான்.
அதற்கு அவள்: எல்லாம் சரிதான், நான் ேபாகேவண்டியருக்க றது என்று
ெசால்லியனுப்ப , 24கழுைதயன்ேமல்ேசணம்ைவத்துஏற , தன்ேவைலக்காரைன
ேநாக்க : இைத ஓட்டிக்ெகாண்டுேபா; நான் உனக்குச் ெசான்னால் ஒழிய,
ேபாக ற வழியல் எங்கும் ஓட்டத்ைத நறுத்தாேத என்று ெசால்லிப் புறப்பட்டு,
25 கர்ேமல் மைலயலிருக்கற ேதவனுைடய மனிதனிடத்த ற்குப் ேபானாள்;
ேதவனுைடய மனிதன்தூரத்த ேலஅவைளவரக்கண்டு, தன் ேவைலக்காரனாகய
ேகயாசையப் பார்த்து: அேதா சூேனமியாள் வருகறாள். 26 நீ அவளுக்கு
எத ர்ெகாண்டு ஓடி, நீ சுகமாயருக்க றாயா, உன் கணவன் சுகமாயருக்க றானா,
அந்தப் பள்ைள சுகமாயருக்க றதா என்று அவளிடத்தல் ேகள் என்றான்.
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அவள்: சுகம்தான் என்று ெசால்லி, 27 மைலயல் இருக்கற ேதவனுைடய
மனிதனிடத்தல் வந்து, அவனுைடய காைலப் ப டித்துக்ெகாண்டாள்; அப்ெபாழுது
ேகயாச அவைள வலக்கவ ட வந்தான்; ேதவனுைடய மனிதன்: அவைளத்
தடுக்காேத; அவளுைடய ஆத்துமா துக்கமாயருக்க றது; ெயேகாவா அைத
எனக்கு அறவக்காமல் மைறத்துைவத்தார் என்றான். 28 அப்ெபாழுது அவள்,
என் ஆண்டவேன எனக்கு ஒரு மகன் ேவண்டும் என்று நான் உம்மிடத்தல்
ேகட்ேடனா? என்ைன ஏமாற்றேவண்டாம் என்று நான் ெசால்லவல்ைலயா
என்றாள். 29அப்ெபாழுது அவன் ேகயாசையப் பார்த்து: நீ உன் பயணத்தற்கான
உைடைய அணிந்துெகாண்டு, என் தடிைய உன் ைகயல் ப டித்துக்ெகாண்டு,
வழியல்யாைரச்சந்த த்தாலும்அவைனக்ேகள்வ ேகட்காமலும்,உன்ைனஒருவன்
ேகள்வ ேகட்டாலும் அவனுக்கு பதல் ெசால்லாமலும் ேபாய், என் தடிைய அந்தச்
சறுவனின் முகத்தன்ேமல் ைவ என்றான். 30 சறுவனின் தாேயா: நான் உம்ைம
வடுவதல்ைல என்று ெயேகாவாவன் ஜீவைனயும் உம்முைடய ஜீவைனயும்
ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன் என்றாள்; அப்ெபாழுது அவன் எழுந்தருந்து அவள்
பன்ேன ேபானான். 31 ேகயாச அவர்களுக்கு முன்ேன ேபாய், அந்தத் தடிையச்
சறுவனின்முகத்தன்ேமல்ைவத்தான்;ஆனாலும்சத்தமும்இல்ைல,உணர்ச்சயும்
இல்ைல; ஆைகயால் அவன் தரும்ப அவனுக்கு எத ர்ெகாண்டு வந்து: சறுவன்
கண் வழிக்கவல்ைல என்று அவனுக்கு அறவத்தான். 32 எலிசா வீட்டிற்குள்
வந்தேபாது,இேதா,இந்தச்சறுவன்அவனுைடயகட்டிலின்ேமல்இறந்துக டந்தான்.
33 உள்ேள ேபாய்த் தங்கள் இருவருக்கும் பன்னாக அவன் கதைவப்பூட்டி,
ெயேகாவாைவ ேநாக்க ேவண்டுதல்ெசய்து, 34 அருகல்ேபாய், தன் வாய்
சறுவனின் வாயன்ேமலும், தன் கண்கள் அவனுைடய கண்களின்ேமலும்,
தன் உள்ளங்ைககள் அவனுைடய உள்ளங்ைககளின்ேமலும் படும்படியாக
அவன்ேமல் குப்புறப் படுத்துக்ெகாண்டான்; அப்ெபாழுது சறுவனின் உடலில்
சூடு ஏற்பட்டது. 35 அவன் எழுந்து, அைறவீட்டில் இங்கும் அங்கும் உலாவ ,
தரும்பவும் அருகல்ேபாய் அவன்ேமல் குப்புறப்படுத்தான்; அப்ெபாழுது அந்தச்
சறுவன் ஏழுமுைற தும்மி தன் கண்கைளத் தறந்தான். 36 அப்ெபாழுது அவன்:
ேகயாசையக்கூப்ப ட்டு,அந்தச்சூேனமியாைளஅைழத்துக்ெகாண்டுவாஎன்றான்;
அவைளஅைழத்துக்ெகாண்டுவந்தான்; அவள்அவனிடத்தல்வந்தேபாது; அவன்,
உன் மகைன எடுத்துக்ெகாண்டுேபா என்றான். 37 அப்ெபாழுது அவள் உள்ேள
ேபாய், அவனுைடய பாதத்த ேல வழுந்து, தைரவைர பணிந்து, தன் மகைன
எடுத்துக்ெகாண்டுெவளிேய ேபானாள்.

பாைனயலிருந்தவஷம்நீங்குதல்
38 எலிசா கல்காலுக்குத் தரும்ப வந்தான். ேதசத்த ேல பஞ்சம் உண்டானது;

தீர்க்கதரிச களின்கூட்டத்தார், அவனுக்கு முன்பாக உட்கார்ந்தருந்தார்கள்; அவன்
தன் ேவைலக்காரைன ேநாக்க : நீ ெபரிய பாைனைய அடுப்ப ேல ைவத்துத்
தீர்க்கதரிச களின்கூட்டத்தாருக்குக்கூழ்காய்ச்சுஎன்றான். 39ஒருவன்கீைரகைளப்
பற க்க ெவளிய ேலேபாய், ஒரு ெகாம்மட்டிக் ெகாடிையக் கண்டு, அதன்
காய்கைள மடிநைறய அறுத்துவந்து, அைவகைள அரிந்து கூழ்ப்பாைனயேல
ேபாட்டான்; அது இன்னெதன்று அவர்களுக்குத் ெதரியாமலிருந்தது. 40 சாப்ப ட
அைதக் கூட்டத்தாருக்குக் ெகாடுத்தார்கள்; அவர்கள் அந்தக் கூைழ எடுத்துச்
சாப்படுக றேபாது, அைதச் சாப்ப டமுடியாமல்: ேதவனுைடய மனிதேன,
பாைனயல் வஷம் இருக்கறது என்று சத்தமிட்டார்கள். 41 அப்ெபாழுது அவன்,
மாைவக் ெகாண்டுவரச்ெசால்லி, அைதப் பாைனயேல ேபாட்டு, கூட்டத்தார்
சாப்படும்படி அவர்களுக்கு ெகாடு என்றான்; அப்புறம் பாைனய ேல வஷம்
இல்லாமல்ேபானது.

நூறுேபருக்குஉணவளித்தல்
42 பன்பு பாகால் சலீஷாவலிருந்து ஒரு மனிதன் ேதவனுைடய மனிதனுக்கு

முதற்பலனானவாற்ேகாதுைமயன்இருபதுஅப்பங்கைளயும்கத ர்த்தட்டுகைளயும்
ெகாண்டுவந்தான்; அப்ெபாழுது அவன்: கூட்டத்தாருக்குச் சாப்ப டக்ெகாடு
என்றான். 43 அதற்கு அவனுைடய ேவைலக்காரன்: இைத நான் நூறுேபருக்கு
முன் ைவப்பது எப்படி என்றான். அதற்கு அவன்: அைதக் கூட்டத்தாருக்குச்
சாப்ப டக்ெகாடு;சாப்ப ட்டப்ப றகுஇன்னும்மீதயுண்டாயருக்கும்என்றுெயேகாவா
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ெசால்லுகறார்என்றான். 44அப்ெபாழுதுஅவர்களுக்குமுன்பாகஅைதைவத்தான்;
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதயன்படிேய அவர்கள் சாப்ப ட்டதுமல்லாமல் மீதயும்
இருந்தது.

அத்த யாயம் 5
நாகமான்ெதாழுேநாயலிருந்துசுகமாக்கப்படுதல்

1 சீரிய ராஜாவன் பைடத்தைலவனாகய நாகமான் என்பவன் தன்
எஜமானிடத்தல் ெபரியவனும் மத க்கத்தக்கவனுமாக இருந்தான்;
அவைனக்ெகாண்டு ெயேகாவா சீரியாவுக்கு ெவற்றையக் ெகாடுத்தார்; மிகவும்
பலசாலியாகய அவேனா ெதாழுேநாயாளியாக இருந்தான். 2 சீரியாவலிருந்து
பைடகள் புறப்பட்டு, இஸ்ரேவல் ேதசத்தலிருந்து ஒரு சறுெபண்ைணச்
சைறப டித்துக்ெகாண்டு வந்தருந்தார்கள்; அவள் நாகமானின் மைனவக்குப்
பணிவைட ெசய்துெகாண்டிருந்தாள். 3 அவள் தன் எஜமானிையப் பார்த்து:
என் எஜமான் சமாரியாவலிருக்கற தீர்க்கதரிச யனிடத்தல் ேபாவாரானால்
நலமாயருக்கும்; அவர் இவருைடய ெதாழுேநாைய நீக்கவடுவார் என்றாள்.
4 அப்ெபாழுது நாகமான் ேபாய், இஸ்ரேவல் ேதசத்துப் ெபண் ெசான்ன
காரியங்கைளத் தன் எஜமானிடத்தல் அறவத்தான். 5 அப்ெபாழுது சீரியாவன்
ராஜா: நல்லது ேபாகலாம், இஸ்ரேவலின் ராஜாவற்கு கடிதம் தருக ேறன்
என்றான்; அப்படிேய அவன் தன் ைகய ேல பத்துத்தாலந்து ெவள்ளிையயும்,
ஆறாய ரம் ேசக்கல் எைடயுள்ள ெபான்ைனயும், பத்து மாற்றுஉைடகைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய், 6 இஸ்ரேவலின் ராஜாவ டத்தல் அந்தக் கடிதத்ைதக்
ெகாடுத்தான். அத ேல: இந்தக் கடிதத்ைத உம்மிடத்தல் என்ஊழியக்காரனாகய
நாகமான் ெகாண்டுவருவான்; நீர் அவனுைடய ெதாழுேநாைய நீக்கவ ட
அவைன உம்மிடத்தல் அனுப்பயருக்க ேறன் என்று எழுதப்பட்டிருந்தது.
7 இஸ்ரேவலின் ராஜா அந்த கடிதத்ைத வாச த்தேபாது, அவன் தன் உைடகைளக்
க ழித்துக்ெகாண்டு: ஒரு மனிதைன ெதாழுேநாயலிருந்து சுகப்படுத்தேவண்டும்
என்று,அவன்என்னிடத்தல்கடிதம்அனுப்புக றதற்கு,ெகால்லவும்உய ர்ப்ப க்கவும்
நான் ேதவனா? இவன் என்ைன வேராத க்க வாய்ப்ைபத் ேதடுக றான் என்பைதச்
ச ந்த த்துப்பாருங்கள் என்றான். 8 இஸ்ரேவலின் ராஜா தன் உைடகைளக்
க ழித்துக்ெகாண்ட ெசய்தைய ேதவனுைடய மனிதனாகய எலிசா ேகட்டேபாது,
அவன்: நீர் உம்முைடய உைடகைள ஏன் கழித்துக்ெகாள்ளேவண்டும்?
அவன் என்னிடத்தல் வந்து, இஸ்ரேவலிேல தீர்க்கதரிச உண்ெடன்பைத
அற ந்துெகாள்ளட்டும் என்று ராஜாவற்குச் ெசால்லியனுப்பனான். 9 அப்படிேய
நாகமான் தன் குதைரகேளாடும் தன் இரதத்ேதாடும் வந்து எலிசாவன்
வாசற்படிய ேல நன்றான். 10 அப்ெபாழுது எலிசா: அவனிடத்தல் ஆள்
அனுப்ப , நீ ேபாய், ேயார்தானில் ஏழுமுைற மூழ்க எழு; அப்ெபாழுது உன்
சரீரம் புத தாக , நீ சுத்தமாவாய் என்று ெசால்லச்ெசான்னான். 11 அதற்கு
நாகமான் கடுங்ேகாபம்ெகாண்டு, புறப்பட்டுப்ேபாய்: அவன் ெவளிேய வந்து,
தன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய நாமத்ைதத் ெதாழுது, தன் ைகயனால்
அந்த இடத்ைதத் தடவ ெதாழுேநாைய நீக்கவடுவான் என்று எனக்குள்
நைனத்தருந்ேதன். 12 நான் மூழ்க ச் சுத்தமாக றதற்கு இஸ்ரேவலின்
தண்ணீர்கள் எல்லாவற்ைறப்பார்க்கலும் தமஸ்குவன் நத களாகய ஆப்னாவும்
பர்பாரும் நல்லதல்லேவா என்று ெசால்லி, ேகாபத்ேதாேட தரும்ப ப்ேபானான்.
13 அவனுைடய ேவைலக்காரர்கள் அருகல் வந்து, அவைன ேநாக்க : தகப்பேன,
அந்தத் தீர்க்கதரிச ஒரு ெபரிய காரியத்ைதச் ெசய்யச் ெசால்லியருந்தால்
அைத நீர் ெசய்வீர் அல்லவா? மூழ்க எழும், அப்ெபாழுது சுத்தமாவீர் என்று
அவர் உம்ேமாேட ெசால்லும்ேபாது, அைதச் ெசய்யேவண்டியது எத்தைன
அதகம் என்று ெசான்னார்கள். 14 அப்ெபாழுது அவன் இறங்க , ேதவனுைடய
மனிதனின் வார்த்ைதயன்படிேய ேயார்தானில் ஏழுமுைற முழுகனேபாது,
அவனுைடய சரீரம் ஒரு சறுபள்ைளயன் சரீரத்ைதப்ேபால புத தாக , அவன்
சுத்தமானான். 15 அப்ெபாழுது அவன் தன் கூட்டத்ேதாடு ேதவனுைடய
மனிதனிடத்த ற்குத் தரும்பவந்து, அவனுக்கு முன்பாக நன்று: இேதா,
இஸ்ரேவலிலிருக்கற ேதவைனத்தவ ர பூமிெயங்கும் ேவேற ேதவன் இல்ைல
என்பைத அற ந்ேதன்; இப்ேபாதும் உமது அடிேயனுைடய ைகயலிருந்து



2இராஜாக்கள்அத்தயாயம் 5:16 501 2இராஜாக்கள்அத்தயாயம் 6:6

ஒரு காணிக்ைக வாங்க க்ெகாள்ளேவண்டும் என்றான். 16 அதற்கு அவன்:
நான் வாங்குகறதல்ைல என்று ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக அவருைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன் என்றான்; வாங்கேவண்டும் என்று அவைன
வற்புறுத்தயும் மறுத்துவ ட்டான். 17 அப்ெபாழுது நாகமான்: ஆனாலும் இரண்டு
ேகாேவறு கழுைதகள் சுமக்கத்தக்க இரண்டு ெபாத மண் உமது அடிேயனுக்குக்
கட்டைளய டேவண்டும்; உமது அடிேயன் இனிக் கர்த்தருக்ேக அல்லாமல், அந்நய
ேதவர்களுக்குச் சர்வாங்க தகனத்ைதயும் பலிையயும் ெசலுத்துவதல்ைல. 18ஒரு
காரியத்ைதேய ெயேகாவா உமது அடிேயனுக்கு மன்னிப்பாராக; என் எஜமான்
பணிந்துெகாள்ள ரிம்ேமான் ேகாவலுக்குள் ப ரேவச க்கும்ேபாது, நான் அவருக்கு
உதவ ெசய்து ரிம்ேமான் ேகாவலிேல பணியேவண்டியதாயருக்கும்; இப்படி
ரிம்ேமான் ேகாவலில் நான் பணியேவண்டிய இந்தக் காரியத்ைதக் ெயேகாவா
உமதுஅடிேயனுக்குமன்னிப்பாராக என்றான். 19அதற்குஅவன்: சமாதானத்ேதாேட
ேபா என்றான்;இவன்புறப்பட்டுக்ெகாஞ்சதூரம் ேபானேபாது.

20 ேதவனுைடய மனிதனாகய எலிசாவன் ேவைலக்காரன் ேகயாச என்பவன்,
அந்தச் சீரியனாகய நாகமான் ெகாண்டுவந்தைத என் எஜமான் அவனுைடய
ைகயலிருந்து வாங்காமல் அவைன வட்டுவ ட்டார்; நான் அவன் பன்ேன ஓடி,
அவனுைடய ைகயலிருந்து ஏதாகலும் வாங்குேவன் என்று ெயேகாவாவுைடய
ஜீவன்ேமல் ஆைணயட்டு, 21 நாகமாைனப் பன்ெதாடர்ந்தான்; அவன் தன்
பறேக ஓடிவருகறைத நாகமான் கண்டேபாது, அவனுக்கு எத ர்ெகாண்டுேபாக
இரதத்தலிருந்து குதத்து: சுகெசய்தயா என்று ேகட்டான். 22 அதற்கு அவன்:
சுகெசய்த தான்; தீர்க்கதரிச களின் கூட்டத்தாரில் இரண்டு வாலிபர்கள்
இப்ெபாழுதுதான் எப்ப ராயீம் மைலத்ேதசத்தலிருந்து என்னிடத்தல் வந்தார்கள்;
அவர்களுக்கு ஒரு தாலந்து ெவள்ளிையயும், இரண்டு மாற்றுஉைடகைளயும்
தரேவண்டும் என்று ேகட்க, என் எஜமான் என்ைன அனுப்பனார் என்றான்.
23 அதற்கு நாகமான்: தயவுெசய்து, இரண்டு தாலந்ைத வாங்க க்ெகாள்
என்று ெசால்லி, அவைன வற்புறுத்த , இரண்டு தாலந்து ெவள்ளிைய
இரண்டு ைபகளில் இரண்டு மாற்றுஉைடகேளாேட கட்டி, அவனுக்கு முன்பாகச்
சுமந்துேபாக, தன் ேவைலக்காரர்களான இரண்டுேபர்ேமல் ைவத்தான். 24அவன்
ேமடான இடத்த ற்கு வந்தேபாது, அவன் அைத அவர்கள் ைகயலிருந்து
வாங்க , வீட்டிேல ைவத்து, அந்த மனிதர்கைள அனுப்பவ ட்டான்; அவர்கள்
ேபாய்வ ட்டார்கள். 25 பன்பு அவன் உள்ேளேபாய்த் தன் எஜமானுக்கு
முன்பாக நன்றான்; ேகயாச ேய, எங்ேகயருந்து வந்தாய் என்று எலிசா
அவைனக் ேகட்டதற்கு, அவன்: உமது அடியான் எங்கும் ேபாகவல்ைல
என்றான். 26 அப்ெபாழுது அவன் இவைனப்பார்த்து: அந்த மனிதன் உனக்கு
எத ர்ெகாண்டுவரத் தன் இரதத்தலிருந்து இறங்க த் தரும்புக றேபாது என் மனம்
உன்னுடன்கூடச்ெசல்லவல்ைலயா? பணத்ைதவாங்குகறதற்கும்,உைடகைளயும்
ஒலிவத்ேதாப்புகைளயும் த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைளயும் ஆடுமாடுகைளயும்
ேவைலக்காரர்கைளயும் ேவைலக்காரிகைளயும் வாங்குகறதற்கும் இது காலமா?
27 ஆைகயால் நாகமானின் ெதாழுேநாய் உன்ைனயும் உன் சந்ததயாைரயும்
என்ைறக்கும் ப டித்தருக்கும் என்றான்; உடேன அவன் உைறந்த மைழயன்
நறமானெதாழுேநாயாளியாக ,அவைனவட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபானான்.

அத்த யாயம் 6
ேகாடரி தண்ணீரில்மிதத்தல்

1 தீர்க்கதரிச களின் கூட்டத்தார் எலிசாைவ ேநாக்க : இேதா, நாங்கள் உம்முடன்
குடியருக்க ற இந்த இடம் எங்களுக்கு ெநருக்கமாக இருக்க றது. 2 நாங்கள்
ேயார்தான்வைர ெசன்றுஅவ்வடத்தல்ஒவ்ெவாருவர் ஒவ்ெவாரு மரத்ைத ெவட்டி,
குடியருக்க அங்ேக எங்களுக்கு ஒரு இடத்ைத உண்டாக்குேவாம் என்றார்கள்.
அதற்கு அவன்: ேபாங்கள் என்றான். 3 அவர்களில் ஒருவன்: நீர் தயவுெசய்து
உமதுஅடியார்களாகய எங்களுடன்வரேவண்டும் என்றான். அதற்குஅவன்: நான்
வருக ேறன்என்றுெசால்லி, 4அவர்கேளாேடகூடப் ேபானான்;அவர்கள் ேயார்தான்
நதயருகல்வந்தேபாதுமரங்கைளெவட்டினார்கள். 5ஒருவன்ஒருமரத்ைதெவட்டி
வீழ்த்தும்ேபாது ேகாடரி தண்ணீரில் வழுந்தது; அவன்: ஐேயா என் ஆண்டவேன,
அது இரவலாக வாங்கப்பட்டேத என்று சத்தமிட்டான். 6 ேதவனுைடய மனிதன்



2இராஜாக்கள்அத்தயாயம் 6:7 502 2இராஜாக்கள்அத்தயாயம் 6:23

அது எங்ேக வழுந்தது என்று ேகட்டான்; அவன்அந்தஇடத்ைதக் காண்பத்தேபாது,
ஒரு கைளைய ெவட்டி, அைத அங்ேக எற ந்து, அந்த இரும்ைப மிதக்கச் ெசய்து,
7 அைத எடுத்துக்ெகாள் என்றான்; அப்படிேய அவன் தன் ைகைய நீட்டி அைத
எடுத்துக்ெகாண்டான்.

கண்மயக்கம் ஏற்பட்ட சீரியர்கைளஎலிசா சைறப டித்தல்
8 அக்காலத்தல் சீரியாவன் ராஜா இஸ்ரேவலுக்கு வேராதமாக ேபார்ெசய்து,

இந்த இந்த இடத்த ேல பாளயமிறங்குேவன் என்று தன் ேவைலக்காரர்கேளாடு
ஆேலாசைனெசய்தான். 9 ஆகலும் ேதவனுைடய மனிதன் இஸ்ரேவலின்
ராஜாவனிடத்தல் ஆள் அனுப்ப : இன்ன இடத்த ற்குப் ேபாகாதபடி
எச்சரிக்ைகயாயரும்; சீரியர்கள்அங்ேகவருவார்கள்என்றுெசால்லச்ெசான்னான்.
10 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின் ராஜா ேதவனுைடய மனிதன் தன்ைன எச்சரித்து,
தனக்குக் குறத்துச்ெசான்ன இடத்த ற்கு மனிதர்கைள அனுப்ப ப்பார்த்து
எச்சரிக்ைகயாயருந்து, இப்படி அேநக முைற தன்ைனக் காத்துக்ெகாண்டான்.
11இந்தக் காரியத்தால் சீரிய ராஜாவன் இருதயம் குழம்ப , அவன் தன் இராணுவ
அதகாரிகைள அைழத்து: நம்முைடயவர்களில் இஸ்ரேவலின் ராஜாவற்கு
உளவாளியாக இருக்க றவன் யார் என்று நீங்கள் எனக்கு அறவக்கமாட்டீர்களா
என்று ேகட்டான். 12 அப்ெபாழுது அவனுைடய அதகாரிகளில் ஒருவன்:
அப்படியல்ைல; என் எஜமானாகய ராஜாேவ, நீர் உம்முைடய படுக்ைகயைறய ேல
ேபசுக ற வார்த்ைதகைளயும் இஸ்ரேவலிலிருக்கற தீர்க்கதரிச யாக ய எலிசா
இஸ்ரேவலின் ராஜாவற்கு அறவப்பான் என்றான். 13அப்ெபாழுது அவன்: நான்
மனிதர்கைள அனுப்ப அவைனப் ப டிக்கும்படி, நீங்கள் ேபாய் அவன் எங்ேக
இருக்க றான்என்றுபாருங்கள்என்றான்;அவன்ேதாத்தானில்இருக்க றான்என்று
அவனுக்கு அறவக்கப்பட்டது. 14 அப்ெபாழுது அவன் அங்ேக குதைரகைளயும்
இரதங்கைளயும் பலத்த இராணுவத்ைதயும் அனுப்பனான்; அவர்கள் இரவ ேல
வந்து பட்டணத்ைத சூழ்ந்துெகாண்டார்கள். 15 ேதவனுைடய மனிதனின்
ேவைலக்காரன் அதகாைலயல் எழுந்து ெவளிேய புறப்படும்ேபாது, இேதா,
இராணுவமும் குதைரகளும் இரதங்களும் பட்டணத்ைதச் சூழ்ந்துெகாண்டிருக்கக்
கண்டான்; அப்ெபாழுது ேவைலக்காரன் அவைன ேநாக்க : ஐேயா, என்
ஆண்டவேன, என்னெசய்ேவாம் என்றான். 16 அதற்கு அவன்: பயப்படாேத;
அவர்கேளாடு இருக்க றவர்கைளவ ட நம்ேமாடு இருக்க றவர்கள் அதகம்
என்றான். 17 அப்ெபாழுது எலிசா வண்ணப்பம்ெசய்து: ெயேகாவாேவ,
இவன் பார்க்கும்படி இவனுைடய கண்கைளத் தறந்தருளும் என்றான்; உடேன
ெயேகாவா அந்த ேவைலக்காரனுைடய கண்கைளத் தறந்தார்; இேதா,
எலிசாைவச்சுற்றலும் அக்கனிமயமான குதைரகளாலும் இரதங்களாலும்
அந்த மைல நைறந்தருக்க றைத அவன் கண்டான். 18 அவர்கள் அவனிடத்தல்
வரும்ேபாது, எலிசா ெயேகாவாைவ ேநாக்க வண்ணப்பம்ெசய்து: இந்த
மக்களுக்குக் கண்மயக்கம் உண்டாகும்படிச் ெசய்யும் என்றான்; எலிசாவுைடய
வார்த்ைதயன்படிேய அவர்களுக்குக் கண்மயக்கம் உண்டாகச் ெசய்தார்.
19 அப்ெபாழுது எலிசா அவர்கைள ேநாக்க : இது வழி அல்ல; இது பட்டணமும்
அல்ல; என் பன்ேன வாருங்கள்; நீங்கள் ேதடுக ற மனிதனிடத்த ற்கு நான்
உங்கைள வழிநடத்துேவன் என்று ெசால்லி, அவர்கைளச் சமாரியாவுக்கு
அைழத்துக் ெகாண்டுேபானான். 20அவர்கள் சமாரியாவ ற்கு வந்தேபாது, எலிசா:
ெயேகாவாேவ, இவர்கள் பார்க்கும்படி இவர்களுைடய கண்கைளத் தறந்தருளும்
என்றான்; பார்க்கும்படிக் ெயேகாவா அவர்களுைடய கண்கைளத் தறக்கும்ேபாது,
இேதா, இவர்கள் சமாரியாவன் நடுேவ இருந்தார்கள். 21 இஸ்ரேவலின்
ராஜா அவர்கைளக் கண்டேபாது, எலிசாைவப் பார்த்து: என் தகப்பேன, நான்
அவர்கைள ெவட்டிப்ேபாடலாமா என்று ேகட்டான். 22 அதற்கு அவன்: நீர்
ெவட்டேவண்டாம்; நீர் உம்முைடய பட்டயத்தாலும், உம்முைடய வல்லினாலும்
சைறப டித்தவர்கைள ெவட்டுகறீேரா? இவர்கள் சாப்ப ட்டுக் குடித்து, தங்கள்
எஜமானிடத்த ற்குப் ேபாகும்படி, அப்பமும் தண்ணீரும் அவர்களுக்கு முன்பாக
ைவயும்என்றான். 23அப்ெபாழுதுஅவர்களுக்குப்ெபரியவருந்துெசய்து,அவர்கள்
சாப்ப ட்டுக் குடித்தபன்பு, அவர்கைள அனுப்பவ ட்டான்; அவர்கள் தங்களுைடய
ஆண்டவனிடத்த ற்குப் ேபாய்வ ட்டார்கள்; சீரியர்களின் பைடகள் இஸ்ரேவல்
ேதசத்த ேலஅதற்குப் ப றகுவரவல்ைல.
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முற்றுைகய டப்பட்ட சமாரியாவல்ஏற்பட்ட பஞ்சம்
24 இதற்குப்பன்பு சீரியாவன் ராஜாவாகய ெபனாதாத் தன்

இராணுவத்ைதெயல்லாம் கூட்டிக்ெகாண்டுவந்து சமாரியாைவ
முற்றுைகய ட்டான். 25 அதனால் சமாரியாவ ேல ெகாடிய பஞ்சம் ஏற்பட்டது;
ஒரு கழுைதயன் தைல எண்பது ெவள்ளிக்காசுக்கும், புறாக்களுக்குப்
ேபாடுக ற காற்படி பயறு ஐந்து ெவள்ளிக்காசுக்கும் வற்கப்படும்வைர அைத
முற்றுைகய ட்டார்கள். 26இஸ்ரேவலின் ராஜா மதலின்ேமல் நடந்துேபாகும்ேபாது,
ஒரு ெபண் அவைனப்பார்த்துக் கூப்ப ட்டு, ராஜாவாகய என் ஆண்டவேன, உதவ
ெசய்யும்என்றாள். 27அதற்குஅவன்: ெயேகாவாஉனக்குஉதவ ெசய்யாதருந்தால்
நான் எதலிருந்து எடுத்து உனக்கு உதவ ெசய்ய முடியும்? களஞ்சயத்தலிருந்தா,
ஆைலயலிருந்தா என்று ெசால்லி, 28 ராஜா ேமலும் அவைளப் பார்த்து: உனக்கு
என்னேவண்டும் என்று ேகட்டான். அதற்கு அவள்: இந்தப் ெபண் என்ைன
ேநாக்க : உன் மகைனத் தா, அவைன இன்று சாப்படுேவாம்; நாைளக்கு என்
மகைனச் சாப்படுேவாம் என்றாள். 29 அப்படிேய என் மகைன ேவகைவத்துச்
சாப்ப ட்ேடாம்; மறுநாளில் நான் இவைள ேநாக்க : நாம் உன் மகைனச் சாப்ப ட
அவைனத் தா என்ேறன்; அவள் தன் மகைன ஒளித்துைவத்துவ ட்டாள் என்றாள்.
30 அந்தப் ெபண்ணின் வார்த்ைதகைள ராஜா ேகட்டவுடேன, மதலின்ேமல்
நடந்துேபாக ற அவன் தன் உைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டான்; அவன் உள்ேள
சணல்ஆைடையஅணிந்தருக்க றைதமக்கள்கண்டார்கள். 31அவன்: சாப்பாத்தன்
மகனாகய எலிசாவன் தைல இன்ைறக்கு அவன்ேமல் இருந்தால், ேதவன்
அதற்குச் சரியாகவும் அதற்கு அதகமாகவும் எனக்குச் ெசய்யக்கடவர் என்று
ெசான்னான். 32 எலிசா தன் வீட்டில் உட்கார்ந்தருந்தான்; மூப்பர்களும் அவேனாடு
உட்கார்ந்தருந்தார்கள். அப்ெபாழுது ராஜா: ஒரு மனிதைனத் தனக்கு முன்ேன
அனுப்பனான்; இந்தஆள் எலிசாவனிடத்த ற்கு வருவதற்குமுன்ேன, அவன்அந்த
மூப்பர்கைள ேநாக்க : என் தைலைய ெவட்ட, அந்தக் ெகாைலபாதகனுைடய
மகன் ஆள் அனுப்பனான்; பார்த்தீர்களா? அந்த ஆள் வரும்ேபாது, நீங்கள்
அவைன உள்ேள வரவ டாமல் கதைவப் பூட்டிப்ேபாடுங்கள்; அவனுக்குப்
பன்னாக அவனுைடய எஜமானின் காலின் சத்தம் ேகட்க றது அல்லவா என்றான்.
33 அவர்கேளாேட அவன் ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, அந்த ஆள் அவனிடத்தல்
வந்து: இேதா, இந்தப் ெபால்லாப்பு ெயேகாவாவால் உண்டானது; நான் இனிக்
ெயேகாவாவுக்காக ஏன் காத்தருக்கேவண்டும் என்று ராஜா ெசால்லுகறார்
என்றான்.

அத்த யாயம் 7
1 அப்ெபாழுது எலிசா: ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்: நாைள

இந்த ேநரத்தல் சமாரியாவன் வாசலிேல எட்டுப்படி அளவுள்ள ஒருமரக்கால்
ேகாதுைமமாவு ஒரு ேசக்கலுக்கும், பதனாறுபடி அளவுள்ள இரண்டுமரக்கால்
வாற்ேகாதுைம ஒரு ேசக்கலுக்கும் வற்கப்படும் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்
என்றான். 2அப்ெபாழுது ராஜாவற்குக் ைக ெகாடுத்து உதவ ெசய்க ற அத காரி
ஒருவன் ேதவனுைடய மனிதனுக்கு மறுெமாழியாக: இேதா, ெயேகாவா
வானத்த ேல மதகுகைள உண்டாக்கனாலும் இப்படி நடக்குமா என்றான். அதற்கு
அவன்: உன்னுைடய கண்களினாேல அைதக் காண்பாய்; ஆனாலும் அத ேல
சாப்ப டமாட்டாய் என்றான்.

அசீரியர்கள்பயந்துஓடிப்ேபாகுதல்
3 ெதாழுேநாயாளிகளான நான்குேபர் பட்டணத்தன் நுைழவாயலில்

இருந்தார்கள்; அவர்கள் ஒருவைர ஒருவர் ேநாக்க : நாம் இங்ேக இருந்து
ஏன் சாக ேவண்டும்? 4 பட்டணத்தற்குள் ேபாேவாெமன்றாலும் பட்டணத்தல்
பஞ்சம் உண்டாயருக்க றதால் அங்ேக சாேவாம்; நாம் இங்ேக இருந்தாலும்
சாேவாம்; ஆைகயால் இப்ெபாழுது சீரியருைடய இராணுவத்தற்குப் ேபாேவாம்
வாருங்கள்; அவர்கள் நம்ைம உய ேராேட ைவத்தால் பைழக்க ேறாம்; நம்ைமக்
ெகான்றால் சாக ேறாம் என்று ெசால்லி, 5 சீரியருைடய இராணுவத்தற்குப் ேபாக
இரவ ேல எழுந்தருந்து, சீரியருைடய முகாமிற்கு அருகல் வந்தார்கள்; அங்ேக
ஒருவருமில்ைல. 6 ஆண்டவர் சீரியர்களின் இராணுவத்தற்கு இரதங்களின்
இைரச்சைலயும், குதைரகளின் இைரச்சைலயும், மகா இராணுவத்தன்
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இைரச்சைலயும் ேகட்கச் ெசய்ததால், அவர்கள் ஒருவைர ஒருவர் ேநாக்க : இேதா,
நமக்கு எத ராகப் ேபாருக்குவர, இஸ்ரேவலின் ராஜா ஏத்தயரின் ராஜாக்கைளயும்
எக ப்தயரின் ராஜாக்கைளயும் கூலிக்கு அமர்த்தனான் என்று ெசால்லி,
7இரவ ேல எழுந்தருந்து ஓடிப்ேபாய், தங்கள்கூடாரங்கைளயும், குதைரகைளயும்,
கழுைதகைளயும்,முகாைமயும்அைவகள்இருந்தவதமாகேவவ ட்டுவ ட்டு,தங்கள்
உய ர் தப்ப ஓடிப்ேபானார்கள். 8 அந்தத் ெதாழுேநாயாளிகள், முகாமின் அருகல்
வந்தேபாது, ஒரு கூடாரத்த ற்குள் நுைழந்து சாப்ப ட்டுக் குடித்து, அதலிருந்த
ெவள்ளிையயும், ெபான்ைனயும், ஆைடகைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய்
ஒளித்துைவத்து, தரும்பவந்து, ேவெறாரு கூடாரத்த ற்குள் நுைழந்து,
அதலிருந்தும் அப்படிேய எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய் ஒளித்துைவத்து, 9 பன்பு
அவர்கள் ஒருவைர ஒருவர் ேநாக்க : நாம் ெசய்க றது நயாயமல்ல,
இந்நாள் நற்ெசய்த அறவக்கும் நாள்; நாம் மவுனமாயருந்து, ெபாழுது
வடியும்வைர காத்தருந்தால் குற்றம் நம்ேமல் சுமரும்; இப்ேபாதும் நாம்
ேபாய் ராஜாவன் அரண்மைனயல் உள்ளவர்களுக்கு இைத அறவப்ேபாம்
வாருங்கள் என்றார்கள். 10 அப்படிேய அவர்கள் வந்து, பட்டணத்து வாசல்
காவலாளைன ேநாக்க க் கூப்ப ட்டு: நாங்கள் சீரியர்களின் முகாமிற்குப்
ேபாய்வந்ேதாம்; அங்ேக ஒருவரும் இல்ைல, ஒரு மனிதனுைடய சத்தமும்
இல்ைல, கட்டியருக்க ற குதைரகளும், கழுைதகளும், கூடாரங்களும் இருந்த
வதமாகேவ இருக்க றது என்று அவர்களுக்குச் ெசான்னார்கள். 11 அப்ெபாழுது
அவன் வாசல்காக்க ற மற்றவர்கைளக் கூப்ப ட்டான்; அவர்கள் உள்ேள ேபாய்
ராஜாவன் அரண்மைனயல் உள்ளவர்களுக்கு அைத அறவத்தார்கள்.
12 அப்ெபாழுது இராஜா இரவல் எழுந்து, தன் ேவைலக்காரர்கைள ேநாக்க :
சீரியர்கள் நமக்குச் ெசய்க ற காரியத்ைத உங்களுக்குத் ெதரியப்படுத்துக ேறன்;
நாம் பட்டினியாயருக்க ேறாம் என்று அவர்கள் அறவார்கள்; ஆைகயால் நாம்
பட்டணத்தலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபானால் நம்ைம உய ேராேட ப டித்துக்ெகாண்டு
பட்டணத்தற்குள் ப ரேவச க்கலாம் என்று எண்ணி, அவர்கள் முகாைம வ ட்டுப்
புறப்பட்டு ெவளியல் ஒளிந்துெகாண்டிருக்க றார்கள் என்றான். 13 அவனுைடய
ேவைலக்காரர்களில் ஒருவன் மறுெமாழியாக: இங்ேக மீதயான குதைரகளில்
ஐந்து குதைரகைளக் ெகாண்டுேபாக உத்த ரவு ெகாடும்; இேதா, இங்ேக
இஸ்ரேவலின் சகல மிகுதயலும், இறந்துேபான இஸ்ரேவலின் அைனத்து
கூட்டத்தலும், அைவகள் மாத்த ரம் மீதயாக இருக்க றது; அைவகைள நாம்
அனுப்ப ப்பார்ப்ேபாம் என்றான். 14 அப்படிேய இரண்டு இரதக்குதைரகைளக்
ெகாண்டுவந்தார்கள்; ராஜா ேபாய்வாருங்கள் என்று ெசால்லி, சீரியர்களின்
இராணுவத்ைதப் பன்ெதாடர்ந்து ேபாகும்படி அனுப்பனான். 15 அவர்கள்
ேயார்தான்வைர அவர்கைளப் பன்ெதாடர்ந்துேபானார்கள்; சீரியர்கள் அவசரமாக
ஓடும்ேபாது, அவர்கள் எற ந்துேபாட்ட உைடகளும் ெபாருட்களும் வழி முழுவதும்
நைறந்தருந்தது; அனுப்பப்பட்டவர்கள் தரும்பவந்து ராஜாவற்கு அைத
அறவத்தார்கள். 16 அப்ெபாழுது மக்கள் புறப்பட்டு, சீரியர்களின் முகாைமக்
ெகாள்ைளய ட்டார்கள்; ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதயன்படிேய, எட்டுப்படி
அளவுள்ள ஒருமரக்கால் ேகாதுைமமாவு ஒரு ேசக்கலுக்கும், பதனாறுபடி
அளவுள்ள இரண்டு மரக்கால் வாற்ேகாதுைம ஒரு ேசக்கலுக்கும் வற்கப்பட்டது.
17 ராஜா தனக்குக் ைக ெகாடுத்து உதவ ெசய்க ற அத காரிைய பட்டணத்தன்
நுைழவாயலில் கண்காணிக்கக் கட்டைளய ட்டிருந்தான்; பட்டணத்தன்
நுைழவாயலிேல மக்கள் அவைன ெநருக்க மித த்ததாேல, ராஜா ேதவனுைடய
மனிதனிடத்தல் வந்தேபாது ெசால்லியருந்தபடிேய அவன் இறந்துேபானான்.
18 பதனாறுபடி அளவுள்ள இரண்டு மரக்கால் வாற்ேகாதுைம ஒரு ேசக்கலுக்கும்,
எட்டுப்படி அளவுள்ள ஒருமரக்கால் ேகாதுைமமாவு ஒரு ேசக்கலுக்கும், நாைள
இந்ேநரத்த ேல சமாரியா பட்டணத்தன் நுைழவாயலில் வற்கும் என்று
ேதவனுைடய மனிதன் ராஜாேவாேட ெசான்னபடிேய நடந்தது. 19 அதற்கு
அந்த அத காரி ேதவனுைடய மனிதனுக்கு மறுெமாழியாக: இேதா, ெயேகாவா
வானத்த ேல மதகுகைள உண்டாக்கனாலும், இந்த வார்த்ைதயன்படி நடக்குமா
என்று ெசால்ல; இவன், இேதா, உன்னுைடய கண்களினாேல அைதக் காண்பாய்,
ஆனாலும் அத ேல சாப்ப டமாட்டாய் என்றாேன. 20அப்படிேய அவனுக்கு நடந்தது;
பட்டணத்தன்நுைழவாயலிேலமக்கள்அவைனெநருக்க மித த்ததனாேலஅவன்
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இறந்துேபானான்.

அத்த யாயம் 8
சூேனமியாளின்நலம்மீட்கப்படுதல்

1 எலிசா தான் உய ேராடு எழுப்பன சறுவனின் தாைய ேநாக்க : நீ உன்
குடும்பத்தாேராடு எழுந்து புறப்பட்டுப்ேபாய் எங்ேகயாவது ேபாய் தங்கயரு;
ெயேகாவா பஞ்சத்ைத வரச்ெசய்வார்; அது ஏழுவருடங்கள் ேதசத்தல்
இருக்கும் என்று ெசால்லியருந்தான். 2 அந்தப் ெபண் எழுந்து, ேதவனுைடய
மனிதன் ெசான்ன வார்த்ைதயன்படிேய ெசய்து, தன் குடும்பத்தாேராடுகூடப்
புறப்பட்டு, ெபலிஸ்தரின் ேதசத்த ற்குப்ேபாய், ஏழுவருடங்கள் குடியருந்தாள்.
3 ஏழுவருடங்கள் ெசன்றபன்பு, அவள் ெபலிஸ்தரின் ேதசத்ைதவ ட்டுத்
தரும்பவந்து, தன் வீட்டுக்காகவும் தன் வயலுக்காகவும் ராஜாவனிடத்தல்
முைறயடுவதற்காகப் ேபானாள். 4 அந்ேநரத்தல் ராஜா, ேதவனுைடய
மனிதனின் ேவைலக்காரனாயருந்த ேகயாச யுடேன ேபச : எலிசா ெசய்த
அத சயங்கைளெயல்லாம் நீ எனக்கு வவரமாகச் ெசால் என்றான்.
5 இறந்துேபானவைன உயேராடு எழுப்பனார் என்பைத அவன் ராஜாவற்குச்
ெசால்லுகறேபாது, இேதா, அவன் உயேராடு எழுப்பன சறுவனின் தாயாகய
அந்தப் ெபண் வந்து, தன் வீட்டுக்காகவும் தன் வயலுக்காகவும் ராஜாவ டம்
முைறய ட்டாள்; அப்ெபாழுது ேகயாச : ராஜாவாகய என்ஆண்டவேன, இவள்தான்
அந்தெபண்;எலிசாஉய ேராடுஎழுப்பனஇவளுைடயமகன்இவன்தான்என்றான்.
6 ராஜா அந்த ெபண்ைணக் ேகட்டதற்கு, அவள்: அைத அவனுக்கு வவரமாகச்
ெசான்னாள்; அப்ெபாழுது ராஜா அவளுக்காக ஒரு அதகாரிைய நயமித்து,
அவளுக்குரிய எல்லாவற்ைறயும், அவள் ேதசத்ைதவ ட்டுப் ேபான நாள்முதல்
இதுவைரக்கும்உண்டானஅந்தவயலின்வருமானம்அைனத்ைதயும்அவளுக்குக்
கைடக்கச்ெசய்என்றான்.

ஆசேகல்ெபனாதாத்ைதக்ெகாைலெசய்தல்
7 சீரியாவன் ராஜாவாகய ெபனாதாத் வயாதயாயருந்தான்; எலிசா

தமஸ்குவுக்கு வந்தான்; ேதவனுைடய மனிதன் இவ்வ டத்த ற்கு வந்தருக்க றான்
என்று அவனுக்கு அறவக்கப்பட்டேபாது. 8 ராஜா ஆசேகைல* ேநாக்க : நீ
உன் ைகய ேல காணிக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு, ேதவனுைடய மனிதனுக்கு
எத ர்ெகாண்டுேபாய், நான் இந்த வயாத சுகமாக ப் பைழப்ேபனா என்று
அவைனக் ெகாண்டு கர்த்தரிடத்தல் வ சாரிக்கச் ெசான்னான். 9 ஆசேகல்
தமஸ்குவன் சகல உச்ச தங்களிலும் நாற்பது ஒட்டகங்களின் சுைமயான
காணிக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு, அவனுக்கு எத ர்ெகாண்டுேபாய், அவனுக்கு
முன்பாக நன்று, சீரியாவன் ராஜாவாகய ெபனாதாத் என்னும் உம்முைடய மகன்
என்ைன உம்மிடத்த ற்கு அனுப்ப , இந்த வயாத சுகமாக ப் பைழப்ேபனா என்று
ேகட்கச்ெசான்னார் என்றான். 10 எலிசா அவைன ேநாக்க : நீ ேபாய், வயாத
சுகமாக ப் பைழப்பீர் என்றுஅவனுக்குச் ெசால்; ஆனாலும்அவன்சாகேவ சாவான்
என்பைதக் ெயேகாவா எனக்குக் காண்பத்தார் என்றான். 11 பன்பு ேதவனுைடய
மனிதன்: தன் முகத்ைதத் தருப்பாமல் அவன் சலித்துப்ேபாகும்வைர அவைனப்
பார்த்துக்ெகாண்ேட அழுதான். 12 அப்ெபாழுது ஆசேகல்: என் ஆண்டவேன,
ஏன் அழுகறீர் என்று ேகட்டான். அதற்கு அவன்: நீ இஸ்ரேவல் மக்களுக்குச்
ெசய்யும் தீங்ைக நான் அறந்தருக்க றபடியால் அழுக ேறன்; நீ அவர்களுைடய
ேகாட்ைடகைள அக்கனிக்கு இைரயாக்க , அவர்களுைடய வாலிபர்கைளப்
பட்டயத்தால் ெகான்று, அவர்களுைடய குழந்ைதகைளத் தைரேயாேட ேமாத ,
அவர்களுைடய கர்ப்பவத களின் வயற்ைறக் க ழித்துப்ேபாடுவாய் என்றான்.
13 அப்ெபாழுது ஆசேகல், இத்தைன ெபரிய காரியத்ைதச் ெசய்வதற்கு
நாையப்ேபாலஇருக்க றஉமதுஅடியான்எம்மாத்த ரம் என்றான். அதற்குஎலிசா: நீ
சீரியாவன்ேமல் ராஜாவாவாய் என்பைதக் ெயேகாவா எனக்குத் ெதரிவ த்தார்
என்றான். 14 இவன் எலிசாைவவ ட்டுப் புறப்பட்டு, தன் எஜமானிடத்த ற்கு
வந்தேபாது, அவன்: எலிசா உனக்கு என்ன ெசான்னான் என்று ேகட்டதற்கு;
இவன், நீர் இந்த வயாத சுகமாக ப் பைழப்பீர் என்று எனக்குச் ெசான்னான் என்று
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ெசால்லி, 15 மறுநாளிேல ஒரு சமுக்காளத்ைத எடுத்து, தண்ணீரிேல ேதாய்த்து
அவனுைடய முகத்தன்ேமல் வ ரித்தான்; அதனால் அவன் இறந்துேபானான்;
ஆசேகல்அவனுக்குப்பதலாக ராஜாவானான்.

யூதாவன்ராஜாவாகய ேயாராம்
16 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய ஆகாபன் மகன் ேயாராமுைடய ஐந்தாம்

வருட ஆட்சயல், ேயாசபாத் யூதாவ ேல இன்னும் ராஜாவாக இருக்கும்ேபாது,
ேயாசபாத்தன் மகனாகய ேயாராம் என்னும் யூதாவன் ராஜா ஆட்ச ெசய்யத்
துவங்கனான். 17 அவன் ராஜாவாக றேபாது முப்பத்த ரண்டு வயதாயருந்து,
எட்டு வருடங்கள் எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்தான். 18 அவன் இஸ்ரேவல்
ராஜாக்களின் வழிய ேல நடந்து, ஆகாபன் வீட்டார் ெசய்ததுேபாலச் ெசய்தான்;
ஆகாபன் மகள் அவனுக்கு மைனவயாயருந்தாள்; அவன் ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான். 19 ெயேகாவா: உன்
மகன்களுக்குள்ேள எந்நாளும் ஒரு வளக்ைக உனக்குக் கட்டைளயடுேவன்
என்று தம்முைடய தாசனாகய தாவீதுக்குச் ெசான்னபடிேய, அவனிமித்தம்
அவர் யூதாைவ முற்றலும் அழிக்கவல்ைல. 20 அவனுைடய நாட்களில்
யூதாவுைடய ஆளுைகயன்கீழிருந்த ஏேதாமியர்கள் கலகம்ெசய்து, தங்களுக்கு
ஒரு ராஜாைவ ஏற்படுத்த க்ெகாண்டார்கள். 21 அதனாேல ேயாராம் சகல
இரதங்கேளாடுங்கூட சாயீருக்குப் புறப்பட்டுப் ேபானான்; அவன் இரவல்
எழுந்தருந்து, தன்ைனச் சூழ்ந்துெகாண்ட ஏேதாமியர்கைளயும் இரதங்களின்
தைலவர்கைளயும் தாக்கயேபாது, மக்கள் தங்களுைடய கூடாரங்களுக்கு
ஓடிப்ேபானார்கள். 22 அப்படிேய யூதாவுைடய ஆளுைகயன் கீழிருந்த
ஏேதாமியர்கள், இந்நாள்வைரக்கும் இருக்க றதுேபால கலகம்ெசய்தார்கள்;
அக்காலத்தல்தாேன லிப்னா பட்டணத்தாரும் கலகம்ெசய்தார்கள். 23 ேயாராமின்
மற்ற ெசயல்பாடுகளும், அவன் ெசய்த அைனத்தும், யூதாவுைடய ராஜாக்களின்
நாளாகமப் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றது. 24 ேயாராம் இறந்து, தாவீதன்
நகரத்தல்தன்முன்ேனார்களுடன்அடக்கம்ெசய்யப்பட்டான்;அவனுக்குப் பதலாக
அவனுைடயமகனாகயஅகசயா ராஜாவானான்.

யூதாவன்ராஜாவாகயஅகசயா
25 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய ஆகாபன் மகன் ேயாராமுைடய பன்னிரண்டாம்

வருட ஆட்சய ேல, யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாராமின் மகன் அகசயா
ராஜாவானான். 26 அகசயா ராஜாவாக றேபாது, இருபத்த ரண்டு வயதாயருந்து,
ஒேர ஒரு வருடம் எருசேலமில் அரசாட்ச ெசய்தான்; இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய
ஒம்ரியன் மகளான அவனுைடய தாயன் ெபயர் அத்தாலியாள். 27 அவன்
ஆகாபுைடய வீட்டாரின் வழிேய நடந்து, ஆகாபன் வீட்டாைரப்ேபால்
ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்; அவன் ஆகாப்
வீட்டாேராேட சம்பந்தம் கலந்தருந்தான். 28 அவன் ஆகாபன் மகனாகய
ேயாராேமாேடகூடக் கீேலயாத்தலுள்ள ராேமாத்த ற்குச் சீரியாவன் ராஜாவாகய
ஆசேகேலாடு ேபாரிடப்ேபானான்; சீரியர்கள் ேயாராைமக் காயப்படுத்தனார்கள்.
29 ராஜாவாகய ேயாராம் தான் சீரியாவன் ராஜாவாகய ஆசேகேலாடு
ேபார்ெசய்யும்ேபாது, சீரியர்கள் ராமாவ ேல தன்ைன ெவட்டின காயங்கைள
ஆற்றக்ெகாள்ள ெயஸ்ரேயலுக்குப் ேபாயருந்தான்; ஆகாபன் மகனாகய
ேயாராம் வயாதயாயருந்ததால், யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாராமின் மகன்
அகசயாெயஸ்ரேயலில்இருக்கறஅவைனப்பார்ப்பதற்குப் ேபானான்.

அத்த யாயம் 9
ெயகூஇஸ்ரேவலின்ராஜாவாகஅப ேஷகம்ெசய்யப்படுதல்

1 அப்ெபாழுது தீர்க்கதரிச யாக ய எலிசா தீர்க்கதரிச களின் கூட்டத்தாரில்
ஒருவைன அைழத்து: நீ பயணத்தற்கான உைடயணிந்துெகாண்டு, இந்தத்
ைதலக்குப்பைய உன் ைகயல் எடுத்துக்ெகாண்டு, கீேலயாத்தலுள்ள
ராேமாத்த ற்குப் ேபா. 2 நீ அங்ேக ெசன்றபன்பு, ந ம்ச யன் மகனான
ேயாசபாத்தன் மகன் ெயகூ எங்ேக இருக்க றான் என்று பார்த்து, அங்ேக
ெசன்று, அவைனத் தன் சேகாதரர்களின் நடுவலிருந்து எழுந்தருக்கச்ெசய்து,
அவைன ஒரு உள் அைறய ேல அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், 3 ைதலக்குப்பைய
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எடுத்து, அவனுைடய தைலயன்ேமல் ஊற்ற : உன்ைன இஸ்ரேவலின்ேமல்
ராஜாவாக அப ேஷகம்ெசய்ேதன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்று
ெசால்லி, கதைவத் த றந்து தாமத க்காமல் ஓடிப்ேபா என்றான். 4 அப்படிேய
தீர்க்கதரிச யன் ஊழியக்காரனாகய அந்த வாலிபன் கீேலயாத்தலுள்ள
ராேமாத்த ற்குப் ேபானான். 5 அவன் அங்ேக ெசன்றேபாது, ேசனாத பத கள்
அங்ேக உட்கார்ந்தருந்தார்கள்; அப்ெபாழுது அவன்: ேசனாத பத ேய, உமக்குச்
ெசால்லேவண்டிய ஒரு வார்த்ைத உண்டு என்றான். அதற்கு ெயகூ: எங்களில்
யாருக்கு என்று ேகட்டதற்கு, அவன், ேசனாத பதயாகய உமக்குத்தான் என்றான்.
6 அவன் எழுந்து, அைறவீட்டிற்குள் ப ரேவச த்தான்; அவன் அந்தத் ைதலத்ைத
அவன் தைலயன்ேமல் ஊற்ற :, அவைன ேநாக்க : இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், உன்ைனக் ெயேகாவாவுைடய
மக்களாகய இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக அப ேஷகம்ெசய்ேதன். 7 நான் என்
ஊழியக்காரர்களாகய தீர்க்கதரிச களின் இரத்தப்பழிையயும், ெயேகாவாவுைடய
சகலஊழியக்காரர்களின்இரத்தப்பழிையயும், ேயசேபலின்ைகய ேலவாங்கும்படி
நீ உன் ஆண்டவனாகய ஆகாபன் குடும்பத்ைத அழித்துவ டேவண்டும்.
8 ஆகாபன் குடும்பெமல்லாம் அழியும்படி, நான் ஆகாபுக்குச் சுவரில் நீர்வடும்
ஒரு நாய்முதலாக இருக்காதபடி, இஸ்ரேவலிேல அவனுைடயவர்களில்
அடிைமபட்டவைனயும் மற்றவைனயும் கருவறுத்து, 9 ஆகாபன் குடும்பத்ைத
ேநபாத்தன் மகனாகய ெயெராெபயாமின் குடும்பத்த ற்கும், அகயாவன்
மகனாகய பாஷாவன் குடும்பத்த ற்கும் சரியாக்குேவன். 10 ேயசேபைல
ெயஸ்ரேயலின் நலத்த ேல நாய்கள் தன்றுவடும்; அவைளஅடக்கம்ெசய்க றவன்
இல்ைலெயன்று ெசால்க றார் என்று ெசால்லி, கதைவத் த றந்து ஓடிப்ேபானான்.
11 ெயகூ தன் எஜமானுைடய ஊழியக்காரர்களிடத்த ற்குத் தரும்பவந்தேபாது,
அவர்கள் அவைன ேநாக்க : சுகெசய்தயா? அந்தப் பய த்தயக்காரன்
உன்னிடத்த ற்கு எதற்காக வந்தான் என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அவன்:
அந்த மனிதைனயும், அவன் ெசான்ன காரியத்ைதயும் நீங்கள் அறவீர்கள்
என்றான். 12 அதற்கு அவர்கள்: அது ெபாய், அைத எங்களுக்குச் ெசால்லும்
என்றார்கள். அப்ெபாழுது அவன்: நான் உன்ைன இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக
அப ேஷகம்ெசய்ேதன் என்று ெயேகாவா உைரக்க றார் என்று இன்ன இன்ன
ப ரகாரமாக என்னிடத்தல் ெசான்னான் என்றான். 13 அப்ெபாழுது அவர்கள்
துரிதமாக அவரவர் தங்கள் ஆைடகைளப் படிகளின் உயரத்தல் அவனுக்கு கீேழ
வ ரித்து, எக்காளம்ஊத : ெயகூராஜாவானான்என்றார்கள்.

ேயாராைமயும்அகசயாைவயும்ெயகூெகான்றுேபாடுதல்
14 அப்படிேய ந ம்ச யன் மகனாகய ேயாசபாத்தன் மகன் ெயகூ என்பவன்

ேயாராமுக்கு வ ேராதமாக சத த்த ட்டம் தீட்டினான்; ேயாராேமா இஸ்ரேவலர்கள்
எல்ேலாேராடுங்கூட கீேலயாத்தலுள்ள ராேமாத்த ேல சீரியாவன் ராஜாவாகய
ஆசேகலினிமித்தம் காவல் ைவத்துைவத்தான். 15 ஆனாலும் சீரியாவன்
ராஜாவாகய ஆசேகேலாேட ெசய்த ேபாரிேல, சீரியர்கள் தன்ைன ெவட்டின
காயங்கைள ெயஸ்ரேயலிேல ஆற்றக்ெகாள்வதற்கு, ராஜாவாகய ேயாராம்
தரும்ப ப்ேபாயருந்தான். ெயகூஎன்பவன்;இதுஉங்களுக்குச்சம்மதமாயருந்தால்
ெயஸ்ரேயலில் இைத அறவக்க றதற்கு ஒருவரும் பட்டணத்தலிருந்து
தப்ப ச்ெசல்ல வ டாதருங்கள் என்றான். 16 அப்ெபாழுது ெயகூ இரதத்தன்ேமல்
ஏற , ெயஸ்ரேயலுக்கு ேநராகப் ேபானான், ேயாராம் அங்ேக வயாதயாகக்
க டந்தான்; ேயாராைமப்பார்க்க, யூதாவன் ராஜாவாகய அகசயாவும் அங்ேக
வந்தருந்தான். 17 ெயஸ்ரேயலில் ேகாபுரத்தன்ேமல் ந ற்க ற ஜாமக்காரன்,
ெயகூவன்கூட்டம்வருகறைதக்கண்டு: ஒருகூட்டத்ைதக்காண்க ேறன்என்றான்.
அப்ெபாழுது ேயாராம்: நீ ஒரு குதைரவீரைனக் கூப்ப ட்டு, அவர்களுக்கு எத ராக
அனுப்ப சமாதானமா என்று ேகட்கச்ெசால் என்றான். 18 அந்தக் குதைரவீரன்:
அவனுக்கு எத ர்ெகாண்டுேபாய், சமாதானமா என்று ராஜா ேகட்கச்ெசான்னார்
என்றான். அதற்கு ெயகூ: சமாதானத்ைதப்பற்ற உனக்கு என்ன? என்
பன்ேன தரும்பவா என்றான். அப்ெபாழுது ஜாமக்காரன்: அனுப்பப்பட்டவன்
அவர்கள் இருக்கும் இடம்வைர ேபானேபாதலும் தரும்பவரவல்ைல என்றான்.
19 ஆைகயால் ேவெறாரு குதைரவீரைன அனுப்பனான், அவன் அவர்களிடத்தல்
ேபாய்: சமாதானமா என்று ராஜா ேகட்கச்ெசான்னார் என்றான். அதற்கு
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ெயகூ: சமாதானத்ைதப்பற்ற உனக்கு என்ன? என் பன்ேன தரும்பவா
என்றான். 20 அப்ெபாழுது ஜாமக்காரன்: அவன் அவர்கள் இருக்கும் இடம்வைர
ேபானேபாதலும் தரும்பவரவல்ைல என்றும், ஓட்டுக றது ந ம்சயன்
மகனாகய ெயகூ ஓட்டுகறதுேபால இருக்க றது; அத ேவகமாக ஓட்டுக றான்
என்றும் ெசான்னான். 21 அப்ெபாழுது ேயாராம்: இரதத்ைத ஆயத்தப்படுத்து
என்றான்; அவனுைடய இரதத்ைத ஆயத்தப்படுத்தனேபாது, இஸ்ரேவலின்
ராஜாவாகய ேயாராமும், யூதாவன் ராஜாவாகய அகசயாவும் அவனவன்
தன்தன் இரதத்தல் ஏற ெயகூவுக்கு ேநராகப் புறப்பட்டு, ெயஸ்ரேயலயனாகய
நாேபாத்தன் நலத்த ேல அவனுக்கு எத ர்ப்பட்டார்கள். 22 ேயாராம் ெயகூைவக்
கண்டவுடேன: ெயகூேவ, சமாதானமா என்றான். அதற்கு ெயகூ: உன் தாயாகய
ேயசேபலின் ேவச த்தனங்களும் அவளுைடய பல்லி சூனியங்களும், இத்தைன
ஏராளமாயருக்கும்ேபாது சமாதானம் ஏது என்றான். 23அப்ெபாழுது ேயாராம் தன்
இரதத்ைதத் தருப்ப க்ெகாண்டு ஓடிப்ேபாய், அகசயாைவ ேநாக்க : அகசயாேவ,
இது சத என்றான். 24 ெயகூ தன் ைகயால் வல்ைல நாேணற்ற , அம்பு
ேயாராமுைடய ெநஞ்சல் ஊடுருவப் ேபாகத்தக்கதாக, அவைன அவனுைடய
புயங்களின் நடுேவ எய்தான்; அதனால் அவன் தன் இரதத்த ேல சுருண்டு
வழுந்தான். 25 அப்ெபாழுது ெயகூ, தன் ேசனாத பதயாகய ப த்காைர
ேநாக்க : அவைன எடுத்து, ெயஸ்ரேயலயனாகய நாேபாத்தன் வயல்நலத்தல்
எற ந்துேபாடு; நானும் நீயும் ஒன்றுேசர்ந்து அவனுைடய தகப்பனாகய ஆகாபன்
பன்ேன குதைரயல் ஏறவருகறேபாது, ெயேகாவா இந்த ஆக்கைனைய
அவன்ேமல் சுமத்தனார் என்பைத நைனத்துக்ெகாள். 26 ேநற்று நாேபாத்தன்
இரத்தத்ைதயும், அவனுைடய மகன்களின் இரத்தத்ைதயும் கண்ேடன் அல்லவா
என்றும், இந்த நலத்தல் உனக்கு நீதையச் சரிக்கட்டுேவன் என்றும் அப்ெபாழுது
ெயேகாவா ெசான்னாேர; இப்ேபாதும் அவைன எடுத்து, ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதயன்படிேய இந்த நலத்தல் எற ந்துேபாடு என்றான். 27இைத யூதாவன்
ராஜாவாகய அகசயா கண்டு, ேதாட்டத்தன் வீட்டுவழியாக ஓடிப்ேபானான்;
ெயகூ அவைனப் பன்ெதாடர்ந்து: அவைனயும் இரதத்த ேல ெவட்டிப்ேபாடுங்கள்
என்றான்; அவர்கள் இப்ேலயாம் அருகல் இருக்கற கூர் என்னும் மைலயன்ேமல்
ஏறுகறவழிய ேலஅப்படிச்ெசய்தார்கள்;அவன்ெமக ேதாவுக்குஓடிப்ேபாய்அங்ேக
இறந்துேபானான். 28 அவனுைடய ேவைலக்காரர்கள் அவைன இரதத்தல் ஏற்ற
எருசேலமுக்குக் ெகாண்டுேபாய், அவைனத் தாவீதன் நகரத்தல் அவனுைடய
முன்ேனார்கேளாடு அவனுைடய கல்லைறய ேல அடக்கம்ெசய்தார்கள். 29 இந்த
அகசயா, ஆகாபுைடய மகனாகய ேயாராமின் பத ேனாராம் வருடத்தல்
யூதாவன்ேமல் ராஜாவானான்.

ேயசேபல்ெயகூவனால்ெகால்லப்படுதல்
30 ெயகூ ெயஸ்ரேயலுக்கு வந்தான்; அைத ேயசேபல் ேகட்டேபாது, தன்

கண்களுக்கு ைமய ட்டு, தன் தைலைய அலங்கரித்துக்ெகாண்டு, ஜன்னல்
வழியாக எட்டிப்பார்த்து, 31 ெயகூ பட்டணத்து நுைழவாயலுக்கு வந்தேபாது,
அவள்: தன் ஆண்டவைனக் ெகான்ற ச ம்ரி பாதுகாக்கப்பட்டானா என்றாள்.
32 அப்ெபாழுது அவன் தன் முகத்ைத அந்த ஜன்னலுக்கு ேநராக ஏெறடுத்து:
என்னுடன்இருக்கறது யார் யார் என்று ேகட்டதற்கு, இரண்டுமூன்றுஅதகாரிகள்
அவைன எட்டிப்பார்த்தார்கள். 33அப்ெபாழுது அவன்: அவைளக் கீேழ தள்ளுங்கள்
என்றான்; அப்படிேய அவைளக் கீேழ தள்ளினதால், அவளுைடய இரத்தம்
சுவரிலும் குதைரகளிலும் ெதற த்தது; அவன் அவைள மித த்துக்ெகாண்டு,
34 உள்ேளேபாய், சாப்ப ட்டுக் குடித்த பன்பு: நீங்கள் ேபாய் சப க்கப்பட்ட அந்த
ெபண்ைணப் பார்த்து, அவைள அடக்கம் ெசய்யுங்கள்; அவள் ஒரு ராஜகுமாரத்த
என்றான். 35 அவர்கள் அவைள அடக்கம்ெசய்யப்ேபாக றேபாது, அவளுைடய
தைலேயாட்ைடயும் கால்கைளயும் உள்ளங்ைககைளயும் தவ ர ேவெறான்ைறயும்
காணவல்ைல. 36ஆைகயால்அவர்கள் தரும்பவந்துஅவனுக்குஅறவத்தார்கள்;
அப்ெபாழுதுஅவன்: இதுெயேகாவா தஸ்பயனாகய எலியா என்னும் தம்முைடய
ஊழியக்காரைனக்ெகாண்டு ெசான்ன வார்த்ைத; ெயஸ்ரேயலின் நலத்த ேல
நாய்கள் ேயசேபலின்மாம்சத்ைதத் தன்னும் என்றும், 37இதுதான் ேயசேபெலன்று
ெசால்லமுடியாத அளவற்கு, ேயசேபலின் ப ேரதம் ெயஸ்ரேயலின் நலத்த ேல
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வயல்ெவளியன்ேமல் ேபாடும் எருைவப்ேபால் ஆகும் என்றும் ெசான்னாேர
என்றான்.

அத்த யாயம் 10
ஆகாபன்குடும்பத்தனர்ெகால்லப்படுதல்

1 ஆகாபுக்குச் சமாரியாவ ேல எழுபது மகன்கள் இருந்ததால், ெயகூ
சமாரியாவலிருக்கற ெயஸ்ரேயலின் ப ரபுக்களாகய மூப்பர்களிடத்த ற்கும்,
ஆகாபுைடய பள்ைளகைள வளர்க்க றவர்களிடத்த ற்கும் கடிதங்கைள
எழுதயனுப்பனான். 2 அதல்: உங்கள் எஜமானுைடய மகன்கள்
உங்கேளாடிருக்க றார்கேள; இரதங்களும், குதைரகளும், பாதுகாப்பான
பட்டணமும்ஆயுதங்களும் உங்களுக்கு இருக்கறேத. 3இப்ேபாதும் இந்தக் கடிதம்
உங்களிடத்தல்வரும்ேபாதுநீங்கள்உங்கள்எஜமானுைடயமகன்களில்உத்தமமும்
ெசம்ைமயுமாயருக்க றவைனப் பார்த்து, அவைன அவன் தகப்பனுைடய
சங்காசனத்தன்ேமல் ைவத்து, உங்கள் எஜமானுைடய குடும்பத்துக்காக
ேபார்ெசய்யுங்கள் என்று எழுதப்பட்டிருந்தது. 4அவர்கள் மிகவும் பயந்து: இேதா,
இரண்டு ராஜாக்கள் அவனுக்கு முன்பாக ந ற்கவல்ைலேய; நாங்கள் எப்படி
ந ற்ேபாம் என்றார்கள். 5 ஆைகயால் அரண்மைன வசாரிப்புக்காரனும், நகர
வ சாரிப்புக்காரனும், மூப்பர்களும், பள்ைளகளின் வ சாரிப்புக்காரர்களும்:
நாங்கள் உமது அடியார்கள், நீர் எங்களுக்குச் ெசால்வைதெயல்லாம் ெசய்ேவாம்;
நாங்கள் ஒருவைரயும் ராஜாவாக்குவதல்ைல; உமது பார்ைவக்கு நலமானைதச்
ெசய்யும் என்று ெயகூவுக்குச் ெசால்லியனுப்பனார்கள். 6 அப்ெபாழுது
அவன்: அவர்களுக்கு இரண்டாம் கடிதத்ைத எழுதனான்; அதல்: நீங்கள்
என்ேனாடு ேசர்ந்து என் ெசால்ைலக் ேகட்பீர்களானால், உங்கள்ஆண்டவனுைடய
மகன்களின் தைலகைளத் துண்டித்து, நாைள இந்ேநரத்தல் ெயஸ்ரேயலுக்கு
என்னிடத்தல் வாருங்கள் என்று எழுதப்பட்டிருந்தது. ராஜாவன் மகன்களாகய
எழுபதுேபரும் தங்கைள வளர்க்க ற பட்டணத்தன் ெபரிய மனிதர்கேளாடு
இருந்தார்கள். 7 இந்த கடிதம் அவர்களிடத்தல் வந்தேபாது, அவர்கள் ராஜாவன்
மகன்களாகய எழுபது ேபைரயும் ப டித்து ெவட்டி, அவர்கள் தைலகைளக்
கூைடகளில் ைவத்து, ெயஸ்ரேயலிலிருக்கற அவனிடத்த ற்கு அனுப்பனார்கள்.
8 அனுப்பப்பட்ட ஆள் வந்து: ராஜகுமாரரின் தைலகைளக் ெகாண்டுவந்தார்கள்
என்று அவனுக்கு அறவத்தேபாது, அவன் வடியற்காலம்வைர அைவகைள
பட்டணத்து நுைழவாயலில் இரண்டு குவயலாகக் குவத்து ைவயுங்கள்
என்றான். 9 மறுநாள் காலேம அவன் ெவளிேயவந்து நன்று, சகல மக்கைளயும்
ேநாக்க : நீங்கள் நீத மான்களல்லவா? இேதா, நான் என் எஜமானுக்கு
வேராதமாக சத த்த ட்டம் தீட்டி அவைனக் ெகான்றுேபாட்ேடேன; ஆனாலும்
இவர்கள் எல்ேலாைரயும் ெகான்றவன் யார்? 10 ஆதலால் ெயேகாவா ஆகாபன்
குடும்பத்தாருக்கு வ ேராதமாகச் ெசான்ன ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதகளில்
ஒன்றும் தைரய ேல வழவல்ைல என்பைத அற ந்துெகாள்ளுங்கள்; ெயேகாவா
தம்முைடய ஊழியக்காரனாகய எலியாைவக்ெகாண்டு ெசான்னைதச் ெசய்தார்
என்றான். 11 ெயஸ்ரேயலிலும் ஆகாபன் குடும்பத்தாரில் மீதயான யாவைரயும்,
அவனுக்கு இருந்த எல்லா மந்த ரிகைளயும், அவைனச் ேசர்ந்த மனிதர்கைளயும்,
அவனுைடய ஆசாரியர்கைளயும், அவனுக்கு ஒருவைரயும் மீதயாக ைவக்காதபடி,
ெயகூ ெகான்றுேபாட்டான். 12 பன்பு அவன் எழுந்து சமாரியாவுக்குப் ேபாகப்
புறப்பட்டான்; வழிய ேல அவன் ஆட்டு ேராமம் கத்தரிக்க ற ேமய்ப்பரின் ஊர்
இருக்கும் இடத்த ற்கு வந்தேபாது, 13 யூதாவன் ராஜாவாகய அகசயாவன்
சேகாதரர்கைள அங்ேக கண்டு, நீங்கள் யார் என்று ேகட்டான். அவர்கள்: நாங்கள்
அகசயாவன் சேகாதரர்கள்; நாங்கள் ராஜாவன் பள்ைளகைளயும் ராஜாத்தயன்
பள்ைளகைளயும் நலம்வ சாரிப்பதற்குப் ேபாக ேறாம் என்றார்கள். 14அப்ெபாழுது
அவன்: இவர்கைள உய ேராேட ப டியுங்கள் என்றான்; அவர்கைள உய ேராேட
ப டித்து, நாற்பத்த ரண்டுேபர்களாகய அவர்கைள ஆட்டு ேராமம் கத்தரிக்க ற
கணற்றன் அருகல் ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள்; அவர்களில் ஒருவைனயும் அவன்
மீதயாக வ டவல்ைல. 15 அவன் அந்த இடத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டேபாது, தனக்கு
எத ர்ப்பட்டேரகாபன்மகனாகயேயானதாைபச்சந்த த்து,அவைனஉபசரித்து: என்
இருதயம் உன் இருதயத்ேதாேட ெசம்ைமயாக இருக்க றதுேபால உன் இருதயமும்
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ெசம்ைமயாக இருக்க றதா என்று ேகட்டான். அதற்கு ேயானதாப்: அப்படிேய
இருக்க றது என்றான்; அப்படியானால், உன் ைகையத் தா என்று ெசான்னான்;
அவன் தன் ைகையக் ெகாடுத்தேபாது, அவைனத் தன்னிடத்தல் இரதத்தன்ேமல்
ஏறவரச்ெசால்லி, 16 நீ என்ேனாேட கூடவந்து ேயேகாவாக்காக எனக்கு இருக்கற
பக்தைவராக்கயத்ைதப் பார் என்றான்; அப்படிேய இவைன அவனுைடய
இரதத்தன்ேமல் ஏற்றனார்கள். 17அவன் சமாரியாவுக்கு வந்தேபாது, ெயேகாவா
எலியாேவாேட ெசான்ன வார்த்ைதயன்படிேய, சமாரியாவல் ஆகாபுக்கு மீதயான
யாவரும்அழியும்வைரெகான்றுேபாட்டான்.

பாகாலின்தீர்க்கதரிச கள்ெகால்லப்படுதல்
18 பன்பு ெயகூ மக்கைளெயல்லாம் கூட்டி, அவர்கைள ேநாக்க : ஆகாப்

பாகாைலச் ேசவ த்தது ெகாஞ்சம், ெயகூ அவைனச் ேசவ ப்பது மிகுத .
19 இப்ேபாதும் பாகாலின் சகல தீர்க்கதரிச கைளயும், அவனுைடய சகல
பணிவைடக்காரர்கைளயும், அவனுைடய சகல ஆசாரியர்கைளயும் என்னிடத்தல்
வரவைழயுங்கள்; ஒருவனும் வடுபடக்கூடாது; நான் பாகாலுக்குப் ெபரிய
பலிய டப்ேபாக ேறன்; வராதவன் எவேனா அவன் உயேராடிருப்பதல்ைல
என்றான்; பாகாலின் பணிவைடக்காரர்கைள அழிக்கும்படி ெயகூ இைதத்
தந்த ரமாகச் ெசய்தான். 20 பாகாலுக்குப் பண்டிைகயன் ஆசரிப்பு நாைள
நயமியுங்கள் என்று ெயகூ ெசான்னான்; அப்படிேய நயமித்தார்கள். 21 ெயகூ
இஸ்ரேவல் ேதசெமங்கும் அைதச் ெசால்லியனுப்பனதால், பாகாலின்
பணிவைடக்காரர்கள் எல்ேலாரும் வந்தார்கள்; வராதவன் ஒருவனுமில்ைல;
அவர்கள் பாகாலின் ேகாவலுக்குள் ப ரேவச த்ததால் பாகாலின் ேகாவல்
நான்குபுறமும் நைறந்தருந்தது. 22 அப்ெபாழுது அவன், ஆைடகள் ைவக்கும்
அைறகளின் கண்காணிப்பாளைன ேநாக்க : பாகாலின் பணிவைடக்காரர்கள்
அைனவருக்கும் ஆைடகைள எடுத்துக்ெகாண்டுவா என்றான்; அவர்களுக்கு
ஆைடகைள எடுத்துக்ெகாண்டுவந்தான். 23 பன்பு ெயகூ: ேரகாபன்
மகனாகய ேயானதாேபாடுகூடப் பாகாலின் ேகாவலுக்குள் ெசன்று, பாகாலின்
பணிவைடக்காரர்கைள ேநாக்க : பாகாலின் ஊழியக்காரர்கைளத் தவ ர
ெயேகாவாவன் ஊழியக்காரர்களில் ஒருவரும் இங்ேக உங்கேளாடு இருக்காமல்
கவனமாகப் பாருங்கள் என்றான். 24 அவர்கள் பலிகைளயும் சர்வாங்க
தகனங்கைளயும் ெசலுத்த உட்ப ரேவச த்த பன்பு, ெயகூ ெவளிய ேல
எண்பதுேபைரத்தனக்குஆயத்தமாகைவத்து: நான்உங்கள்ைகயல்ஒப்புவக்க ற
மனிதர்களில் ஒருவைன எவன் தப்பவடுகறாேனா அவனுைடய ஜீவனுக்குப்
பதலாக அவைனத் தப்பவ ட்டவனுைடய ஜீவன் ஈடாயருக்கும் என்றான்.
25 சர்வாங்க தகனபலிய ட்டுத் தீர்ந்தேபாது, ெயகூ வீரர்கைளயும் அவர்களின்
தைலவர்கைளயும் ேநாக்க : உள்ேளேபாய், அவர்கைள ெவட்டிப்ேபாடுங்கள்;
ஒருவைரயும் ெவளிேய வ டேவண்டாம் என்றான்; அப்படிேய பட்டயக்கருக்கனால்
வீரர்களும் அவர்களின் தைலவர்களும் அவர்கைள ெவட்டி எற ந்துேபாட்டு,
பாகாலின் ேகாவைலச் ேசர்ந்த இடெமங்கும் ேபாய், 26 ேகாவலின் சைலகைள
ெவளிேய எடுத்துவந்து, அைவகைளத் தீக்ெகாளுத்த , 27 சைலையத் தகர்த்து,
பாகாலின் ேகாவைல இடித்து, அைத இந்நாள்வைரக்கும் இருக்க றதுேபால
கழிப்ப டமாக்கனார்கள். 28 இப்படிேய ெயகூ பாகாைல இஸ்ரேவலில்
இல்லாமல் அழித்துப்ேபாட்டான். 29 ஆனாலும் ெபத்ேதலிலும் தாணிலும் ைவத்த
ெபாற்கன்றுக்குட்டிகளால், இஸ்ரேவைலப் பாவம்ெசய்யைவத்த ேநபாத்தன்
மகனாகய ெயெராெபயாமின் பாவங்கைள ெயகூ வட்டுவலகவல்ைல.
30ெயேகாவாெயகூைவேநாக்க : என்பார்ைவக்குச்ெசம்ைமயானைதநீநன்றாகச்
ெசய்து, என் இருதயத்தல் இருந்தபடிெயல்லாம் ஆகாபன் குடும்பத்த ற்குச்
ெசய்ததால், உன் மகன்கள் இஸ்ரேவலுைடய சங்காசனத்தன்ேமல்
நான்கு தைலமுைறயாக வீற்றருப்பார்கள் என்றார். 31 ஆனாலும் ெயகூ
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவன் நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி
தன் முழு இருதயத்ேதாடும் நடக்கக் கவைலப்படவல்ைல; இஸ்ரேவைலப்
பாவம்ெசய்யைவத்த ெயெராெபயாமின் பாவங்கைள வ ட்டு அவன் வலகவும்
இல்ைல. 32 அந்நாட்கள்முதல் ெயேகாவா இஸ்ரேவைலக் குைறந்துேபாகச்
ெசய்தார்;ஆசேகல்அவர்கைளஇஸ்ரேவலின்எல்ைலகளிெலல்லாம்ேதாற்கடித்து,
33 ேயார்தான் நத துவங்கக் க ழக்கலுள்ள அர்ேனான் நத க்கு அருகலுள்ள
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ஆேராேவர்முதற்ெகாண்டிருக்க ற கீேலயாத்தலும் பாசானிலுமுள்ளகாத்தயர்கள்,
ரூபனியர்கள், மனாேசயர்கள்இவர்களுைடய ேதசமாக ய கீேலயாத் முழுவைதயும்
ேதாற்கடித்தான். 34 ெயகூவன் மற்ற ெசயல்பாடுகளும், அவன் ெசய்த யாவும்,
அவனுைடய அைனத்து வல்லைமயும் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப்
புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றது. 35 ெயகூ இறந்தபன், அவைனச் சமாரியாவல்
அடக்கம்ெசய்தார்கள்; அவனுைடய இடத்தல் அவன் மகனாகய ேயாவாகாஸ்
ராஜாவானான். 36 ெயகூ சமாரியாவ ேல இஸ்ரேவலின்ேமல் அரசாட்ச ெசய்த
நாட்கள்இருபத்ெதட்டுவருடங்கள்.

அத்த யாயம் 11
அத்தாலியாளும்ேயாவாசும்

1 அகசயாவன் தாயாகய அத்தாலியாள் தன் மகன் இறந்துேபானைதக்
கண்டேபாது, எழும்ப ராஜவம்சத்தார்கள் அைனவைரயும் ெகாைலெசய்தாள்.
2 ராஜாவாகய ேயாராமின் மகளும் அகசயாவன் சேகாதரியுமாக ய ேயாேசபாள்,
ெகாைலெசய்யப்படுக ற ராஜகுமாரரின்நடுவலிருக்கறஅகசயாவன்மகனாகய
ேயாவாைச யாருக்கும் ெதரியாமல் எடுத்தாள்; அவன் ெகால்லப்படாதபடி,
அவைனயும் அவன் வளர்ப்புத் தாையயும் அத்தாலியாளுக்குத் ெதரியாமல்
படுக்ைகயைறயல் ஒளித்துைவத்தார்கள். 3 இவேளாேடகூட அவன்
ஆறுவருடங்கள் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தல் மைறத்துைவக்கப்பட்டிருந்தான்;
அத்தாலியாள் ேதசத்தன்ேமல் அரசாட்ச ெசய்தாள். 4 ஏழாம் வருடத்த ேல
ேயாய்தாநூறுேபருக்குஅத பத கைளயும் தைலவர்கைளயும் காவலாளர்கைளயும்
அைழப்ப த்து, அவர்கைளத் தன்னிடத்தல் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ேல
வரச்ெசால்லி, அவர்கேளாடு உடன்படிக்ைகெசய்து, அவர்கைளக்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ேல உடன்படிக்ைக ெசய்துெகாண்டு, அவர்களுக்கு
ராஜாவன் மகைனக் காண்பத்து, 5அவர்கைள ேநாக்க : நீங்கள் ெசய்யேவண்டிய
காரியம் என்னெவன்றால், ஓய்வுநாளில் முைறப்படி இங்ேக வருகற
உங்களில் மூன்றல் ஒரு பங்கு ராஜாவன் அரண்மைனையக் காவல்
காக்கேவண்டும். 6 மூன்றல் ஒரு பங்கு சூர் என்னும் வாசலிலும், மூன்றல்
ஒரு பங்கு காவலாளர்களின் காவலின் பன்ேன இருக்கற வாசலிலுமிருந்து
ஆலயக்காவைலப் பத்த ரமாகக் காக்கேவண்டும். 7 இப்படிேய ஓய்வு
நாளில் முைறப்படிேய உங்களில் இரண்டு பங்குேபர், ராஜாவனிடத்தல்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதக் காவல் காக்கேவண்டும். 8 நீங்கள் அவரவர்
தங்கள் ஆயுதங்கைளக் ைகய ேல ப டித்தவர்களாக, ராஜாைவச் சுற்றலும்
வரிைசயாக ந ற்கேவண்டும்; வரிைசகளுக்குள் புகுந்துவருகறவன் ெகாைல
ெசய்யப்படேவண்டும்; ராஜா ெவளிேய ேபாகும்ேபாதும் உள்ேள வரும்ேபாதும்
நீங்கள் அவேராேட இருங்கள் என்றான். 9 ஆசாரியனாகய ேயாய்தா
கட்டைளய ட்டபடிெயல்லாம் நூறுேபருக்கு அத பத கள் ெசய்து, அவரவர்
ஓய்வுநாளில் முைறப்படி வருகறவர்களும் ேபாக றவர்களுமாகய தங்கள்
மனிதர்கைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு, ஆசாரியனாகய ேயாய்தாவனிடத்தல்
வந்தார்கள். 10ஆசாரியன்ெயேகாவாவன்ஆலயத்தல் தாவீதுராஜாைவத்தருந்த
ஈட்டிகைளயும் ேகடகங்கைளயும் நூறுேபருக்கு அத பத களிடத்தல் ெகாடுத்தான்.
11 காவலாளர்கள் அவரவர் தங்கள் ஆயுதங்கைளப் ப டித்தவர்களாக, ஆலயத்தன்
வலப்பக்கம் ெதாடங்க அதன் இடப்பக்கம்வைர, பலிபீடத்த ற்கு எத ராகவும்
ஆலயத்த ற்கு எத ராகவும் ராஜாைவச் சுற்றலும் நன்றார்கள். 12 அப்ெபாழுது
அவன்: ராஜகுமாரைன ெவளிேய ெகாண்டுவந்து, க ரீடத்ைத அவன்ேமல்
ைவத்து, சாட்ச யன் ஆகமத்ைத அவன் ைகய ேல ெகாடுத்தான்; இப்படி
அவைன ராஜாவாக்க அப ேஷகம் ெசய்து: ராஜா வாழ்க என்று ெசால்லி
கரங்கைளத் தட்டினார்கள். 13 ஓடிவருகற மக்களின் ஆரவாரத்ைத அத்தாலியாள்
ேகட்டேபாது: அவள் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தலுள்ள மக்களிடம் வந்து,
14 இேதா, முைறைமயன்படிேய ராஜா தூண் அருகல் நற்க றைதயும், ராஜாவன்
அருகல் நற்க ற ப ரபுக்கைளயும், எக்காளம் ஊதுகறவர்கைளயும், ேதசத்து
மக்கள் எல்ேலாரும் சந்ேதாஷப்பட்டு எக்காளம் ஊதுகறைதயும் கண்டவுடேன,
அத்தாலியாள் தன் ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டு: துேராகம் துேராகம்
என்று சத்தமிட்டாள். 15 ஆசாரியனாகய ேயாய்தா இராணுவத்தைலவர்களாகய
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நூறுேபருக்கு அத பத களானவர்களுக்குக் கட்டைளய ட்டு: இவைள
வரிைசகளுக்கு ெவளிேய ெகாண்டுேபாங்கள்; இவைளப் பன்பற்றுகறவைனப்
பட்டயத்தாேல ெவட்டிப்ேபாடுங்கள் என்றான். ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தல்
அவைளக் ெகால்லக்கூடாது என்று ஆசாரியன் ெசால்லியருந்தான். 16 அவர்கள்
அவளுக்கு இடம் உண்டாக்கனேபாது, ராஜாவன் அரண்மைனக்குள் குதைரகள்
நுைழகற வழிய ேல அவள் ேபாகும்ேபாது, அவைளக் ெகான்றுேபாட்டார்கள்.
17 அப்ெபாழுது ேயாய்தா, அவர்கள் ெயேகாவாவுைடய மக்களாயருக்கும்படிக்கு,
ராஜாவும் மக்களும் கர்த்தேராேட உடன்படிக்ைகெசய்யவும், ராஜாவும் மக்களும்
ஒருவேராெடாருவர் உடன்படிக்ைகெசய்யவும் ெசய்து, 18 பன்பு ேதசத்தன்
மக்கள் எல்ேலாரும் பாகாலின் ேகாவலுக்குப் ேபாய், அைத இடித்து,
அதன் பலிபீடங்கைளயும் சைலகைளயும் முற்றலும் உைடத்து, பாகாலின்
பூசாரியாக ய மாத்தாைனப் பலிபீடங்களுக்கு முன்பாகக் ெகான்றுேபாட்டார்கள்.
ஆசாரியன் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைத வ சாரிக்கும் அத காரிகைள
ஏற்படுத்தனான். 19 நூறுேபருக்கு அத பத கைளயும், தைலவர்கைளயும்,
காவலாளர்கைளயும்ேதசத்தன்மக்கைளயும்கூட்டி,ராஜாைவக்ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தலிருந்து இறங்கச்ெசய்து, அவைனக் காவலாளர்களின் வாசல்
வழியாக ராஜஅரண்மைனக்கு அைழத்துக்ெகாண்டு ேபானார்கள்; அங்ேக
அவன் ராஜாக்களுைடய சங்காசனத்தன்ேமல் உட்கார்ந்தான். 20 ேதசத்தன்
மக்கள் எல்ேலாரும் மக ழ்ந்து, நகரம் அைமதலானது. அத்தாலியாைளேயா
ராஜாவன்அரண்மைனஅருகல்பட்டயத்தால்ெகான்றுேபாட்டார்கள். 21ேயாவாஸ்
ராஜாவாக றேபாதுஏழுவயதாயருந்தான்.

அத்த யாயம் 12
ேயாவாஸ்ேதவாலயத்ைதப் பழுதுபார்த்தல்

1 ெயகூவன் ஏழாம் வருட ஆட்சயல் ேயாவாஸ் ராஜாவாக , எருசேலமிேல
நாற்பது வருடங்கள் அரசாட்ச ெசய்தான்; ெபெயர்ெசபா ஊைரச் ேசர்ந்த
அவனுைடய தாயன் ெபயர் ச ப யாள். 2ஆசாரியனாகய ேயாய்தா ேயாவாசுக்கு
அறவுைரெசய்த நாட்கெளல்லாம் அவன் ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குச்
ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான். 3 ேமைடகைள மாத்த ரம் அகற்றவல்ைல; மக்கள்
இன்னும் ேமைடகள்ேமல் பலிய ட்டுத் தூபம் காட்டிவந்தார்கள். 4 ேயாவாஸ்
ஆசாரியர்கைளேநாக்க : ெயேகாவாவுைடயஆலயத்த ற்குக்ெகாண்டுவரப்படுக ற
ப ரதஷ்ைட ெசய்யப்பட்ட ெபாருட்களாகய எல்லாப் பணத்ைதயும், மக்களின்
வரிப்பணத்ைதயும், மீட்புக்காக மத க்கப்படுக ற ஆட்களின் பணத்ைதயும்,
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குக் ெகாண்டுவரும்படி அவரவர் தம்தம் மனத ேல
நயமித்தருக்கும் எல்லாப் பணத்ைதயும், 5 ஆசாரியர்கள் அவரவர் தங்களுக்கு
அறமுகமானவர்களின் ைகயல் வாங்க க்ெகாண்டு, ஆலயத்தல் எங்ெகங்ேக
பழுது இருக்கறேதா, அங்ேகெயல்லாம் ஆலயத்ைதப் பழுதுபார்க்கேவண்டும்
என்றான். 6ஆனாலும் ராஜாவாகய ேயாவாசன் இருபத்துமூன்றாம் வருடம்வைர
ஆசாரியர்கள் ஆலயத்ைதப் பழுதுபார்க்காததால், 7 ராஜாவாகய ேயாவாஸ்
ஆசாரியனாகய ேயாய்தாைவயும் மற்ற ஆசாரியர்கைளயும் அைழப்ப த்து:
நீங்கள் ஆலயத்ைத ஏன் பழுதுபார்க்கவல்ைல? இனி நீங்கள் உங்களுக்கு
அறமுகமானவர்கள் ைகய ேல பணத்ைத வாங்காமல், அைத ஆலயத்ைதப்
பழுதுபார்க்க றதற்காக வ ட்டுவடுங்கள் என்றான். 8 அப்ெபாழுது ஆசாரியர்கள்
மக்களின் ைகய ேல பணத்ைத வாங்க க்ெகாள்ளாமலும், ஆலயத்ைதப்
பழுதுபார்க்காமலும்இருக்கறதற்குச்சம்மத த்தார்கள். 9ஆசாரியனாகயேயாய்தா
ஒரு ெபட்டிைய எடுத்து, அதன் மூடிய ேல ஒரு துவாரமிட்டு, அைதப் பலிபீடத்தன்
அருகல்ெயேகாவாவுைடயஆலயத்தல்மக்கள்உட்ப ரேவச க்கும்வலதுபக்கத்தல்
ைவத்தான்; வாசற்படிையக் காக்க ற ஆசாரியர்கள் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்குக் ெகாண்டுவரப்பட்ட பணத்ைதெயல்லாம் அத ேல ேபாட்டார்கள்.
10 ெபட்டிய ேல மிகுந்த பணம் உண்ெடன்று அவர்கள் காணும்ேபாது, ராஜாவன்
அதகாரியும் ப ரதான ஆசாரியனும் வந்து: ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ேல
ேசகரிக்கப்பட்ட பணத்ைத எண்ணி ைபகளிேலேபாட்டுக் கட்டி, 11 எண்ணின
பணத்ைதக் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ேல கண்காணிப்பாளர்களின்
ைகய ேல ெகாடுப்பார்கள்; அைத அவர்கள் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதப்
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பழுதுபார்க்க ற தச்சருக்கும், ச ற்ப களுக்கும், 12 ெகால்லருக்கும், கல்தச்சருக்கும்,
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதப் பழுதுபார்க்கத் ேதைவயான மரங்கைளயும்
ெவட்டின கற்கைளயும் வாங்குகறதற்கும், ஆலயத்ைதப் பழுதுபார்க்க றதற்குத்
ேதைவயான எல்லாச் ெசலவுக்கும் ெகாடுப்பார்கள். 13 ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்குக் ெகாண்டுவரப்பட்ட பணத்தனாேல ெவள்ளிக்கண்ணங்களும்,
வாத்தயக்கருவகளும், கலங்களும், எக்காளங்களும், ெபாற்பாத்த ரங்களும்,
ெவள்ளிப் பாத்த ரங்களும் ெசய்யப்படாமல், 14 ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதப்
பழுதுபார்ப்பதற்காக ேவைல ெசய்க றவர்களுக்ேக அைதக் ெகாடுத்தார்கள்.
15 ேவைலெசய்க றவர்களுக்குக் ெகாடுக்கும்படி, பணத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாண்ட
மனிதர்களின் ைகய ேல கணக்குக் ேகட்காமலிருந்தார்கள்; அவர்கள் அைத
உண்ைமயாகச் ெசய்தார்கள். 16 குற்றப்ப ராயச த்தப் பணமும் பாவப ராயச த்தப்
பணமும் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்காகக் ெகாண்டுவரப்படவல்ைல;
அது ஆசாரியர்கைளச் ேசர்ந்தது. 17 அதற்குப் பன்பு சீரியாவன் ராஜாவாகய
ஆசேகல் வந்து, காத்தூரின்ேமல் ேபார்ெசய்து அைதப் ப டித்தான்; அதன்
பன்பு எருசேலமுக்கு வ ேராதமாகப்ேபாக ஆசேகல் தன் முகத்ைதத்
தருப்பனான். 18 அப்ெபாழுது யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாவாஸ், தன்
முன்ேனார்களாகய ேயாசபாத், ேயாராம், அகசயா என்னும் யூதாவன் ராஜாக்கள்
பரிசுத்தம்ெசய்துைவத்தஎல்லாவற்ைறயும்,தான்பரிசுத்தம்ெசய்துைவத்தைதயும்,
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தலும் ராஜாவன் அரண்மைனயலுமுள்ள
ெபாக்கஷங்களில் கைடத்த ெபான் எல்லாவற்ைறயும் எடுத்து சீரியாவன்
ராஜாவாகயஆசேகலுக்குஅனுப்பனான்;அப்ெபாழுதுஅவன்எருசேலைமவ ட்டுத்
தரும்ப ப்ேபானான். 19 ேயாவாசன் மற்ற ெசயல்பாடுகளும், அவன் ெசய்த
யாவும் யூதாவுைடய ராஜாக்களின் நாளாகமப் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றது.
20 ேயாவாசன் ஊழியக்காரர்கள் எழும்ப சத ெசய்து, ச ல்லாவுக்குப் ேபாக ற
வழியலிருக்கற மில்ேலா வீட்டிேல அவைனக் ெகான்றுேபாட்டார்கள்.
21 ச மியாதன் மகனாகய ேயாசகார், ேசாேமரின் மகனாகய ேயாசபாத் என்னும்
அவனுைடய ஊழியக்காரர்கள் அவைனக் ெகான்றார்கள்; இறந்துேபான
அவைனத் தாவீதன் நகரத்தல் அவனுைடய முன்ேனார்களுக்கு அருகல்
அடக்கம்ெசய்தார்கள்; அவன் மகனாகய அமத்சயா அவனுைடய இடத்தல்
ராஜாவானான்.

அத்த யாயம் 13
இஸ்ரேவலின்ராஜாவாகய ேயாவாகாஸ்

1 அகசயா என்னும் யூதாவுைடய ராஜாவன் மகனாகய ேயாவாசுைடய
இருபத்துமூன்றாம் வருட ஆட்சயல் ெயகூவன் மகனாகய ேயாவாகாஸ்
இஸ்ரேவலின்ேமல் சமாரியாவ ேல பத ேனழுவருடங்கள் அரசாட்ச ெசய்து,
2 ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்து, இஸ்ரேவைலப்
பாவம்ெசய்யைவத்த ேநபாத்தன் மகனாகய ெயெராெபயாமின் பாவங்கைளப்
பன்பற்ற நடந்தான்; அைவகைளவட்டு அவன் வலகவல்ைல. 3 ஆைகயால்
ெயேகாவாவுக்கு இஸ்ரேவலர்களின்ேமல் ேகாபமூண்டு, அவர்கைளச் சீரியாவன்
ராஜாவாகய ஆசேகலின் ைகயலும் ஆசேகலின் மகனாகய ெபனாதாத்தன்
ைகயலும் அந்நாட்களிெலல்லாம் ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 4 ேயாவாகாஸ்
ெயேகாவாவுைடய சமுகத்ைத ேநாக்க ப் ப ரார்த்த த்தான்; சீரியாவன் ராஜா
இஸ்ரேவைல ஒடுக்குகறதால் அவர்கள் ஒடுங்க ப்ேபாக றைதப் பார்த்து:
ெயேகாவா அவனுக்குச் ெசவெகாடுத்தார். 5 ெயேகாவா இஸ்ரேவலுக்கு ஒரு
ரட்சகைனக் ெகாடுத்ததால், அவர்கள் சீரியருைடய ஆளுைகயன்கீழிருந்து
வடுதைலயானார்கள்; ஆதலால் இஸ்ரேவல் மக்கள் முன்புேபால தங்களுைடய
கூடாரங்களிேலகுடியருந்தார்கள். 6ஆகலும்இஸ்ரேவைலப்பாவம்ெசய்யைவத்த
ெயெராெபயாம் வீட்டாரின் பாவங்கைள அவர்கள்வ ட்டு வலகாமல் அத ேல
நடந்தார்கள்; சமாரியாவலிருந்த வக்க ரகத்ேதாப்பும் நைலத்தருந்தது.
7 ேயாவாகாசுக்குச் சீரியாவன் ராஜா, ஐம்பது குதைரவீரர்கைளயும், பத்து
இரதங்கைளயும், பத்தாய ரம் காலாட்கைளயுேம அல்லாமல், மக்களில்
ேவெறான்றும் மீதயாக ைவக்கவல்ைல; அவன் அவர்கைள அழித்து,
ேபாரடிக்கும்இடத்தன் தூைளப்ேபால ஆக்கவ ட்டான். 8 ேயாவாகாசன் மற்ற
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ெசயல்பாடுகளும், அவன் ெசய்த யாவும், அவனுைடய வல்லைமயும் இஸ்ரேவல்
ராஜாக்களின் நாளாகமப் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றது. 9 ேயாவாகாஸ்
இறந்தபன், அவைனச் சமாரியாவ ேல அடக்கம்ெசய்தார்கள்; அவன் மகனாகய
ேயாவாஸ்அவனுைடயஇடத்தல் ராஜாவானான்.

இஸ்ரேவலின்ராஜாவாகய ேயாவாஸ்
10 யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாவாசுைடய முப்பத்ேதழாம் வருட

ஆட்சயல் ேயாவாகாசன் மகனாகய ேயாவாஸ், இஸ்ரேவலின்ேமல்
ராஜாவாக சமாரியாவ ேல பதனாறுவருடங்கள் அரசாட்ச ெசய்து,
11ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்; இஸ்ரேவைலப்
பாவம்ெசய்யைவத்த ேநபாத்தன் மகனாகய ெயெராெபயாமின் பாவங்கைள
வ ட்டு வலகாமல் அைவகைளெயல்லாம் ெசய்தான். 12 ேயாவாசன் மற்ற
ெசயல்பாடுகளும், அவன் ெசய்த யாவும், அவன் யூதாவன் ராஜாவாகய
அமத்சயாேவாடு அவன் ேபார்ெசய்த வல்லைமயும், இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்
நாளாகமப் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றது. 13 ேயாவாஸ் இறந்தபன்,
ெயெராெபயாம் அவன் சங்காசனத்தல் வீற்றருந்தான்; ேயாவாஸ் சமாரியாவல்
இஸ்ரேவலின் ராஜாக்களின் அருகல் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். 14 அவனுைடய
நாட்களில் எலிசா மரணத்தற்கு ஏதுவான வயாதயாகக் க டந்தான்; அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய ேயாவாஸ் அவனிடத்த ற்குப் ேபாய், அவன்ேமல்
வழுந்து, அழுது: என் தகப்பேன, என் தகப்பேன, இஸ்ரேவலுக்கு இரதமும்
குதைரவீரருமாயருந்தவேர என்றான். 15 எலிசா அவைனப் பார்த்து: வல்ைலயும்
அம்புகைளயும் ப டியும் என்றான்; அப்படிேய வல்ைலயும் அம்புகைளயும்
ப டித்துக்ெகாண்டான். 16 அப்ெபாழுது அவன் இஸ்ரேவலின் ராஜாைவ ேநாக்க :
உம்முைடய ைகைய வல்லின்ேமல் ைவயும் என்றான்; அவன் தன் ைகைய
ைவத்தேபாது, எலிசா தன் ைககைள ராஜாவுைடய ைககள்ேமல் ைவத்து:
17க ழக்ேக இருக்க ற ஜன்னைலத் தறவும் என்றான்; அவன்அைதத் த றந்தேபாது,
எலிசா: எய்யும் என்றான்; இவன் எய்தேபாது, அவன்: அது ெயேகாவாவுைடய
ரட்ச ப்பன் அம்பும், சீரியர்களிடமிருந்து வடுதைலயாக்கும் ரட்ச ப்பன் அம்புமாக
இருக்க றது; நீர் ஆப்ெபக்க ேல சீரியர்கைள முற்றலும் முறயடிப்பீர் என்றான்.
18 பன்பு அம்புகைளப் ப டியும் என்றான்; அைவகைளப் ப டித்தான். அப்ெபாழுது
அவன் இஸ்ரேவலின் ராஜாைவ ேநாக்க : தைரய ேல அடியும் என்றான்; அவன்
மூன்றுமுைறஅடித்துநன்றான். 19அப்ெபாழுதுேதவனுைடயமனிதன்அவன்ேமல்
ேகாபமாக : நீர் ஐந்து ஆறுமுைற அடித்தீரானால், அப்ெபாழுது சீரியர்கைள
முற்றலும் முறயடிப்பீர்; இப்ெபாழுேதா சீரியர்கைள மூன்றுமுைற மாத்த ரம்
முறயடிப்பீர்என்றான். 20எலிசாமரணமைடந்தான்;அவைனஅடக்கம்ெசய்தார்கள்;
மறுவருடத்த ேல ேமாவாப யரின் கூட்டம் ேதசத்த ேல வந்தது. 21 அப்ெபாழுது
அவர்கள், ஒரு மனிதைன அடக்கம் ெசய்யப்ேபாகும்ேபாது, அந்தக் கூட்டத்ைதக்
கண்டு,அந்தமனிதைனஎலிசாவன்கல்லைறயல்ேபாட்டார்கள்;அந்தமனிதனின்
ப ேரதம் அத ேல வழுந்து எலிசாவன் எலும்புகளின்ேமல் பட்டேபாது, அந்த
மனிதன் உய ரைடந்து தன் கால்கைளஊன்ற எழுந்தருந்தான். 22 ேயாவாகாசன்
நாட்களிெலல்லாம்சீரியாவன்ராஜாவாகயஆசேகல்இஸ்ரேவைலஒடுக்கனான்.
23ஆனாலும் ெயேகாவா அவர்களுக்கு மனமிரங்க , ஆப ரகாம், ஈசாக்கு, யாக்ேகாபு
என்பவர்கேளாடு ெசய்த தமது உடன்படிக்ைகயனிமித்தம் அவர்கைள அழிக்க
வருப்பமில்லாமலும், அவர்கைள இன்னும் தம்முைடய முகத்ைதவ ட்டுத்
தள்ளாமலும் அவர்கள்ேமல் மனதுருக , அவர்கைள நைனத்தருளினார்.
24சீரியாவன்ராஜாவாகயஆசேகல்மரணமைடந்து,அவன்மகனாகயெபனாதாத்
அவனுைடயஇடத்த ேல ராஜாவானபன்பு, 25ேயாவாகாசன்மகனாகயேயாவாஸ்,
ஆசேகேலாேட ேபார்ெசய்து, தன் தகப்பனாகய ேயாவாகாசன் ைகயலிருந்து
ப டித்துக்ெகாண்ட பட்டணங்கைள அவனுைடய மகனாகய ெபனாதாத்தன்
ைகயலிருந்து தரும்பப் ப டித்துக்ெகாண்டான்; மூன்றுமுைற ேயாவாஸ் அவைன
முறயடித்துஇஸ்ரேவலின்பட்டணங்கைளத்தரும்பக் கட்டிக்ெகாண்டான்.

அத்த யாயம் 14
யூதாவன்ராஜாவாகயஅமத்சயா
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1 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய ேயாவாகாசன் மகனாகய ேயாவாசுைடய
இரண்டாம் வருடஆட்சயல் யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாவாசன் மகன்அமத்சயா
ராஜாவானான். 2 அவன் ராஜாவாக றேபாது இருபத்ைதந்து வயதாயருந்து,
எருசேலமிேல இருபத்ெதான்பது வருடங்கள் அரசாட்ச ெசய்தான்; எருசேலம்
நகரத்ைதச் ேசர்ந்த அவனுைடய தாயன் ெபயர் ெயாவதானாள். 3 அவன்
ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான்; ஆனாலும்
தன் தகப்பனாகய தாவீைதப்ேபால் அல்ல; தன் தகப்பனாகய ேயாவாஸ்
ெசய்தபடிெயல்லாம் ெசய்தான். 4 ேமைடகள் மாத்த ரம் அகற்றப்படவல்ைல;
மக்கள் இன்னும் ேமைடகளின்ேமல் பலிய ட்டுத் தூபம்காட்டி வந்தார்கள்.
5 அரசாட்ச அவன் ைகய ேல உறுத ப்பட்டேபாது, அவனுைடய தகப்பனாகய
ராஜாைவக் ெகான்றுேபாட்ட தன் ேவைலக்காரர்கைளக் ெகான்றுேபாட்டான்.
6ஆனாலும்பள்ைளகளினாேலதகப்பன்களும்,தகப்பன்களினாேலபள்ைளகளும்
ெகாைல ெசய்யப்படாமலும், அவனவன் ெசய்த பாவத்தனாேல அவனவன்
ெகாைல ெசய்யப்படேவண்டும் என்று ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாண
புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றபடி, ெயேகாவா கட்டைளய ட்ட ப ரகாரம்
ெகாைலெசய்தவர்களின் பள்ைளகைள அவன் ெகால்லவல்ைல. 7 அவன்
உப்புப்பள்ளத்தாக்க ேல ஏேதாமியர்களில் பத்தாய ரம்ேபைரக் ெகான்று,
ேபார்ெசய்து ேசலாைவப் ப டித்து, அதற்கு இந்நாள்வைரக்கும் இருக்க ற
ெயாக்த ேயல் என்னும் ெபயர் ைவத்தான். 8 அப்ெபாழுது அமத்சயா ெயகூவன்
மகனாகயேயாவாகாசன்மகன்ேயாவாஸ்என்னும்இஸ்ரேவலின்ராஜாவ டத்தல்
ப ரத ந த கைள அனுப்ப : நம்முைடய த றைமையப் பார்ப்ேபாம் வா என்று
ெசால்லச் ெசான்னான். 9 அதற்கு இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய ேயாவாஸ்
யூதாவன் ராஜாவாகய அமத்சயாவுக்கு ஆள் அனுப்ப : லீபேனானிலுள்ள
முட்ெசடியானது, லீபேனானிலுள்ள ேகதுருமரத்ைத ேநாக்க , நீ உன் மகைள என்
மகனுக்கு மைனவயாக தருமணம் ெசய்துெகாடு என்று ெசால்லச்ெசான்னது;
ஆனாலும் லீபேனானிலுள்ள ஒரு காட்டுமிருகம் அந்த வழிேய ஓடும்ேபாது அந்த
முட்ெசடிைய மித த்துப்ேபாட்டது. 10 நீ ஏேதாமியர்கைள முறயடித்ததால் உன்
இருதயம் உன்ைனக் கர்வமைடயச்ெசய்தது; நீ ெபருைம பாராட்டிக்ெகாண்டு
உன் வீட்டிேல இரு; நீயும் உன்ேனாேடகூட யூதாவும் வழும்படி, ெபால்லாப்ைப
ஏன் வருவத்துக்ெகாள்ளேவண்டும் என்று ெசால்லச்ெசான்னான். 11 ஆனாலும்
அமத்சயா ேகட்காமல்ேபானான்; ஆைகயால், இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய
ேயாவாஸ் வந்தான்; யூதாவலுள்ள ெபத்ஷேமச ேல அவனும், யூதாவன்
ராஜா அமத்சயாவும், தங்கள் தறைமையப் பார்க்க றேபாது, 12 யூதா மக்கள்
இஸ்ரேவலருக்கு முன்பாகத் ேதாற்று அவரவர் தங்கள் கூடாரங்களுக்கு
ஓடிப்ேபானார்கள். 13 அகசயாவன் மகனாகய ேயாவாசன் மகன் அமத்சயா
என்னும் யூதாவன் ராஜாைவேயா, இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய ேயாவாஸ்
ெபத்ஷேமச ேல ப டித்து, எருசேலமுக்கு வந்து, எருசேலமின் மதலிேல
எப்ப ராயீம் வாசல் ெதாடங்க மூைலவாசல்வைர நானூறு முழ நீளம்
இடித்துப்ேபாட்டு, 14ெயேகாவாவுைடயஆலயத்தலும் ராஜாவுைடய அரண்மைனப்
ெபாக்கஷங்களிலும் கைடத்த ெபான் ெவள்ளி அைனத்ைதயும், சகல
பணிமுட்டுகைளயும், பைணக்ைகத கைளயும்ப டித்துக்ெகாண்டுசமாரியாவுக்குத்
தரும்ப ப்ேபானான். 15 ேயாவாஸ் ெசய்த மற்ற ெசயல்பாடுகளும், அவனுைடய
வல்லைமயும், அவன் யூதாவன் ராஜாவாகய அமத்சயாேவாடு ேபார்ெசய்த
வதமும், இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றது.
16 ேயாவாஸ் இறந்தபன், சமாரியாவல் இஸ்ரேவலின் ராஜாக்களின் அருகல்
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்; அவன் மகனாகய ெயெராெபயாம் அவனுைடய
இடத்தல் ராஜாவானான். 17 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய ேயாவாகாசன் மகன்
ேயாவாஸ் மரணமைடந்தபன், யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாவாசன் மகன்
அமத்சயா பதைனந்துவருடங்கள் உய ேராடிருந்தான். 18 அமத்சயாவன்
மற்ற ெசயல்பாடுகள் யூதாவுைடய ராஜாக்களின் நாளாகமப் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டிருக்க றது. 19 எருசேலமிேல அவனுக்கு வேராதமாக சத த்த ட்டம்
தீட்டினார்கள்; அப்ெபாழுது லாகீசுக்கு ஓடிப்ேபானான்; ஆனாலும் அவர்கள் அவன்
பன்ேன லாகீசுக்கு மனிதர்கைள அனுப்ப , அங்ேக அவைனக் ெகான்றுேபாட்டு,
20 குதைரகள்ேமல் அவைன எடுத்துக்ெகாண்டு வந்தார்கள்; அவன் எருசேலமில்
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இருக்கற தாவீதன் நகரத்த ேல தன் முன்ேனார்களுக்கு அருகல் அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். 21 யூதா மக்கள் யாவரும் பதனாறு வயதுள்ள அசரியாைவ
அைழத்துவந்து அவைன அவனுைடய தகப்பனாகய அமத்சயாவன் இடத்தல்
ராஜாவாக்கனார்கள். 22 ராஜா இறந்தபன்பு, இவன் ஏலாத்ைதக் கட்டி, அைதத்
தரும்பயூதாவன்வசமாக்க க்ெகாண்டான்.

இஸ்ரேவலின்ராஜாவாகயஇரண்டாம்ெயெராெபயாம்
23 யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாவாசன் மகன் அமத்சயாவன் பதைனந்தாம்

வருடத்தல், இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய ேயாவாசன் மகன் ெயெராெபயாம்
ராஜாவாக சமாரியாவல் நாற்பத்ெதாரு வருடங்கள் ஆட்ச ெசய்து,
24ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்; இஸ்ரேவைலப்
பாவம்ெசய்யைவத்த ேநபாத்தன் மகனாகய ெயெராெபயாமின் பாவங்கள்
ஒன்ைறயும் அவன் வட்டுவலகவல்ைல. 25 காத்ேதப்ேபர் ஊரானாகய
அமித்தாய் என்னும் தீர்க்கதரிச யன் மகன் ேயானா என்னும் தம்முைடய
ஊழியக்காரைனக்ெகாண்டு இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா
ெசால்லியருந்த வார்த்ைதயன்படிேய, அவன்ஆமாத்தன் எல்ைலமுதற்ெகாண்டு
சமபூமியன் கடல்வைர உள்ள இஸ்ரேவலின் எல்ைலகைளத் தரும்பச்
ேசர்த்துக்ெகாண்டான். 26 இஸ்ரேவலின் உபத்த ரவம் மிகவும் ெகாடியது
என்றும், அைடபட்டவனுமில்ைல, வடுபட்டவனுமில்ைல, இஸ்ரேவலுக்கு
ஒத்தாைச ெசய்க றவனுமில்ைல என்றும் ெயேகாவா பார்த்தார். 27இஸ்ரேவலின்
ெபயைர வானத்தன் கீழிருந்து அழித்துப்ேபாடுேவன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லாமல், ேயாவாசன் மகனாகய ெயெராெபயாமின் ைகயால் அவர்கைள
இரட்ச த்தார். 28 ெயெராெபயாமின் மற்ற ெசயல்பாடுகளும், அவன் ெசய்த
யாவும், அவன் ேபார்ெசய்து, யூதாவுக்கு இருந்த தமஸ்குைவயும் ஆமாத்ைதயும்
இஸ்ரேவலுக்காகத் தரும்பச் ேசர்த்துக்ெகாண்ட அவனுைடய வல்லைமயும்,
இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றது.
29 ெயெராெபயாம் இறந்தபன், அவன் மகனாகய சகரியா அவனுைடய இடத்தல்
ராஜாவானான்.

அத்த யாயம் 15
யூதாவன்ராஜாவாகயஅசரியா

1இஸ்ரேவலின்ராஜாவாகயெயெராெபயாமின்இருபத்ேதழாம்வருடஆட்சயல்,
யூதாவன் ராஜாவாகய அமத்சயாவன் மகன் அசரியா ராஜாவானான். 2 அவன்
ராஜாவாக றேபாது பதனாறு வயதாயருந்து, ஐம்பத்த ரண்டு வருடங்கள்
எருசேலமிேல ஆட்ச ெசய்தான்; எருசேலம் நகரத்ைதச் ேசர்ந்த அவனுைடய
தாயன் ெபயர் எக்ேகாலியாள். 3 அவன் தன் தகப்பனாகய அமத்சயா
ெசய்தபடிெயல்லாம் ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான்.
4 ேமைடகள் மாத்த ரம் அகற்றப்படவல்ைல; மக்கள் இன்னும் ேமைடகள்ேமல்
பலிய ட்டுத் தூபம் காட்டிவந்தார்கள். 5 ெயேகாவா இந்த ராஜாைவ வாத த்ததால்,
அவன் தன் மரணநாள்வைர ெதாழுேநாயாளியாக இருந்து, தனித்து ஒரு
வீட்டிேல குடியருந்தான்; ராஜாவன் மகனாகய ேயாதாம் அரண்மைன
வசாரிப்புக்காரனாயருந்து, ேதசத்தன் மக்கைள நயாயம் வ சாரித்தான்.
6 அசரியாவன் மற்ற ெசயல்பாடுகளும், அவன் ெசய்த யாவும், யூதாவுைடய
ராஜாக்களின்நாளாகமப்புத்தகத்தல்எழுதப்பட்டிருக்க றது. 7அசரியாஇறந்தபன்,
அவைனத் தாவீதன் நகரத்த ேல அவனுைடய முன்ேனார்களுக்கு அருகல்
அடக்கம்ெசய்தார்கள்; அவன் மகனாகய ேயாதாம் அவனுைடய இடத்தல்
ராஜாவானான்.

இஸ்ரேவலின்ராஜாவாகய சகரியா
8 யூதாவன் ராஜாவாகய அசரியாவன் முப்பத்ெதட்டாம் வருட ஆட்சயல்

ெயெராெபயாமின் மகனாகய சகரியா இஸ்ரேவலின்ேமல் சமாரியாவ ேல
ஆறு மாதங்கள் ஆட்ச ெசய்து, 9 தன் முன்ேனார்கள் ெசய்ததுேபால,
ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்; இஸ்ரேவைலப்
பாவம்ெசய்யைவத்த ேநபாத்தன் மகனாகய ெயெராெபயாமின்
பாவங்கைளவ ட்டு அவன் வலகவல்ைல. 10 யாேபசன் மகனாகய சல்லூம்
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அவனுக்கு வேராதமாக சத த்த ட்டம் தீட்டி, மக்களுக்கு முன்பாக அவைன
ெவட்டிக் ெகான்றுேபாட்டு, அவனுைடய இடத்தல் ராஜாவானான். 11 சகரியாவன்
மற்ற ெசயல்பாடுகள் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டிருக்க றது. 12 உன் மகன்கள் நான்காம் தைலமுைறவைர
இஸ்ரேவலுைடய சங்காசனத்தன்ேமல் வீற்றருப்பார்கள் என்று ெயேகாவா
ெயகூேவாேட ெசான்னவார்த்ைதஇதுதான்;அப்படிேய நைறேவறயது.

இஸ்ரேவலின்ராஜாவாகய சல்லூம்
13 யூதாவன் ராஜாவாகய உசயாவன் முப்பத்ெதான்பதாம் வருட ஆட்சயல்

யாேபசன் மகனாகய சல்லூம் ராஜாவாக , சமாரியாவல் ஒரு மாதம்
ஆட்ச ெசய்தான். 14 காத யன் மகனாகய ெமனாேகம் த ர்சாவலிருந்து
சமாரியாவுக்கு வந்து, யாேபசன் மகனாகய சல்லூைம சமாரியாவ ேல ெவட்டிக்
ெகான்றுேபாட்டு, அவனுைடய இடத்தல் ராஜாவானான். 15 சல்லூமின் மற்ற
ெசயல்பாடுகளும், அவன் ெசய்த சத த்த ட்டமும், இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்
நாளாகமப் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றது. 16அப்ெபாழுது ெமனாேகம் த ப்சா
பட்டணத்ைதயும்,அதலுள்ளயாைவயும்,த ர்சாெதாடங்க அதன்எல்ைலகைளயும்
தாக்கனான்; அவர்கள் தனக்கு வாசைலத் த றக்கவல்ைலெயன்று
அவர்கைள ெவட்டி, அவர்களுைடய கர்ப்பவத களின் கர்ப்பங்கைளெயல்லாம்
க ழித்துப்ேபாட்டான்.

இஸ்ரேவலின்ராஜாவாகயெமனாேகம்
17 யூதாவன் ராஜாவாகய* அசரியாவன் முப்பத்ெதான்பதாம் ஆளுைக

வருடத்தல், காத யன் மகனாகய ெமனாேகம் இஸ்ரேவல்ேமல் ராஜாவாக
சமாரியாவ ேல பத்துவருடங்கள் அரசாட்ச ெசய்து, அவன் தன் நாட்களிெலல்லாம்
ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான். 18இஸ்ரேவைலப்
பாவம்ெசய்யைவத்த ேநபாத்தன் மகனாகய ெயெராெபயாமின்
பாவங்கைளவ ட்டு வலகாதருந்தான். 19 அசீரியாவன் ராஜாவாகய பூல்,
ேதசத்த ற்குவ ேராதமாக வந்தான்; அப்ெபாழுதுெமனாேகம் பூலின்உதவயனால்
அரசாட்சைய தன் ைகயல் பலப்படுத்துவதற்காக, அவனுக்கு ஆய ரம் தாலந்து
ெவள்ளி ெகாடுத்தான். 20 இந்தப் பணத்ைத அசீரியாவன் ராஜாவற்குக்
ெகாடுக்கும்படி, ெமனாேகம் இஸ்ரேவலில் பலத்த ஐசுவரியவான்களிடத்தல்
ஆள் ஒன்றற்கு ஐம்பது ெவள்ளிச் ேசக்கல் சுமத்தனான்; அப்படிேய அசீரியாவன்
ராஜா ேதசத்த ேல ந ற்காமல் தரும்ப ப்ேபானான். 21 ெமனாேகமின் மற்ற
ெசயல்பாடுகளும், அவன் ெசய்த யாவும், இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப்
புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றது. 22 ெமனாேகம் இறந்தபன், அவனுைடய
மகனாகயெபக்காக யாஅவனுைடயஇடத்தல் ராஜாவானான்.

இஸ்ரேவலின்ராஜாவாகயெபக்காக யா
23 யூதாவன் ராஜாவாகய அசரியாவன் ஐம்பதாம் வருட ஆட்சயல்,

ெமனாேகமின் மகனாகய ெபக்காக யா இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக
சமாரியாவ ேல இரண்டுவருடங்கள் அரசாட்ச ெசய்து, 24 ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்; அவன் இஸ்ரேவைலப்
பாவம்ெசய்யைவத்த ேநபாத்தன் மகனாகய ெயெராெபயாமின்
பாவங்கைளவ ட்டுவலகவல்ைல. 25ஆனாலும்ெரமலியாவன்மகனாகயெபக்கா
என்னும்அவனுைடயஅதகாரிஅவனுக்குவேராதமாகசத த்த ட்டம்தீட்டி,கீேலயாத்
மனிதர்களில் ஐம்பதுேபைரக் கூட்டிக்ெகாண்டு, அவைனயும் அர்ேகாைபயும்
ஆரிேயையயும் ராஜாவன் வீடாகய அரண்மைனயேல சமாரியாவல் ெவட்டிக்
ெகான்றுேபாட்டு,அவனுைடயஇடத்தல் ராஜாவானான். 26ெபக்காக யாவன்மற்ற
ெசயல்பாடுகளும், அவன் ெசய்த யாவும், இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப்
புத்தகத்தல்எழுதப்பட்டிருக்க றது.

இஸ்ரேவலின்ராஜாவாகயெபக்கா
27 யூதாவன் ராஜாவாகய அசரியாவன் ஐம்பத்த ரண்டாம் வருட,

ெரமலியாவன்மகனாகய ெபக்கா இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக சமாரியாவ ேல
இருபதுவருடங்கள் அரசாட்ச ெசய்து, 28 ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குப்

* அத்த யாயம் 15:17 15:17அசரியாவும்உசயாஒேரஆள்தான்
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ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்; இஸ்ரேவைலப் பாவம்ெசய்யைவத்த
ேநபாத்தன் மகனாகய ெயெராெபயாமின் பாவங்கைளவ ட்டு அவன்
வலகவல்ைல. 29 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய ெபக்காவன் நாட்களில்
அசீரியாவன் ராஜாவாகய த கலாத்ப ேலசர் வந்து, ஈேயாைனயும், ெபத்மாக்கா
என்னும் ஆேபைலயும், யேனாவாைகயும், ேகேதைசயும், ஆத்ேசாைரயும்,
கீேலயாத்ைதயும், கலிேலயாவாகய நப்தலி ேதசமைனத்ைதயும் ப டித்து,
குடிமக்கைளச் சைறயாக அசீரியாவுக்குக் ெகாண்டுேபானான். 30 ஏலாவன்
மகனாகய ஓெசயா ெரமலியாவன் மகனாகய ெபக்காவுக்கு வ ேராதமாக
சத த்த ட்டம் தீட்டி, அவைன உசயாவன் மகனாகய ேயாதாமின் இருபதாம்
வருடத்தல் ெவட்டிக்ெகான்றுேபாட்டு, அவனுைடய இடத்தல் ராஜாவானான்.
31 ெபக்காவன் மற்ற ெசயல்பாடுகளும், அவன் ெசய்த யாவும், இஸ்ரேவல்
ராஜாக்களின்நாளாகமப் புத்தகத்தல்எழுதப்பட்டிருக்க றது.

யூதாவன்ராஜாவாகய ேயாதாம்
32 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய ெரமலியாவன் மகன் ெபக்காவன் இரண்டாம்

வருட ஆட்சயல், யூதாவன் ராஜாவாகய உசயாவன் மகன் ேயாதாம்
ராஜாவானான். 33 அவன் ராஜாவாக றேபாது, இருபத்ைதந்து வயதாயருந்து,
எருசேலமிேல பதனாறுவருடங்கள் ஆட்ச ெசய்தான்; சாேதாக்கன் மகளாகய
அவனுைடய தாயன் ெபயர் எருசாள். 34 அவன் ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குச்
ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான்; தன் தகப்பனாகய உசயா ெசய்தபடிெயல்லாம்
ெசய்தான். 35 ேமைடகள் மாத்த ரம் அகற்றப்படவல்ைல; மக்கள் இன்னும்
ேமைடகளின்ேமல் பலிய ட்டுத்தூபம் காட்டிவந்தார்கள்; இவன் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தன்உயர்ந்தவாசைலக்கட்டினான். 36ேயாதாமின்மற்றெசயல்பாடுகளும்,
அவன் ெசய்த யாவும், யூதாவுைடய ராஜாக்களின் நாளாகமப் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டிருக்க றது. 37 அந்நாட்களிேல ெயேகாவா சீரியாவன் ராஜாவாகய
ேரத்சீைனயும், ெரமலியாவன் மகனாகய ெபக்காைவயும்யூதாவுக்குவ ேராதமாக
அனுப்பத்ெதாடங்கனார். 38 ேயாதாம் இறந்தபன். தன் தகப்பனாகய தாவீதன்
பட்டணத்த ேல தன் முன்ேனார்களுக்கு அருகல் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்;
அவனுைடயமகனாகயஆகாஸ்அவனுைடயஇடத்தல் ராஜாவானான்.

அத்த யாயம் 16
யூதாவன்ராஜாவாகயஆகாஸ்

1 ெரமலியாவன் மகனாகய ெபக்காவன் பத ேனழாம் வருட ஆட்சயல்
யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாதாமின் மகன் ஆகாஸ் ராஜாவானான். 2 ஆகாஸ்
ராஜாவாக றேபாது இருபது வயதாயருந்து, எருசேலமிேல பதனாறுவருடங்கள்
ஆட்ச ெசய்தான்; அவன் தன் முற்ப தாவாகய தாவீைதப்ேபால் தன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்யாமல், 3 இஸ்ரேவல்
ராஜாக்களின் வழிய ேல நடந்து, ெயேகாவா இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு முன்பாகத்
துரத்தன மக்களுைடய அருவருப்புகளின்படிேய தன் மகன் முதற்ெகாண்டு
அக்கனியல் சுட்ெடரித்துப்ேபாட்டான். 4 ேமைடகளிலும் மைலகளின்ேமலும்
பச்ைசயான சகல மரத்தன் கீழும் பலிய ட்டுத் தூபம் காட்டிவந்தான்.
5 அப்ெபாழுது சீரியாவன் ராஜாவாகய ேரத்சீனும், இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய
ெரமலியாவன் மகன் ெபக்காவும், எருசேலமின்ேமல் ேபார்ெசய்யவந்து ஆகாைச
முற்றுைகய ட்டார்கள்; ஆனாலும் ெவற்றெபற முடியவல்ைல. 6 அக்காலத்த ேல
சீரியாவன் ராஜாவாகய ேரத்சீன் ஏலாத்ைதத் தரும்பச் சீரியாேவாேட
ேசர்த்துக்ெகாண்டு. யூதர்கைள ஏலாத்தலிருந்து துரத்தனான்; சீரியர்கள்
ஏலாத்த ற்கு வந்து இந்நாள்வைரக்கும் அவ்வ டத்த ேல குடியருக்க றார்கள்.
7 ஆகாஸ் அசீரியாவன் ராஜாவாகய த கலாத்ப ேலசரிடத்த ற்கு ப ரத ந த கைள
அனுப்ப : நான் உம்முைடய அடியானும் உம்முைடய மகனுமாயருக்க ேறன்;
நீர் வந்து, எனக்கு வ ேராதமாக எழும்பன சீரியா ராஜாவன் ைகக்கும்,
இஸ்ரேவல் ராஜாவன் ைகக்கும் என்ைனத் தப்புவயும் என்று ெசால்லச் ெசால்லி;
8ெயேகாவாவுைடயஆலயத்தலும்ராஜாவன்அரண்மைனப்ெபாக்கஷங்களிலும்
கைடத்த ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும் எடுத்து, அசீரியாவன் ராஜாவற்குக்
காணிக்ைகயாக அனுப்பனான். 9 அசீரியா ராஜா அவனுக்குச் ெசவெகாடுத்து,
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தமஸ்குவுக்குப்ேபாய் அைதப் ப டித்து, அதன் குடிமக்கைளக் கீர் என்னும்
பட்டணத்தற்குச் சைறப டித்துக்ெகாண்டுேபாய், ேரத்சீைனக் ெகான்றுேபாட்டான்.
10அப்ெபாழுது ராஜாவாகய ஆகாஸ் தமஸ்குவலுள்ள அசீரியாவன் ராஜாவாகய
த கலாத்ப ேலசருக்கு எத ர்ெகாண்டுேபாய்த் தமஸ்குவலுள்ள பலிபீடத்ைதக்
கண்டான். ராஜாவாகய ஆகாஸ் அந்தப் பலிபீடத்தன் ேதாற்றத்ைதயும்,
அதனுைடய சகல ேவைலப்பாடாக ய அதன் மாத ரிையயும் ஆசாரியனாகய
உரியாவுக்கு அனுப்பனான். 11 ராஜாவாகய ஆகாஸ் தமஸ்குவலிருந்து
வருகறதற்குள்ஆசாரியனாகயஉரியா அைதப்ேபாலேவஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டி,
ராஜாவாகய ஆகாஸ் தமஸ்குவலிருந்து அனுப்பன கட்டைளயன்படிெயல்லாம்
ெசய்தான். 12 ராஜா தமஸ்குவலிருந்து வந்தேபாது, அவன் அந்தப் பலிபீடத்ைதப்
பார்த்து, அந்தப் பலிபீடத்த ற்கு அருகல் வந்து, அதன்ேமல் பலிய ட்டு,
13 தன் சர்வாங்க தகனபலிையயும் தன் ேபாஜனபலிையயும் தகனித்து,
தன் பானபலிைய ஊற்ற , தன் சமாதானபலிகளின் இரத்தத்ைத அந்தப்
பலிபீடத்தன்ேமல் ெதளித்தான். 14ெயேகாவாவன் சந்ந தயலிருந்த ெவண்கலப்
பலிபீடத்ைத அவன் தன் பலிபீடத்த ற்கும் ெயேகாவாவன் ஆலயத்த ற்கும்
நடுேவ ஆலயத்தன் முன்புறத்தலிருந்து எடுத்து, அைதத் தன் பலிபீடத்த ற்கு
வடபுறமாக ைவத்தான். 15 ராஜாவாகய ஆகாஸ் ஆசாரியனாகய உரியாைவ
ேநாக்க : இந்தப் ெபரிய பலிபீடத்தன்ேமல் நீ காைல சர்வாங்க தகனபலிையயும்,
மாைல ேபாஜனபலிையயும், ராஜாவன் சர்வாங்க தகனபலிையயும், அவருைடய
ேபாஜனபலிையயும், ேதசத்தனுைடய சகல மக்களுைடய சர்வாங்க தகனபலி,
ேபாஜனபலி, பானபலி ஆகயவற்ைறச் ெசலுத்த , அதன்ேமல் சர்வாங்க
தகனங்களின் சகல இரத்தத்ைதயும், பலிகளின் சகல இரத்தத்ைதயும்
ெதளிப்பாயாக; அந்த ெவண்கலப் பலிபீடேமா, நான் உதவ ேகட்க றதற்கு உதவும்
என்றான். 16 ராஜாவாகய ஆகாஸ் கட்டைளய ட்டபடிெயல்லாம் ஆசாரியனாகய
உரியா ெசய்தான். 17 பன்னும் ராஜாவாகய ஆகாஸ் ஆதாரங்களின்
பலைககைள அகற்றவ ட்டு, அைவகளின் ேமலிருந்த ெகாப்பைரகைள எடுத்து,
கடல்ெதாட்டிையக் கீேழ ந ற்க ற ெவண்கல காைளகளின்ேமலிருந்து இறக்க ,
அைதக்கற்களின்தளவரிைசய ேலைவத்து, 18ஆலயத்தன்அருேககட்டப்பட்டிருந்த
ஓய்வுநாளின் மண்டபத்ைதயும், ராஜா ப ரேவச க்கும் மண்டபத்ைதயும்,
அசீரியாவன் ராஜாவனிமித்தம் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தலிருந்து
அப்புறப்படுத்தனான். 19 ஆகாஸ் ெசய்த மற்ற ெசயல்பாடுகள் யூதாவுைடய
ராஜாக்களின் நாளாகமப் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றது. 20 ஆகாஸ்
இறந்தபன், அவன் தாவீதன் நகரத்தல் தன் முன்ேனார்களுக்கு அருகல்
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்; அவன் மகனாகய எேசக்கயா அவனுைடய இடத்தல்
ராஜாவானான்.

அத்த யாயம் 17
இஸ்ரேவலின்கைடச ராஜாவாகயஓெசயா

1 யூதாவன் ராஜாவாகய ஆகாசன் பன்னிரண்டாம் வருட ஆட்சயல்,
ஏலாவன் மகனாகய ஓெசயா இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக , சமாரியாவ ேல
ஒன்பதுவருடங்கள் அரசாட்ச ெசய்து, 2 ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குப்
ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்; ஆனாலும் தனக்கு முன்னிருந்த இஸ்ரேவலின்
ராஜாக்கைளப்ேபால் ெசய்யவல்ைல. 3 அவனுக்கு வேராதமாக அசீரியாவன்
ராஜாவாகய சல்மனாசார் வந்தான்; அப்ெபாழுது ஓெசயா அவனுக்குக் கீழிருந்து,
அவனுக்கு வரி ெசலுத்தனான். 4 ஓெசயா எக ப்தன் ராஜாவாகய ேசா
என்பவனிடத்த ற்கு ப ரத ந த கைள அனுப்பனதும், தனக்கு வருடந்ேதாறும்
ெசய்ததுேபால், வரி ெசலுத்தாமல் ேபானதுமான கலக ேயாசைனைய
அசீரியாவன் ராஜா ஓெசயாவனிடத்த ேல கண்டு, அவைனப் ப டித்துக் கட்டிச்
சைறச்சாைலய ேல ைவத்தான். 5 அசீரியா ராஜா ேதசம் எங்கும் ேபாய்,
சமாரியாவுக்கும் வந்து அைத மூன்றுவருடங்கள் முற்றுைகய ட்டிருந்தான்.
6 ஓெசயாவன் ஒன்பதாம் வருட ஆட்சயல் அசீரியா ராஜா சமாரியாைவப்
ப டித்து, இஸ்ரேவைல அசீரியாவுக்குச் சைறயாகக் ெகாண்டுேபாய் அவர்கைளக்
ேகாசான் நத ஓரமான ஆலாகலும், ஆேபாரிலும், ேமதயரின் பட்டணங்களிலும்
குடிேயற்றனான்.
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பாவத்த ற்காகஇஸ்ரேவல்சைறயாகக்ெகாண்டுெசல்லப்படுதல்
7 எக ப்தன் ராஜாவாகய பார்ேவானுைடய ைகயன்கீழிருந்த தங்கைள

எக ப்து ேதசத்தலிருந்து வரச்ெசய்த தங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
வ ேராதமாக இஸ்ரேவல் மக்கள் பாவம்ெசய்து, அந்நய ேதவர்களுக்குப்
பயந்து நடந்து, 8 ெயேகாவா இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு முன்பாகத் துரத்தன
மக்களின் வழிபாடுகளிலும் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் வழிபாடுகளிலும்
நடந்துெகாண்டிருந்தார்கள். 9 ெசய்யத்தகாத காரியங்கைள இஸ்ரேவல் மக்கள்
தங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குவ ேராதமாக இரகச யத்தல் ெசய்ததுமன்ற ,
காவல்காக்க ற ேகாபுரங்கள் ெதாடங்க அரணான பட்டணங்கள்வைரயுள்ள
தங்கள் ஊர்களிெலல்லாம் தங்களுக்கு ேமைடகைளயும் கட்டி, 10 உயரமான
சகல ேமட்டின்ேமலும் பச்ைசயான சகல மரத்தன்கீழும் தங்களுக்குச்
சைலகைளயும் வக்க ரகத் ேதாப்புகைளயும் நறுத்த , 11 ெயேகாவா
தங்கைள வ ட்டுக் குடிவலக்கன மக்கைளப்ேபால, சகல ேமைடகளிலும்
தூபம்காட்டி, ெயேகாவாவுக்குக் ேகாபமுண்டாகத் துர்க்க ரிையகைளச் ெசய்து,
12 இப்படிச் ெசய்யத்தகாது என்று ெயேகாவா தங்களுக்குச் ெசால்லியருந்தும்,
அருவருப்பான வக்க ரகங்கைள வழிபட்டு வந்தார்கள். 13 நீங்கள் உங்கள்
ெபால்லாத வழிகைள வ ட்டுத் தரும்ப , நான் உங்கள் முன்ேனார்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டதும், என் ஊழியக்காரர்களாகய தீர்க்கதரிச கைளக்ெகாண்டு
உங்களுக்குச் ெசால்லியனுப்பனதுமான நயாயப்ப ரமாணத்தன்படிெயல்லாம்
என் கற்பைனகைளயும் என் கட்டைளகைளயும் ைகக்ெகாள்ளுங்கள் என்று
ெயேகாவா தீர்க்கதரிச கள், தரிசனம் காண்கறவர்கள் எல்ேலாைரயும்ெகாண்டு
இஸ்ரேவலுக்கும் யூதாவுக்கும் மிக உறுதயாக எச்சரித்துக்ெகாண்டிருந்தும்,
14 அவர்கள் ெசவெகாடாமல், தங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாேமல்
வசுவாச க்காமலிருந்த கடினக் கழுத்துள்ள தங்கள் முன்ேனார்கைளப்ேபால்,
தங்கள் கழுத்ைதக் கடினப்படுத்த , 15 அவருைடய கட்டைளகைளயும், அவர்
தங்கள் முன்ேனார்கேளாடுெசய்த அவருைடய உடன்படிக்ைகையயும், அவர்
தங்களுக்கு மிக உறுதயாகக் காண்பத்த அவருைடய சாட்ச கைளயும்
ெவறுத்துவ ட்டு, வீணான வக்க ரகங்கைளப் பன்பற்ற வீணராக , அவர்கைளச்
சுற்றலும் இருக்கறவர்கைளப்ேபால, ெசய்ய ேவண்டாெமன்று ெயேகாவா
தங்களுக்குக் கட்டைளய ட்டு வலக்கயருந்த மக்களுக்குப் பன்ெசன்று,
16 தங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவன் கற்பைனகைளெயல்லாம் வ ட்டுவ ட்டு,
இரண்டு கன்றுக்குட்டிகளாகய வார்ப்ப த்த வக்க ரகங்கைளத் தங்களுக்கு
உண்டாக்க , வக்க ரகத் ேதாப்புகைள நாட்டி, வானத்தன் ேசைனகைளெயல்லாம்
பணிந்துெகாண்டு, பாகாைல வணங்கனார்கள். 17 அவர்கள் தங்கள்
மகன்கைளயும் தங்கள் மகள்கைளயும் அக்கனியல் சுட்ெடரித்துப்ேபாட்டு,
குற ேகட்டு சகுனங்கள் பார்த்து, ெயேகாவாவுக்குக் ேகாபமுண்டாக்க
அவர் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்க றதற்குத் தங்கைள
வற்றுப்ேபாட்டார்கள். 18 ஆைகயால் ெயேகாவா இஸ்ரேவலின்ேமல் மிகவும்
ேகாபமைடந்து,அவர்கைளத்தம்முைடயமுகத்ைதவ ட்டுஅகற்றனார்;யூதாவம்சம்
மாத்த ரேம மீதயானது. 19 யூதா மக்களும் தங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாள்ளாமல் இஸ்ரேவல் உண்டாக்கன வழிபாடுகளில்
நடந்தார்கள். 20 ஆைகயால் ெயேகாவா இஸ்ரேவல் சந்ததயாைரெயல்லாம்
புறக்கணித்து, அவர்கைளத் தமது முகத்ைதவ ட்டுத் தள்ளும்வைர ஒடுக்க ,
அவர்கைளக்ெகாள்ைளக்காரர்கள்ைகயல்ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 21இஸ்ரேவலர்கள்
தாவீது வம்சத்ைதவ ட்டுப் ப ரிந்து, ேநபாத்தன் மகனாகய ெயெராெபயாைம
ராஜாவாக்கனார்கள்; அப்ெபாழுது ெயெராெபயாம் இஸ்ரேவைலக்
ெயேகாவாைவவ ட்டுப் பன்வாங்கவும், ெபரிய பாவத்ைதச் ெசய்யவும் ெசய்தான்.
22 அப்படிேய இஸ்ரேவல் மக்கள் ெயெராெபயாம் ெசய்த எல்லாப் பாவங்களிலும்
நடந்து, 23 ெயேகாவா தீர்க்கதரிச களாகய தம்முைடய ஊழியக்காரர்கள்
எல்ேலாைரயும்ெகாண்டுெசால்லியருந்தபடி. அவர்கைளத்தமதுசமுகத்ைதவ ட்டு
அகற்றுகறவைரக்கும், அைவகைளவட்டு வலகாதருந்தார்கள்; இப்படிேய
இஸ்ரேவலர்கள் தங்கள் ேதசத்தலிருந்து அசீரியாவுக்குக் ெகாண்டுேபாகப்பட்டு
இந்நாள்வைரக்கும்இருக்க றார்கள்.

சமாரியா மீண்டும்குடிேயற்றப்படுதல்
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24 அசீரியா ராஜா, பாப ேலானிலும், கூத்தாவலும், ஆபாவலும், ஆமாத்தலும்,
ெசப்பர்வாய மிலும் இருந்து மனிதர்கைள வரச்ெசய்து, அவர்கைள இஸ்ரேவல்
மக்களுக்குப் பதலாகச் சமாரியாவன் பட்டணங்களிேல குடிேயற்றனான்;
இவர்கள் சமாரியாைவச் ெசாந்தமாகக் கட்டிக்ெகாண்டு அதன் பட்டணங்களிேல
குடியருந்தார்கள். 25 அவர்கள் அங்ேக குடிேயறனது முதல், ெயேகாவாவுக்குப்
பயப்படாததால், ெயேகாவா அவர்களுக்குள்ேள சங்கங்கைள அனுப்பனார்;
அைவகள் அவர்களில் சலைரக் ெகான்றுேபாட்டது. 26 அப்ெபாழுது மக்கள்
அசீரியா ராஜாைவ ேநாக்க : நீர் இங்ேகயருந்து அனுப்ப , சமாரியாவன்
பட்டணங்களிேலகுடிேயறச்ெசய்தமக்கள்அந்தேதசத்துேதவனுைடயகாரியத்ைத
அறயாததால்,அவர்அவர்களுக்குள்ேளசங்கங்கைளஅனுப்பனார்;அந்தேதசத்து
ேதவனுைடய காரியத்ைத அவர்கள் அறயாததால், அைவகள் அவர்கைளக்
ெகான்றுேபாடுக றது என்று ெசான்னார்கள். 27 அதற்கு அசீரியா ராஜா:
நீங்கள் அங்ேகயருந்து ெகாண்டுவந்த ஆசாரியர்களில் ஒருவைன அங்ேக
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாங்கள்; அவர்கள் அங்ேக குடியருக்கும்படி, அவன்
அவர்களுக்குஅந்த ேதசத்து ேதவனுைடய காரியத்ைதப் ேபாத க்கக்கடவன் என்று
கட்டைளய ட்டான். 28அப்படிேயஅவர்கள்சமாரியாவலிருந்துெகாண்டுேபாயருந்த
ஆசாரியர்களில் ஒருவன் வந்து, ெபத்ேதலிேல குடியருந்து, ெயேகாவாவுக்குப்
பயந்து நடக்கேவண்டிய வதத்ைத அவர்களுக்குப் ேபாத த்தான். 29 ஆனாலும்
அந்தந்த மக்கள் தங்கள் தங்கள் ேதவர்கைளத் தங்களுக்கு உண்டாக்க , அந்தந்த
மக்கள் குடிேயறன தங்கள் தங்கள் பட்டணங்களில் சமாரியர்கள் உண்டாக்கய
ேமைடகளின் ேகாவல்களில்ைவத்தார்கள். 30பாப ேலானின்மனிதர்கள்சுக்ேகாத்
ெபேனாத்ைதயும், கூத்தன் மனிதர்கள் ேநர்காைலயும், ஆமாத்தன் மனிதர்கள்
அச மாைவயும், 31ஆவயர்கள் ந ேபகாைசயும் தர்தாக்ைகயும் உண்டாக்கனார்கள்,
ெசப்பர்வயர்கள் ெசப்பர்வாய மின் ேதவர்களாகய அத்ரமேலக்குக்கும்
அன்னமேலக்குக்கும் தங்கள் பள்ைளகைளஅக்கனியல் சுட்ெடரித்துவந்தார்கள்.
32 அவர்கள் ெயேகாவாவுக்குப் பயந்ததுமன்ற , ேமைடகளிலுள்ள ேகாவல்களில்
தங்களுக்காக ஆராதைன ெசய்க றதற்கு, தங்களுக்குள் இழிவானவர்கைள
ஆசாரியர்களாகவும் ஏற்படுத்தனார்கள். 33அப்படிேய ெயேகாவாவுக்குப் பயந்தும்,
தாங்கள் வ ட்டுவந்த மக்களுைடய முைறைமயன்படிேய தங்கள் ேதவர்கைள
வணங்கயும் வந்தார்கள். 34 இந்நாள்வைரக்கும் அவர்கள் தங்கள் முந்தன
முைறகளின்படிேய ெசய்து வருகறார்கள்; அவர்கள் ெயேகாவாவுக்குப் பயந்து
நடக்க றதுமில்ைல, தங்கள் சுய த ட்டங்கள் முைறைமகளின்படியாகலும்,
ெயேகாவா இஸ்ரேவல் என்று ெபயரிட்ட யாக்ேகாபன் மக்களுக்குக்
கற்ப த்த நயாயப்ப ரமாணத்தற்கும் கற்பைனக்கும் ஒத்தவதமாகலும்
ெசய்க றதுமில்ைல. 35 ெயேகாவா இவர்கேளாடு உடன்படிக்ைகெசய்து,
இவர்களுக்குக் கற்ப த்தது என்னெவன்றால்: நீங்கள் அந்நய ேதவர்களுக்குப்
பயப்படாமலும், அவர்கைளப் பணிந்துெகாள்ளாமலும், வணங்காமலும்,
அவர்களுக்குப் பலிய டாமலும், 36 உங்கைள மகா வல்லைமயனாலும் ஓங்கய
புயத்தனாலும் எக ப்து ேதசத்தலிருந்து வரச்ெசய்த ெயேகாவாவுக்ேக பயந்து,
அவைரேய பணிந்துெகாண்டு, அவருக்ேக பலிய ட்டு, 37 அவர் உங்களுக்கு
எழுதக்ெகாடுத்த த ட்டங்கள், முைறைமகள், நயாயப்ப ரமாணம், கற்பைனகள்
ஆகயவற்ைற நீங்கள் சகல நாளும் ெசய்க றதற்குக் கவனமாயருந்து
அந்நய ேதவர்களுக்குப் பயப்படாதருங்கள். 38 நான் உங்கேளாேட ெசய்த
உடன்படிக்ைகைய நீங்கள் மறவாமலும், அந்நய ேதவர்களுக்குப் பயப்படாமலும்,
39 உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்ேக பயந்து நடப்பீர்களாக; அப்ெபாழுது அவர்
உங்களுைடய எல்லா எத ரிகளின் ைகக்கும் உங்கைளத் தப்புவ ப்பார் என்று
அவர்களுக்குச் ெசால்லியருந்தார். 40 ஆனாலும் அவர்கள் அைவகைளக்
ேகட்காமல் தங்கள் முந்தன முைறைமகளின்படிேய ெசய்தார்கள். 41 அப்படிேய
அந்த மக்கள் ெயேகாவாவுக்குப் பயந்தும், தங்கள் வக்க ரகங்கைளச் ேசவ த்தும்
வந்தார்கள்; அவர்கள் பள்ைளகளும் அவர்கள் பள்ைளகளின் பள்ைளகளும்
தங்கள்முன்ேனார்கள்ெசய்தபடிேயஇந்நாள்வைரக்கும்ெசய்துவருகறார்கள்.

அத்த யாயம் 18
யூதாவன்ராஜாவாகயஎேசக்கயா
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1 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய ஏலாவன் மகன் ஓெசயாவன் மூன்றாம் வருட
ஆட்சயல் ஆகாஸ் என்னும் யூதாவுைடய ராஜாவன் மகனாகய எேசக்கயா
ராஜாவானான். 2 அவன் ராஜாவாக றேபாது, இருபத்ைதந்து வயதாயருந்து,
எருசேலமிேல இருபத்ெதான்பது வருடங்கள் ஆட்ச ெசய்தான்; சகரியாவன்
மகளாகயஅவனுைடய தாயன் ெபயர்ஆப . 3அவன் தன்முற்ப தாவாகய தாவீது
ெசய்தபடிெயல்லாம் ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான்.
4 அவன் ேமைடகைள அகற்ற , சைலகைளத் தகர்த்து, வக்க ரகத்ேதாப்புகைள
ெவட்டி, ேமாேச உண்டாக்கயருந்த ெவண்கலச் சர்ப்பத்ைத உைடத்துப்ேபாட்டான்;
அந்நாட்கள்வைர இஸ்ரேவல் மக்கள் அதற்குத் தூபம் காட்டிவந்தார்கள்; அதற்கு
நகுஸ்தான்* என்று ெபயரிட்டான். 5 அவன் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவாவன்ேமல் ைவத்த நம்ப க்ைகய ேல, அவனுக்குப் பன்னும் அவனுக்கு
முன்னும் இருந்த யூதாவன் ராஜாக்களிெலல்லாம் அவைனப்ேபால் ஒருவனும்
இருந்ததல்ைல. 6 அவன் ெயேகாவாைவவ ட்டுப் பன்வாங்காமல் அவைரச்
சார்ந்தருந்து, ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கற்ப த்த அவருைடய கற்பைனகைளக்
ைகக்ெகாண்டு நடந்தான். 7 ஆைகயால் ெயேகாவா அவேனாடிருந்தார்;
அவன் ேபாக ற இடெமங்கும் அவனுக்கு அனுகூலமானது; அவன் அசீரியா
ராஜாவற்குக்கட்டுப்படாமல்,அவனுைடயஅதகாரத்ைதத்தள்ளிவ ட்டான். 8அவன்
ெபலிஸ்தயர்கைளக் காசாவைர அதன் எல்ைலகள் வைரக்கும், காவலாளர்கள்
காக்க ற ேகாபுரங்கள் துவங்க பாதுகாப்பான நகரங்கள் வைரக்கும் தாக்கனான்.
9இஸ்ரேவலின்ராஜாவாகயஏலாவன்மகன்ஓெசயாவன்ஏழாம்வருடஆட்சயல்
சரியானஎேசக்கயா ராஜாவன்நான்காம்வருடஆட்சய ேலஅசீரியா ராஜாவாகய
சல்மனாசார் சமாரியாவுக்கு வ ேராதமாக வந்து அைத முற்றுைகய ட்டான்.
10மூன்றுவருடங்கள்ெசன்றபன்பு,அவர்கள்அைதப்ப டித்தார்கள்;எேசக்கயாவன்
ஆறாம் வருட ஆட்சயலும், இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய ஓெசயாவன் ஒன்பதாம்
வருட ஆட்சயலும் சமாரியா ப டிபட்டது. 11 அசீரியா ராஜா இஸ்ரேவைல
அசீரியாவுக்குச் சைறப டித்துக்ெகாண்டுேபாய், ேகாசான் நத ேயாரமான
ஆலாகலும், ஆேபாரிலும், ேமதயரின் பட்டணங்களிலும் குடிேயற்றனான்.
12அவர்கள் தங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய சத்தத்த ற்குக் கீழ்ப்படியாமல்,
அவருைடய உடன்படிக்ைகையயும் ெயேகாவாவன் தாசனாகய ேமாேச கற்ப த்த
யாவற்ைறயும் மீற , அைதக் ேகட்காமலும் அதன்படி ெசய்யாமலும் ேபானார்கள்.
13 யூதாவன் ராஜாவாகய எேசக்கயாவன் பதனான்காம் வருட ஆட்சய ேல
அசீரியா ராஜாவாகய சனெகரிப் யூதாவலிருக்கற பாதுகாப்பான சகல
பட்டணங்களுக்கும் வ ேராதமாக வந்து அைவகைளப் ப டித்தான். 14அப்ெபாழுது
யூதாவன் ராஜாவாகய எேசக்கயா லாகீசலுள்ள அசீரியா ராஜாவற்கு ஆள்
அனுப்ப : நான் குற்றம்ெசய்ேதன்; என்ைனவட்டுத் தரும்ப ப்ேபாம்; நீர் என்ேமல்
சுமத்துவைதச் சுமப்ேபன் என்றுெசான்னான்; அப்படிேயஅசீரியா ராஜா யூதாவன்
ராஜாவாகய எேசக்கயாவன்ேமல் முந்நூறு தாலந்து ெவள்ளிையயும் முப்பது
தாலந்து ெபான்ைனயும் சுமத்தனான். 15 ஆதலால் எேசக்கயா ெயேகாவாவன்
ஆலயத்தலும் ராஜாவுைடய அரண்மைன ெபாக்கஷங்களிலும் அகப்பட்ட எல்லா
ெவள்ளிையயும் ெகாடுத்தான். 16 அக்காலத்த ேல யூதாவன் ராஜாவாகய
எேசக்கயா ெயேகாவாவுைடய ஆலயக்கதவுகளிலும் நைலகளிலும் தான்
அழுத்தயருந்த ெபான் தகடுகைளக் கழற்ற அைவகைள அசீரியா ராஜாவற்குக்
ெகாடுத்தான்.

சனெகரிப் எருசேலைமப் பயமுறுத்துதல்
17 ஆகலும் அசீரியா ராஜா லாகீசலிருந்து தர்தாைனயும், ரப்சாரீைசயும்,

ரப்சாக்ேகையயும் ெபரிய பைடேயாேட எருசேலமுக்கு எேசக்கயா
ராஜாவனிடத்தல் அனுப்பனான்; அவர்கள் எருசேலமுக்கு வந்து, வண்ணார்
துைறயன் வழியலுள்ள ேமல்குளத்தன் வாய்க்காலின் அருகல் நன்று,
18 ராஜாைவ வரவைழத்தார்கள்; அப்ெபாழுது இல்க்கயாவன் மகனாகய
எலியாக்கீம் என்னும் அரண்மைன வசாரிப்புக்காரனும், ெசப்னா என்னும்
எழுத்தனும், ஆசாப்பன் மகனாகய ேயாவாக் என்னும் கணக்காளனும்
அவர்களிடத்த ற்குப் புறப்பட்டுப்ேபானார்கள். 19 ரப்சாக்ேக அவர்கைள
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ேநாக்க : அசீரியா ராஜாவாகய மகாராஜாவானவர் உைரக்க றதும், நீங்கள்
எேசக்கயாவுக்குச் ெசால்லேவண்டியதும் என்னெவன்றால்: நீ நம்பயருக்க ற
இந்த நம்ப க்ைக என்ன? 20 ேபாருக்கு மந்த ர ஆேலாசைனயும் வல்லைமயும்
உண்ெடன்று நீ ெசால்லுகறாேய, அது வாய் ேபச்ேசயல்லாமல் ேவறல்ல; நீ
என்ைன வேராத க்கும்படி யார்ேமல் நம்ப க்ைக ைவத்தருக்க றாய்? 21 இேதா,
ெநரிந்த நாணற்ேகாலாகய அந்த எக ப்ைத நம்புக றாய்; அதன்ேமல் ஒருவன்
சாய்ந்தால், அது அவனுைடய உள்ளங்ைகயல் பட்டு ஊடுருவப்ேபாகும்;
எக ப்தன் ராஜாவாகய பார்ேவான் தன்ைன நம்புக ற யாவருக்கும் இப்படிேய
இருப்பான். 22 நீங்கள் என்னிடத்தல்: எங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
நம்புக ேறாம் என்று ெசால்லுவீர்களானால், அவருைடய ேமைடகைளயும்
அவருைடய பலிபீடங்கைளயும் அல்லேவா எேசக்கயா அகற்ற , யூதாைவயும்
எருசேலைமயும் ேநாக்க : எருசேலமிலிருக்க ற இந்தப் பலிபீடத்தன்முன்
பணியுங்கள் என்றாேன. 23 நான் உனக்கு இரண்டாய ரம் குதைரகைளக்
ெகாடுப்ேபன்; நீ அைவகள்ேமல் ஏறத் தகுதயுள்ளவர்கைளச் சம்பாத க்க
முடியுமானால் அசீரியா ராஜாவாகய என் ஆண்டவேனாேட சபதம்ெசய்.
24 ெசய்யாமல்ேபானால், நீ என் ஆண்டவனுைடய ேவைலக்காரர்களில் ஒேர
ஒரு ச றய தைலவனின் முகத்ைத எப்படித் தருப்புவாய்? இரதங்கேளாடு
குதைரவீரர்களும் வருவார்கள் என்று எக ப்ைதயா நம்புக றாய்? 25 இப்ேபாதும்
ெயேகாவாவுைடய கட்டைளயல்லாமல் இந்த இடத்ைத அழிக்கவந்ேதேனா?
இந்த ேதசத்த ற்கு வ ேராதமாகப் ேபாய் அைத அழித்துப்ேபாடு என்று ெயேகாவா
என்ேனாேட ெசான்னாேர என்றான். 26 அப்ெபாழுது இல்க்கயாவன் மகன்
எலியாக்கீமும், ெசப்னாவும், ேயாவாகும், ரப்சாக்ேகையப் பார்த்து: உமது
அடியார்கேளாடு சீரியெமாழிய ேல ேபசும், அந்த ெமாழி எங்களுக்குத் ெதரியும்;
மதலிலிருக்கற மக்களின் காதுகள் ேகட்க எங்கேளாேட எப ேரய ெமாழிய ேல
ேபசேவண்டாம் என்றார்கள். 27 அதற்கு ரப்சாக்ேக: உங்கேளாடுகூடத் தங்கள்
மலத்ைதத் தன்னவும் தங்கள் சறுநீைரக் குடிக்கவும் மதலிேல தங்கயருக்க ற
மனிதர்களிடத்த ற்ேக அல்லாமல், உன் எஜமானிடத்த ற்கும் உன்னிடத்த ற்குமா
என் எஜமான் இந்த வார்த்ைதகைளப் ேபச என்ைன அனுப்பனார் என்று
ெசால்லி, 28 ரப்சாக்ேக நன்றுெகாண்டுயூதெமாழிய ேல உரத்தசத்தமாக: அசீரியா
ராஜாவாகய மகாராஜாவுைடய வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். 29 எேசக்கயா
உங்கைள ஏமாற்றாதபடி பாருங்கள்; அவன் உங்கைள என் ைகயலிருந்து
தப்புவக்கமாட்டான். 30 ெயேகாவா நம்ைம ந ச்சயமாகத் தப்புவ ப்பார்; இந்த
நகரம் அசீரியா ராஜாவன் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவதல்ைல என்று
ெசால்லி, எேசக்கயா உங்கைளக் ெயேகாவாைவ நம்பச்ெசய்வான்; அதற்கு
இடம்ெகாடாதருங்கள்என்றுராஜாெசால்லுகறார். 31எேசக்கயாவன்ெசால்ைலக்
ேகளாதருங்கள்; அசீரியா ராஜா ெசால்லுகறதாவது: நீங்கள் என்ேனாேட
சமாதானமாக , காணிக்ைகேயாேட என்னிடத்தல் வாருங்கள்; நான் வந்து,
உங்கைள உங்கள் ேதசத்த ற்கு ஒப்பான தானியமும் த ராட்ைசத்ேதாட்டமுமுள்ள
ேதசமும், அப்பமும் த ராட்ைசரசமும் உள்ள ேதசமும், ஒலிவ எண்ெணயும்
ேதனும் உள்ள ேதசமுமாகய ேவெறாரு நாட்டிற்கு அைழத்துக்ெகாண்டுேபாகும்
வைரக்கும், 32 அவனவன் தன்தன் த ராட்ைசச்ெசடியன் பழத்ைதயும் தன்தன்
அத்தமரத்தன் பழத்ைதயும் சாப்ப ட்டு, அவனவன் தன்தன் கணற்றன்
தண்ணீைரக்குடியுங்கள்;இவ்வதமாகநீங்கள்சாகாமல்பைழப்பீர்கள்;ெயேகாவா
நம்ைமத் தப்புவ ப்பார் என்று எேசக்கயா உங்களுக்குப் ேபாத க்கும்ேபாது
அைதக் ேகட்காதருங்கள். 33 மக்களுைடய ேதவர்களில் யாராவது தங்கள்
ேதசத்ைத அசீரியா ராஜாவன் ைகக்குத் தப்புவத்ததுண்ேடா? 34 ஆமாத்,
அர்பாத் பட்டணங்களின் ேதவர்கள் எங்ேக? ெசப்பர்வாய ம், ஏனா, ஈவா
பட்டணங்களின் ேதவர்கள் எங்ேக? அவர்கள் சமாரியாைவ என் ைகக்குத்
தப்புவத்ததுண்ேடா? 35 ெயேகாவா எருசேலைம என் ைகக்குத் தப்புவ ப்பார்
என்பதற்கு, அந்த ேதசங்களுைடய எல்லா ேதவர்களுக்குள்ளும் தங்கள்
ேதசத்ைத என் ைகக்குத் தப்புவ த்தவர் யார் என்கறார் என்று ெசான்னான்.
36ஆனாலும் மக்கள் அவனுக்கு ஒரு வார்த்ைதயும் மறுெமாழியாகச் ெசால்லாமல்
மவுனமாக இருந்தார்கள்; அவனுக்கு மறுஉத்த ரவு ெசால்லேவண்டாம் என்று
ராஜா கட்டைளய ட்டிருந்தான். 37 அப்ெபாழுது இல்க்கயாவன் மகனாகய
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எலியாக்கீம் என்னும் அரண்மைன வசாரிப்புக்காரனும், ெசப்னா என்னும்
எழுத்தனும், ஆசாப்பன் மகன் ேயாவாக் என்னும் கணக்காளனும் ஆைடகைளக்
க ழித்துக்ெகாண்டு,எேசக்கயாவனிடத்தல்வந்து, ரப்சாக்ேகயன்வார்த்ைதகைள
அவனுக்குத்ெதரிவ த்தார்கள்.

அத்த யாயம் 19
எருசேலமின்வடுதைலமுன்னறவக்கப்படுதல்

1 ராஜாவாகய எேசக்கயா அைதக்ேகட்டேபாது, தன் ஆைடகைளக் க ழித்து,
சணல் ஆைடைய அணிந்துெகாண்டு, ெயேகாவவுைடய ஆலயத்தல்
ப ரேவச த்து, 2 அரண்மைன வசாரிப்புக்காரனாகய எலியாக்கீைமயும்,
எழுத்தனாகய ெசப்னாைவயும், ஆசாரியர்களின் மூப்பர்கைளயும், ஆேமாத்சன்
மகனாகய ஏசாயா என்னும் தீர்க்கதரிச யனிடத்த ற்கு சணல் ஆைடைய
அணிந்துெகாண்டவர்களாக அனுப்பனான். 3இவர்கள் அவைன ேநாக்க : இந்த
நாள் ெநருக்கமும் கடிந்துெகாள்ளுதலும் அவமானமும் அநுபவக்க ற நாள்;
ப ரசவேநரம் ெநருங்கயருக்க றது,ெபற்ெறடுக்கேவா ெபலனில்ைல. 4ஜீவனுள்ள
ேதவைன நந்த க்கும்படி அசீரியா ராஜாவாகய தன் எஜமானால் அனுப்பப்பட்ட
ரப்சாக்ேக ெசான்ன வார்த்ைதகைளெயல்லாம் உமது ேதவனாகய ெயேகாவா
ேகட்டிருக்க றார்;உமதுேதவனாகயெயேகாவாேகட்டிருக்க றவார்த்ைதகளுக்காக
தண்டைன ெசய்வார்; ஆைகயால் இன்னும் மீதயாக இருக்க றவர்களுக்காக
வண்ணப்பம்ெசய்வீராக என்று எேசக்கயா ெசால்லச்ெசான்னார் என்றார்கள்.
5 இவ்வதமாக எேசக்கயா ராஜாவன் ஊழியக்காரர்கள் ஏசாயாவ டம் வந்து
ெசான்னார்கள். 6அப்ெபாழுது ஏசாயா அவர்கைள ேநாக்க : அசீரியா ராஜாவன்
ேவைலக்காரர்கள் என்ைனத் தூஷத்ததும் நீர் ேகட்டதுமான வார்த்ைதகளினாேல
பயப்படாேதயும். 7 இேதா, அவன் ஒரு ெசய்தையக் ேகட்டு, தன் ேதசத்த ற்குத்
தரும்புவதற்கான ஆவைய நான் அவனுக்குள் அனுப்ப , அவைன அவன்
ேதசத்த ேல பட்டயத்தால் வழச்ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவா உைரக்க றார்
என்பைத உங்கள் எஜமானிடத்தல் ெசால்லுங்கள் என்றான். 8 அசீரியா ராஜா
லாகீைசவ ட்டுப் புறப்பட்டான் என்று ேகள்வப்பட்டு, ரப்சாக்ேக தரும்ப ப்ேபாய்,
அவன்லிப்னாவன்ேமல் ேபார்ெசய்க றைதக் கண்டான். 9இேதா, எத்த ேயாப்ப யா
ராஜாவாகய தீராக்கா உம்ேமாடு ேபார்ெசய்யப் புறப்பட்டான் என்று ெசால்லக்
ேகள்வப்பட்டான்; அப்ெபாழுது அவன் தரும்ப எேசக்கயாவனிடத்த ற்கு
ப ரத ந த கைள அனுப்ப : 10 நீங்கள் யூதாவன் ராஜாவாகய எேசக்கயாவுக்குச்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால், எருசேலம் அசீரியா ராஜாவன் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவதல்ைலெயன்று நீ நம்பயருக்க ற உன் ேதவன் உன்ைன
ஏமாற்ற இடம்ெகாடாேத. 11 இேதா, அசீரியா ராஜாக்கள் சகல ேதசங்கைளயும்
அழித்த ெசய்தைய நீ ேகட்டிருக்க றாேய, நீ தப்புவாேயா? 12 என் முன்ேனார்கள்
அழித்துவ ட்ட ேகாசாைனயும், ஆராைனயும், ேரத்ேசப்ைபயும், ெதலாசாரிலிருந்த
ஏேதனின் மக்கைளயும், அவர்களுைடய ேதவர்கள் தப்புவத்தது உண்ேடா?
13 ஆமாத்தன் ராஜாவும், அர்பாத்தன் ராஜாவும், ெசப்பர்வாய ம், ஏனா, ஈவா
பட்டணங்களின் ராஜாக்களும்எங்ேக என்றுெசால்லுங்கள்என்றான்.

எேசக்கயாவன்ெஜபம்
14 எேசக்கயா ப ரத ந த களின் ைகயலிருந்து கடிதத்ைத வாங்க வாச த்த

பன்பு, அவன் ெயேகாவாவன் ஆலயத்த ற்குப்ேபாய், அைதக் ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாக வ ரித்து, 15 ெயேகாவாைவ ேநாக்க : ேகருபீன்களின் மத்தயல்
வாசம்ெசய்க ற இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ. நீர் ஒருவேர பூமியன்
ராஜ்ஜியங்களுக்ெகல்லாம் ேதவனானவர்; நீர் வானத்ைதயும் பூமிையயும்
உண்டாக்கனீர். 16 ெயேகாவாேவ, உமது ெசவையச் சாய்த்துக் ேகளும்;
ெயேகாவாேவ, நீர் உமது கண்கைளத் தறந்துபாரும்; சனெகரிப் ஜீவனுள்ள
ேதவைன ஏளனம் ெசய்யும்படி ெசால்லியனுப்பன வார்த்ைதகைளக் ேகளும்.
17 ெயேகாவாேவ, அசீரியா ராஜாக்கள் அந்த மக்கைளயும் அவர்கள் ேதசத்ைதயும்
நாசமாக்க , 18 அவர்களுைடய ேதவர்கைள ெநருப்ப ேல ேபாட்டுவ ட்டது
உண்ைமதான்;அைவகள்ேதவர்கள்அல்லேவ,மனிதர்கள்ைகேவைலயானமரமும்
கல்லும்தாேன; ஆைகயால் அைவகைள அழித்துப்ேபாட்டார்கள். 19 இப்ேபாதும்
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எங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, நீர் ஒருவேர ேதவனாகய ெயேகாவா என்று
பூமியன் ராஜ்ஜியங்கள் அைனத்தும் அறயும்படிக்கு, எங்கைள அவனுைடய
ைகக்குநீங்கலாக்க இரட்ச யும் என்றுவண்ணப்பம்ெசய்தான்.

சனெகரிப்பன்ேதால்வையக்குறத்த ஏசாயாவன்தீர்க்கதரிசனம்
20 அப்ெபாழுது ஆேமாத்சன் மகனாகய ஏசாயா எேசக்கயாவுக்குச்

ெசால்லியனுப்பனது: இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா உைரக்க றது
என்னெவன்றால், அசீரியா ராஜாவாகய சனெகரிப்பனிமித்தம் நீ என்ைன
ேநாக்க ச் ெசய்த வண்ணப்பத்ைதக் ேகட்ேடன். 21அவைனக்குறத்துக் ெயேகாவா
ெசால்லுகறவசனமாவது:
“சீேயான்குமாரத்தயாகயகன்னிப்ெபண்உன்ைனஇகழ்ந்து,
உன்ைனப்பரிகாசம்ெசய்க றாள்; எருசேலம்குமாரத்த
உன்பன்னாேலதைலையஅைசக்க றாள்.
22 “யாைரஅவமத த்துதூஷத்தாய்?
யாருக்குவ ேராதமாகஉன்சத்தத்ைதஉயர்த்தனாய்?
நீஇஸ்ரேவலின்பரிசுத்தருக்குவ ேராதமாகஅல்லேவா
உன்கண்கைளப்ெபருைமயாக ஏெறடுத்தாய்?
23உன்ப ரத ந த கைளக்ெகாண்டுநீஆண்டவைரஅவமத த்து:
என்இரதங்களின்த ரளினாேல
நான்மைலகளின்உச்ச களுக்கும்லீபேனானின்ச கரங்களுக்கும்வந்துஏற ேனன்;
அதன்உயரமானேகதுருமரங்கைளயும்,
உச்ச தமானேதவதாருமரங்கைளயும்நான்ெவட்டி,
அதன்கைடசவைர,அதன்ெசழுைமயானகாடுவைரவருேவன்என்றும்,
24நான்அந்நய ேதசங்களில் கணறுெவட்டி தண்ணீர்குடித்ேதன்;
என்உள்ளங்கால்களினால்
பாதுகாப்பான இடங்களின் அகழிகைளெயல்லாம் வறண்டுேபாகச்ெசய்ேதன்

என்றும்ெசான்னாய்.
25நான்ெவகுகாலத்த ற்குமுன்புஅைதஏற்படுத்த ,
ஆரம்பநாட்கள்முதல்அைதத்த ட்டம்ெசய்ேதன்என்பைதநீ ேகட்டதல்ைலேயா?
இப்ெபாழுதுநீபாதுகாப்பானபட்டணங்கைளப்
பாழானமண்ேமடுகள்ஆக்கும்படிக்குநாேனஅைதச் சம்பவக்கச்ெசய்ேதன்.
26அதனாேலஅைவகளின்குடிமக்கள்ேசார்வைடந்து,
கலங்க ெவட்கப்பட்டு,ெவளியன்பூண்டுக்கும்,
பச்சைலக்கும்,
வீடுகளின்ேமல் முைளக்கும் புல்லுக்கும், ஓங்கவளருவதற்கு முன்

உலர்ந்துேபாகும் பயருக்கும் சமமானார்கள்.
27உன்உட்காருதைலயும், ேபாக்ைகயும்,
வரைவயும், நீ எனக்குவ ேராதமாகக்ெகாந்தளிக்க றைதயும்அற ேவன்.
28நீ எனக்குவ ேராதமாகக்ெகாந்தளித்து,
வீராப்பு ேபசனதுஎன்காதுகளுக்குஎட்டினதால்,
நான்என்ெகாக்கையஉன்மூக்கலும்
என்கடிவாளத்ைதஉன்வாயலும்ேபாட்டு,
நீவந்தவழிேயஉன்ைனத்தருப்ப க்ெகாண்டுேபாேவன்என்று
அவைனக்குறத்துச்ெசால்லுகறார்.”

29 உனக்கு அைடயாளமாயருப்பது என்னெவன்றால்: இந்த
வருடத்த ேல தப்ப ப் பய ராக றைதயும், இரண்டாம் வருடத்த ேல தானாக
வைளகறைதயும் சாப்படுவீர்கள்; மூன்றாம் வருடத்த ேலா வைதத்து அறுத்து,
த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள நாட்டி, அைவகளின் பழங்கைள சாப்படுவீர்கள்.
30 யூதா வம்சத்தாரில் தப்ப மீந்தருக்க றவர்கள் மறுபடியும் கீேழ ேவர்பற்ற
ேமேல கனிெகாடுப்பார்கள். 31 மீதயாயருக்க றவர்கள் எருசேலமிலும்,
தப்பனவர்கள் சீேயான் மைலயலும் இருந்து புறப்படுவார்கள்; ேசைனகளுைடய
ெயேகாவாவன் ைவராக்கயம் இைதச் ெசய்யும். 32 ஆைகயால் ெயேகாவா
அசீரியா ராஜாைவக்குறத்து: அவன் இந்த நகரத்த ற்குள் ப ரேவச ப்பதல்ைல;
இதன்ேமல் அம்பு எய்வதுமில்ைல; இதற்குமுன் ேகடகத்ேதாேட வருவதுமில்ைல;
இதற்கு எத ராக முற்றுைக ேபாடுவதுமில்ைல. 33 அவன் இந்த நகரத்த ற்குள்
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ப ரேவசயாமல், தான் வந்தவழிேய தரும்ப ப்ேபாவான். 34 என் நமித்தமும் என்
தாசனாகய தாவீதன் நமித்தமும் நான் இந்த நகரத்ைத இரட்ச க்கும்படிக்கு,
இதற்கு ஆதரவாயருப்ேபன் என்பைதக் ெயேகாவா உைரக்க றார் என்று
ெசால்லியனுப்பனான். 35 அன்று இரவல் சம்பவத்தது என்னெவன்றால்:
ெயேகாவாவுைடய தூதன் புறப்பட்டு, அசீரியர்களின் முகாமில் லட்சத்ெதண்பத்து
ஐயாய ரம்ேபைரக் ெகான்றுேபாட்டான்; அதகாைலயல் எழுந்தருக்கும்ேபாது,
இேதா, அவர்கள் எல்ேலாரும் ெசத்த ப ரேதங்களாகக் க டந்தார்கள். 36அப்ெபாழுது
அசீரியா ராஜாவாகய சனெகரிப் ப ரயாணப்பட்டு, தரும்ப ப்ேபாய் நனிேவயல்
இருந்துவ ட்டான். 37 அவன் தன் ேதவனாகய நஸ்ேராகன் ேகாவலிேல
பணிந்துெகாள்ளுகறேபாது, அவனுைடய மகன்களாகய அத்ரமேலக்கும்,
சேரத்ேசரும் அவைனப் பட்டயத்தால் ெவட்டிப்ேபாட்டு, அரராத் ேதசத்த ற்குத் தப்ப
ஓடிப்ேபானார்கள்; அவனுைடய மகனாகய எசரத்ேதான் அவன் பட்டத்த ற்கு வந்து
ஆட்ச ெசய்தான்.

அத்த யாயம் 20
எேசக்கயாவன்வயாத

1 அந்நாட்களில் எேசக்கயா வயாத ப்பட்டு மரணத்தருவாயல் இருந்தான்;
அப்ெபாழுது ஆேமாத்சன் மகனாகய ஏசாயா என்னும் தீர்க்கதரிச அவனிடத்தல்
வந்து, அவைன ேநாக்க : நீர் உமது வீட்டுக்காரியத்ைத ஒழுங்குப்படுத்தும்; நீர்
பைழக்கமாட்டீர், இறந்துேபாவீர் என்று ெயேகாவ ெசால்லுகறார் என்றான்.
2 அப்ெபாழுது எேசக்கயா தன் முகத்ைதச் சுவர்ப்புறமாகத் தருப்ப க்ெகாண்டு,
ெயேகாவைவ ேநாக்க : 3 ஆ ெயேகாவேவ, நான் உமக்கு முன்பாக உண்ைமயும்
மனஉத்தமமுமாக நடந்து, உமது பார்ைவக்கு நலமானைதச் ெசய்ேதன் என்பைத
நைனத்தருளும் என்று வண்ணப்பம்ெசய்தான். எேசக்கயா மிகவும் அழுதான்.
4 ஏசாயா பாத முற்றத்ைதவ ட்டு அப்புறம் ேபாக றதற்குமுன்ேன, ெயேகாவவுைடய
வார்த்ைத அவனுக்கு உண்டாக , அவர் ெசான்னது: 5 நீ தரும்ப ப்ேபாய்,
என் மக்களின் அத பதயாகய எேசக்கயாைவ ேநாக்க : உன் தகப்பனாகய
தாவீதன் ேதவனாயருக்க ற ெயேகாவ ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: உன்
வண்ணப்பத்ைதக்ேகட்ேடன்,உன்கண்ணீைரக்கண்ேடன்;இேதா,நான்உன்ைனக்
குணமாக்குேவன்; மூன்றாம் நாளிேல நீ ெயேகாவவுைடய ஆலயத்த ற்குப்
ேபாவாய். 6 உன் நாட்கேளாேட பதைனந்து வருடங்கைளக் கூட்டுேவன்;
உன்ைனயும் இந்த நகரத்ைதயும் அசீரியா ராஜாவன் ைகக்குத் தப்புவத்து,
என்னிமித்தமும் என் தாசனாகய தாவீதன்நமித்தமும் இந்த நகரத்த ற்கு
ஆதரவாக இருப்ேபன் என்று ெசால் என்றார். 7 பன்பு ஏசாயா: அத்த ப்பழ
அைடையக் ெகாண்டுவாருங்கள் என்றான்; அைத அவர்கள் ெகாண்டுவந்து,
புண்ணின்ேமல் பற்றுப்ேபாட்டேபாது அவன் பைழத்தான். 8 எேசக்கயா
ஏசாயாைவ ேநாக்க : ெயேகாவ என்ைனக் குணமாக்குவதற்கும், மூன்றாம்
நாளிேல நான்ெயேகாவவுைடயஆலயத்த ற்குப் ேபாவதற்கும்அைடயாளம் என்ன
என்றான். 9 அதற்கு ஏசாயா: ெயேகாவ தாம் ெசான்ன வார்த்ைதயன்படிேய
ெசய்வார் என்பதற்கு, ெயேகாவாவால் உனக்கு உண்டாகும் அைடயாளமாக
ந ழல் பத்துேகாடுகள் முன்ேனாக்க ப் ேபாகேவண்டுேமா, பத்துேகாடுகள்
பன்ேனாக்க த் தரும்ப ேவண்டுேமா என்றுேகட்டான். 10அதற்குஎேசக்கயா: ந ழல்
பத்துேகாடுகள் முன்ேனாக்க ப்ேபாவது எளிதான காரியம்; அப்படி ேவண்டாம்;
ந ழல் பத்துேகாடுகள் பன்ேனாக்க த் தரும்பேவண்டும் என்றான். 11அப்ெபாழுது
ஏசாயா தீர்க்கதரிச ெயேகாவாைவ ேநாக்க க் கூப்படும்ேபாது, அவர் ஆகாசுைடய
சூரியகடிகாரத்தல்ேகாட்டுக்குேகாடுமுன்ேனாக்க ச்ெசன்றந ழல்பத்துேகாடுகள்
பன்ேனாக்க த் தரும்பும்படிெசய்தார்.

பாப ேலானிலிருந்துவந்த ப ரத ந த கள்
12 அக்காலத்த ேல பலாதானின் மகனாகய ெபேராதாக்பலாதான் என்னும்

பாப ேலானின் ராஜா எேசக்கயா வயாத ப்பட்டிருக்க றைதக் ேகட்டு,
அவனிடத்த ற்கு கடிதங்கைளயும் ெவகுமானத்ைதயும் அனுப்பனான்.
13 எேசக்கயா அவர்கைள அங்கீகரித்து, பன்பு அவர்களுக்குத் தன்
ெபாக்கஷசாைல அைனத்ைதயும், ெவள்ளிையயும், ெபான்ைனயும்,
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கந்தவர்க்கங்கைளயும், நல்ல பரிமளைதலத்ைதயும், தன் ஆயுதசாைல
அைனத்ைதயும் தன் ெபாக்கஷசாைலகளிலுள்ள எல்லாவற்ைறயும்
காண்பத்தான்; தன் அரண்மைனயலும் தன் ராஜ்ஜியத்தல் எங்கும் எேசக்கயா
அவர்களுக்குக் காண்பக்காத ெபாருள் ஒன்றும் இல்ைல. 14 அப்ெபாழுது
ஏசாயா தீர்க்கதரிச எேசக்கயா ராஜாவனிடத்தல் வந்து: அந்த மனிதர்கள்
என்ன ெசான்னார்கள், எங்ேகயருந்து உம்மிடத்தல் வந்தார்கள் என்று ேகட்டான்.
அதற்கு எேசக்கயா: பாப ேலான் என்னும் தூரேதசத்தலிருந்து வந்தார்கள்
என்றான். 15அப்ெபாழுது அவன்: உம்முைடய வீட்டில் எைவகைளப் பார்த்தார்கள்
என்று ேகட்டான். அதற்கு எேசக்கயா: என் வீட்டிலுள்ள எல்லாவற்ைறயும்
பார்த்தார்கள்; என் ெபாக்கஷங்களில் நான் அவர்களுக்குக் காண்பக்காத
ெபாருள் ஒன்றும் இல்ைல என்றான். 16 அப்ெபாழுது ஏசாயா எேசக்கயாைவ
ேநாக்க : ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக் ேகளும். 17 இேதா, நாட்கள் வரும்;
அப்ெபாழுது உமது வீட்டில் உள்ளதலும், உமது முன்ேனார்கள் இந்நாள்வைரக்கும்
ேசர்த்ததலும் ஒன்றும் மீதயாக ைவக்கப்படாமல் எல்லாம் பாப ேலானுக்குக்
ெகாண்டுேபாகப்படும். 18 நீர் ெபறப்ேபாக ற உமது சந்ததயாகய உமது
மகன்களிலும் சலர் பாப ேலான் ராஜாவன் அரண்மைனயேல அரண்மைன
ேவைலக்காரர்களாக இருப்பார்கள் என்று ெயேகாவ ெசால்லுகறார் என்றான்.
19 அப்ெபாழுது எேசக்கயா ஏசாயாைவ ேநாக்க : நீர் ெசான்ன ெயேகாவவுைடய
வார்த்ைத நல்லதுதான் என்று ெசால்லி, என் நாட்களிலாவது சமாதானமும்
உண்ைமயும் இருக்குேம என்றான். 20 எேசக்கயாவன் மற்ற ெசயல்பாடுகளும்,
அவனுைடய எல்லா வல்லைமயும், அவன் ஒரு குளத்ைதயும் வாய்க்காைலயும்
உண்டாக்கனதனாேல தண்ணீைரநகரத்த ற்குள்ேளவரச்ெசய்ததும்,யூதாவுைடய
ராஜாக்களின் நாளாகமப் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றது. 21 எேசக்கயா
இறந்தபன், அவனுைடய மகனாகய மனாேச அவனுைடய இடத்தல்
ராஜாவானான்.

அத்த யாயம் 21
யூதாவன்ராஜாவாகயமனாேச

1 மனாேச ராஜாவாக றேபாது பன்னிரண்டு வயதாயருந்து, ஐம்பத்ைதந்து
வருடங்கள் எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்தான்; அவனுைடய தாயன் ெபயர்
எப்ச பாள். 2 ெயேகாவா இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு முன்பாகத் துரத்தன
மக்களுைடய அருவருப்புகளின்படிேய, அவன் ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குப்
ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்து, 3 தன் தகப்பனாகய எேசக்கயா இடித்துப்ேபாட்ட
ேமைடகைளத் தரும்பவும் கட்டி, பாகாலுக்குப் பலிபீடங்கைள எடுப்ப த்து,
இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய ஆகாப் ெசய்ததுேபால வக்க ரகத்ேதாப்ைப
உண்டாக்க , வானத்தன் ேசைனகைளெயல்லாம் பணிந்துெகாண்டு அைவகைள
வணங்கனான். 4 எருசேலமிேல என் நாமத்ைத வளங்கச்ெசய்ேவன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லிக் குறத்த ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ேல அவன்
பலிபீடங்கைளக்கட்டி, 5ெயேகாவவுைடயஆலயத்தன்இரண்டுப ராகாரங்களிலும்
வானத்தன் ேசைனகளுக்ெகல்லாம் பலிபீடங்கைளக் கட்டி, 6 தன் மகைனப்
பலியாக அக்கனியல் சுட்ெடரித்து, நாள் நட்சத்த ரம் பார்க்க றவனுமாயருந்து,
ேஜாத டம் பார்க்க றவர்கைளயும் குறெசால்லுகறவர்கைளயும் ைவத்து,
ெயேகாவாவுக்குக் ேகாபமுண்டாக அவர் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைத
மிகுதயாகச் ெசய்தான். 7 இந்த ஆலயத்தலும், நான் இஸ்ரேவலின்
சகல ேகாத்த ரங்களிலுமிருந்து ெதரிந்துெகாண்ட எருசேலமிலும், என்
ெபயைர என்ைறக்கும் வளங்கச் ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவ தாவீேதாடும்
அவனுைடய மகனாகய சாெலாேமாேனாடும் ெசால்லி குறத்த ஆலயத்த ேல
அவன் ெசய்த ேதாப்புவ க்க ரகத்ைத ைவத்தான். 8 நான் அவர்களுக்குக்
கற்ப த்த எல்லாவற்றன்படிேயயும், என் தாசனாகய ேமாேச அவர்களுக்குக்
கற்ப த்த எல்லா நயாயப்ப ரமாணத்தன்படிேயயும் ெசய்ய ஜாக்க ரைதயாக
இருந்தார்கேளயானால், நான் இனி இஸ்ரேவலின் காைல அவர்களுைடய
முன்ேனார்களுக்குக் ெகாடுத்த ேதசத்ைத வ ட்டு அைலயச் ெசய்வதல்ைல
என்று ெசால்லியருந்தார். 9 ஆனாலும் அவர்கள் ேகட்காமல்ேபானார்கள்;
ெயேகாவ இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு முன்பாக அழித்த மக்கள் ெசய்த
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ெபால்லாப்ைபப்பார்க்கலும் அதகமாகச் ெசய்ய மனாேச அவர்கைளத்
தூண்டிவட்டான். 10 ஆைகயால் ெயேகாவா தீர்க்கதரிச களாகய தம்முைடய
ஊழியக்காரர்கைளக் ெகாண்டு உைரத்தது: 11 யூதாவன் ராஜாவாகய மனாேச
தனக்கு முன்னிருந்த எேமாரியர்கள் ெசய்த எல்லாவற்ைறப்பார்க்கலும் ேகடாக
இந்த அருவருப்புகைளச் ெசய்து, தன் அருவருப்பான சைலகளால் யூதாைவயும்
பாவம்ெசய்யைவத்ததால், 12இஸ்ரேவலின்ேதவனாகயெயேகாவெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: இேதா, ேகட்கப்ேபாக றயாவருைடயஇரண்டுகாதுகளிலும்அது
ெதானித்துக்ெகாண்டிருக்கும்படியான ெபால்லாப்ைப நான் எருசேலமின்ேமலும்,
யூதாவன்ேமலும் வரச்ெசய்து, 13 எருசேலமின்ேமல் சமாரியாவன் மட்டநூைலயும்
ஆகாப் வீட்டின் தூக்கு நூைலயும் ப டிப்ேபன்; ஒருவன் ஒரு தட்ைடத் துைடத்து,
பன்பு அைதக் கவழ்த்துைவக்கறதுேபால எருசேலைமத் துைடத்துவடுேவன்.
14 அவர்கள் தங்களுைடய முன்ேனார்கள் எக ப்தலிருந்து புறப்பட்ட
நாள்முதற்ெகாண்டு இந்நாள்வைரக்கும் என் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச்
ெசய்து, என்ைனக் ேகாபப்படுத்த வந்ததால், என் சுதந்தரத்தல் மீதயானைதக்
ைகவ ட்டு, அவர்கள் எத ரிகளின் ைகயல் அவர்கைள ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்.
15 தங்கள் பைகஞர்களுக்ெகல்லாம் ெகாள்ைளயும் சூைறயுமாகப் ேபாவார்கள்
என்றார். 16 ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்யும்படியாக,
மனாேச யூதாைவப் பாவம்ெசய்யைவத்த அந்தப் பாவமும் தவ ர, அவன்
எருசேலைம நான்கு மூைலகள்வைரயும் இரத்தப்பழிகளால் ந ரப்பத்தக்கதாக,
குற்றமில்லாத இரத்தத்ைதயும் மிகுதயாகச் ச ந்தனான். 17 மனாேசயன் மற்ற
ெசயல்பாடுகளும், அவன் ெசய்த யாவும், அவன் ெசய்த பாவமும் யூதாவுைடய
ராஜாக்களின் நாளாகமப் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றது. 18 மனாேச
இறந்தபன், அவன் ஊசாவன் ேதாட்டமாக ய தன் அரண்மைனத் ேதாட்டத்தல்
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்; அவனுைடய இடத்தல் அவன் மகனாகய ஆேமான்
ராஜாவானான்.

யூதாவன்ராஜாவாகயஆேமான்
19 ஆேமான் ராஜாவானேபாது இருபத்த ரண்டு வயதாயருந்து, இரண்டு

வருடங்கள் எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்தான்; ேயாத்பா ஊரானாகய ஆரூத்சன்
மகளான அவனுைடய தாயன் ெபயர் ெமசுல்ேலேமத். 20 அவன் தன்
தகப்பனாகய மனாேச ெசய்ததுேபால, ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குப்
ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்து, 21 தன் தகப்பன் நடந்த எல்லா வழியலும் நடந்து,
தன் தகப்பன் ேசவ த்த அருவருப்பான சைலகைள வணங்க அைவகைளப்
பணிந்துெகாண்டு, 22ெயேகாவாவன்வழிய ேல நடவாமல், தன்முன்ேனார்களின்
ேதவனாகய ெயேகாவாைவ வ ட்டுவ ட்டான். 23 ஆேமானின் ஊழியக்காரர்கள்
அவனுக்கு வேராதமாக சத த்த ட்டம் தீட்டி, ராஜாைவ அவன் அரண்மைனயேல
ெகான்றுேபாட்டார்கள். 24 அதனால் ேதசத்து மக்கள் ராஜாவாகய ஆேமானுக்கு
வேராதமாக சத த்த ட்டம் தீட்டியவர்கைளெயல்லாம் ெவட்டிப்ேபாட்டு, அவன்
மகனாகய ேயாச யாைவஅவனுைடயஇடத்தல் ராஜாவாக்கனார்கள். 25ஆேமான்
ெசய்த மற்ற ெசயல்பாடுகள் யூதாவுைடய ராஜாக்களின் நாளாகமப் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டிருக்க றது. 26 அவன் ஊசாவன் ேதாட்டத்தலுள்ள அவனுைடய
கல்லைறயல்அடக்கம்ெசய்யப்பட்டான்;அவன்இடத்த ேலஅவனுைடயமகனாகய
ேயாச யா ராஜாவானான்.

அத்த யாயம் 22
நயாயப்ப ரமாணபுத்தகம்கண்ெடடுக்கப்படுதல்

1 ேயாச யா ராஜாவாக றேபாது, எட்டு வயதாயருந்து, முப்பத்ெதாரு வருடங்கள்
எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்தான்; ேபாஸ்காத் ஊைரச் ேசர்ந்த அதாயாவன் மகளான
அவனுைடய தாயன் ெபயர் எத தாள். 2 அவன் ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குச்
ெசம்ைமயானைதச் ெசய்து, தன் தகப்பனாகய தாவீதன் வழிய ெலல்லாம் வலது
இடதுபுறம் வலகாமல் நடந்தான். 3 ராஜாவாகய ேயாச யாவன் பதெனட்டாம்
வருட ஆட்சய ேல, ராஜா ெமசுல்லாமின் மகனாகய அத்சலியாவன் மகன்
சாப்பான் என்னும் எழுத்தைனக் ெயேகாவாவன் ஆலயத்த ற்கு அனுப்ப : 4 நீ
ப ரதான ஆசாரியனாகய இல்க்கயாவனிடத்தல் ேபாய், ெயேகாவவுைடய



2இராஜாக்கள்அத்தயாயம் 22:5 529 2இராஜாக்கள்அத்தயாயம் 22:20

ஆலயத்தற்குக் ெகாண்டுவரப்பட்டதும்வாசல் காக்க றவர்கள் மக்களின்ைகய ேல
வாங்கப்பட்டதுமான பணத்ைத அவன் ெதாைகபார்த்து, 5 பன்பு அவர்கள் அைதக்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் ேவைலைய வசாரிக்க றவர்களின் ைகய ேல
ெகாடுத்து,அவர்கள்அைதக்ெயேகாவாவன்ஆலயத்ைதப்பழுதுபார்க்க றதற்காக
அதலிருக்கற ேவைலக்காரர்களாகய, 6 தச்சர்களுக்கும், ச ற்பாசாரிகளுக்கும்,
ெகால்லர்களுக்கும்,ஆலயத்ைதப்பழுதுபார்ப்பதற்குத்ேதைவயானமரங்கைளயும்
ெவட்டின கற்கைளயும் வாங்குகறதற்கும் ெசலவழிக்கேவண்டும். 7 ஆகலும்
அந்தப் பணத்ைதத் தங்கள் ைகயல் ஒப்புவத்துக்ெகாள்ளுகறவர்கேளா
காரியத்ைத உண்ைமயாக நடப்ப க்க றபடியனால், அவர்களிடத்தல் அதன்
கணக்ைகக் ேகட்கேவண்டியதல்ைல என்று ெசால் என்றான். 8 அப்ெபாழுது
ப ரதான ஆசாரியனாகய இல்க்கயா எழுத்தனாகய சாப்பாைன ேநாக்க : நான்
ெயேகாவாவன் ஆலயத்த ேல நயாயப்ப ரமாண புத்தகத்ைதக் கண்டுபடித்ேதன்
என்று ெசால்லி, அந்தப் புத்தகத்ைத சாப்பானிடத்தல் ெகாடுத்தான்; அவன்
அைத வாச த்தான். 9 அப்ெபாழுது சாப்பான் ராஜாவனிடத்தல் வந்து,
ராஜாவற்கு மறுஉத்த ரவு ெசால்லி, ஆலயத்த ேல ெதாைகய ட்டுக் கைடத்த
பணத்ைத உமது அடியார்கள் ேசர்த்துக் கட்டி, அைதக் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தன் ேவைலைய வசாரிக்க றவர்களின் ைகய ேல ெகாடுத்தார்கள்
என்று ெசான்னான். 10 எழுத்தனாகய சாப்பான் ேமலும் ராஜாைவ ேநாக்க :
ஆசாரியனாகய இல்க்கயா என்னிடத்தல் ஒரு புத்தகத்ைதக் ெகாடுத்தான் என்று
அறவத்து, அைத ராஜாவற்கு முன்பாக வாச த்தான். 11 ராஜா ந யாயப்ப ரமாண
புத்தகத்தன்வார்த்ைதகைளக்ேகட்டேபாது,தன்ஆைடகைளக்க ழித்துக்ெகாண்டு,
12 ஆசாரியனாகய இல்க்கயாவுக்கும், சாப்பானின் மகனாகய அகீக்காமுக்கும்,
மிகாயாவன் மகனாகய அக்ேபாருக்கும், எழுத்தனாகய சாப்பானுக்கும்,
ராஜாவன் ேவைலக்காரனாகய அசாயாவுக்கும் ராஜா கட்டைளய ட்டது:
13 கண்ெடடுக்கப்பட்ட இந்தப் புத்தகத்தன் வார்த்ைதகளுக்காக நீங்கள் ேபாய்,
எனக்காகவும் மக்களுக்காகவும் யூதா அைனத்தற்காகவும் ெயேகாவாவ டத்தல்
வ சாரியுங்கள்; நமக்காக எழுதப்பட்டிருக்க ற எல்லாவற்றன்படிேயயும் ெசய்ய
நம்முைடய முன்ேனார்கள் இந்தப் புத்தகத்தன் வார்த்ைதகைளக் ேகட்காததால்,
நம்ேமல் பற்றெயரிந்த ெயேகாவவுைடய கடுங்ேகாபம் ெபரியது என்றான்.
14 அப்ெபாழுது ஆசாரியனாகய இல்க்கயாவும், அகீக்காமும், அக்ேபாரும்,
சாப்பானும், அசாயாவும், அர்காசன் மகனாகய த க்வாவன் மகனான சல்லூம்
என்னும் ஆசாரிய *ஆைடகள் ைவக்கும் அைறகளின் கண்காணிப்பாளனின்
மைனவயாகய உல்தாள் என்னும் தீர்க்கதரிச யானவளிடத்த ற்குப்ேபாய்
அவேளாேட ேபசனார்கள்; அவள் எருசேலமின் இரண்டாம் பகுதயல்
குடியருந்தாள். 15 அவள் அவர்கைள ேநாக்க : உங்கைள என்னிடத்த ற்கு
அனுப்பனவரிடத்தல் நீங்கள் ேபாய்: இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவ
உைரக்க றது என்னெவன்றால்: 16இேதா, யூதாவன் ராஜா, வாச த்த புத்தகத்தன்
வார்த்ைதகளிெலல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்க ற ெபால்லாப்ைப நான் இந்த
இடத்தன்ேமலும், அதன் குடிமக்களின்ேமலும் வரச்ெசய்ேவன். 17 அவர்கள்
என்ைனவட்டு, தங்கள் ைககளின் க ரிையகள் எல்லாவற்றலும் எனக்குக்
ேகாபமுண்டாக்க ேவேற ேதவர்களுக்குத் தூபம்காட்டினதால், என் கடுங்ேகாபம்
இந்த இடத்தன்ேமல் பற்றெயரியும்; அது அவந்துேபாவது இல்ைலெயன்று
ெயேகாவ ெசால்லுகறார் என்று ெசால்லுங்கள். 18 ெயேகாவவ டத்தல்
வ சாரிக்க றதற்கு உங்கைள அனுப்பன யூதாவன் ராஜாவனிடத்தல் நீங்கள்
ேபாய்: நீர் ேகட்ட வார்த்ைதகைளக் குறத்து இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவ ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: 19 நான் இந்த இடத்த ற்கும் அதன்
குடிமக்களுக்கும் வ ேராதமாக, அவர்கள் பாழும் சாபமுமாவார்கள் என்று
ெசான்னைத நீ ேகட்டேபாது, உன் இருதயம் இளக , நீ ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக
உன்ைனத் தாழ்த்த , உன் ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டு, எனக்குமுன்பாக
அழுததால் நானும் உன் வண்ணப்பத்ைதக் ேகட்ேடன். 20 ஆைகயால், இேதா,
நான் உன்ைன உன் முன்ேனார்களுக்கு அருகல் ேசர்த்துக்ெகாள்ளுேவன்; நீ
சமாதானத்ேதாேட உன் கல்லைறயல் ேசர்வாய்; நான் இந்த இடத்தன்ேமல்
வரச்ெசய்யும் சகல ெபால்லாப்ைபயும் உன் கண்கள் காண்பதல்ைல
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என்று ெயேகாவ ெசால்லுகறார் என்பைதச் ெசால்லுங்கள் என்றாள்; இந்த
மறுஉத்த ரைவஅவர்கள்ேபாய் ராஜாவற்குச்ெசான்னார்கள்.

அத்த யாயம் 23
ேயாச யாஉடன்படிக்ைகையப்புதுப்ப த்தல்

1அப்ெபாழுது ராஜா யூதாவலும் எருசேலமிலும் இருந்த மூப்பர்கைளெயல்லாம்
வரவைழத்தான்; அவர்கள் அவனிடத்தல் கூடினேபாது, 2 ராஜாவும்,
அவேனாடு யூதாவன் மனிதர்கள் யாவரும் எருசேலமின் குடிமக்கள்
அைனவரும், ஆசாரியர்களும், தீர்க்கதரிச களும், ச ற ேயார்முதல்
ெபரிேயார்வைரயுள்ள அைனவரும் ெயேகாவாவன்ஆலயத்த ற்குப் ேபானார்கள்;
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ேல கண்ெடடுக்கப்பட்ட உடன்படிக்ைக புத்தகத்தன்
வார்த்ைதகைளெயல்லாம் அவர்கள் காதுகள் ேகட்க வாச த்தான். 3 அப்ெபாழுது
ராஜா, தூண் அருேக நன்று, ெயேகாவாைவப் பன்பற்ற நடக்கவும், அவருைடய
கற்பைனகைளயும் அவருைடய சாட்ச கைளயும் அவருைடய கட்டைளகைளயும்
முழு இருதயத்ேதாடும் முழு ஆத்துமாேவாடும் ைகக்ெகாள்ளவும், அந்தப்
புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க ற அந்த உடன்படிக்ைகயன் வார்த்ைதகைள
நைறேவற்றவும் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் உடன்படிக்ைக ெசய்தான்; மக்கள்
எல்ேலாரும் உடன்படிக்ைகக்கு உடன்பட்டார்கள். 4 பன்பு ராஜா: பாகாலுக்கும்
வக்க ரகத்ேதாப்புக்கும்வானத்தன்சகலேசைனகளுக்கும்ெசய்யப்பட்டிருந்தசகல
பணிமுட்டுகைளயும் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தலிருந்து ெவளிேயற்ற, ப ரதான
ஆசாரியனாகயஇல்க்கயாவுக்கும்இரண்டாம்பகுதயலுள்ளஆசாரியர்களுக்கும்
வாசல் காக்க றவர்களுக்கும் கட்டைளய ட்டு, அைவகைள எருசேலமுக்கு ெவளிேய
கீதேரான் ெவளிகளில் சுட்ெடரித்து, அைவகளின் சாம்பைலப் ெபத்ேதலுக்குக்
ெகாண்டுேபாகச்ெசய்தான். 5யூதாவன்பட்டணங்களிலும்எருசேலைமச்சுற்றலும்
ேமைடகளின்ேமல் தூபம்காட்ட, யூதாவன் ராஜாக்கள் ைவத்த பூசாரிகைளயும்,
பாகாலுக்கும் சூரியனுக்கும் சந்த ரனுக்கும் க ரகங்களுக்கும் வானத்தன்
சகல ேசைனகளுக்கும் தூபம்காட்டினவர்கைளயும் அகற்றவ ட்டான். 6 ேதாப்பு
வ க்க ரகத்ைத ெயேகாவாவன் ஆலயத்தலிருந்து எருசேலமுக்கு ெவளிேய
கீதேரான் ஆற்றற்குக் ெகாண்டுேபாய், அைதக் கீதேரான் ஆற்றன் ஓரத்த ேல
சுட்ெடரித்து, அைதத் தூளாக்க , அந்தத் தூைளப் ெபாதுமக்களுைடய ப ேரதக்
குழிகளின்ேமல் ேபாடச்ெசய்தான். 7 ெயேகாவாவன் ஆலயத்த ற்கு அருேக
ெபண்கள் ேதாப்பு வ க்க ரகத்த ற்குக் கூடாரங்கைள ெநய்த இடத்தலுள்ள
அவமானமான ஆண் வபசாரக்காரர்களின் வீடுகைள இடித்துப்ேபாட்டான்.
8அவன் யூதாவன் பட்டணங்களிலுள்ள எல்லா ஆசாரியர்கைளயும் வரச்ெசால்லி,
ேகபாமுதல் ெபெயர்ெசபாவைர ஆசாரியர்கள் தூபம்காட்டியருந்த ேமைடகைளத்
தீட்டாக்க , பட்டணத்தன் நுைழவாயல்களின் ேமைடகைளயும், பட்டணத்து
வாசலுக்குப்ேபாகும் வழிக்கு இடதுபுறமாயருக்க ற பட்டணத்தைலவனாகய
ேயாசுவாவன் வாசற்படியல் இருந்த ேமைடையயும் இடித்துப்ேபாட்டான்.
9 ேமைடகளின் ஆசாரியர்கள் எருசேலமிலிருக்க ற ெயேகாவாவுைடய
பலிபீடத்தன்ேமல் பலிய டாமல், தங்கள் சேகாதரர்களுக்குள்ேள புளிப்பல்லாத
அப்பங்கைள சாப்படுவதற்குமாத்த ரம் அனுமதெபற்றார்கள். 10 ஒருவனும்
ேமாேளகுக்ெகன்று தன் மகைனயாகலும் தன் மகைளயாகலும் ெநருப்ப ேல
பலிய டாமலிருக்க, ெபன் இன்ேனாம் பள்ளத்தாக்கலிருக்கற ேதாப்ேபத்
என்னும் இடத்ைதயும் அவன் தீட்டாக்க , 11 ெயேகாவாவன் ஆலயத்த ற்குள்
ேபாக ற இடம்துவங்க , பட்டணத்தற்கு ெவளிேய இருக்க ற நாத்தான்ெமெலக்
என்னும் ப ரதானியன் அைறவீடுவைர யூதாவன் ராஜாக்கள் சூரியனுக்ெகன்று
ைவத்தருந்த குதைரகைள அகற்ற , சூரியனின் இரதங்கைள அக்கனியல்
சுட்ெடரித்தான். 12 யூதாவன் ராஜாக்கள் உண்டாக்கனதும், ஆகாசுைடய
ேமல்வீட்டில் இருந்ததுமான பலிபீடங்கைளயும், மனாேச ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தன் இரண்டு ப ராகாரங்களிலும் உண்டாக்கன பலிபீடங்கைளயும்
ராஜா இடித்து, அைவகளின் தூைள அங்ேகயருந்து எடுத்துக் கீதேரான் ஆற்றல்
ெகாட்டினான். 13 எருசேலமுக்கு எத ேர இருக்க ற நாசமைலயன் வலதுபுறத்தல்
இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய சாெலாேமான் சீேதானியர்களின் அருவருப்பாகய
ெபண் வக்க ரக ெதய்வமாகய அஸ்தேராத்த ற்கும், ேமாவாப யர்களின்
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அருவருப்பாகய காேமாசுக்கும், அம்ேமானியர்களின் அருவருப்பாகய
மில்ேகாமுக்கும் கட்டியருந்த ேமைடகைளயும் ராஜா தீட்டாக்க , 14 சைலகைள
உைடத்து, வக்க ரகத்ேதாப்புகைள ந ர்மூலமாக்க , அைவகளின் இடத்ைத
மனிதர்களின் எலும்புகளால் ந ரப்பனான். 15இஸ்ரேவைலப் பாவம்ெசய்யைவத்த
ேநபாத்தன் மகனாகய ெயெராெபயாம் ெபத்ேதலில் உண்டாக்கயருந்த
பலிபீடமும் ேமைடயும்ஆகயஅவ்வ ரண்ைடயும்அவன்இடித்து, அந்த ேமைடையச்
சுட்ெடரித்துத் தூளாக்க , வக்க ரகத்ேதாப்ைபயும் சுட்ெடரித்தான். 16 ேயாச யா
தரும்ப ப்பார்க்க றேபாதுஅங்ேகஅந்தமைலயலிருக்கறகல்லைறகைளக்கண்டு,
ஆட்கைளஅனுப்ப , அந்தக் கல்லைறகளிலுள்ள எலும்புகைள எடுத்துவரச்ெசய்து,
இப்படி நடக்கும் என்று ேதவனுைடய மனிதன் கூறன ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதயன்படிேய, அைவகைள அந்தப் பலிபீடத்தன்ேமல் சுட்ெடரித்து அைதத்
தீட்டாக்கனான். 17அப்ெபாழுது அவன்: நான் காண்கற அந்தக் குற ப்பைடயாளம்
என்ன என்று ேகட்டதற்கு, அந்தப் பட்டணத்து மனிதர்கள்: அது யூதாவலிருந்து
வந்து,நீர்ெசய்தஇந்தக்க ரிையகைளப்ெபத்ேதலின்பலிபீடத்த ற்குவ ேராதமாகக்
கூற அறவத்த ேதவனுைடய மனிதனின் கல்லைற என்றார்கள். 18 அதற்கு
அவன்: இருக்கட்டும், ஒருவனும்அவன் எலும்புகைளத் ெதாடேவண்டாம் என்றான்;
அப்படிேய அவனுைடய எலும்புகைளச் சமாரியாவலிருந்து வந்த தீர்க்கதரிச யன்
எலும்புகேளாடு வ ட்டுவ ட்டார்கள். 19 ெயேகாவாவுக்குக் ேகாபமுண்டாக்க
இஸ்ரேவலின் ராஜாக்கள் சமாரியாவன் பட்டணங்களில் உண்டாக்கயருந்த
ேமைடகளின் ேகாவல்கைளெயல்லாம் ேயாச யா தகர்த்து, ெபத்ேதலிேல தான்
ெசய்த ெசய்ைககளின்படிேய அைவகளுக்குச் ெசய்து, 20 அவ்வடங்களில்
இருக்க ற ேமைடகளின் ஆசாரியர்கைளெயல்லாம் பலிபீடங்களின்ேமல்
ெகான்றுேபாட்டு, அைவகளின்ேமல் மனிதர்களின் எலும்புகைளச் சுட்ெடரித்து,
எருசேலமுக்குத் தரும்பனான். 21 பன்பு ராஜா: இந்த உடன்படிக்ைகயன்
புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றபடிேய உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப்
பஸ்கா பண்டிைகைய ஆசரியுங்கள் என்று சகல மக்களுக்கும் கட்டைளய ட்டான்.
22 இஸ்ரேவைல நயாயம் வ சாரித்த ந யாயாத பத களின் நாட்கள் துவங்க ,
இஸ்ரேவலின் ராஜாக்கள் யூதாவன் ராஜாக்கள் ஆகய அவர்களுைடய சகல
நாட்களிலும் இந்தப் பஸ்காைவப்ேபால் பஸ்கா அனுசரிக்கப்படவல்ைல.
23 ராஜாவாகய ேயாச யாவன் பதெனட்டாம் வருட ஆட்சய ேல ெயேகாவாவுக்கு
இந்தப் பஸ்கா எருசேலமிேல அனுசரிக்கப்பட்டது. 24ஆசாரியனாகய இல்க்கயா
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தல் கண்ெடடுத்த புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க ற
நயாயப்ப ரமாணத்தன் வார்த்ைதகைள நைறேவற்றும்படிக்கு, ேயாச யா
ேஜாத டர்கைளயும், குறெசால்லுகறவர்கைளயும், சைலகைளயும் அருவருப்பான
சைலகைளயும், யூதாேதசத்தலும் எருசேலமிலும் காணப்பட்ட எல்லா
அருவருப்புகைளயும் ந ர்மூலமாக்கனான். 25 ெயேகாவாவ டத்த ற்குத் தன்
முழு இருதயத்ேதாடும் தன் முழு ஆத்துமாேவாடும் தன் முழு பலத்ேதாடும்
ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு ஏற்றபடிெயல்லாம் ெசய்ய மனைதச்
சாய்த்தான்; அவைனப் ேபான்ற ராஜா அவனுக்குமுன் இருந்ததுமில்ைல,
அவனுக்குப்பன் எழும்பனதுமில்ைல. 26 ஆகலும், மனாேச ெயேகாவாவுக்குக்
ேகாபமுண்டாக்கன சகல காரியங்களினிமித்தமும் அவர் யூதாவன்ேமல்
ெகாண்ட தம்முைடய மகா ேகாபத்தன் உக்க ரத்ைத வ ட்டுத் தரும்பாமல்: 27 நான்
இஸ்ரேவைலத் தள்ளிவ ட்டதுேபால யூதாைவயும் என் முகத்ைதவ ட்டுத் தள்ளி,
நான் ெதரிந்துெகாண்ட இந்த எருசேலம் நகரத்ைதயும், என் நாமம் வளங்கும்
என்று நான் ெசான்ன ஆலயத்ைதயும் ெவறுத்துவடுேவன் என்று ெயேகாவா
ெசான்னார். 28 ேயாச யாவன் மற்ற ெசயல்பாடுகளும், அவன் ெசய்த யாவும்,
யூதாவுைடய ராஜாக்களின் நாளாகமப் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றது.
29 அவனுைடய நாட்களில் எக ப்தன் ராஜாவாகய பார்ேவான்ேநேகா
அசீரியா ராஜாவற்கு வ ேராதமாக ஐப்ப ராத்து நத க்குப் ேபாக றேபாது
ராஜாவாகய ேயாச யா அவனுக்கு எத ராகப் புறப்பட்டான்; பார்ேவான்ேநேகா
அவைன ெமக ேதாவ ேல கண்டேபாது, அவைனக் ெகான்றுேபாட்டான்.
30 மரணமைடந்த அவைன அவனுைடய ேவைலக்காரர்கள் ரதத்தன்ேமல்
ஏற்ற , ெமக ேதாவலிருந்து எருசேலமுக்குக் ெகாண்டுவந்து, அவைன அவன்
கல்லைறயல்அடக்கம்ெசய்தார்கள்;அப்ெபாழுதுேதசத்தன்மக்கள்ேயாச யாவன்
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மகனாகய ேயாவாகாைச அைழத்து, அவைன அப ேஷகம்ெசய்து, அவன்
தகப்பனுைடயஇடத்தல்அவைனராஜாவாக்கனார்கள்.

யூதாவன்ராஜாவாகய ேயாவாகாஸ்
31 ேயாவாகாஸ் ராஜாவாக றேபாது இருபத்துமூன்று வயதாயருந்து, மூன்று

மாதம் எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்தான்; லிப்னா ஊைரச்ேசர்ந்த எேரமியாவன்
மகளான அவனுைடய தாயன் ெபயர் அமுத்தாள். 32 அவன் தன் முன்ேனார்கள்
ெசய்தபடிெயல்லாம் ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச்
ெசய்தான். 33அவன் எருசேலமில் அரசாளாதபடிக்கு, பார்ேவான்ேநேகா அவைன
ஆமாத் ேதசமான ரிப்லாவ ேல ப டித்துக் கட்டுவத்து, ேதசத்தன்ேமல் நூறு
தாலந்து ெவள்ளிையயும் ஒரு தாலந்து ெபான்ைனயும் அபராதமாகச் சுமத்த ,
34 ேயாச யாவன் மகனாகய எலியாக்கீைம அவன் தகப்பனாகய ேயாச யாவன்
இடத்தல் ராஜாவாக ைவத்து, அவன் ெபயைர ேயாயாக்கீம் என்று மாற்ற ,
ேயாவாகாைசக் ெகாண்டுேபாய் வ ட்டான்; இவன் எக ப்த ற்குப் ேபாய் அங்ேக
மரணமைடந்தான். 35 அந்த ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும் ேயாயாக்கீம்
பார்ேவானுக்குக் ெகாடுத்தான்; ஆனாலும் பார்ேவானுைடய கட்டைளயன்படி
அந்தப் பணத்ைதக் ெகாடுக்கும்படி அவன் ேதசத்ைத மத ப்ப ட்டு, அவரவர்
மத ப்பன்படி அந்த ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும் பார்ேவான்ேநேகாவுக்குக்
ெகாடுக்கத்தக்கதாக ேதசத்துமக்களின்ைகய ேலசுமத்தனான்.

யூதாவன்ராஜாவாகய ேயாயாக்கீம்
36 ேயாயாக்கீம் ராஜாவாக றேபாது இருபத்ைதந்து வயதாயருந்து, பத ெனாரு

வருடங்கள் எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்தான்; ரூமா ஊைரச்ேசர்ந்த ெபதாயாமின்
மகளாகய அவனுைடய தாயன் ெபயர் ெசபுதாள். 37 அவன் தன் முன்ேனார்கள்
ெசய்தபடிெயல்லாம் ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச்
ெசய்தான்.

அத்த யாயம் 24
1 அவனுைடய நாட்களிேல பாப ேலானின் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார்

வந்தான்; ேயாயாக்கீம் மூன்று வருடங்கள் அவைனச் ேசவ த்து, பன்பு
அவனுக்கு வேராதமாகக் கலகம்ெசய்தான். 2 அப்ெபாழுது ெயேகாவா
கல்ேதயர்களின் பைடகைளயும், சீரியர்களின் பைடகைளயும், ேமாவாப யர்களின்
பைடகைளயும், அம்ேமானியர்களின் பைடகைளயும் அவன்ேமல் வரவ ட்டார்;
தீர்க்கதரிச களாகய தம்முைடய ஊழியக்காரர்கைளக்ெகாண்டு ெயேகாவா
ெசான்ன வார்த்ைதயன்படிேய அவர் அைவகைள யூதாைவ அழிப்பதற்கு
வரவ ட்டார். 3 மனாேச தன் எல்லாச் ெசய்ைககளினாலும் ெசய்த
பாவங்களினிமித்தம் யூதாைவத் தமது சமுகத்ைதவ ட்டு அகற்றும்படி
ெயேகாவாவுைடய கட்டைளயனால் அப்படி நடந்தது. 4அவன் ச ந்தன குற்றமற்ற
இரத்தத்த ற்காகவும் எருசேலைமக் குற்றமற்ற இரத்தத்தால் ந ரப்பனதற்காகவும்
ெயேகாவா மன்னிக்க வருப்பமில்லாதருந்தார். 5 ேயாயாக்கீமின் மற்ற
ெசயல்பாடுகளும், அவன் ெசய்த யாவும், யூதாவுைடய ராஜாக்களின் நாளாகமப்
புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றது. 6 ேயாயாக்கீம் இறந்தபன், அவனுைடய
மகனாகய ேயாயாக்கீன் அவனுைடய இடத்தல் ராஜாவானான். 7 எக ப்தன்
ராஜா பன்பு தன் ேதசத்தலிருந்து புறப்பட்டு வரவல்ைல; எக ப்தன் நததுவங்க
ஐப்ப ராத்து நதவைர எக ப்தன் ராஜாவற்குஇருந்தயாைவயும் பாப ேலான் ராஜா
ப டித்தருந்தான்.

யூதாவன்ராஜாவாகய ேயாயாக்கீன்
8 ேயாயாக்கீன் ராஜாவாக றேபாது பத ெனட்டு வயதாயருந்து, எருசேலமிேல

மூன்று மாதங்கள் ஆட்ச ெசய்தான்; எருசேலம் ஊைரச்ேசர்ந்த எல்நாத்தானின்
மகளான அவனுைடய தாயன் ெபயர் ெநகுஸ்தாள். 9 அவன் தன் தகப்பன்
ெசய்தபடிெயல்லாம் ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச்
ெசய்தான். 10 அக்காலத்த ேல பாப ேலான் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சாரின்
வீரர்கள் எருசேலமுக்கு வந்தார்கள்; நகரம் முற்றுைகய டப்பட்டது. 11 பாப ேலான்
ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சாருைடய வீரர்கள் நகரத்ைத முற்றுைகயடும்ேபாது
அவனும் அதற்கு வ ேராதமாக வந்தான். 12 அப்ெபாழுது யூதாவன் ராஜாவாகய
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ேயாயாக்கீனும், அவனுைடய தாயும், ஊழியக்காரர்களும், ப ரபுக்களும்,
அதகாரிகளும் பாப ேலான் ராஜாவனிடத்த ற்குப் புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்;
அவைனப் பாப ேலான் ராஜா தன் ஆளுைகயன் எட்டாம் வருடத்த ேல
ப டித்துக்ெகாண்டான். 13 அங்ேகயருந்து ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் சகல
ெபாக்கஷங்கைளயும், ராஜாவுைடய அரண்மைனயன் ெபாக்கஷங்கைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டு, இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய சாெலாேமான் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தல் உண்டாக்கயருந்த ெபான் பணிமுட்டுகைளெயல்லாம் ெயேகாவா
ெசால்லியருந்தபடிேய உைடத்துப்ேபாட்டு, 14 எருசேலமியர்கள் அைனவரும்
சகல ப ரபுக்களும் சகல பராக்க ரமசாலிகளுமாகய பத்தாய ரம்ேபைரயும், சகல
தச்சர்கைளயும் ெகால்லர்கைளயும் சைறப டித்துக்ெகாண்டுேபானான்; ேதசத்தல்
ஏைழ மக்கைளத் தவ ர ேவெறாருவரும் மீதயாயருக்கவல்ைல. 15 அவன்
ேயாயாக்கீைனயும், ராஜாவன் தாையயும், ராஜாவன் ெபண்கைளயும், அவன்
அதகாரிகைளயும், ேதசத்தன் பராக்க ரமசாலிகைளயும் எருசேலமிலிருந்து
பாப ேலானுக்குச் சைறப டித்துக் ெகாண்டுேபானான். 16 இப்படிேய பாப ேலான்
ராஜா பராக்க ரமசாலிகளான மனிதர்களாகய ஏழாய ரம்ேபைரயும், தச்சர்களும்
ெகால்லர்களுமாகய ஆய ரம்ேபைரயும், ேபார்ெசய்யத்தக்க பலசாலிகைளயும்
பாப ேலானுக்குச் சைறப டித்துக் ெகாண்டுேபானான். 17 அவனுக்குப் பதலாகப்
பாப ேலான் ராஜா அவனுைடய ச றய தகப்பனாகய மத்தனியாைவ ராஜாவாக
ஏற்படுத்த ,அவனுக்குச ேதக்கயா என்றுேவறுெபயரிட்டான்.

யூதாவன்ராஜாவாகய ச ேதக்கயா
18 ச ேதக்கயா ராஜாவாக றேபாது இருபத்ெதாரு வயதாயருந்து,

பத ேனாருவருடங்கள் எருசேலமிேல ஆட்ச ெசய்தான்; லிப்னா ஊைரச்ேசர்ந்த
எேரமியாவன் மகளான அவனுைடய தாயன் ெபயர் அமுத்தாள்.
19 ேயாயாக்கீம் ெசய்தபடிெயல்லாம் அவனும் ெயேகாவாவுைடய பார்ைவக்குப்
ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான். 20 எருசேலைமயும் யூதாைவயும் ெயேகாவா
தம்முைடய சமுகத்ைதவ ட்டு அகற்றவடும்வைர, அைவகளின்ேமலுள்ள
அவருைடயேகாபத்தால்இப்படிநடந்ததும்அல்லாமல்,ச ேதக்கயாபாப ேலானிேல
ராஜாவற்குவ ேராதமாகக் கலகமும்ெசய்தான்.

அத்த யாயம் 25
எருசேலமின்வீழ்ச்ச

1 அவன் அரசாட்ச ெசய்யும் ஒன்பதாம் வருடம் பத்தாம்மாதம் பத்தாந்ேததய ேல
பாப ேலான் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார் அவனுைடய எல்லா பைடகேளாடு
எருசேலமுக்கு வ ேராதமாக வந்து, அதற்கு எத ேர முகாமிட்டு, சுற்றலும்
அதற்கு எத ராக முற்றுைகச் சுவர்கைளக் கட்டினான். 2 அப்படிேய ராஜாவாகய
ச ேதக்கயாவன்பத ேனாராம்வருடஆட்ச வைரநகரம்முற்றுைகய டப்பட்டிருந்தது.
3 அேத வருடத்தல் நான்காம் மாதம் ஒன்பதாம்ேததய ேல பஞ்சம் நகரத்த ேல
அத கரித்து, ேதசத்தன் மக்களுக்கு உணவு இல்லாமல்ேபானது; நகரத்தன்
மதலில் உைடப்பு ஏற்பட்டது. 4 அப்ெபாழுது கல்ேதயர்கள் நகரத்ைதச்
சூழ்ந்தருக்கும்ேபாது, ேபார்வீரர்கள் எல்ேலாரும் இரவுேநரத்தல் ராஜாவுைடய
ேதாட்டத்தன் வழியாக இரண்டு மதல்களுக்கு நடுவான வாசலால் தப்ப ,
அவர்களும் ராஜாவும் சமபூமிைய ேநாக்க ஓடிப்ேபானார்கள். 5 கல்ேதயரின்
ேபார்வீரர்கள் ராஜாைவப் பன்ெதாடர்ந்து எரிேகாவன் சமபூமியல் அவைனப்
ப டித்தார்கள்; அப்ெபாழுது அவனுைடய பைடகெளல்லாம் அவைனவட்டுச்
ச தற ப்ேபானது. 6 அவர்கள் ராஜாைவப் ப டித்து, அவைன ரிப்லாவலிருக்கற
பாப ேலான் ராஜாவ டம் ெகாண்டுேபாய், அவைன நயாயந்தீர்த்து,
7 ச ேதக்கயாவன் மகன்கைள அவனுைடய கண்களுக்கு முன்பாக ெவட்டி,
ச ேதக்கயாவன் கண்கைளக் குருடாக்க , அவனுக்கு இரண்டு ெவண்கல
வலங்குகைளப்ேபாட்டு, அவைன பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபானார்கள்.
8 ஐந்தாம் மாதம் ஏழாம் ேததய ேல ேநபுகாத்ேநச்சார் என்னும் பாப ேலான்
ராஜாவன் பத்ெதான்பதாம் வருட ஆட்சய ேல, பாப ேலான் ராஜாவன்
ஊழியக்காரனாகய ெநபுசராதான் என்னும் ெமய்க்காப்பாளர்களின் தைலவன்
எருசேலமுக்கு வந்து, 9 ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதயும், ராஜாவன்
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அரண்மைனையயும், எருசேலமின் சகல கட்டிடங்கைளயும், ெபரிய வீடுகள்
எல்லாவற்ைறயும் அக்கனியால் சுட்ெடரித்துவ ட்டான். 10 ெமய்க்காப்பாளர்களின்
தைலவேனாடிருந்த கல்ேதயரின் ேபார்வீரர்கள் அைனவரும் எருசேலைமச்
சுற்றலும் இருந்த மதல்கைளஇடித்துப்ேபாட்டார்கள். 11 நகரத்தல் மீதயான மற்ற
மக்கைளயும், பாப ேலான் ராஜாவன் வசமாக ஓடிவந்துவ ட்டவர்கைளயும், மற்ற
மக்கள்கூட்டத்ைதயும், ெமய்க்காப்பாளர்களின் தைலவனாகய ெநபுசராதான்
சைறகளாகக் ெகாண்டுேபானான். 12 ேதசத்தல் ஏைழயான சலைரத்
த ராட்ைசத்ேதாட்டக்காரர்களாகவும் பய ரிடுக றவர்களாகவும் வ ட்டிருந்தான்.
13 ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தலிருந்த ெவண்கலத் தூண்கைளயும்,
அதலிருந்த ஆதாரங்கைளயும், ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தலிருந்த
ெவண்கலக் கடல்ெதாட்டிையயும், கல்ேதயர்கள் உைடத்துப்ேபாட்டு,
அைவகளின் ெவண்கலத்ைதப் பாப ேலானுக்கு எடுத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள்.
14 ெசப்புச்சட்டிகைளயும், சாம்பல் பாத்த ரங்கைளயும், கத்த கைளயும்,
தூபகலசங்கைளயும், ஆராதைனக்குரிய சகல ெவண்கலப் பணிமுட்டுகைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டார்கள். 15 சுத்தப் ெபான்னும் சுத்த ெவள்ளியுமான
தூபகலசங்கைளயும் கலங்கைளயும் ெமய்க்காப்பாளர்களின் தைலவன்
எடுத்துக்ெகாண்டான். 16 சாெலாேமான் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்துக்காக
உண்டாக்கய இரண்டு தூண்களும், ஒரு கடல்ெதாட்டியும் ஆதாரங்களுமாகய
அந்தச் சகல பணிமுட்டுகளுைடய ெவண்கலத்தன் எைடக்கு கணக்கல்ைல.
17 ஒரு தூணின் உயரம் பத ெனட்டு முழமாயருந்தது; அதன்ேமல் அதற்கு
மூன்றுமுழ உயரமான ெவண்கலத் தைலப்பும் உண்டாயருந்தது; குமிழிேல
சுற்றலும் ெசய்யப்பட்டிருந்த பன்னலும் மாதுளம்பழங்களும் எல்லாம்
ெவண்கலமாயருந்தது; மற்றத் தூணும் அதன் பன்னலும் அைதப்ேபாலேவ
இருந்தது. 18 ெமய்க்காப்பாளர்களின் தைலவன், ப ரதான ஆசாரியனாகய
ெசராயாைவயும், இரண்டாம்ஆசாரியனாகய ெசப்பனியாைவயும், வாசல்காக்கும்
மூன்று காவற்காரர்கைளயும் ப டித்தான். 19 நகரத்த ேல அவன் ேபார்வீரர்களின்
வ சாரிப்புக்காரனாகய அத காரி ஒருவைனயும், ராஜாவன் மந்த ரிகளிேல
நகரத்தல் ப டிபட்ட ஐந்துேபைரயும், ேதசத்தன் மக்கைளப் பைடயல்
ேசர்க்க ற பைடத்தைலவனின் தைலைமச் ெசயலாளைனயும், நகரத்தல்
ப டிப்பட்ட ெபாதுமக்களில் அறுபதுேபைரயும் ப டித்தான். 20 அவர்கைள
ெமய்க்காப்பாளர்களின் தைலவனாகய ெநபுசராதான் ப டித்து, ரிப்லாவல்
இருக்கற பாப ேலான் ராஜாவ டம் ெகாண்டுேபானான். 21 அவர்கைளப்
பாப ேலான் ராஜா ஆமாத் ேதசத்தன் பட்டணமான ரிப்லாவ ேல ெவட்டிக்
ெகான்றுேபாட்டான்; இப்படிேய யூதாமக்கள் தங்கள் ேதசத்தலிருந்து
சைறயருப்புக்குக் ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்கள். 22 பாப ேலான் ராஜாவாகய
ேநபுகாத்ேநச்சார், யூேதயாேதசத்தல் மீதயாக ைவத்த மக்களின்ேமல்,
சாப்பானின் மகனாகய அகீக்காமின் மகன் ெகதலியாைவ அதகாரியாக
ைவத்தான். 23 பாப ேலான் ராஜா ெகதலியாைவ அதகாரியாக ைவத்தைத,
சகல பைடத்தைலவர்களும் அவர்களுைடய வீரர்களும் ேகட்டேபாது, அவர்கள்
மிஸ்பாவல் இருக்கற ெகதலியாவ டம் வந்தார்கள்; அவர்கள் யாெரனில்,
ெநத்தானியாவன் மகன் இஸ்மேவலும், கேரயாவன் மகன் ேயாகனானும்,
ெநத்ேதாப்பாத்தயனாகய தன்கூேமத்தன் மகன் ெசராயாவும், மாகாத்தயனான
ஒருவனுைடய மகன் யசனியாவும் அவர்களுைடய மனிதர்களுேம. 24அப்ெபாழுது
ெகதலியா அவர்களுக்கும் அவர்கள் மனிதர்களுக்கும் ஆைணயட்டு: நீங்கள்
கல்ேதயர்களின் ஆளுைகக்கு உட்பட பயப்படேவண்டாம்; ேதசத்தலிருந்து
பாப ேலான் ராஜாவற்குக் கீழ்ப்பட்டிருங்கள்; அப்ெபாழுது உங்களுக்கு
நன்ைம உண்டாகும் என்றான். 25 ஏழாம் மாதத்த ேல, ராஜவம்சத்த ேல ப றந்த
எலிஷாமாவன் மகனாகய ெநத்தானியாவன் மகன் இஸ்மேவல் பத்து
மனிதர்கேளாடு வந்து, ெகதலியாைவயும், அவேனாேட மிஸ்பாவலிருந்த
யூதர்கைளயும், கல்ேதயர்கைளயும் ெவட்டிக் ெகான்றுேபாட்டான். 26 அப்ெபாழுது
ச ற ேயாரும் ெபரிேயாருமாகய மக்கள் அைனவரும் பைடத்தைலவர்களும்
கல்ேதயருக்குப் பயந்ததனாேலஎழுந்துபுறப்பட்டுஎக ப்த ற்குப் ேபானார்கள்.

ேயாயாக்கீன்வடுதைலெசய்யப்படுதல்
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27 யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாயாக்கீனுைடய சைறயருப்பன் முப்பத்ேதழாம்
வருடம் பன்னிரண்டாம் மாதம் இருபத்ேதழாந்ேததய ேல, ஏவல் ெமெராதாக்
என்னும்பாப ேலான்ராஜா,தான்ராஜாவானவருடத்த ேல,யூதாவன்ராஜாவாகய
ேயாயாக்கீைனச் சைறச்சாைலயலிருந்து வடுதைலெசய்து, அவனுைடய
தைலையஉயர்த்த , 28அவேனாேடஅன்பாகப் ேபச ,அவனுைடயசங்காசனத்ைதத்
தன்ேனாேட பாப ேலானிலிருந்த ராஜாக்களின் சங்காசனங்களுக்கு உயரமாக
ைவத்து, 29 அவனுைடய சைறச்சாைல உைடகைள மாற்றனான்; அவன்
உயேராடிருந்த சகல நாட்களும் எப்ெபாழுதும் தனக்கு முன்பாக உணவருந்தச்
ெசய்தான். 30அவன் உயேராடிருந்த நாட்கெளல்லாம் அவனுைடய ெசலவுக்காக,
ராஜாவனால் கட்டைளயான அனுதனத் த ட்டத்தன்படி, ஒவ்ெவாருநாளும்
ெகாடுக்கப்பட்டுவந்தது.
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1நாளாகமம்
ஆச ரியர்

1. நாளாகமம்புத்தகத்தன்ஆச ரியர்யார் என்றுெதளிவாககுற க்கப்படவல்ைல.
ஆனால் ேவதபாரகன் எஸ்றா தான் என்று யூத பாரம்பரியம் ெசால்லுகறது.
இஸ்ரேவல் குடும்பத்தன் ெபயர் அட்டவைனயுடன்இந்த புத்தகம் ெதாடங்குகறது.
ப றகு ஐக்கய இராஜ்ஜியமாக இருந்த இஸ்ரேவலின் ேமல் தாவீது ெசய்த
அரசாட்சைய வர்ணிக்க றது. பைழய ஏற்பாட்டின் உயர்ந்த நபரான தாவீதன்
காரியங்கைள அதவவரமாக எழுதுகறது. பண்ைடக்காலத்து இஸ்ரேவல்
ேதசத்தன் மதசம்பந்தமான காரியங்கைளயும் அரச யல் காரியங்கைளயும்
வவரிக்க றது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயகமு. 450 க்கும் 400 க்கும். இைடயல்எழுதப்பட்டது.
3:19-24,வசனங்களின்அட்டவைணயல்தாவீதன்ஆறாவதுதைலமுைறயலுள்ள

ெசருபாேபலின் ெபயர் குற க்கப்பட்டிருப்பதால் இந்த புத்தகம் பாப ேலானின்
சைறயருப்பலிருந்துதரும்ப வந்தப றகுஎழுதப்பட்டதுஎன்றுஉறுதயாக றது.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
பண்ைடக்காலத்து யூத ஜனங்களுக்கும் ேவதத்ைத வாச க்க ற அைனவருக்கும்

எழுதப்பட்டது.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்

சைறயருப்புக்கு ப றகு தரும்ப வந்த இஸ்ரேவலர்கள் ேதவைன எப்படி
ஆராத க்க ேவண்டும் என்று அறய எழுதப்பட்டது. இஸ்ரேவலின் ெதற்கு
இராஜ்ஜியமான யூதா, ெபன்யமின் ேலவ ேகாத்த ரங்களின் சரித்த ரத்தல்
அத கமாக கவனம் ெசலுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ேகாத்த ரங்கள் ேதவனுக்கு
அதக உண்ைமயுள்ளவர்களாக காணப்பட்டனர். தாவீதன் வீடும் சங்காசனமும்
என்ைறக்கும் இஸ்ரேவலில் நத்தயமாக ஸ்த ரப்பட்டிருக்கும் என்று தாவீேதாடு
ெசய்த உடன்பட்டிக்ைகைய ேதவன் கனம்பண்ணுகறைதக் குறக்க றது. இைத
பூமியன்இராஜாக்கள்ெசய்யமுடியாது,ேதவேனமக்கள்தம்ைமஆராதைனெசய்ய
தம்முைடய ஆலயத்ைத ஸ்த ரப்படுத்தனார். பாப ேலானியர்களின் ேசைனகள்
சாெலாேமான்கட்டினேதவாலயத்ைதஅழித்தார்கள்.

ைமயக்கருத்து
இஸ்ரேவலின்ஆவக்குரிய சரித்த ரம்

ெபாருளடக்கம்
1. வம்சவரலாறுகள்— 1:1-9:44
2. சவுல்இராஜாவன்மரணம்— 10:1-14
3. தாவீதன்அப ேஷகமும்இராஜ்ஜியாபாரமும்— 11:1-29:30

ஆதாம்முதல்ேநாவாவைரயுள்ளகுடும்பவரலாறு
1 ஆதாம், ேசத், ஏேனாஸ், 2 ேகனான், மகலாெலேயல், யாேரத், 3 ஏேனாக்கு,

ெமத்தூசலா,லாேமக்கு, 4ேநாவா, ேசம், காம்,யாப்ேபத்.
யாப்ேபத்தன்சந்ததயனர்

5யாப்ேபத்தன்மகன்கள்ேகாமர்,மாேகாகு,மாதாய்,யாவான்,தூபால், ேமேசக்கு,
தீராஸ் என்பவர்கள். 6 ேகாமருைடய மகன்கள் அஸ்கனாஸ், ரீப்பாத்து, ெதாகர்மா
என்பவர்கள். 7 யாவானுைடய மகன்கள், எலீசா, தர்ஷீஸ், க த்தீம், ெதாதானீம்
என்பவர்கள்.

காமின் சந்ததயனர்
8 காமின் மகன்கள், கூஷ், மிஸ்ராய ம், பூத், கானான் என்பவர்கள். 9 கூஷன்

மகன்கள், ேசபா, ஆவலா, சப்தா, ராமா, சப்த கா என்பவர்கள்; ராமாவன்மகன்கள்,
ேசபா, த தான் என்பவர்கள். 10 கூஷ் நம்ேராைதப் ெபற்றான்; இவன் பூமிய ேல
பலசாலியானான். 11 மிஸ்ராய ம் லூதீமியர்கைளயும், ஆனாமியர்கைளயும்,
ெலகாபீயர்கைளயும், நப்தூகீயர்கைளயும், 12 பத்ருசயர்கைளயும்,
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ெபலிஸ்தர்கைளப் ெபற்ற கஸ்லூகயர்கைளயும், கப்ெதாரீயர்கைளயும்
ெபற்றான். 13 கானான் தன்னுைடய மூத்தமகனாகய சீேதாைனயும், ஏத்ைதயும்,
14எபூசயர்கைளயும்,எேமாரியர்கைளயும்,க ர்காச யர்கைளயும், 15ஏவயர்கைளயும்,
அர்கீயர்கைளயும், சீனியர்கைளயும், 16அர்வாதயர்கைளயும், ெசமாரியர்கைளயும்,
ஆமாத்தயர்கைளயும்ெபற்றான்.

ேசமின் சந்ததயனர்
17 ேசமின் மகன்கள், ஏலாம், அசூர், அர்பக்சாத், லூத், ஆராம், ஊத்ஸ், கூல்,

ேகத்ெதர், ேமேசக் என்பவர்கள். 18 அர்பக்சாத் சாலாைவப் ெபற்றான்; சாலா
ஏேபைரப் ெபற்றான். 19ஏேபருக்குஇரண்டுமகன்கள் பறந்தார்கள்; ஒருவனுைடய
ெபயர் ேபேலகு, ஏெனனில் அவனுைடய நாட்களில் பூமி ப ரிக்கப்பட்டது;
அவனுைடய சேகாதரன் ெபயர் ெயாக்தான். 20 ெயாக்தான் அல்ேமாதாைதயும்,
சாேலப்ைபயும், அசர்மாேவத்ைதயும், ேயராைகயும், 21 அேதாராைமயும்,
ஊசாைலயும், த க்லாைவயும், 22 ஏபாைலயும், அபமாேவைலயும், ேசபாைவயும்,
23ஓப்பீைரயும், ஆவலாைவயும், ேயாபாைபயும், ெபற்றான்; இவர்கள் எல்ேலாரும்
ெயாக்தானின் மகன்கள். 24 ேசம், அர்பக்சாத், சாலா, 25 ஏேபர், ேபேலகு, ெரகூ,
26ெசரூகு, நாேகார், ேதராகு, 27ஆப ராமாக யஆப ரகாம்.

ஆப ரகாமின்குடும்பம்
28ஆப ரகாமின்மகன்கள், ஈசாக்கு,இஸ்மேவல்என்பவர்கள்.
ஆகாரின் சந்ததயனர்

29இவர்களுைடயசந்தத களாவன: இஸ்மேவலின்மூத்தமகனாகயெநபாேயாத்,
ேகதார், அத்ப ேயல், மிப்சாம், 30 மிஷ்மா, தூமா, மாசா, ஆதாத், ேதமா, 31ெயத்தூர்,
நாபீஸ், ேகத்மா என்பவர்கள்;இவர்கள்இஸ்மேவலின்மகன்கள்.

ேகத்தூராளின் சந்ததயனர்
32 ஆப ரகாமின் மறுமைனயாட்டியாகய ேகத்தூராள் ெபற்ற மகன்கள் ச ம்ரான்,

யக்க்ஷான், ேமதான், மீதயான், இஸ்பாக், சூவா என்பவர்கள்; யக்க்ஷானினுைடய
மகன்கள் ேசபா, ேததான் என்பவர்கள். 33 மீதயானின் மகன்கள் ஏப்பா, ஏப்ேபர்,
ஆேனாக்கு, அபீதா, எல்தாகா என்பவர்கள்; இவர்கள் எல்ேலாரும் ேகத்தூராளின்
மகன்கள்.

சாராளுைடய சந்ததயனர்
34 ஆப ரகாம் ஈசாக்ைகப் ெபற்றான்; ஈசாக்கன் மகன்கள் ஏசா, இஸ்ரேவல்

என்பவர்கள்.
ஏசாவன்மகன்கள்

35 ஏசாவன் மகன்கள் எலிப்பாஸ், ெரகுேவல், எயூஷ், யாலாம், ேகாராகு
என்பவர்கள். 36 எலிப்பாசனுைடய மகன்கள் ேதமான், ஓமார், ெசப்ப , கத்தாம்,
ேகனாஸ், த ம்னா, அமேலக்கு என்பவர்கள். 37ெரகுேவலினுைடய மகன்கள் நகாத்,
ெசராகு, சம்மா,மீசா என்பவர்கள்.

ஏேதாமிலுள்ளேசயீரின்மக்கள்
38 ேசயீரின் மகன்கள் ேலாத்தான், ேசாபால், ச ப ேயான், ஆனா, தீேசான்,

ஏத்ேசர், த ேஷான் என்பவர்கள். 39 ேலாத்தான் மகன்கள் ஓரி, ஓமாம் என்பவர்கள்;
ேலாத்தானின் சேகாதரி த ம்னாள் என்பவள். 40 ேசாபாலின் மகன்கள் அல்வான்,
மானகாத், ஏபால், ெசப்ப , ஓனாம் என்பவர்கள்; ச ப ேயானின் மகன்கள் அயா,
ஆனாகு என்பவர்கள். 41 ஆனாகன் மகன்களில் ஒருவன் த ேஷான் என்பவன்;
த ேஷானின் மகன்கள் அம்ராம், எஸ்பான், இத்தரான், ெகரான் என்பவர்கள்.
42 தஷானின் மகன்கள் பல்கான், சகவான், யாக்கான் என்பவர்கள்; ஏத்ேசரின்
மகன்கள்ஊத்ஸ்,அரான்என்பவர்கள்.

ஏேதாைமஅரசாண்டஇராஜாக்கள்
43 இஸ்ரேவலர்கைள ஒரு இராஜா ஆளாததற்குமுன்ேன, ஏேதாம் ேதசத்தல்

அரசாண்ட இராஜாக்கள்: ேபேயாரின் மகன் ேபலா என்பவன்; இவனுைடய
பட்டணத்தன் ெபயர் தன்காபா. 44 ேபலா இறந்தபன்பு ேபாஸ்றா ஊைரச்ேசர்ந்த
ேசராகன் மகன் ேயாபாப் அவன் இருந்த இடத்தல் இராஜாவானான். 45 ேயாபாப்
இறந்தபன்பு, ேதமானியர்களுைடய ேதசத்தானாகய ஊஷாம் அவன் இருந்த
இடத்தல் இராஜாவானான். 46 ஊஷாம் இறந்தபன்பு, ேபதாதன் மகன் ஆதாத்
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அவன்இருந்த இடத்தல் இராஜாவானான், இவன் மீதயானியர்கைள ேமாவாபன்
நாட்டிேல ேதாற்கடித்தவன்; இவனுைடய பட்டணத்தன் ெபயர் ஆவீத். 47 ஆதாத்
இறந்தபன்பு, மஸ்ேரக்கா ஊைரச்ேசர்ந்த சம்லா அவன் இருந்த இடத்தல்
இராஜாவானான். 48 சம்லா இறந்தபன்பு, நத ேயாரமான ெரெகாேபாத்தானாகய
சவுல்அவன்இருந்தஇடத்தல்இராஜாவானான். 49சவுல்இறந்தபன்பு,அக்ேபாரின்
மகன் பாகாலானான்அவன்இருந்த இடத்தல் இராஜாவானான். 50பாகாலானான்
இறந்தபன்பு, ஆதாத் அவன் இருந்த இடத்தல் இராஜாவானான்; இவனுைடய
பட்டணத்தனுைடய ெபயர் பாக ; ேமசகாபன் மகளாகய மத்ேரத்தன் மகளான
அவனுைடயமைனவயன்ெபயர்ெமேகதேபல்.

ஏேதாமின் ப ரபுக்கள்
51 ஆதாத் இறந்தபன்பு, ஏேதாைம அரசாண்ட ப ரபுக்கள்; த ம்னா ப ரபு, அல்வா

ப ரபு, எேதத் ப ரபு, 52அேகாலிபாமா ப ரபு, ஏலா ப ரபு, ப ேனான் ப ரபு, 53 ேகனாஸ்
ப ரபு, ேதமான் ப ரபு, மிப்சார் ப ரபு, 54 மக்த ேயல் ப ரபு, ஈராம் ப ரபு, இவர்கேள
ஏேதாமின் ப ரபுக்கள்.

அத்த யாயம் 2
இஸ்ரேவலுைடயமகன்கள்

1இஸ்ரேவலின்மகன்கள்ரூபன், ச மிேயான், ேலவ ,யூதா,இசக்கார்,ெசபுேலான்,
2தாண், ேயாேசப்பு,ெபன்யமீன், நப்தலி, காத்,ஆேசர் என்பவர்கள்.

யூதாவன்மகன்கள்
3 யூதாவன் மகன்கள் ஏர், ஓனான், ேசலா என்பவர்கள்; இந்த மூன்று

மகன்களும் சூவாவன் மகளான கானானிய ெபண்ணிடம் அவனுக்குப்
ப றந்தவர்கள்; ஏர் என்னும் யூதாவன் மூத்த மகன் ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குப்
ெபால்லாதவனானதால் அவர் அவைனக் ெகான்றுேபாட்டார். 4 யூதாவன்
மருமகளாகய தாமார் அவனுக்குப் பாேரைசயும் ேசராைவயும் ெபற்றாள்;
யூதாவன் மகன்கள் எல்ேலாரும் ஐந்துேபர். 5 பாேரசன் மகன்கள் எஸ்ேரான்,
ஆமூல் என்பவர்கள். 6 ேசராவன் மகன்கள் எல்ேலாரும் ச ம்ரி, ஏத்தான், ஏமான்,
கல்ேகால், தாரா என்னும் ஐந்துேபர். 7 சாபத்தீடான காரியத்த ேல துேராகம்ெசய்து
இஸ்ரேவைலக் கலங்கச்ெசய்த ஆகார்* என்பவன் கர்மீ மகன்களில் ஒருவன்.
8 ஏத்தானின் மகன்கள் அசரியா முதலானவர்கள். 9 எஸ்ேரானுக்குப் ப றந்த
மகன்கள்ெயர்ெமேயல், ராம்,ெகலுபா என்பவர்கள்.

எஸ்ேரானின்மகனாகய ராமிலிருந்து
10 ராம் அம்மினதாைபப் ெபற்றான்; அம்மினதாப் யூதா சந்ததயன் ப ரபுவாகய

நகேசாைனப் ெபற்றான். 11 நகேசான் சல்மாைவப் ெபற்றான்; சல்மா ேபாவாைசப்
ெபற்றான். 12 ேபாவாஸ் ஓேபத்ைதப் ெபற்றான்; ஓேபத் ஈசாையப் ெபற்றான்.
13 ஈசாய் தன்னுைடய மூத்த மகன் எலியாைபயும், அபனதாப் என்னும் இரண்டாம்
மகைனயும், சம்மா என்னும் மூன்றாம் மகைனயும், 14 ெநதெனேயல் என்னும்
நான்காம் மகைனயும், ரதாய என்னும் ஐந்தாம் மகைனயும், 15 ஓத்ேசம்
என்னும் ஆறாம் மகைனயும், தாவீது என்னும் ஏழாம் மகைனயும் ெபற்றான்.
16அவர்களுைடய சேகாதரிகள் ெசருயாள், அபகாயல் என்பவர்கள்; ெசருயாளின்
மகன்கள், அப சாய், ேயாவாப், ஆசேகல் என்னும் மூன்றுேபர். 17 அபகாயல்
அமாசாைவப் ெபற்றாள்; அமாசாவன் தகப்பன் இஸ்மேவலனாகய ஏத்ேதர்
என்பவன்.

எஸ்ேரானின்மகனாகயகாேலப்
18 எஸ்ேரானின் மகன் காேலப் எரீேயாத்† என்னப்பட்ட தன்னுைடய

மைனவயாகய அசுபாளாேல ெபற்ற மகன்கள் ஏேசர், ேசாபாப், அர்ேதான்
என்பவர்கள். 19 அசுபாள் இறந்த பன்பு காேலப் எப்ராத்ைதத் தருமணம்
ெசய்தான்; இவள் அவனுக்கு ஊைரப் ெபற்றாள். 20 ஊர் ஊரிையப் ெபற்றான்;
ஊரி ெபசெலேயைலப் ெபற்றான். 21 பன்பு, எஸ்ேரான் அறுபது வயதானேபாது
கெலயாத்தனுைடயதகப்பனாகயமாகீரினுைடயமகைளத்தருமணம்ெசய்தான்;

* அத்த யாயம் 2:7 2:7 ேயாசுவா 7 அதகாரம் பார்க்க † அத்த யாயம் 2:18 2:18 காேலபுைடய மகளாக

இருக்கலாம்
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இவள் அவனுக்குச் ெசகூைபப் ெபற்றாள். 22 ெசகூப் யாவீைரப் ெபற்றான்;
இவனுக்குக்கீேலயாத் ேதசத்தல்இருபத்துமூன்றுஊர்கள்இருந்தது. 23ெகசூரும்,
ஆராமும் யாவீரின் க ராமங்கைளயும், ேகனாத்தலுள்ள க ராமங்களாகய அறுபது
ஊர்கைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டார்கள்; இவர்கள் எல்ேலாரும் கெலயாத்தன்
தகப்பனாகய மாகீரின் மகன்கள். 24 காேலபனுைடய ஊரான எப்ராத்தாவல்
எஸ்ேரான் இறந்தபன்பு, எஸ்ேரானின் மைனவயாகய அபயாள் அவனுக்கு
ெதக்ேகாவாவன்தகப்பனாகயஅசூைரப்ெபற்றாள்.

எஸ்ேரானின்மகனாகயெயர்ெமேயல்
25 எஸ்ேரானுக்கு முதலில் பறந்த ெயர்ெமேயலின் மகன்கள் ராம் என்னும்

மூத்தவனும், பூனா, ஓெரன், ஓத்ேசம், அகயா என்பவர்களுேம. 26 அத்தாராள்
என்னும் ெபயருள்ள ேவெறாரு மைனவயும் ெயர்ெமேயலுக்கு இருந்தாள்; இவள்
ஓனாமின் தாய். 27 ெயர்ெமேயலுக்கு முதலில் பறந்த ராமின் மகன்கள் மாஸ்,
யாமின், எக்ேகர் என்பவர்கள். 28ஓனாமின் மகன்கள் சம்மாய், யாதா என்பவர்கள்;
சம்மாயன் மகன்கள் நாதாப், அபசூர் என்பவர்கள். 29அபசூருைடய மைனவயன்
ெபயர் அபயாேயல்; அவள் அவனுக்கு அக்பாைனயும் ேமாளிைதயும் ெபற்றாள்.
30நாதாபனுைடய மகன்கள் ேசேலத், அப்பாய ம் என்பவர்கள்; ேசேலத் பள்ைளகள்
இல்லாமல் இறந்தான். 31 அப்பாய மின் மகன் இஷ ; இஷயன் மகன் ேசசான்;
ேசசானின் மகள் அக்லாய். 32 சம்மாயனுைடய சேகாதரனாகய யாதாவனுைடய
மகன்கள்,ெயத்ெதர், ேயானத்தான்என்பவர்கள்;ெயத்ெதர்பள்ைளகள்இல்லாமல்
இறந்தான். 33 ேயானத்தானின் மகன்கள், ேபேலத், சாசா என்பவர்கள்; இவர்கள்
ெயர்ெமேயலின் சந்தத . 34 ேசசானுக்கு மகள்கைளத் தவ ர மகன்கள் இல்ைல;
ேசசானுக்கு யர்கா என்னும் ெபயருள்ள எக ப்தய ேவைலக்காரன் ஒருவன்
இருந்தான். 35ேசசான்தன்னுைடயமகைளத்தன்ேவைலக்காரனாகயயர்காவுக்கு
தருமணம் ெசய்துெகாடுத்தான்; அவள் அவனுக்கு அத்தாயையப் ெபற்றாள்.
36 அத்தாய நாதாைனப் ெபற்றான். நாதான் சாபாைதப் ெபற்றான். 37 சாபாத்
எப்லாைலப் ெபற்றான்; எப்லால் ஓேபைதப் ெபற்றான். 38 ஓேபத் ஏகூைவப்
ெபற்றான்; ஏகூ அசரியாைவப் ெபற்றான். 39 அசரியா எேலைசப் ெபற்றான்;
ஏேலஸ் எெலயாசாைவப் ெபற்றான். 40 எெலயாசா சஸ்மாையப் ெபற்றான்;
சஸ்மாய் சல்லூைமப்ெபற்றான். 41சல்லூம்எக்கமியாைவப்ெபற்றான்; எக்கமியா
எலிஷாமாைவப்ெபற்றான்.

காேலபன்சந்தத
42 ெயர்ெமேயலின் சேகாதரனாகய காேலபன் மகன்கள் முதலில் பறந்த

சீப்பன் தகப்பனாகய ேமசாவும், எப்ேரானின் தகப்பனாகய ெமேரசாவன்
மகன்களுேம. 43 எப்ேரானின் மகன்கள் ேகாராகு, தப்புவா, ெரக்ேகம், ெசமா
என்பவர்கள். 44 ெசமா ேயார்க்ேகயாமின் தகப்பனாகய ெரக்ேகைமப் ெபற்றான்;
ெரக்ேகம் சம்மாையப் ெபற்றான். 45 சம்மாயன் மகன் மாேகான்; மாேகான்
ெபத்சூரின் தகப்பன். 46 காேலபன் மறுமைனயாட்டியாகய எப்பாள் ஆராைனயும்,
ேமாசாைவயும், காேசைசயும் ெபற்றாள்; ஆரான் காேசைசப் ெபற்றான்.
47 யாதாயன் மகன்கள் ேரேகம், ேயாதாம், ேகசான், ேபேலத், எப்பா, சாகாப்
என்பவர்கள். 48 காேலபன் மறுமைனயாட்டியாகய மாகாள் ேசேபைரயும்
த ர்கானாைவயும்ெபற்றாள். 49அவள்மத்மன்னாவன்தகப்பனாகய சாகாைபயும்,
மக்ேபனாவுக்கும் கீேபயாவுக்கும் தகப்பனாகய ேசவாைவயும் ெபற்றாள்;
காேலபன் மகள் அக்சாள் என்பவள். 50 எப்ராத்தாளிடம் முதலில் பறந்த
ஊருைடய மகனாகய காேலபனுைடய மகன்கள் கீரியாத்யாரீமின் மூப்பனான
ேசாபாலும், 51 ெபத்ெலேகமின் மூப்பனான சல்மாவும், ெபத்காேதரின் மூப்பனான
ஆேரப்புேம. 52 கீரியாத்யாரிமின் மூப்பனான ேசாபாலின் மகன்கள், ஆேராேவ,
ஆசயம் ெமனுேகாத் என்பவர்கள். 53 கீரியாத்யாரிமிலிருந்த வம்சங்கள்,
இத்ரியர்களும் பூகயர்களும் சுமாத்தயர்களும் மிஸ்ராவயர்களுேம; இவர்களிடம்
ேசாராத்த யர்களும், எஸ்தாேவாலியர்களும் பறந்தார்கள். 54 சல்மாவன்
சந்தத கள் ெபத்ெலேகமியர்களும், ெநத்ேதாப்பாத்தயர்களும், ெபத்ேயாவாப்
என்னும் அதேராத் ஊர்க்காரர்களும், மானாத்தயர்களிலும் ேசாரியர்களிலும்
பாத மக்களுேம. 55 யாேபசல் குடியருந்த ேவத வல்லுனர்களுைடய வம்சங்கள்
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த ராத்தயர்களும் ச மாத்தயர்களும் சுக்காத்தயர்களுேம; ேரகாப் வீட்டாரின்
தகப்பனாகயஅம்மாத்தன்சந்ததயார்களானேகனியர்கள்இவர்கேள.

அத்த யாயம் 3
தாவீதன்மகன்கள்

1 தாவீதுக்கு எப்ேரானில் ப றந்த மகன்கள்: ெயஸ்ெரேயல் ஊைரச்ேசர்ந்த
அக ேனாவாமிடம் ப றந்த அம்ேனான் முதலில் பறந்தவன்; கர்ேமலின்
ஊைரச்ேசர்ந்த அப காயலிடம் ப றந்த கீேலயாப் இரண்டாம் மகன். 2 ெகசூரின்
ராஜாவாகய தல்மாயன் மகள் மாக்காள் ெபற்ற அப்சேலாம் மூன்றாம் மகன்;
ஆகீத் ெபற்ற அேதானியா நான்காம் மகன். 3 அபத்தாள் ெபற்ற ெசப்பத்தயா
ஐந்தாம் மகன்; அவனுைடய மைனவயாகய எக்லாள் ெபற்ற இத்ேரயாம்
ஆறாம் மகன். 4 இந்த ஆறு மகன்கள் அவனுக்கு எப்ேரானில் ப றந்தார்கள்;
அங்ேக ஏழு வருடங்களும் ஆறு மாதங்களும் ஆட்ச ெசய்தான்; எருசேலமில்
முப்பத்துமூன்று வருடங்கள் ஆட்ச ெசய்தான். 5 எருசேலமில் அவனுக்குப்
ப றந்தவர்கள்: அம்மிேயலின்மகளாகயபத்ேசபாளிடம்ச மீயா, ேசாபாப்,நாத்தான்,
சாெலாேமான் என்னும் நான்குேபர்களும், 6 இப்பார், எலிஷாமா, எலிப்ெபேலத்,
7 ேநாகா, ெநப்ேபக், யப்பயா, 8 எலிஷாமா, எலியாதா, எலிப்ெபேலத் என்னும்
ஒன்பதுேபர்களுேம. 9 மறுமைனயாட்டிகளின் மகன்கைளயும் இவர்களுைடய
சேகாதரியாக யதாமாைரயும்தவ ர,இவர்கெளல்ேலாரும்தாவீதன்மகன்கள்.

யூதாவன்இராஜா
10 சாெலாேமானின் மகன் ெரெகாெபயாம்; இவனுைடய மகன் அபயா;

இவனுைடய மகன் ஆசா; இவனுைடய மகன் ேயாசபாத். 11 இவனுைடய
மகன் ேயாராம்; இவனுைடய மகன் அகசயா; இவனுைடய மகன் ேயாவாஸ்.
12 இவனுைடய மகன் அமத்சயா; இவனுைடய மகன் அசரியா; இவனுைடய
மகன் ேயாதாம். 13 இவனுைடய மகன் ஆகாஸ்; இவனுைடய மகன் எேசக்கயா;
இவனுைடய மகன் மனாேச. 14 இவனுைடய மகன் ஆேமான்; இவனுைடய
மகன் ேயாச யா. 15 ேயாச யாவன் மகன்கள், முதலில் பறந்த ேயாகனானும்,
ேயாயாக்கீம் என்னும்இரண்டாம் மகனும், ச ேதக்கயா என்னும்மூன்றாம் மகனும்,
சல்லூம் என்னும் நான்காம் மகனுேம. 16 ேயாயாக்கீமின் மகன்கள் எெகானியா
முதலானவர்கள்;இவனுக்குமகனானவன்ச ேதக்கயா.

சைறயருப்புக்குப்பன்ராஜவம்சம்
17 கட்டுண்ட எெகானியாவன் மகன்கள் ெசயல்த ேயல், 18 மல்கீராம், ெபதாயா,

ேசனாசார், ெயகமியா, ஒசாமா, ெநதபயா என்பவர்கள். 19 ெபதாயாவன்
மகன்கள் ெசருபாேபல், சீேமய என்பவர்கள்; ெசருபாேபலின் மகன்கள்
ெமசுல்லாம், அனனியா என்பவர்கள்; இவர்கள் சேகாதரி ெசேலாமீத் என்பவள்.
20 அசூபா, ஒேகல், ெபரக யா, அசதயா, ஊசாேபேசத் என்னும் ஐந்துேபர்களுேம.
21அனனியாவன் மகன்கள், ெபலத்தயா, எசாயா என்பவர்கள்; இவனுைடய மகன்
ெரபாயா; இவனுைடய மகன்அர்னான்; இவனுைடய மகன் ஒபதயா; இவனுைடய
மகன் ெசக்கனியா. 22 ெசக்கனியாவன் மகன்கள் ெசமாயா முதலானவர்கள்;
ெசமாயாவன் மகன்கள் அத்தூஸ், எெகயால், பாரியா, ெநயாரியா, ெசப்பாத்
என்னும் ஆறுேபர். 23 ெநயாரியாவன் மகன்கள் எலிேயானாய், எேசக்கயா,
அஸ்ரிக்காம் என்னும் மூன்றுேபர். 24 எலிேயானாவன் ஏழு மகன்கள் ஒதாயா,
எலியாச ப்,ெபலாயா,அக்கூப், ேயாகனான்,ெதலாயா,ஆனானி என்பவர்கள்.

அத்த யாயம் 4
யூதாவன்மற்றக் ேகாத்த ரங்கள்

1 யூதாவன் சந்தத கள் பாேரஸ், எஸ்ேரான், கர்மீ, ஊர், ேசாபால் என்பவர்கள்.
2 ேசாபாலின் மகன் ராயா யாகாத்ைதப் ெபற்றான்; யாகாத் அகுமாயையயும்,
லாகாைதயும் ெபற்றான்; ேசாராத்த யர்களின் வம்சங்கள் இைவகேள. 3 ஏதாம்
என்னும்மூப்பனின்சந்ததயார்கள்,ெயஸ்ெரேயல்,இஷ்மா,இத்பாஸ்என்பவர்கள்;
இவர்களுைடய சேகாதரியன் ெபயர் அத்ெசெலல்ேபானி; 4 ேகேதாருக்கு
மூப்பனான ெபனுெவல், உஷாவுக்கு மூப்பனான எேசர் என்பவர்கள்; இவர்கள்
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ெபத்ெலேகமுக்கு மூப்பனான எப்ராத்தாவுக்கு முதலில் பறந்த ஊரின் மகன்கள்.
5 ெதக்ேகாவாவுக்கு மூப்பனான அசூருக்கு ஏலாள், நாராள் என்னும் இரண்டு
மைனவகள் இருந்தார்கள். 6 நாராள் அவனுக்கு அகுசாைமயும், எப்ேபைரயும்,
ெதமனிையயும், ஆகாஸ்தாரிையயும் ெபற்றாள்; நாராளின் மகன்கள் இவர்கேள.
7 ஏலாளின் மகன்கள், ேசேரத், எத்ேசாகார், எத்னான் என்பவர்கள். 8 ேகாஸ்
என்பவன் அனூைபயும், ேசாேபபாைகயும், ஆருமின் மகனாகய அகர்ேகலின்
வம்சங்கைளயும் ெபற்றான். 9 யாேபஸ் தன்னுைடய சேகாதரர்கைளவ ட
மத ப்ப ற்குரியவனாக இருந்தான். அவனுைடய தாய்: நான் துக்கத்ேதாேட
அவைனப் ெபற்ேறன் என்று ெசால்லி அவனுக்கு யாேபஸ் என்று ெபயரிட்டாள்.
10 யாேபஸ் இஸ்ரேவலின் ேதவைன ேநாக்க : ேதவரீர் என்ைன ஆசீர்வத த்து,
என்னுைடய எல்ைலையப் ெபரிதாக்க , உமது கரம் என்ேனாடு இருந்து, தீங்கு
என்ைன துக்கப்படுத்தாதபடி அதற்கு என்ைன வலக்க க் காத்தருளும் என்று
ேவண்டிக்ெகாண்டான்; அவன் ேவண்டிக்ெகாண்டைத ேதவன் அருளினார்.
11 சூகாவன் சேகாதரனாகய ேகலூப் ேமகீைரப் ெபற்றான்; இவன் எஸ்ேதானின்
தகப்பன். 12 எஸ்ேதான் ெபத்ராபாைவயும், பேசயாைகயும், இர்நாகாஷன்
தகப்பனாகய ெதகனாைகயும் ெபற்றான்; இவர்கள் ேரகாவூர் மனிதர்கள்.
13 ேகனாசன் மகன்கள் ஒத்னிேயல், ெசராயா என்பவர்கள்; ஒத்னிேயலின்
மகன்களில் ஒருவன் ஆத்தாத். 14 ெமேயானத்தாய் ஒப ராைவப் ெபற்றான்;
ெசராயா கராஷீமன் பள்ளத்தாக்குக்கு மூப்பனாகய ேயாவாைபப் ெபற்றான்;
அவர்கள் ெதாழிலாளர்களாக இருந்தார்கள். 15 எப்புன்ேனயன் மகனாகய
காேலபன் மகன்கள் ஈரு, ஏலா, நாகாம்; ஏலாவன் மகன்களில் ஒருவன்
ேகனாஸ். 16 எகெலேலலின் மகன்கள் சீப், சீப்பா, த ரியா, அசாெரேயல்.
17 எஸ்றாவன் மகன்கள் ெயத்ேதர், ேமேரத், ஏப்ேபர், யாேலான்; ேமேரத்தன்
மைனவ மிரியாைமயும், சம்மாயையயும், எஸ்ெதேமாவா ஊருக்கு மூப்பனான
இஸ்பாைவயும் ெபற்றாள். 18 அவன் மைனவயாகய எகுதயாள் ேகேதாரின்
தகப்பனாகய யாேரைதயும், ேசாக்ேகாவன் தகப்பனாகய ஏேபைரயும்,
சேனாவாவன் தகப்பனாகய எக்குத்த ேயைலயும் ெபற்றாள்; ேமேரத் தருமணம்
ெசய்த பார்ேவானின் மகளாகய ப த்தயாளின் மகன்கள் இவர்கேள. 19 நாகாமின்
சேகாதரியாக ய ஒதயாவனுைடய மைனவயன் மகன்கள் கர்மியனாகய
ஆப ேகயலாவும்,மாகாத்தயனாகயஎஸ்ெதெமாவாவுேம. 20ஷீேமானின்மகன்கள்
அம்ேனான், ரின்னா, ெபன்கானான், தீேலான் என்பவர்கள், இஷயன் மகன்கள்
ேசாேகதும் ெபன்ேசாேகதுேம. 21 யூதாவன் மகனாகய ேசலாகன் மகன்கள்:
ேலக்காவூர்மூப்பனானஏரும்,மேரஷாவூர்மூப்பனானலாதாகும்,ெமல்லியபுடைவ
ெநய்தஅஸ்ெபயாவீட்டுவம்சங்களும், 22ேயாக்கீமும்,ேகாேசபாவன்மனிதர்களும்,
ேமாவாப யர்கைள ஆண்ட ேயாவாஸ், சாராப் என்பவர்களும், யசுபெலேகமுேம;
இைவகள் ஆரம்பகாலத்தன் ெசய்த கள். 23 இவர்கள் குயவர்களாக இருந்து
ெநத்தாய மிலும் ெகேதராவலும் குடியருந்தார்கள்; ராஜாவன் ேவைலைய
வசாரிப்பதற்குஅங்ேககுடியருந்தார்கள்.

ச மிேயானின் சந்தத கள்
24 ச மிேயானின் மகன்கள் ெநமுேவல், யாமின், யாரீப், ேசரா, சவுல்

என்பவர்கள். 25 இவனுைடய மகன் சல்லூம்; இவனுைடய மகன் மிப்சாம்;
இவனுைடய மகன் மிஸ்மா. 26 மிஸ்மாவன் மகன்களில் ஒருவன் அம்முேவல்;
இவனுைடய மகன் சக்கூர்; இவனுைடய மகன் சீேமய . 27 சீேமய க்குப் பதனாறு
மகன்களும் ஆறு மகள்களும் இருந்தார்கள்; அவனுைடய சேகாதரர்களுக்கு
அதக பள்ைளகள் இல்ைல; அவர்கள் வம்சங்கெளல்லாம் யூதாவன்
மக்கைளப்ேபாலப் ெபருகனதுமில்ைல. 28 அவர்கள் ெபெயர்ெசபாவலும்,
ெமாலாதாவலும்,ஆசார்சூவாவலும், 29பல்லாவலும், ஏத்ேசமிலும், ேதாலாதலும்,
30 ெபத்துேவலிலும், ஓர்மாவலும், ச க்லாகலும், 31 ெபத்மார்காேபாத்தலும்,
ஆத்சார்சூச மிலும், ெபத்ப ரியலும், சாராய மிலும் குடியருந்தார்கள்; தாவீது
ராஜாவாகும்வைர இைவகள் அவர்களுைடய பட்டணங்களாக இருந்தது.
32 அவர்களுைடய ஐந்து பட்டணங்கள் ஏத்தாம், ஆயன், ரிம்ேமான், ேதாேகன்,
ஆசான் என்பைவகள். 33 அந்தப் பட்டணங்கைளச் சுற்றலும், பாகால்வைரயுள்ள
அவர்களுைடய எல்லா குடியருப்புக்களும், அவர்கள் தங்குமிடங்களும்,
அவர்களுைடய வம்ச அட்டவைணயும் இைவகேள. 34 ெமேசாபாபும், யம்ேலகும்,
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அமத்சயாவன் மகன் ேயாஷாவும், 35 ேயாேவலும், ஆச ேயலின் மகன்
ெசராயாவுக்குப் ப றந்த ேயாச ப யாவன் மகன் ஏகூவும், 36 எலிேயானாயும்,
யாக்ேகாபாவும், ெயெசாகாயாவும், அசாயாவும், ஆதேயலும், ெயச மிேயலும்,
ெபனாயாவும், 37 ெசமாயா ெபற்ற ச ம்ரியன் மகன் ெயதாயாவுக்குப்
ப றந்த அல்ேலானின் மகனாகய சீப்பயன் மகன் சீசாவும் என்று, 38 ெபயர்
வரிைசயல் எழுதயருக்க ற இவர்கள் தங்களுைடய வம்சங்களில் ப ரபுக்களாக
இருந்தார்கள்; இவர்களுைடய ப தாக்களின் வீட்டார்கள் ஏராளமாகப்
பரவயருந்தார்கள். 39 தங்களுைடய ஆடுகளுக்கு ேமய்ச்சைலத் ேதடும்படி
ேதேதாரின் எல்ைலயாகய மைலப்பகுதயன் கழக்குப்புறம்வைர ேபாய்,
40 நல்ல ெசழிப்பான ேமய்ச்சலும், அைமதயும், சுகமுமுள்ள வசாலமான
ேதசத்ைதக் கண்டுபடித்தார்கள்; ஆரம்பத்த ேல காமின் சந்ததயார்கள்
அங்ேக குடியருந்தார்கள். 41 ெபயர் வரிைசயல் எழுதயருக்க ற இவர்கள்
யூதாவன் ராஜாவாகய எேசக்கயாவன் நாட்களிேல அங்ேக ேபாய், அங்ேக
கண்டுபடித்தவர்களின் கூடாரங்கைளயும் மைறவ டங்கைளயும் அழித்து,
இந்த நாளிேல இருக்க றதுேபால, அவர்கைள முற்றலும் அழித்து, அங்ேக
தங்களுைடய ஆடுகளுக்கு ேமய்ச்சல் இருந்தபடியால், அவர்கள் அந்த
இடத்த ேல குடிேயறனார்கள். 42 ச மிேயானின் ேகாத்த ரத்தார்களாகய
இவர்களில் ஐந்நூறு மனிதர்களும், அவர்களுைடய தைலவர்களாகய இஷயன்
மகன்களான ெபலத்தயாவும், ெநகரியாவும், ெரப்பாயாவும், ஊசேயலும்,
ேசயீர் மைலத்ேதசத்த ற்குப் ேபாய், 43 அமேலக்கயர்களில் தப்ப மீதயாக
இருந்தவர்கைளத் ேதாற்கடித்து, இந்த நாள்வைர இருக்க றபடி அங்ேக
குடிேயறனார்கள்.

அத்த யாயம் 5
ரூபனின்சந்ததயனர்

1 ரூபன் இஸ்ரேவலுக்கு முதலில் பறந்த மூத்தமகன் ஆவான்; ஆனாலும்
அவன் தன் தகப்பனுைடய படுக்ைகையத் தீட்டுப்படுத்தயதால், ேகாத்த ரத்து
அட்டவைணயல் அவன் முதற்ப றப்பவனாக கருதப்படாமல், அவனுைடய மூத்த
மகன்என்கறப றப்புரிைமஇஸ்ரேவலின்மகனாகயேயாேசப்பன்மகன்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டது. 2யூதா தன்னுைடய சேகாதரர்களிேல பலவானாக இருந்ததால்
தைலைமத்துவம் அவனுைடய சந்ததயல் உண்டானது; ஆகலும் மூத்தமகன்
என்கற ப றப்புரிைம ேயாேசப்ப ற்குரியதாக மாறனது. 3 இஸ்ரேவலின் முதலில்
பறந்தவனான ரூபனின் மகன் ஆேனாக்கு, பல்லூ, எஸ்ேரான், கர்மீ என்பவர்கள்.
4 ேயாேவலின் மகன்களில் ஒருவன் ெசமாயா; இவனுைடய மகன் ேகாக்;
இவனுைடய மகன் ச ேமய . 5இவனுைடய மகன் மீகா; இவனுைடய மகன் ராயா;
இவனுைடய மகன் பாகால். 6 இவனுைடய மகன் ேபரா; ரூபனியரின் ப ரபுவான
இவைன அசீரியா ராஜாவாகய தல்காத்பல்ேநசர் சைறப டித்துப்ேபானான்.
7 தங்களுைடய சந்தத களின்படிேய தங்களுைடய வம்ச அட்டவைணகளில்
எழுதப்பட்ட அவனுைடய சேகாதரர்களில் தைலவர்கள் ஏேயலும், சகரியாவும்,
8 ேயாேவலின் மகனாகய ேசமாவுக்குப் ப றந்த ஆசாசன் மகன் ேபலாவும்;
இவனுைடய சந்ததயார் ஆேராேவரிலும், ேநேபாவைர, பாகால்ெமேயான்வைர
தங்கயருந்தார்கள். 9 க ழக்ேக ஐப்ப ராத்து நத துவங்க வனாந்த ரத்தன்
எல்ைலவைர அவர்கள் தங்கயருந்தார்கள்; அவர்களுைடய ஆடுமாடுகள்
கீேலயாத்ேதசத்தல் மிகுதயானது. 10 சவுலின் நாட்களில் ஆகாரியர்கேளாடு
அவர்கள் யுத்தம்ெசய்து, தங்களுைடய ைகயால் அவர்கள் வழுந்தபன்பு,
அவர்களுைடயகூடாரங்களிேல கீேலயாத்தன்கழக்கல்குடிேயறனார்கள்.

காத்தன்சந்ததயனர்
11 காத்தன் ேகாத்த ரம் அவர்களுக்கு எத ேர பாசான் ேதசத்த ேல சல்காயவைர

தங்கயருந்தார்கள். 12 அவர்களில் ேயாேவல் தைலவனும், சாப்பாம் அவனுக்கு
இரண்டாவதாகவும் இருந்தான்; யானாயும் சாப்பாத்தும் பாசானில் இருந்தார்கள்.
13 அவர்களுைடய தகப்பன் வழி உறவனர்களாகய சேகாதரர்கள், மிகாேவல்,
ெமசுல்லாம், ேசபா, ேயாராய ,யாக்கான், சீகா, ஏேபர் என்னும்ஏழு ேபர். 14இவர்கள்
ஊரிக்குப் ப றந்த அப ேயலின் மகன்கள்; ஊரி என்பவன் ெயெராவாவுக்கும்,
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ெயெராவாகீேலயாத்த ற்கும்,கீேலயாத்மிகாேவலுக்கும்,மிகாேவல்எச சாய க்கும்,
எச சாய யாேதாவுக்கும்,யாேதாபூசுக்கும்மகன்களாகஇருந்தவர்கள். 15கூனியன்
மகனாகய அப்த ேயலின் மகன் அக , அவர்களுைடய ப தாக்களின் வீட்டுத்
தைலவனாக இருந்தான். 16 அவர்கள் கீேலயாத்த ேல இருக்க ற பாசானிலும்,
அதன் ெவளிந லங்களிலும், சாேரானின் எல்லாக் குடியருப்புக்களிலும்
அைவகளின் எல்ைலவைர தங்கயருந்தார்கள். 17 இவர்கெளல்ேலாரும்
யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாதாமின் நாட்களிலும், இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய
ெயெராெபயாமின் நாட்களிலும் தங்களுைடய வம்சத்து அட்டவைணப்படி
வரிைசப்படுத்தப்பட்டார்கள்.

18ரூபனியர்களிலும்,காத்தயர்களிலும்,மனாேசயன்பாத க்ேகாத்த ரத்தார்களிலும்
ேகடகமும் பட்டயமும் எடுத்து, வல் எய்து, யுத்தத்த ற்குப் பழக , பைடக்குப்
ேபாகத்தக்க வீரர்கள் நாற்பத்துநான்காய ரத்து எழுநூற்று அறுபதுேபராக
இருந்தார்கள். 19 அவர்கள் ஆகாரியர்கேளாடும், ெயத்தூர் நாபீஸ் ேநாதாப்
என்பவர்கேளாடும் யுத்தம்ெசய்க றேபாது, 20 அவர்கைள எத ர்க்கத் ேதவனுைடய
உதவ ெபற்றபடியால், ஆகாரியர்களும் இவர்கேளாடு இருக்க ற யாவரும்
ேதாற்கடிக்கப்பட்டார்கள்; அவர்கள் யுத்தத்த ேல ேதவைன ேநாக்க க் கூப்ப ட்டு,
அவர்ேமல் நம்ப க்ைக ைவத்தபடியால் அவர்களுைடய வண்ணப்பத்ைதக்
ேகட்டருளினார். 21 அவர்கள் இவர்களுக்கு இருந்த மிருகஜீவன்களாகய
ஐம்பதாய ரம் ஒட்டகங்கைளயும், இரண்டு லட்சத்து ஐம்பதாய ரம் ஆடுகைளயும்,
இரண்டாய ரம் கழுைதகைளயும், மனிதர்களில் லட்சம்ேபைரயும் ப டித்தார்கள்.
22 யுத்தம் ேதவனால் நடந்ததால் அவர்களுைடய எத ரிகளில் அேநகைர ெவட்டி
வீழ்த்தனார்கள்; தாங்கள் சைறப்பட்டுப்ேபாகும்வைர இவர்களுைடய இடத்த ேல
குடியருந்தார்கள்.

மனாேசயன்பாத க்ேகாத்த ரம்
23 மனாேசயன் பாத க்ேகாத்த ரம் அந்த ேதசத்தல் குடியருந்து, பாசான்

ெதாடங்க ப் பாகால் எர்ேமான் வைர, ேசனீர்வைர, எர்ேமான் பர்வதம்வைர
ெபருகயருந்தார்கள். 24 அவர்கள் தங்களுைடய ப தாக்களின் வீட்டுத்
தைலவர்களாகய ஏப்ேபர், இஷ , ஏலிேயல், அஸரிேயல், எேரமியா, ஒதாவயா,
யாத ேயல் என்பவர்கள் பராக்க ரம வீரர்களான மனிதர்களும் ெபயர்ெபற்ற
தைலவர்களுமாக இருந்தார்கள். 25 அவர்கள் தங்களுைடய ப தாக்களின்
ேதவனுக்கு துேராகம்ெசய்து, ேதவன் அவர்களுக்கு முன்பாக அழித்தருந்த
ேதச மக்களின் ேதவர்கைளப் பன்பற்ற ெகட்டுப்ேபானார்கள். 26 ஆைகயால்
இஸ்ரேவலின் ேதவன் அசீரியா ராஜாவாகய பூலின் ஆவையயும், அசீரியா
ராஜாவாகய தல்காத்பல்ேநசரின் ஆவையயும் எழுப்பயதால், அவன்
ரூபனியர்களும் காத்தயர்களும் மனாேசயன் பாத க்ேகாத்த ரத்தார்களுமாகய
அவர்கைள சைறப டித்து, இந்த நாள்வைரக்கும் இருக்க றதுேபால, ஆலாவுக்கும்
ஆேபாருக்கும்ஆராவுக்கும் ேகாசான்ஆற்றங்கைரக்கும்ெகாண்டுேபானான்.

அத்த யாயம் 6
ேலவயன்சந்தத

1ேலவயன்மகன்கள்ெகர்ேசான், ேகாகாத், ெமராரி என்பவர்கள். 2ேகாகாத்தன்
மகன்கள் அம்ராம், இத்ேசயார், எப்ேரான் ஊச ேயல் என்பவர்கள். 3 அம்ராமின்
பள்ைளகள், ஆேரான், ேமாேச, மிரியாம் என்பவர்கள்; ஆேரானின் மகன்கள்
நாதாப், அபயூ, எெலயாசார், இத்தாமார் என்பவர்கள். 4எெலயாசார் ப ெனகாைசப்
ெபற்றான்; ப ெனகாஸ் அபசுவாைவப் ெபற்றான். 5 அபசுவா புக்கையப்
ெபற்றான்; புக்க ஊசையப் ெபற்றான். 6 ஊச ெசராக யாைவப் ெபற்றான்;
ெசராக யா ெமராேயாைதப் ெபற்றான். 7 ெமராேயாத் அமரியாைவப் ெபற்றான்;
அமரியா அகதூைபப் ெபற்றான். 8 அகதூப் சாேதாக்ைகப் ெபற்றான்;
சாேதாக் அக மாைசப் ெபற்றான். 9 அகமாஸ் அசரியாைவப் ெபற்றான்;
அசரியா ேயாகனாைனப் ெபற்றான். 10 ேயாகனான் அசரியாைவப் ெபற்றான்;
சாெலாேமான் எருசேலமில் கட்டின ஆலயத்த ேல ஆசாரிய பணிையச்
ெசய்தவன் இவன்தான். 11 அசரியா அமரியாைவப் ெபற்றான்; அமரியா
அகதூைபப் ெபற்றான். 12 அகதூப் சாேதாக்ைகப் ெபற்றான்; சாேதாக்
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சல்லூைமப் ெபற்றான். 13 சல்லூம் இல்க்கயாைவப் ெபற்றான்; இல்க்கயா
அசரியாைவப் ெபற்றான். 14 அசரியா ெசராயாைவப் ெபற்றான்; ெசராயா
ேயாசதாக்ைகப் ெபற்றான். 15 ெயேகாவா ேநபுகாத்ேநச்சாைரக் ெகாண்டு யூதா
மக்கைளயும் எருசேலமியர்கைளயும் சைறப டித்துக் ெகாண்டுேபாகச்ெசய்தேபாது
ேயாசதாக்கும் சைறப்பட்டுப்ேபானான்.

16 ேலவயன் மகன்கள் ெகர்ேசாம், ேகாகாத், ெமராரி என்பவர்கேள.
17 ெகர்ேசாமுைடய மகன்களின் ெபயர்கள், லிப்னி, சீேமய என்பைவகள்.
18 ேகாகாத்தன் மகன்கள் அம்ராம், இத்ேசயார், எப்ேரான், ஊசேயல் என்பவர்கள்.
19 ெமராரியன் மகன்கள் மேகலி, மூச என்பவர்கள். ேலவயர்களுக்கு
அவர்களுைடய ப தாக்களின் வழியாக உண்டான வம்சங்கள்: 20 ெகர்ேசாமின்
மகன்லிப்னி;இவனுைடயமகன்யாகாத்;இவனுைடயமகன்ச ம்மா. 21இவனுைடய
மகன் ேயாவா; இவனுைடய மகன்இத்ேதா; இவனுைடய மகன் ேசரா; இவனுைடய
மகன்யாத்த ராய . 22ேகாகாத்தன்மகன்களில்ஒருவன்அம்மினதாப்,இவனுைடய
மகன் ேகாராகு; இவனுைடய மகன் ஆசீர். 23 இவனுைடய மகன் எல்க்கானா;
இவனுைடய மகன் அபயாசாப்; இவனுைடய மகன் ஆசீர். 24 இவனுைடய
மகன் எல்க்கானா; இவனுைடய மகன் ஊரிேயல்; இவனுைடய மகன் ஊசயா;
இவனுைடய மகன் சவுல். 25 எல்க்கானாவன் மகன்கள் அமாசாய , ஆகேமாத்
என்பவர்கள். 26 எல்க்கானாவன் மகன்களில் ஒருவன் ேசாபாய்; இவனுைடய
மகன் நாகாத். 27 இவனுைடய மகன் எலியாப்; இவனுைடய மகன் எேராகாம்;
இவனுைடய மகன் எல்க்கானா. 28 சாமுேவலின் மகன்கள் அவனுக்கு முதலில்
பறந்தேயாேவல்,ப றகுஅபயா*என்பவர்கள். 29ெமராரியன்மகன்களில்ஒருவன்
மேகலி; இவனுைடய மகன்லிப்னி; இவனுைடய மகன் ச ேமய ; இவனுைடய மகன்
ஊசா. 30 இவனுைடய மகன் செமயா; இவனுைடய மகன் அகயா; இவனுைடய
மகன்அசாயா.

ஆலயத்தன்இைசக்கைலஞர்கள்
31 ெயேகாவாவுைடய ெபட்டி தங்கனேபாது, தாவீது ெயேகாவாவுைடய

ஆலயத்தல் சங்கீத ேசைவைய நடத்துவற்கு ஏற்படுத்தயவர்களும்,
32சாெலாேமான்எருசேலமிேலெயேகாவாவுைடயஆலயத்ைதக்கட்டிமுடியும்வைர
ஆசரிப்புக்கூடாரம் இருந்த இடத்த ற்கு முன்பாக சங்கீத ேசைவயுடன் தங்களுக்கு
அறவுறுத்தப்பட்டபடிேய பணிவைட ெசய்துவந்தவர்களுமாகய மனிதர்களும்
அவர்களுைடய மகன்களாவர் 33 ேகாகாத்தயர்களின் மகன்களில் ஏமான் என்னும்
பாடகன்; இவன் ேயாேவலின் மகன்; இவன் சாமுேவலின் மகன். 34 இவன்
எல்க்கானாவன் மகன்; இவன் ெயெராகாமின் மகன்; இவன் ஏலிேயலின் மகன்;
இவன் ேதாவாகன் மகன். 35 இவன் சூப்பன் மகன்; இவன் எல்க்கானாவன்
மகன்; இவன் மாகாத்தன் மகன்; இவன் அமாசாயன் மகன். 36 இவன்
எல்க்கானாவன் மகன்; இவன் ேயாேவலின் மகன்; இவன் அசரியாவன் மகன்;
இவன் ெசப்பனியாவன் மகன். 37இவன் தாகாதன் மகன்; இவன்ஆசீரின் மகன்;
இவன் எபயாசாப்பன் மகன்; இவன் ேகாராகன் மகன். 38 இவன் இத்ேசயாரின்
மகன்; இவன் ேகாகாத்தன் மகன்; இவன் இஸ்ரேவலின் மகனாகய ேலவயன்
மகன். 39இவன்சேகாதரனாகயஆசாப்இவன்வலதுபக்கத்த ேலந ற்பான்;ஆசாப்
ெபரக யாவன் மகன்; இவன் ச ேமயாவன் மகன். 40 இவன் மிகாேவலின் மகன்;
இவன் பாெசயாவன் மகன்; இவன் மல்கயாவன் மகன். 41 இவன் எத்னியன்
மகன்; இவன் ேசராவன் மகன்; இவன் அதாயாவன் மகன். 42இவன் ஏத்தானின்
மகன்; இவன் சம்மாவன் மகன்; இவன் சீேமயன் மகன். 43 இவன் யாகாதன்
மகன்; இவன் ெகர்ேசாமின் மகன்; இவன் ேலவயன் மகன். 44 ெமராரியன்
மகன்களாகய இவர்களுைடய சேகாதரர்கள் இடதுபக்கத்த ேல ந ற்பார்கள்;
அவர்களில் ஏத்தான் என்பவன் கஷயன் மகன்; இவன் அப்தயன் மகன்; இவன்
மல்லூகன் மகன். 45இவன் அஸபயாவன் மகன்; இவன் அமத்சயாவன் மகன்;
இவன்இல்க்கயாவன்மகன். 46இவன்அம்சயன்மகன்; இவன்பானியன்மகன்;
இவன்சாேமரின்மகன். 47இவன்மேகலியன்மகன்;இவன்மூசயன்மகன்;இவன்
ெமராரியன் மகன்; இவன் ேலவயன்மகன். 48அவர்களுைடய சேகாதரர்களாகய
மற்ற ேலவயர்கள்ேதவனுைடயஆலயமாகயஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்பணிகைளச்
ெசய்யநயமிக்கப்பட்டிருந்தார்கள்.

* அத்த யாயம் 6:28 6:28வஷ்னீ
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49 ஆேரானும் அவனுைடய மகன்களும் சர்வாங்க தகனபலிபீடத்தன்ேமல்
பலிய ட்டு தூபங்காட்டும் பீடத்தன்ேமல் தூபங்காட்டி, மகா பரிசுத்த இடத்தன்
எல்லா ேவைலக்கும், ேதவனுைடய தாசனாகய ேமாேச கற்ப த்தபடிெயல்லாம்
இஸ்ரேவலுக்காகப் பாவநவ ர்த்தயுண்டாக்கவும் ைவக்கப்பட்டிருந்தார்கள்.
50 ஆேரானின் மகன்களில் எெலயாசார் என்பவனுைடய மகன் ப ேனகாஸ்;
இவனுைடயமகன்அபசுவா. 51இவனுைடயமகன்புக்க ; இவனுைடயமகன்ஊச ;
இவனுைடய மகன் ெசராக யா. 52 இவனுைடய மகன் ெமராேயாத்; இவனுைடய
மகன் அமரியா; இவனுைடய மகன் அகதூப். 53 இவனுைடய மகன் சாேதாக்;
இவனுைடயமகன்அகமாஸ்.

54 அவர்களுைடய குடியருப்புக்களின்படிேய அவர்கள் எல்ைலக்குள்ளான
அவர்கள் தங்கும் இடங்களாவன: ேகாகாத்தயர்களின் வம்சமான ஆேரானின்
சந்தத க்கு வழுந்த சீட்டின்படிேய, 55 யூதா ேதசத்தலிருக்கற எப்ேராைனயும்
அைதச் சுற்றயருக்க ற ெவளிந லங்கைளயும் ெகாடுத்தார்கள். 56 அந்தப்
பட்டணத்தன் வயல்கைளயும் அதன் க ராமங்கைளயும் எப்புன்ேனயன்
மகனாகய காேலபுக்குக் ெகாடுத்தார்கள். 57 இப்படிேய ஆேரானின் சந்தத க்கு
எப்ேரான் என்னும் அைடக்கலப்பட்டணங்களில் ஒன்ைறயும் லிப்னாைவயும்
அதன் ெவளிந லங்கைளயும், யாத்தீைரயும் எஸ்ெதேமாைவயும் அவற்றன்
ெவளிந லங்கைளயும், 58 ஈேலைனயும் அதன் ெவளிந லங்கைளயும், ெதபீைரயும்
அதன் ெவளிந லங்கைளயும், 59 ஆசாைனயும் அதன் ெவளிந லங்கைளயும்,
ெபத்ஷேமைசயும் அதன் ெவளிந லங்கைளயும், 60 ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்த ேல
ேகபாைவயும் அதன் ெவளிந லங்கைளயும், அெலேமத்ைதயும் அதன்
ெவளிந லங்கைளயும், ஆனேதாத்ைதயும் அதன் ெவளிந லங்கைளயும்
ெகாடுத்தார்கள்; இவர்கள் வம்சங்களுக்குக் ெகாடுத்த இவர்கள்
பட்டணங்கெளல்லாம் பதன்மூன்று. 61 ேகாகாத்தன் மற்ற வம்சத்தனருக்கு
ேவெறாரு ேகாத்த ர வம்சத்தலும், பாத க் ேகாத்த ரமாக ய மனாேசயன்
பாதயலும் வழுந்த சீட்டின்படிேய பத்துப் பட்டணங்கள் இருந்தது. 62ெகர்ேசாமின்
சந்தத க்கு அவர்கள் வம்சங்களின்படிேய, இசக்கார் ேகாத்த ரத்தலும் ஆேசர்
ேகாத்த ரத்தலும், நப்தலி ேகாத்த ரத்தலும், பாசானிலிருக்க ற மனாேச
ேகாத்த ரத்தலும் பதன்மூன்று பட்டணங்கள் இருந்தது. 63 ெமராரியன்
சந்தத க்கு அவர்கள் வம்சங்களின்படிேய, ரூபன் ேகாத்த ரத்தலும், காத்
ேகாத்த ரத்தலும், ெசபுேலான் ேகாத்த ரத்தலும் வழுந்த சீட்டின்படி பன்னிெரண்டு
பட்டணங்கள் இருந்தது. 64 அப்படிேய இஸ்ரேவல் மக்கள் ேலவயர்களுக்குக்
ெகாடுத்த பட்டணங்களும் அைவகளின் ெவளிந லங்களும் என்னெவன்றால்,
65 சீட்டுப்ேபாட்டு, ச லருக்கு யூதா ேகாத்த ரத்தலும், ச மிேயான் ேகாத்த ரத்தலும்,
ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தலும், ெபயர் வரிைசயல் ெசால்லப்பட்ட அந்தப்
பட்டணங்கைளக் ெகாடுத்தார்கள். 66 ேகாகாத் சந்ததயல் மற்ற வம்சங்களுக்கு
அவர்கள் எல்ைலயான பட்டணங்கள் அவர்களுக்கு எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்த ேல
இருந்தது. 67எைவெயனில்,அைடக்கலப்பட்டணங்களில்அவர்களுக்குஎப்ப ராயீம்
மைலத்ேதசத்தலிருக்கற சீேகைமயும் அதன் ெவளிந லங்கைளயும், ேகேசைரயும்
அதன்ெவளிந லங்கைளயும், 68ேயாக்ேமயாைமயும்அதன்ெவளிந லங்கைளயும்,
ெபத்ெதாேராைனயும் அதன் ெவளிந லங்கைளயும், 69 ஆயேலாைனயும் அதன்
ெவளிந லங்கைளயும், காத்ரிம்ேமாைனயும் அதன் ெவளிந லங்கைளயும்,
70மனாேசயன்பாத க்ேகாத்த ரத்த ேலஆேனைரயும்அதன்ெவளிந லங்கைளயும்,
பீலியாைமயும் அதன் ெவளிந லங்கைளயும் ெகாடுத்தார்கள்; இைவகள் ேகாகாத்
சந்ததயல் மற்ற வம்சங்களுக்கு இருந்தது. 71 ெகர்ேசாம் சந்தத களுக்கு
மனாேசயன் பாத க்ேகாத்த ர வம்சத்த ேல பாசானில் இருக்க ற ேகாலானும்
அதன் ெவளிந லங்களும், அஸ்தேராத்தும் அதன் ெவளிந லங்களும், 72இசக்கார்
ேகாத்த ரத்த ேல ேகேதசும் அதன் ெவளிந லங்களும், தாபராத்தும் அதன்
ெவளிந லங்களும், 73 ராேமாத்தும் அதன் ெவளிந லங்களும், ஆேனமும் அதன்
ெவளிந லங்களும், 74ஆேசர்ேகாத்த ரத்த ேலமாஷாலும்அதன்ெவளிந லங்களும்,
அப்ேதானும்அதன்ெவளிந லங்களும், 75உக்ேகாக்கும்அதன்ெவளிந லங்களும்,
ேரேகாபும் அதன் ெவளிந லங்களும், 76 நப்தலி ேகாத்த ரத்த ேல கலிேலயாவல்
இருக்கற ேகேதசும் அதன் ெவளிந லங்களும், அம்ேமானும் அதன்
ெவளிந லங்களும், கீரியாத்தாயமும் அதன் ெவளிந லங்களும் இருந்தது.
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77 ெமராரியன் மற்ற சந்தத களுக்கு ெசபுேலான் ேகாத்த ரத்த ேல ரிம்ேமானும்
அதன் ெவளிந லங்களும், தாேபாரும் அதன் ெவளிந லங்களும், 78 எரிேகாவுக்கு
அப்புறமாயருக்க ற ேயார்தானுக்கு அடுத்து ேயார்தானுக்குக் க ழக்ேக
இருக்க ற ரூபன் ேகாத்த ரத்த ேல வனாந்த ரத்தலுள்ள ேபேசரும் அதன்
ெவளிந லங்களும், யாத்சாவும் அதன் ெவளிந லங்களும், 79 ெகெதேமாத்தும்
அதன் ெவளிந லங்களும், ெமபாகாத்தும் அதன் ெவளிந லங்களும், 80 காத்
ேகாத்த ரத்த ேல கீேலயாத்த ேல உள்ள ராேமாத்தும் அதன் ெவளிந லங்களும்,
மகனாயீமும்அதன் ெவளிந லங்களும், 81எஸ்ேபானும்அதன் ெவளிந லங்களும்,
யாேசரும்அதன்ெவளிந லங்களும்இருந்தது.

அத்த யாயம் 7
இசக்காரின் சந்தத

1 இசக்காருைடய மகன்கள் ேதாலா, பூவா, யசுப், ச ம்ேரான் என்னும் நான்கு
ேபர். 2 ேதாலாவன் மகன்கள் ஊச , ெரப்பாயா, ெயரிேயல், யக்மாய , இப்சாம்,
சாமுேவல் என்பவர்கள்; ேதாலாவுக்குப் ப றந்த இவர்கள் தங்களுைடய
ப தாக்கள் வம்சத்தைலவர்களும் தங்களுைடய சந்தத களிேல ெபலசாலிகளுமாக
இருந்தார்கள்; தாவீதன் நாட்களில் அவர்கள் எண்ணிக்ைக இருபதாய ரத்து
அறுநூறு ேபர்களாக இருந்தது. 3 ஊசயன் மகன்களில் ஒருவன் இஸ்ரகயா;
இஸ்ரகயாவன் மகன்கள் மிகாேயல், ஒபதயா, ேயாேவல், இஷயா என்பவர்கள்;
இவர்கள் ஐந்துேபரும் தைலவர்களாக இருந்தார்கள். 4அவர்கள்முன்ேனார்களின்
வம்சத்தார்களான அவர்கள் சந்தத களில் யுத்தமனிதர்களான கூட்டங்கள்
முப்பத்தாறாய ரம்ேபர் அவர்கேளாடு இருந்தார்கள்; அவர்களுக்கு அேநக
மைனவகளும் பள்ைளகளும் இருந்தார்கள். 5 இசக்காருைடய மற்ற எல்லா
வம்சங்களிலும் அவர்களுக்கு சேகாதரர்களான ெபலசாலிகள் தங்கள் வம்ச
அட்டவைணகளின்படிெயல்லாம் எண்பத்ேதழாய ரம் ேபர்களாகஇருந்தார்கள்.

ெபன்யமீன்சந்தத
6 ெபன்யமீன் மகன்கள் ேபலா, ெபேகர், ெயதயாேயல் என்னும் மூன்றுேபர்.

7 ேபலாவன் மகன்கள் எஸ்ேபான், ஊச , ஊசேயல், ெயரிேமாத், இரி என்பவர்கள்;
இவர்கள் தங்களுைடய ப தாக்களின் வம்சத்தல் ெபலசாலிகளான ஐந்து
தைலவர்களாகஇருந்தார்கள்;இவர்களுைடயவம்சஅட்டவைணக்குள்ளானவர்கள்
இருபத்தெரண்டாய ரத்து முப்பத்துநான்குேபர். 8 ெபேகரின் மகன்கள்
ெசமிரா, ேயாவாஸ், எலிேயசர், எலிேயானாய், உம்ரி, ெயரிேமாத், அபயா,
ஆனேதாத், அலேமத் என்பவர்கள்; இவர்கள் எல்ேலாரும் ெபேகரின் மகன்கள்.
9 தங்கள் ப தாக்களின் வம்சத்தைலவர்களாகய அவர்களுைடய சந்தத களின்
அட்டவைணக்குள்ளான ெபலசாலிகள் இருபதாய ரத்து இருநூறுேபர்.
10 ெயதயாேயலின் மகன்களில் ஒருவன் பல்கான்; பல்கானின் மகன்கள் ஏயூஷ்,
ெபன்யமீன், ஏகூத், ெகனானா, ேசத்தான், தர்ஷீஸ், அகஷாகார் என்பவர்கள்.
11 ெயதயாேயலின் மகன்களாகய இவர்கள் எல்ேலாரும் தங்களுைடய
ப தாக்களின் வம்சத்தார்களில் தைலவர்களாக இருந்தார்கள்; இவர்களில்
யுத்தத்த ற்குப் ேபாகத்தக்க வீரர்களான ெபலசாலிகள் பத ேனழாய ரத்து
இருநூறுேபர். 12சுப்பீமும், உப்பீமும் ஈரின் மகன்கள்ஊசம் ஆேகரின் மகன்களில்
ஒருவன்.

நப்தலியன்சந்தத
13 நப்தலியன் மகன்களான பல்காளின் ேபரன்மார்கள், யாத்த ேயல், கூனி,

எத்ேசர், சல்லூம்என்பவர்கள்.

மனாேசயன்சந்தத
14 மனாேசயன் மகன்களில் ஒருவன் அஸ்ரிேயல்; அவனுைடய

மறுமைனயாட்டியாகய அராமிய ெபண்ணிடம் கீேலயாத்தன் தகப்பனாகய
மாகீர் ப றந்தான். 15 மாகீர் மாகாள் என்னும் ெபயருள்ள உப்பீம் சுப்பீம்
என்பவர்களின் சேகாதரிையத் தருமணம் ெசய்தான்; மனாேசயன் இரண்டாம்
மகன் ெசேலாப்ப யாத்; ெசெலாப்ப யாத்த ற்கு மகள்கள் இருந்தார்கள். 16மாகீரின்
மைனவயாகய மாக்காள் ஒரு மகைனப் ெபற்று, அவனுக்கு ேபேரஸ் என்று
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ெபயரிட்டாள்; இவனுைடய சேகாதரனின் ெபயர் ேசேரஸ்; இவனுைடய மகன்கள்
ஊலாம், ேரேகம் என்பவர்கள். 17 ஊலாமின் மகன்களில் ஒருவன் ேபதான்;
இவர்கள் மனாேசயன் மகனாகய மாகீருக்குப் ப றந்த கீேலயாத் மகன்கள்.
18இவனுைடய சேகாதரியாக யஅம்ெமாெளேகத்இஸ்ேகாைதயும்அப ேயசைரயும்
மாகலாைவயும் ெபற்றாள். 19 ெசமீதாவன் மகன்கள் அகயான், ேசேகம், லிக்ேக,
அனியாம் என்பவர்கள்.

எப்ப ராயீமின் சந்தத
20 எப்ப ராயீமின் மகன்களில் ஒருவன் சுத்ெதலாக்; இவனுைடய மகன் ேபேரத்;

இவனுைடய மகன் தாகாத்; இவனுைடய மகன் எலாதா; இவனுைடய மகன்
தாகாத். 21இவனுைடய மகன் சாபாத்; இவனுைடய மகன்கள் சுத்ெதலாக், ஏேசர்,
எலியாத்; இவர்கள் ேதசத்தல் ப றந்த காத்தூரார்களுைடய ஆடுமாடுகைளப்
ப டிக்கப்ேபானதால் அவர்கள் இவர்கைளக் ெகான்றுேபாட்டார்கள். 22 அவர்கள்
தகப்பனாகயஎப்ப ராயீம்அேநகநாட்கள்துக்கங்ெகாண்டாடும்ேபாது,அவனுைடய
சேகாதரர்கள்அவனுக்குஆறுதல்ெசால்லவந்தார்கள். 23பன்புஅவன்தன்னுைடய
மைனவய டம் இைணந்ததால், அவள் கர்ப்பந்தரித்து ஒரு மகைனப் ெபற்றாள்;
அவன், தன்னுைடய குடும்பத்த ற்குத் தீங்கு உண்டானதால், இவனுக்கு ெபரீயா
என்றுெபயரிட்டான். 24இவனுைடயமகளாகயேசராள்கீழ்ப்புறமும்ேமற்புறமுமான
ெபத்ெதாேராைனயும், ஊேசன்ேசராைவயும் கட்டினவள். 25அவனுைடய மகன்கள்
ேரப்பாக், ேரேசப் என்பவர்கள்; இவனுைடய மகன் ேதலாக்; இவனுைடய மகன்
தாகான். 26இவனுைடயமகன்லாதான்;இவனுைடயமகன்அம்மீயூத்;இவனுைடய
மகன் எலிஷாமா. 27 இவனுைடய மகன் நூன்; இவனுைடய மகன் ேயாசுவா.
28 அவர்களுைடய ெசாந்த நலங்களும், தங்குமிடங்களும், க ழக்ேக இருக்க ற
நாரானும், ேமற்ேக இருக்க ற ேகேசரும் அதன் க ராமங்களும், ெபத்ேதலும்
அதன் க ராமங்களும், சீேகமும் அதன் க ராமங்களும், காசாவைரயுள்ள
அதன் க ராமங்களும், 29 மனாேச ேகாத்த ரத்தன் பக்கத்த ேல ெபத்ெசயானும்
அதன் க ராமங்களும், தானாகும் அதன் க ராமங்களும், ெமக ேதாவும் அதன்
க ராமங்களும், ேதாரும் அதன் க ராமங்களுேம; இந்த இடங்களில் இஸ்ரேவலின்
மகனாகய ேயாேசப்பன்சந்ததயர்கள்குடியருந்தார்கள்.

ஆேசரின் சந்தத
30 ஆேசரின் மகன்கள் இம்னா, இஸ்வா, இஸ்வ , ெபரீயா என்பவர்கள்;

இவர்களுைடய சேகாதரி ேசராள். 31 ெபரீயாவன் மகன்கள் ஏேபர், மல்க ேயல்
என்பவர்கள்; இவன் ப ர்சாவீத்தன் தகப்பன். 32 ஏேபர் யப்ேலத்ைதயும்,
ேசாேமைரயும், ஓதாைமயும், இவர்களுைடய சேகாதரியாக ய சூகாைளயும்
ெபற்றான். 33 யப்ேலத்தன் மகன்கள் பாசாக், ப ம்மால், அஸ்வாத் என்பவர்கள்;
இவர்கேள யப்ேலத்தன் மகன்கள். 34 ேசாேமரின் மகன்கள் அக , ேராகா, எகூபா,
ஆராம் என்பவர்கள். 35 அவனுைடய சேகாதரனாகய ஏேலமின் மகன்கள்
ேசாபாக், இம்னா, ேசேலஸ், ஆமால் என்பவர்கள். 36 ேசாபாக்கன் மகன்கள்
சூவாக், அர்ெனப்பர், சூகால், ேபரி, இம்ரா, 37 ேபேசர், ஓத், சம்மா, ச ல்சா,
இத்ரான், ேபரா என்பவர்கள். 38 ெயத்ேதரின் மகன்கள் எப்புேன, பஸ்பா, ஆரா
என்பவர்கள். 39உல்லாவன் மகன்கள்ஆராக், அன்னிேயல், ரித்ச யா என்பவர்கள்.
40 ஆேசரின் சந்தத களாகய இவர்கள் எல்ேலாரும் தங்களுைடய ப தாக்களின்
வம்சத்தைலவர்களும் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட ெபலசாலிகளும், ப ரபுக்களின்
தைலவர்களுமாக இருந்தார்கள்; அவர்கள் வம்ச அட்டவைணகளில் யுத்தத்த ற்குப்
ேபாகத்தக்கவீரர்களின்எண்ணிக்ைகஇருபத்தாறாய ரம்ேபர்.

அத்த யாயம் 8
ெபன்யமீனியனாகய சவுலின்வம்சவரலாறு

1 ெபன்யமீன், ேபலா என்னும் தன்னுைடய மூத்த மகைனயும், அஸ்ேபல்
என்னும் இரண்டாம் மகைனயும், அகராக் என்னும் மூன்றாம் மகைனயும்,
2 ேநாகா என்னும் நான்காம் மகைனயும், ரப்பா என்னும் ஐந்தாம் மகைனயும்
ெபற்றான். 3 ேபலாவுக்கு இருந்த மகன்கள் ஆதார், ேகரா, அபயூத் என்பவர்கள்.
4 அபசுவா, நாகாமான், அேகாவா, 5 ேகரா, ெசப்புப்பான், ஊராம் என்பவர்கள்
எகூதன் மகன்கள். 6 ேகபாவன் குடிகளுக்கு முக்கய தைலவர்களாக இருந்து,
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இவர்கைள மனாகாத்த ற்கு அைழத்துக்ெகாண்டுேபானவர்கள், நாமான்,
அகயா, ேகரா என்பவர்கேள. 7 ேகரா அவர்கைள அங்ேக அைழத்துக்ெகாண்டு
ேபானபன்பு, ஊசாைவயும் அகயாைதயும் ெபற்றான். 8 அவர்கைள
அனுப்பவ ட்டபன்பு, சகராயீம் ேமாவாப் ேதசத்த ேல ஊசம், பாராள் என்னும்
தன்னுைடய மைனவகளிடம் ெபற்ற பள்ைளகைளத்தவ ர, 9 தன்னுைடய
மைனவயாகய ஓேதசால் ேயாபாைபயும், சீபீயாைவயும், ேமசாைவயும்,
மல்காைமயும், 10 எயூைசயும், சாக யாைவயும், மிர்மாைவயும் ெபற்றான்;
ப தாக்களின் தைலவர்களான இவர்கள் அவனுைடய மகன்கள். 11 ஊசம்
வழியாக அவன் அபதூைபயும் எல்பாைலயும் ெபற்றான். 12 எல்பாலின்
மகன்கள் ஏேபர், மீஷாம், சாேமத்; இவன் ஓேனாைவயும் ேலாைதயும் அதன்
க ராமங்கைளயும் உண்டாக்கனவன். 13 ெபரீயாவும் ேசமாவும் ஆயேலான்
குடிகளுைடய ப தாக்களிேல தைலவர்களாக இருந்தார்கள்; இவர்கள் காத்தன்
குடிகைளத் துரத்தவ ட்டார்கள். 14 அக ேயா, சாஷாக், எேரேமாத், 15 ெசபதயா,
ஆராத், ஆேதர், 16 மிகாேயல், இஸ்பா, ேயாகா என்பவர்கள் ெபரீயாவன் மகன்கள்.
17 ெசபதயா, ெமசுல்லாம், இஸ்க , ஏேபர், 18 இஸ்ெமராய , இஸ்லியா, ேயாபாப்
என்பவர்கள் எல்பாலின் மகன்கள். 19 யாக்க ம், ச க்ரி, சப்த , 20 எலிேயனாய்,
ச ல்தாய், ஏலிேயல், 21அதாயா, ெபராயா, ச ம்ராத் என்பவர்கள் ச மியன் மகன்கள்.
22 இஸ்பான், ஏேபர், ஏலிேயல், 23 அப்ேதான், ச க்ரி, ஆனான், 24 அனனியா,
ஏலாம், அந்ேதாத யா, 25 இபதயா, ெபனூேயல் என்பவர்கள் சாஷாக்கன்
மகன்கள். 26 சம்ேசராய், ெசகரியா, அத்தாலியா, 27 யெரஷயா, எலியா, ச க்ரி
என்பவர்கள் எெராகாமின் மகன்கள். 28 இவர்கள் தங்களுைடய சந்தத களின்
ப தாக்களிேல தைலவர்களாக இருந்து, எருசேலமிேல குடியருந்தார்கள்.
29 க ப ேயானிேல குடியருந்தவன் ேயேயல், இவன் கப ேயானின் மூப்பன்;
அவனுைடய மைனவயன் ெபயர் மாக்காள். 30 அவனுைடய மூத்த மகன்
அப்ேதான் என்பவன்; மற்றவர்கள், சூர், கீஸ், பாகால், நாதாப், 31 ேகேதார்,
அக ேயா, ேசேகர் என்பவர்கள். 32 மிக்ேலாத் ச மியாைவப் ெபற்றான்; இவர்களும்
தங்களுைடய சேகாதரர்கேளாடு எருசேலமிேல தங்களுைடய சேகாதரர்களுக்கு
அருகல் குடியருந்தார்கள். 33 ேநர் கீைசப் ெபற்றான்; கீஸ் சவுைலப் ெபற்றான்;
சவுல் ேயானத்தாைனயும், மல்கசூவாைவயும், அபனதாைபயும், எஸ்பாைலயும்
ெபற்றான். 34 ேயானத்தானின் மகன் ெமரிபால்; ெமரிபால் மீகாைவப் ெபற்றான்.
35மீகாவன்மகன்கள்ப த்ேதான், ேமேலக், தேரயா,ஆகாஸ்என்பவர்கள். 36ஆகாஸ்
ேயாகதாைவப் ெபற்றான்; ேயாகதா அலேமத்ைதயும், அஸ்மாேவத்ைதயும்,
ச ம்ரிையயும் ெபற்றான்; ச ம்ரி ேமாசாைவப் ெபற்றான். 37 ேமாசா பனியாைவப்
ெபற்றான்; இவனுைடய மகன் ரப்பா; இவன் மகன் எெலயாசா; இவனுைடய மகன்
ஆத்ேசல். 38ஆத்ேசலுக்குஆறு மகன்கள்இருந்தார்கள்; அவர்கள் ெபயர்களாவன,
அசரீக்காம், ெபாக்குரு, இஸ்மேவல், ெசகரியா, ஒபதயா, ஆனான்; இவர்கள்
எல்ேலாரும் ஆத்ேசலின் மகன்கள். 39 அவனுைடய சேகாதரனாகய எேசக்கன்
மகன்கள் ஊலாம் என்னும் மூத்தமகனும், ஏகூஸ் என்னும் இரண்டாம் மகனும்,
எலிப்ெபேலத்என்னும்மூன்றாம்மகனுேம. 40ஊலாமின்மகன்கள்பலசாலிகளான
வல்வீரர்களாக இருந்தார்கள்; அவர்களுக்கு அேநக மகன்களும் ேபரன்களும்
இருந்தார்கள்; அவர்கள் எண்ணிக்ைக நூற்ைறம்பதுேபர்; இவர்கள் எல்ேலாரும்
ெபன்யமீன்சந்தத கள்.

அத்த யாயம் 9
எருசேலமில்உள்ளமக்கள்

1இஸ்ரேவல் எல்ேலாரும் தங்கள் வம்சவரலாற்றன்படி பதவுெசய்யப்பட்டார்கள்;
இவர்களுைடய ெபயர்கள் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் புத்தகத்தல்
எழுதயருக்க றது, யூதா ேகாத்த ரத்தார்கள் தங்களுைடய துேராகத்தனால்,
பாப ேலானுக்கு சைறப டித்துக்ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்கள். 2 தங்களுைடய
ெசாந்த நலங்களிலும் தங்களுைடய பட்டணங்களிலும் முன்பு குடியருந்தவர்கள்
இஸ்ரேவலர்களும் ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும் ஆலயப்பணியாளர்களுேம.
3 யூதா சந்தத களிலும், ெபன்யமீன் சந்தத களிலும், எப்ப ராயீம் மனாேச
என்பவர்களின் சந்தத களிலும், எருசேலமில் குடியருந்தவர்கள் யாெரன்றால்,
4 யூதாவன் மகனாகய ேபேரசன் சந்ததயல் பானியன் மகனாகய இம்ரியன்
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மகனான உம்ரிக்குப் ப றந்த அம்மியூதன் மகன் ஊத்தாய். 5 ேசலாவன்
சந்ததயல் மூத்தவனாகய அசாயாவும், அவனுைடய பள்ைளகளும்,
6 ேசராவன் சந்ததயல் ெயகுேவலும், அவனுைடய சேகாதரர்களாகய
அறுநூற்றுத்ெதாண்ணூறுேபர்களுேம. 7ெபன்யமீன் சந்ததயல்அெசனூவாவன்
மகனாகய ஒதாவயாவுக்குப் ப றந்த ெமசுல்லாமின் மகன் சல்லு. 8 எேராகாமின்
மகன் இப்ெனயா; மிக்க ரியன் மகனாகய ஊசயன் மகன் ஏலா; இப்னியாவன்
மகனாகய ேரகுேவலுக்குப் ப றந்த ெசபதயாவன் மகன் ெமசுல்லாம்
என்பவர்களும்; 9 தங்கள் சந்தத களின்படி இருந்த இவர்கள் சேகாதரர்களாகய
ெதாளாய ரத்து ஐம்பத்தாறுேபருேம; இந்த மனிதர்கள் எல்ேலாரும், தங்களுைடய
ப தாக்களின்வம்சத்த ேலமுன்ேனார்களின்தைலவர்களாகஇருந்தார்கள்.

10 ஆசாரியர்களில் ெயதாயா, ேயாயாரீப், யாகன். 11 அகதூபன்
மகனாகய ெமராேயாதன் மகன் சாேதாக்குக்குப் ப றந்த ெமசுல்லாவன்
மகனாகய இல்க்கயாவன் மகன் அசரியா என்பவன் ேதவாலயத்து
வ சாரைணக்காரன். 12 மல்கயாவன் மகனாகய பஸ்கூருக்குப் ப றந்த
எேராகாமின் மகன் அதாயா; இம்ேமரின் மகனாகய ெமசல்ேலமித்தன்
மகன் ெமசுல்லாமுக்குப் ப றந்த யாெசராவன் மகனாகய ஆத ேயலின்
மகன் மாசாய் என்பவர்களும், 13 அவர்களுைடய சேகாதரர்களும், தங்கள்
முன்ேனார்களின் வம்சத்தைலவர்களான ஆய ரத்து எழுநூற்று அறுபதுேபர்
ேதவாலயத்தன் பணிவைடக்குத் த றைமயுள்ளவர்களாக இருந்தார்கள்.
14 ேலவயர்களில் ெமராரியன் சந்ததயான அசபயாவன் மகனாகய
அஶ்ரீகாமுக்குப் ப றந்த அசூபன் மகன் ெசமாயா, 15 பக்பக்கார், ஏேரஸ்,
காலால், ஆசாபன் மகனாகய ச க்ரிக்குப் ப றந்த மீகாவன் மகன் மத்தனியா,
16 எதுத்தூனின் மகனாகய காலாலுக்குப் ப றந்த ெசமாயாவன் மகன்
ஒபதயா; ெநத்ேதாபாத்தயர்களின் க ராமங்களில் குடியருந்த எல்க்கானாவன்
மகனாகய ஆசாவன் மகன் ெபரகயா, 17 வாசல் காவலாளிகளாகய
சல்லூம், அக்கூப், தல்ேமான், அகீமான் என்பவர்களும், இவர்கள்
சேகாதரர்களுேம; இவர்கள் தைலவன் சல்லூம். 18 ேலவ சந்ததயன்
ேசைனகளில் இவர்கள் க ழக்ேகயருக்க ற ராஜாவன் வாசைலக் காவல்
காத்துவந்தார்கள். 19 ேகாராகன் மகனாகய எபயாசாபுக்குப் ப றந்த ேகாேரயன்
மகன் சல்லூமும், அவனுைடய தகப்பன் வம்சத்தார்களாகய அவனுைடய
சேகாதரர்களுமான ேகாராக யர்கள் பணிவைடேவைலைய வசாரித்து,
அவர்கள் ப தாக்கள் ெயேகாவாவுைடய இடத்த ேல கூடாரத்த ற்குப்ேபாக ற
வழிையக் காவல்காத்ததுேபால, கூடாரத்துவாசல்கைளக் காத்துவந்தார்கள்.
20 எெலயாசாரின் மகனாகய ப ேனகாசுடேன ெயேகாவா இருந்ததால்,
அவன் முற்காலத்த ேல அவர்கள்ேமல் வ சாரைணக்காரனாக இருந்தான்.
21ெமெசல்மியாவன் மகனாகய சகரியா ஆசரிப்புக்கூடாரவாசல் காவல்காரனாக
இருந்தான். 22 வாசல்கைளக் காக்க றதற்குத் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட
இவர்கெளல்லாரும் இருநூற்றுப் பன்னிெரண்டுேபர்களாக இருந்து, தங்கள்
க ராமங்களின்படிேய தங்களுைடயவம்சத்துஅட்டவைணகளில் எழுதப்பட்டார்கள்;
தாவீதும், தரிசனம்காண்கறவனாகய சாமுேவலும், அவர்கைளத் தங்களுைடய
ேவைலகளில்ைவத்தார்கள். 23அப்படிேயஅவர்களும்,அவர்களுைடயமகன்களும்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயமாகய கூடாரத்து வாசல்கைளக் காக்க றவர்கைள
வரிைசயாக வ சாரித்து வந்தார்கள். 24ஆலயத்தன் வாசல்கைளக் காக்க றவர்கள்
நான்கு தைசகளாகய க ழக்கலும் ேமற்கலும் வடக்கலும் ெதற்கலும்
இருந்தார்கள். 25அவர்களுைடய சேகாதரர்கள் தங்களுைடய க ராமங்களிலிருந்து,
ஏழுநாட்களுக்கு ஒருமுைற மாற மாற அவர்கேளாடு இருக்க வருவார்கள்.
26 ேதவாலயத்தன் அைறகள்ேமலும் கருவூல அைறகள்ேமலும் உள்ள
வசாரிக்கும் ேவைல ேலவயர்களான அந்த நான்கு தைலைமக் காவலர்களிடம்
ஒப்பைடக்கப்பட்டது. 27 காவல் அவர்களுக்கு ஒப்பைடத்தருந்ததால் அவர்கள்
ேதவாலயத்ைதச் சுற்றலும் இரவு தங்கயருந்து, காைலயல் கதவுகைளத்
தறந்துவடுவார்கள். 28 அவர்களில் சலரிடத்தல் ஆராதைன ெபாருட்கள்
ஒப்பைடக்கப்பட்டிருந்தது;அவர்கள்அைவகைளஎண்ணிஉள்ேளெகாண்டுேபாய்,
எண்ணி ெவளிேய ெகாண்டுவருவார்கள். 29 அவர்களில் சலர் மற்றப்
ெபாருட்களின்ேமலும், பரிசுத்த பாத்த ரங்கள் எல்லாவற்றன்ேமலும், ெமல்லிய
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மாவு, த ராட்ைசரசம், எண்ெணய், சாம்ப ராணி, நறுமணப் ெபாருட்களின்ேமலும்
வ சாரைணக்காரர்களாக இருந்தார்கள். 30 ஆசாரியர்களின் மகன்களில் சலர்
நறுமணப் ெபாருட்களால் பரிமளைதலம் இறக்குவார்கள். 31 ேலவயர்களில்
ேகாராக யனான சல்லூமின் மூத்த மகனாகய மத்த த்தயாவுக்குப் பலகாரம்
சுடுக ற ேவைலயன் வசாரிப்பு ஒப்பைடக்கப்பட்டிருந்தது. 32 அவர்கள்
சேகாதரர்களாகய ேகாகாத்தயர்களின் மகன்களில் சலருக்கு ஓய்வுநாள்ேதாறும்
சமுகத்து அப்பங்கைள ஆயத்தப்படுத்தும் வ சாரிப்பு இருந்தது. 33 இவர்களில்
ேலவயர்களுைடய குடும்பத்தைலவர்களாகய சங்கீதக்காரர்கள் இரவும் பகலும்
தங்களுைடய ேவைலைய நடத்தேவண்டியதருந்ததால், மற்ற ேவைலக்கு
நீங்கலாக த் தங்களுைடய அைறகளில் இருந்தார்கள். 34 ேலவயர்களில்
குடும்பத்தைலவர்களாகய இவர்கள் தங்களுைடய சந்தத களுக்குத்
தைலைமயானவர்கள்;இவர்கள்எருசேலமிேலகுடியருந்தார்கள்.

சவுலின்வம்சவரலாறு
35 க ப ேயானிேல குடியருந்தவர்கள் யாெரன்றால், க ப ேயானின் மூப்பனாகய

ெயக ேயல், இவனுைடய மைனவயன் ெபயர் மாக்காள். 36 அவன் மூத்த
மகனாகய அப்ேதானும், சூர், கீஸ், பாகால், ேநர், நாதாப், 37 ேகேதார், அக ேயா,
சகரியா, மிக்ேலாத் என்பவர்களுேம. 38 மிக்ேலாத் சீமியாைமப் ெபற்றான்;
இவர்களும் தங்களுைடய சேகாதரர்கேளாடு எருசேலமிலிருக்க ற தங்களுைடய
சேகாதரர்களுக்கு சமீபத்தல் குடியருந்தார்கள். 39 ேநர் கீைசப் ெபற்றான்;
கீஸ் சவுைலப் ெபற்றான்; சவுல் ேயானத்தாைனயும், மல்கசூவாைவயும்,
அபனதாைபயும், எஸ்பாைலயும் ெபற்றான். 40 ேயானத்தானின் மகன் ெமரிபால்;
ெமரிபால்மீகாைவப்ெபற்றான். 41மீகாவன்மகன்கள்ப த்ேதான், ேமேலக்,தேரயா,
ஆகாஸ் என்பவர்கள். 42ஆகாஸ் யாராைகப் ெபற்றான்; யாராக் அலேமத்ைதயும்,
அஸ்மேவத்ைதயும், ச ம்ரிையயும் ெபற்றான்; ச ம்ரி ேமாசாைவப் ெபற்றான்.
43 ேமாசா பனியாைவப் ெபற்றான்; இவனுைடய மகன் ரப்பாயா; இவனுைடய
மகன் எலியாசா; இவனுைடய மகன் ஆத்ேசல். 44 ஆத்ேசலுக்கு ஆறு மகன்கள்
இருந்தார்கள்;அவர்களுைடயெபயர்களாவன,அசரீக்காம்,ெபாக்குரு,இஸ்மேவல்,
ேசராயா,ஒபதயா,ஆனான்,இவர்கள்ஆத்ேசலின்மகன்கள்.

அத்த யாயம் 10
சவுலின்மரணம்

1 ெபலிஸ்தர்கள் இஸ்ரேவலர்கேளாடு யுத்தம் ெசய்தார்கள்; இஸ்ரேவல்
ெபலிஸ்தர்களுக்கு முன்பாக பயந்ேதாடி, கல்ேபாவா மைலய ேல ெவட்டப்பட்டு
வழுந்தார்கள். 2 ெபலிஸ்தர்கள் சவுைலயும் அவனுைடய மகன்கைளயும்
ெநருங்க த் ெதாடர்ந்து, சவுலின் மகன்களாகய ேயானத்தாைனயும்
அபனதாைபயும் மல்கசூவாைவயும் ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள். 3 சவுலுக்கு
வ ேராதமாக ேபார் பலத்தது; வல்வீரர்கள் அவைனக்கண்டு ெநருங்கனார்கள்;
அப்ெபாழுது சவுல் வல்வீரர்களுக்கு மிகவும் பயந்து, 4 தன்னுைடய
ஆயுததாரிைய ேநாக்க : அந்த வருத்தேசதனம் இல்லாதவர்கள் வந்து என்ைன
அவமானப்படுத்தாதபடி, நீ உன்னுைடய பட்டயத்ைத உருவ , என்ைனக்
குத்த ப்ேபாடு என்றான்; அவனுைடய ஆயுததாரி மிகவும் பயப்பட்டதால் அப்படி
ெசய்யமாட்ேடன் என்றான். அப்ெபாழுது சவுல் பட்டயத்ைத ஊன்ற அதன்ேமல்
வழுந்தான். 5 சவுல் ெசத்துப்ேபானைத அவனுைடய ஆயுததாரி கண்டேபாது,
அவனும் பட்டயத்தன்ேமல் வழுந்து ெசத்துப்ேபானான். 6 அப்படிேய சவுலும்,
அவனுைடய மூன்று மகன்களும், அவனுைடய வீட்டு மனிதர்கள் அைனவரும்
ஒன்றாக இறந்துேபானார்கள். 7மக்கள் பயந்ேதாடியைதயும், சவுலும் அவனுைடய
மகன்களும் இறந்துேபானைதயும், பள்ளத்தாக்கலுள்ள இஸ்ரேவலர்கள்
எல்ேலாரும் கண்டேபாது தங்களுைடய பட்டணங்கைளவட்டு ஓடிப்ேபானார்கள்;
அப்ெபாழுதுெபலிஸ்தர்கள்வந்து,அைவகளில்குடியருந்தார்கள்.

8 ெவட்டப்பட்டவர்களின் ஆைடகைள எடுத்துக்ெகாள்ளப் ெபலிஸ்தர்கள்
மறுநாளில் வந்தேபாது, அவர்கள் சவுைலயும் அவனுைடய மகன்கைளயும்
கல்ேபாவா மைலய ேல வழுந்துக டக்கக்கண்டு, 9 அவனுைடய ஆைடகைளயும்,
அவனுைடய தைலையயும், அவனுைடய ஆயுதங்கைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டு,
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தங்களுைடய வக்க ரகங்களுக்கும் மக்களுக்கும் அைத அறவக்கும்படி
ெபலிஸ்தர்களுைடய ேதசத்ைதச்சுற்றலும் ெசய்த அனுப்ப , 10 அவனுைடய
ஆயுதங்கைளத் தங்களுைடய ெதய்வங்களின் ேகாவலிேல ைவத்து, அவனுைடய
தைலையத் தாேகான் ேகாவலிேல தூக்கைவத்தார்கள். 11 ெபலிஸ்தர்கள்
சவுலுக்கு ெசய்த எல்லாவற்ைறயும் கீேலயாத்ேதசத்து யாேபஸ் பட்டணத்தார்கள்
எல்ேலாரும் ேகட்டேபாது, 12 ெபலசாலிகள் எல்ேலாரும் எழுந்துேபாய், சவுலின்
உடைலயும், அவனுைடய மகன்களின் உடல்கைளயும் எடுத்து, யாேபசுக்குக்
ெகாண்டுவந்து, அவர்களுைடய எலும்புகைள யாேபசலிருக்க ற ஒரு கர்வாலி
மரத்தன்கீழ் அடக்கம்ெசய்து, ஏழுநாட்கள் உபவாசம் இருந்தார்கள். 13 அப்படிேய
சவுல் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதக்கு கீழ்ப்படியாமல், ெயேகாவாவுக்குச்
ெசய்த தன்னுைடய துேராகத்தனாலும், அவன் ெயேகாவாைவ ேதடாமல் குற
ெசால்லுகறவர்கைளக் ேகட்கும்படி ேதடியதாலும் ெசத்துப்ேபானான். 14அதற்காக
அவர் அவைனக் ெகான்று, ராஜ்ஜியபாரத்ைத ஈசாயன் மகனாகய தாவீத டம்
ஒப்பைடத்தார்.

அத்த யாயம் 11
தாவீதுஇஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாகுதல்

1 இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் எப்ேரானிலிருக்க ற தாவீத டம் கூடிவந்து:
இேதா, நாங்கள் உம்முைடய எலும்பும் உம்முைடய சரீரமுமானவர்கள். 2 சவுல்
இன்னும் ராஜாவாக இருக்கும்ேபாேத, நீர் இஸ்ரேவைல நடத்த க்ெகாண்டுேபாய்
நடத்த க்ெகாண்டு வருவீர்; என்னுைடய மக்களாகய இஸ்ரேவைல நீர் ேமய்த்து,
அவர்கள்ேமல் தைலவனாக இருப்பீர் என்று உம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
உமக்குச் ெசால்லியும் இருக்கறார் என்றார்கள். 3 அப்படிேய இஸ்ரேவலின்
மூப்பர்கள் எல்ேலாரும் எப்ேரானிேல ராஜாவ டம் வந்தார்கள்; தாவீது எப்ேரானிேல
ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக அவர்கேளாடு உடன்படிக்ைக ெசய்துெகாண்டபன்பு,
ெயேகாவா சாமுேவைலக்ெகாண்டு ெசான்ன வார்த்ைதயன்படிேய அவர்கள்
தாவீைதஇஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாகஅப ேஷகம்ெசய்தார்கள்.

தாவீதுஎருசேலைமக்ைகப்பற்றுதல்
4 பன்பு தாவீது இஸ்ரேவல் எல்ேலாேராடும் ஏபூசாக ய எருசேலமிற்குப்

ேபானான்; எபூசயர்கள் அந்த ேதசத்தன் குடிகளாக இருந்தார்கள். 5அப்ெபாழுது
ஏபூசன் குடிகள் தாவீைத ேநாக்க : நீ இதற்குள் நுைழவதல்ைல என்றார்கள்;
ஆனாலும் தாவீது சீேயான் ேகாட்ைடையப் ப டித்தான்; அது தாவீதன்
நகரமானது. 6 எபூசயர்கைள முறயடிப்பதல் எவன் முந்தனவனாக
இருக்க றாேனா, அவன் தைலவனும் தளபதயுமாக இருப்பாெனன்று தாவீது
ெசால்லியருந்தான்; ெசருயாவன் மகனாகய ேயாவாப் முந்த அவர்கைள
முறயடித்து தைலவனாக்கப்பட்டான். 7 தாவீது அந்தக் ேகாட்ைடயல்
தங்கயருந்ததால்,அதுதாவீதன்நகரம்என்னப்பட்டது. 8ப ற்பாடுஅவன்நகரத்ைத
மில்ேலாெதாடங்க ச்சுற்றலும்கட்டினான்; ேயாவாப்நகரத்தன்மற்றஇடங்கைளப்
பழுதுபார்த்தான். 9 தாவீதன் ெபயரும் புகழும் நாளுக்குநாள் வளர்ந்துவந்தது;
ஏெனன்றால், ேசைனகளுைடயெயேகாவாஅவேனாடுஇருந்தார்.

தாவீதன்பலசாலிகள்
10 ெயேகாவா இஸ்ரேவலுக்காகச் ெசான்ன வார்த்ைதயன்படிேய, தாவீைத

ராஜாவாக்க அவேனாடு இருந்து ராஜ்ஜியபாரம்ெசய்க ற அவனிடமும், எல்லா
இஸ்ரேவலர்களிடமும், வீரர்களாக இருந்த முதன்ைமயான ெபலசாலிகளும்,
11 தாவீதுக்கு இருந்த அந்த பலசாலிகளின் எண்ணிக்ைகயாவது: அக்ேமானியன்
மகனாகய யாேஷாபயாம் என்னும் முப்பது ேபர்களின் தைலவன்: இவன்
முந்நூறுேபர்களின்ேமல் தன்னுைடய ஈட்டிைய ஓங்க அவர்கைள ஒன்றாகக்
ெகான்றுேபாட்டான். 12 இவனுக்கு இரண்டாவது அேகாயன் மகனாகய
ேதாேதாவன் மகன் எெலயாசார்; இவன் மூன்று ெபலசாலிகளில் ஒருவன்.
13ெபலிஸ்தர்கள் பாஸ்தம்மீமிலிருக்க ற வாற்ேகாதுைம நைறந்த வயல்நலத்தல்
யுத்தத்த ற்குக் கூடிவந்தேபாதும், மக்கள் ெபலிஸ்தர்கைளக் கண்டு ஓடினேபாதும்
இவன் தாவீேதாடு அங்ேக இருந்தான். 14அப்ெபாழுது அவர்கள் இந்த நலத்தன்
நடுவ ேல நன்று அைதக் காப்பாற்ற ப் ெபலிஸ்தர்கைள ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள்;
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அதனாேலெயேகாவா ெபரியஇரட்ச ப்ைப நடப்ப த்தார். 15முப்பதுதைலவர்களில்
மூன்றுேபர் அதுல்லாம் என்னும் கன்மைலக் குைகயல் இருக்கற தாவீத டம்
ேபாயருந்தார்கள்; ெபலிஸ்தர்களின் முகாம் ெரப்பாயீம் பள்ளத்தாக்கல்
இறங்குகறேபாது, 16தாவீதுபாதுகாப்பானஒருஇடத்தல்இருந்தான்;அப்ெபாழுது
ெபலிஸ்தர்களின் பைட ெபத்ெலேகமில் இருந்தது. 17 தாவீது ெபத்ெலேகமின்
நுைழவுவாயலில் இருக்கற கணற்றன் தண்ணீர்ேமல் ஆைசெகாண்டு,
என்னுைடய தாகத்த ற்குக் ெகாஞ்சம் தண்ணீர் ெகாண்டுவருகறவன் யார்
என்றான். 18அப்ெபாழுது அந்த மூன்றுேபர்களும் ெபலிஸ்தர்களின் முகாமிற்குள்
துணிவுடன் நுைழந்துேபாய், ெபத்ெலேகமின் நுைழவுவாயலில் இருக்கற
கணற்றலிருந்து தண்ணீர் ெமாண்டு, தாவீத டம் ெகாண்டுவந்தார்கள்; ஆனாலும்
அவன் அைதக் குடிக்க மனமில்லாமல் அைதக் கர்த்தருக்ெகன்றுஊற்றப்ேபாட்டு:
19நான்இைதச்ெசய்யாதபடி,என்னுைடயேதவன்என்ைனக்காத்துக்ெகாள்வாராக;
தங்களுைடய உயைரப்பற்ற நைனக்காமல் ேபாய் அைதக் ெகாண்டுவந்த இந்த
மனிதர்களின் ரத்தத்ைதக் குடிப்ேபேனா என்று ெசால்லி அைதக் குடிக்கமாட்ேடன்
என்றான். இப்படி இந்த மூன்று ெபலசாலிகளும் ெசய்தார்கள். 20 ேயாவாபன்
சேகாதரனாகய அப சாய் அந்த மூன்றுேபர்களில் முதன்ைமயானவன்;
அவன் தன்னுைடய ஈட்டிைய ஓங்க , முந்நூறுேபைர ெகான்றதால் இந்த
மூன்றுேபர்களில் ெபயர்ெபற்றவனானான். 21இந்தமூன்றுேபர்களில் அவன்மற்ற
இரண்டுேபர்களிலும் ேமன்ைமயுள்ளவனானதால், அவர்களில் தைலவனானான்;
ஆனாலும் அந்த முந்தன மூன்றுேபர்களுக்கு அவன் சமமானவன் இல்ைல.
22ெபலசாலியாகய ேயாய்தாவன்மகனும், கப்ேசேயல்ஊைரச்ேசர்ந்தவனுமாகய
ெபனாயாவும் ெசய்ைககளில் வல்லவனாக இருந்தான்; அவன் ேமாவாப்
ேதசத்தன் இரண்டு வலிைமயான சங்கங்கைளக் ெகான்றதுமட்டுமல்லாமல்,
உைறந்த மைழெபய்த நாளில் அவன் ஒரு குைகக்குள்ேள இறங்க ப்ேபாய்,
ஒரு சங்கத்ைதக் ெகான்றான். 23 ஐந்து முழ உயரமான ஒரு எக ப்தயைனயும்
அவன் ெகான்றுேபாட்டான்; அந்த எக ப்தயனுைடய ைகயல் ெநய்க றவர்களின்
பைடமரத்த ற்கு இைணயான ஒரு ஈட்டி இருக்கும்ேபாது, இவன் ஒரு தடிையப்
ப டித்து, அவனிடம் ேபாய், அந்த எக ப்தயனுைடய ைகயலிருந்த ஈட்டிையப்
பற த்து, அவனுைடய ஈட்டியால் அவைனக் ெகான்றுேபாட்டான். 24 இைவகைள
ேயாய்தாவன் மகனான ெபனாயா ெசய்ததால், மூன்று ெபலசாலிகளுக்குள்ேள
ெபயர்ெபற்றவனாகஇருந்தான். 25முப்பதுேபர்களிலும்இவன்ேமன்ைமயுள்ளவன்;
ஆனாலும் அந்த முந்தன மூன்றுேபர்களுக்கும் இவன் சமமானவன் இல்ைல;
அவைனதாவீதுதன்னுைடயெமய்க்காவலர்களுக்குத்தைலவனாகைவத்தான்.

26 இராணுவத்தலிருந்த மற்ற ெபலசாலிகள்: ேயாவாபன் தம்ப
ஆசேகல், ெபத்லேகம் ஊைரச்ேசர்ந்த ேதாேதாவன் மகன் எல்க்கானான்,
27ஆேராத யனாகயசம்ேமாத்,ெபேலானியனாகயஏெலஸ், 28ெதக்ேகாவயனாகய
இக்ேகசன் மகன் ஈரா, ஆனேதாத்தயனான அப ேயசர், 29 ஊசாத்தயனாகய
ச ப்ெபக்காய், அேகாகயனாகய ஈலாய், 30 ெநத்ேதாபாத்தயனாகய மகராய ,
ெநத்ேதாபாத்தயனாகய பானாவன் மகன் ஏேலத், 31 ெபன்யமீன் சந்ததயல்
க ேபயா ஊைரச்ேசர்ந்த ரிபாயன் மகன் இத்தாய , ப ரத்ேதானியனாகய
ெபனாயா, 32 காகாஸ் நீேராைடத் ேதசத்தானாகய ஊராய , அர்பாத்தயனாகய
அப ேயல், 33 பகரூமியனாகய அஸ்மாேவத், சால்ேபானியனாகய ஏலியாபா,
34 கீேசானியனாகய ஆேசமின் மகன்கள், ஆராரியனாகய சாக யன் மகன்
ேயானத்தான். 35 ஆராரியனாகய சாக்காரின் மகன் அகயாம், ஊரின்
மகன் ஏலிபால், 36 ெமகராத்தயனாகய எப்ேபர், ெபேலானியனாகய அகயா,
37 கர்ேமலியனாகய ஏஸ்ேரா, ஏஸ்பாயன் மகன் நாராய , 38 நாத்தானின்
சேகாதரன் ேயாேவல், அகரியன் மகன் மிப்கார், 39 அம்ேமானியனாகய ேசேலக்,
ெசருயாவன் மகனாகய ேயாவாபன் ஆயுததாரியான ெபேராத்தயனாகய
நாராய், 40 இத்ரியனாகய ஈரா, இத்தரியனாகய காேரப், 41 ஏத்தயனான
உரியா, அக்லாயன் மகன் சாபாத், 42 ரூபனியர்களின் தைலவனாகய சீசாவன்
மகன் அதனா என்னும் ரூபனியன்; அவேனாடு முப்பது ேபர் இருந்தார்கள்.
43மாகாவன் மகன்ஆனான், மிதனியனாகய ேயாசபாத், 44அஸ்தேரத்தயனாகய
உசயா, ஆேராேவரியனாகய ஓதாமின் மகன்கள் சமாவும், ேயக ேயலும்,
45ச ம்ரியன் மகன்ெயதயாேயல், த த்ச யனாகயஅவனுைடய சேகாதரன் ேயாகா,
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46 மாகாவயர்களான ஏலிேயல், ஏல்நாமின் மகன்கள் ஏரிபாயும், ெயாசவயாவும்,
ேமாவாப யனான இத்மாவும், 47 ெமேசாபாயா ஊைரச்ேசர்ந்தவர்களாகய
ஏலிேயலும்,ஓேபதும்,யாசீேயலுேம.

அத்த யாயம் 12
தாவீேதாடு ேசர்ந்தவீரர்கள்

1 தாவீது கீசன் மகனாகய சவுலால் இன்னும் மைறவாக இருக்கும்ேபாது,
ச க்லாகல் இருக்க ற அவனிடம் வந்து, 2 யுத்தத்த ற்கு ஒத்தாைச ெசய்த
வல்வீரர்களும், கவண்கல் எறவதற்கும் வல்லினால் அம்பு எய்வதற்கும் வலது
இடது ைக பழக்கமான பலசாலிகளான மற்ற மனிதர்களுமாவன: சவுலின்
சேகாதரர்களாகயெபன்யமீன்ேகாத்த ரத்தல், 3க ேபயாஊைரச்ேசர்ந்தேசமாவன்
மகன்கள் அக ேயசர் என்னும் தைலவனும், ேயாவாசும், அஸ்மாேவத்தன்
மகன்களாகய எச ேயலும், ேபேலத்தும், ெபராக்கா, ஆனேதாத்தயனான
ஏகூ என்பவர்களும், 4 முப்பதுேபர்களில் பலசாலியும் முப்பதுேபர்களுக்குப்
ெபரியவனுமான இஸ்மாயா என்னும் க ப ேயானியனும், எேரமியா, யகாச ேயல்,
ேயாகனான், ெகேதைரச்ேசர்ந்த ேயாசபாத், 5 எலுசாய , எரிேமாத், ப கலியா,
ெசமரியா, அருப்பயனான ெசப்பத்தயா, 6 எல்க்கானா, எஷயா, அசாரிேயல்,
ெயாேவேசர், யெசாெபயாம் என்னும் ேகாராக யர்களும், 7 ெயாேவலா, ெசபதயா
என்னும் ேகேதார் ஊைரச்ேசர்ந்த எேராகாமின் மகன்களுேம. 8 காத்தயர்களில்
ேகடகமும் ஈட்டியும் ப டித்து, சங்கமுகம் ேபான்ற முகமும், மைலகளில்
இருக்க ற ெவளிமான் ேவகம் ேபான்ற ேவகமும் உள்ளவர்களாக இருந்து,
யுத்தவீரர்களான பலசாலிகள் சலரும் வனாந்த ரத்தலுள்ள பாதுகாப்பான
இடத்தல் இருக்கற தாவீதுக்கு ஆதரவாக ேசர்ந்தார்கள். 9 யாெரன்றால்,
ஏேசர் என்னும் தைலவன், அவனுக்கு இரண்டாவது ஒபதயா; மூன்றாவது
எலியாப், 10 நான்காவது மிஸ்மன்னா, ஐந்தாவது எேரமியா, 11 ஆறாவது
அத்தாய , ஏழாவது ஏலிேயல், 12 எட்டாவது ேயாகனான், ஒன்பதாவது எல்சபாத்,
13 பத்தாவது எேரமியா, பத ேனாராவது மக்பன்னாய , 14 காத் மகன்களான
இவர்கள் இராணுவத்தைலவர்களாக இருந்தார்கள்; அவர்களில் ச றயவன்
நூறுேபர்களுக்கும் ெபரியவன் ஆய ரம்ேபர்களுக்கும் தைலவர்களாக
இருந்தார்கள். 15 ேயார்தான் கைரபுரண்டு ேபாயருக்க ற முதலாம் மாதத்தல்
அைதக் கடந்து, க ழக்ேகயும் ேமற்ேகயும் பள்ளத்தாக்குகளில் இருக்க ற
அைனவைரயும் துரத்தவ ட்டவர்கள் இவர்கேள. 16 பன்னும் ெபன்யமீன்
மனிதர்களிலும் யூதா மனிதர்களிலும் சலர் பாதுகாப்பான இடத்தல் இருக்கற
தாவீத டம் வந்தார்கள். 17 தாவீது புறப்பட்டு, அவர்களுக்கு எத ர்ெகாண்டுேபாய்,
அவர்கைள சந்த த்து: நீங்கள் எனக்கு உதவ ெசய்ய சமாதானமாக என்னிடம்
வந்தீர்களானால், என்னுைடய இருதயம் உங்கேளாடு இைணந்தருக்கும்;
என்னுைடய ைககளில் ெகாடுைம இல்லாமலிருக்க, என்ைன என்னுைடய
எத ரிகளுக்குக் காட்டிக்ெகாடுக்க வந்தீர்கெளன்றால், நம்முைடயமுற்ப தாக்களின்
ேதவன் அைதப் பார்த்துக் கண்டிப்பாராக என்றான். 18 அப்ெபாழுது
அத பத களுக்குத் தைலவனான அமாசாயன்ேமல் ஆவ இறங்கயதால், அவன்:
“தாவீேத, நாங்கள் உம்முைடயவர்கள்; ஈசாயன் மகேன, உமக்கு ஆதரவாக
இருப்ேபாம்;உமக்குச்சமாதானம்,சமாதானம்;உமக்குஉதவ ெசய்க றவர்களுக்கும்
சமாதானம்; உம்முைடய ேதவன் உமக்குத் துைண நற்கறார்” என்றான்;
அப்ெபாழுது தாவீது அவர்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு, அவர்கைள பைடகளுக்குத்
தைலவர்களாக்கனான்.

19 சவுலின்ேமல் யுத்தம்ெசய்யப்ேபாக ற ெபலிஸ்தர்களுடேன தாவீது
வருகறேபாது, மனாேசயலும் சலர் அவனுக்கு ஆதரவாகச் ேசர்ந்தார்கள்;
ெபலிஸ்தர்களின் ப ரபுக்கள் ேயாசைனெசய்து, அவன் நம்முைடய தைலகளுக்கு
ேமாசமாகத் தன்னுைடய ஆண்டவனாகய சவுலிற்கு ஆதரவாகப் ேபாவான்
என்று அவைன அனுப்பவ ட்டார்கள்; அதனால் அவர்கள் இவர்களுக்கு உதவ
ெசய்யவல்ைல. 20 அப்படிேய அவன் சக்லாகுக்குத் தரும்ப ப்ேபாகும்ேபாது,
மனாேசயல் அதனாக், ேயாசபாத், ெயதயாேயல், மிகாேயல், ேயாசபாத்,
எலிகூ, ச ல்த்தாய என்னும் மனாேச ேகாத்த ரத்தார்களின் ஆய ரம்ேபர்களுக்கு
தைலவர்கள்அவனுக்குஆதரவாகவந்தார்கள். 21அந்த பைடகளுக்குவேராதமாக
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இவர்கள் தாவீதுக்கு உதவ ெசய்தார்கள்; இவர்கெளல்ேலாரும் பலசாலிகளும்
இராணுவத்தல்தைலவர்களுமாகஇருந்தார்கள். 22அக்காலத்த ேல நாளுக்குநாள்
தாவீதுக்கு உதவெசய்யும் மனிதர்கள் அவனிடம் வந்து ேசர்ந்ததால், அவர்கள்
ேதவேசைனையப்ேபாலெபரிய ேசைனயானார்கள்.

எப்ேரானில் தாவீேதாடு ேசர்ந்த மற்றவீரர்கள்
23 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதயன்படிேய, சவுலின் ராஜ்ஜியபாரத்ைதத்

தாவீத டம் தருப்ப, எப்ேரானில் இருக்க ற அவனிடம் வந்த ேபார்வீரர்களான
தைலவர்களின் எண்ணிக்ைக: 24 யூதா ேகாத்த ரத்தல் ேகடகமும் ஈட்டியும்
ப டித்து, யுத்த ேபார்வீரர்களானவர்கள் ஆறாய ரத்து எண்ணூறுேபர்.
25 ச மிேயான் ேகாத்த ரத்தல் பலசாலிகளாகய யுத்தவீரர்கள் ஏழாய ரத்து
நூறுேபர். 26 ேலவ ேகாத்த ரத்தல் நான்காய ரத்து அறுநூறுேபர். 27 ஆேரான்
சந்ததயார்களின் அத பதயாகய ேயாய்தாவும், அவேனாடு இருந்த மூவாய ரத்து
எழுநூறுேபர்களும், 28 பலசாலியான சாேதாக் என்னும் வாலிபனும், அவனுைடய
தகப்பன் வம்சத்தார்களான இருபத்த ரண்டு தைலவர்களுேம. 29 ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தார்களான சவுலின் சேகாதரர்களில் மூவாய ரம்ேபர்; அதுவைரக்கும்
அவர்களில் மிச்சமானவர்கள் சவுலின் குடும்பத்ைதக் காப்பாற்றப்பார்த்தார்கள்.
30 எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்தல் தங்களுைடய ப தாக்களின் வம்சத்தல்
ெபயர் ெபற்ற மனிதர்களான பலசாலிகள் இருபதாய ரத்து எண்ணூறுேபர்.
31 மனாேசயன் பாத க்ேகாத்த ரத்தல் தாவீைத ராஜாவாக்க வரும்படி,
ெபயர்ெபயராகக் குற க்கப்பட்டவர்கள் பத ெனட்டாய ரம்ேபர். 32 இசக்கார்
ேகாத்த ரத்தல், இஸ்ரேவலர்கள் ெசய்யேவண்டியது இன்னெதன்று அறந்து
காலாகாலங்களுக்குத் தகுந்த ேயாசைன ெசால்லத்தக்க தைலவர்கள்
இருநூறுேபரும், இவர்கள் வாக்குக்குச் ெசவெகாடுத்த இவர்களுைடய எல்லா
சேகாதரர்களுேம. 33 ெசபுேலான் ேகாத்த ரத்தல் சகலவத யுத்த ஆயுதங்களாலும்
யுத்தம் ெசய்வதற்கும், தங்களுைடய அணிையக் காத்து ந ற்பதற்கும் பழக ,
வஞ்சைன ெசய்யாமல் யுத்தத்த ற்குப் ேபாகத்தக்கவர்கள் ஐம்பதாய ரம்ேபர்.
34 நப்தலி ேகாத்த ரத்தல் ஆய ரம் தைலவர்கள் ேகடகமும் ஈட்டியும் ப டித்த
அவர்கேளாடு இருந்தவர்கள் முப்பத்ேதழாய ரம்ேபர். 35 தாண் ேகாத்த ரத்தல்
யுத்தத்த ற்குத் ேதறனவர்கள் இருபத்து எட்டாய ரத்து அறுநூறுேபர். 36 ஆேசர்
ேகாத்த ரத்தல் யுத்தத்த ற்குத் ேதறனவர்களாக ேபார்ெசய்யப்ேபாகத்தக்கவர்கள்
நாற்பதாய ரம்ேபர். 37 ேயார்தானுக்கு அக்கைரயான ரூபனியர்களிலும்,
காத்தயர்களிலும், மனாேசயன் பாத க்ேகாத்த ரத்தார்களிலும், யுத்தம்ெசய்ய
எல்லாவத ஆயுதங்கைளயும் அணிந்தவர்கள் நூற்றருபதாய ரம்ேபர். 38 தாவீைத
இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக்க, இந்த யுத்தமனிதர்கள் எல்ேலாரும் அணி
அணியாய்ைவக்கப்பட்டவர்களாக,உத்தமஇதயத்ேதாடுஎப்ேரானுக்குவந்தார்கள்;
இஸ்ரேவலில் மற்ற அைனவரும் தாவீைத ராஜாவாக்க ஒருமனப்பட்டிருந்தார்கள்.
39 அவர்கள் அங்ேக தாவீேதாடு மூன்று நாட்கள் இருந்து, சாப்ப ட்டுக்
குடித்தார்கள்; அவர்கள் சேகாதரர்கள் அவர்களுக்காக எல்லாவற்ைறயும்
ஆயத்தம்ெசய்தருந்தார்கள். 40இசக்கார், ெசபுேலான், நப்தலியன் எல்ைலவைர
அவர்களுக்கு அருகல் இருந்தவர்களும், கழுைதகள்ேமலும், ஒட்டகங்கள்ேமலும்,
ேகாேவறு கழுைதகள்ேமலும், மாடுகள்ேமலும், தன்பண்டங்களாகய மா,
அத்த ப்பழ அைடகள், உலர்ந்த த ராட்ைசப்பழங்கள், த ராட்ைசரசம், எண்ெணய்,
ஆடுமாடுகள் ஆகய இைவகைளத் ேதைவயான அளவு ஏற்ற க்ெகாண்டு
வந்தார்கள்;இஸ்ரேவலிேலமக ழ்ச்ச யுண்டானது.

அத்த யாயம் 13
உடன்படிக்ைகப்ெபட்டிையத்தரும்பக்ெகாண்டுவருதல்

1 தாவீது ஆய ரம்ேபர்களுக்குத் தைலவர்கேளாடும் நூறுேபர்களுக்குத்
தைலவர்கேளாடும் எல்லா அத பத கேளாடும் ஆேலாசைனெசய்து, 2 இஸ்ரேவல்
சைபகைளெயல்லாம் ேநாக்க : உங்களுக்கு வருப்பமாகவும் நம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு ச த்தமாகவும் இருந்தால், இஸ்ரேவலின்
ேதசங்களில் எல்லாம் இருக்க ற நம்முைடய மற்ற சேகாதரர்களும்,
அவர்கேளாடு தங்களுைடய ஊரில் இருக்க ற ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும்
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நம்ேமாடு ேசரும்படி நாம் சீக்க ரமாக அவர்களிடம் ஆள் அனுப்ப ,
3 நமது ேதவனுைடய ெபட்டிையத் தரும்ப நம்மிடத்த ற்குக் ெகாண்டு
வருேவாமாக; சவுலின் நாட்களில் அைதத் ேதடாமற்ேபாேனாம் என்றான்.
4 இந்தக் காரியம் எல்லா மக்களின் பார்ைவக்கும் சரியாக இருந்ததால்,
சைபயார்கள் எல்ேலாரும் அப்படிேய ெசய்ேவாம் என்றார்கள். 5 அப்படிேய
ேதவனுைடய ெபட்டிையக் கீரியாத்யாரீமிலிருந்து ெகாண்டுவரும்படி, தாவீது
எக ப்ைதச் ேசர்ந்த சீேகார் நததுவங்க ஆமாத்தன் எல்ைலவைரயுள்ள
இஸ்ரேவைலெயல்லாம் ேசர்த்து, 6 ேகருபீன்களின் நடுேவ வாசம்ெசய்க ற
கர்த்தராக ய ேதவனுைடய நாமம் ெதாழுதுெகாள்ளப்படுக ற அவருைடய
ெபட்டிைய யூதாவலிருக்கற கீரியாத்யாரீமிலுள்ள பாலாவலிருந்து
ெகாண்டுவரும்படி, அவனும் இஸ்ரேவலர்கள் அைனவரும் அந்த இடத்த ற்குப்
ேபானார்கள். 7அவர்கள் ேதவனுைடய ெபட்டிையஅபனதாபன்வீட்டிலிருந்து ஒரு
புது இரதத்தன்ேமல் ஏற்ற க்ெகாண்டுவந்தார்கள்; ஊசாவும் அக ேயாவும் ரதத்ைத
வழிநடத்தனார்கள். 8 தாவீதும் எல்லா இஸ்ரேவலர்களும் தங்களுைடய முழு
ெபலத்ேதாடும் ேதவனுக்கு முன்பாக சுரமண்டலங்கைளயும் தம்புருக்கைளயும்
ேமளங்கைளயும் ைகத்தாளங்கைளயும் பூரிைககைளயும் இைசத்து மக ழ்ச்ச யாக
ஆடிப்பாடினார்கள். 9 அவர்கள் கீேதானின் களம்வைர வந்தேபாது, மாடுகள்
தடுமாறயதால், ஊசா ெபட்டிையப் ப டிக்கத் தன்னுைடய ைகைய நீட்டினான்.
10 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ஊசாவன்ேமல் ேகாபம்மூண்டவராக, அவன்
தன்னுைடய ைகையப் ெபட்டியன் அருகல் நீட்டியதால் அவைன அடித்தார்;
அங்ேக அவன் ேதவசமுகத்தல் ெசத்தான். 11 அப்ெபாழுது ெயேகாவா
ஊசாைவ அடித்ததால் தாவீது கவைலப்பட்டு, அந்த இடத்த ற்கு இந்த நாள்வைர
ெசால்லப்பட்டவருகற ேபேரஸ் ஊசா என்னும் ெபயரிட்டு, 12 அன்ைறயதனம்
ேதவனுக்கு பயந்து: ேதவனுைடய ெபட்டிைய நான் என்னிடம் ெகாண்டுவருவது
எப்படிெயன்று ெசால்லி, 13 ெபட்டிையத் தன்னிடம் தாவீதன் நகரத்த ேல
ெகாண்டுவராமல், அைதக் க த்தயனாகய ஓேபத் ஏேதாமின் வீட்டில் ேசர்த்தான்.
14 ேதவனுைடய ெபட்டி ஓேபத் ஏேதாமின் வீட்டிேல அவனிடம் மூன்று மாதங்கள்
இருக்கும்ேபாது, ெயேகாவா ஓேபத் ஏேதாமின் வீட்ைடயும் அவனுக்கு உண்டான
எல்லாவற்ைறயும்ஆசீர்வத த்தார்.

அத்த யாயம் 14
தாவீதன்வீடும்குடும்பமும்

1 தீருவன் ராஜாவாகய ஈராம் தாவீத டம் தூதுவர்கைளயும், அவனுக்கு
ஒரு வீட்ைடக் கட்டுவற்குக் ேகதுரு மரங்கைளயும், தச்சர்கைளயும்,
ெகாத்தனார்கைளயும் அனுப்பனான். 2 ெயேகாவா தன்ைன இஸ்ரேவலின்ேமல்
ராஜாவாக ஏற்படுத்த , இஸ்ரேவல் என்னும் தம்முைடய மக்களுக்காக தன்னுைடய
ராஜ்ஜியத்ைதமிகவும்உயர்த்தனார் என்றுதாவீதுஅறந்துெகாண்டான்.

3 எருசேலமிேல தாவீது பன்னும் அேநக ெபண்கைளத் தருமணம்ெசய்து,
பன்னும் மகன்கைளயும் மகள்கைளயும் ெபற்றான். 4 எருசேலமிேல அவனுக்குப்
ப றந்த மகன்களின் ெபயர்கள்: சம்முவா, ேசாபாப், நாத்தான், சாெலாேமான்,
5 இப்பார், எலிசூவா, எல்ெபேலத், 6 ேநாகா, ெநப்ேபக், யப்பயா, 7 எலிஷாமா,
ெபலியாதா, எலிப்ெபேலத் என்பைவகள்.

தாவீதுெபலிஸ்தர்கைளத் ேதாற்கடித்தல்
8 தாவீது அைனத்து இஸ்ரேவலர்களின்ேமலும் ராஜாவாக

அப ேஷகம்ெசய்யப்பட்டைதப் ெபலிஸ்தர்கள் ேகள்வப்பட்டேபாது, ெபலிஸ்தர்கள்
எல்ேலாரும் தாவீைதத் ேதட வந்தார்கள்; அைத தாவீது ேகட்டேபாது அவர்களுக்கு
எத ராகப் புறப்பட்டான். 9 ெபலிஸ்தர்கள் வந்து ெரப்பாயீம் பள்ளத்தாக்க ேல
பரவயருந்தார்கள். 10 ெபலிஸ்தர்களுக்கு வேராதமாகப் ேபாகலாமா, அவர்கைள
என்னுைடய ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்பீரா என்று தாவீது ேதவைனக் ேகட்டேபாது,
ெயேகாவா: ேபா, அவர்கைள உன்னுைடய ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன் என்றார்.
11 அவர்கள் பாகால்ப ராசீமுக்கு வந்தேபாது, தாவீது அங்ேக அவர்கைளத்
ேதாற்கடித்து: தண்ணீர்கள் உைடந்து ஓடுவதுேபால, ேதவன் என்னுைடய
ைகயால் என்னுைடய எத ரிகைள உைடந்து ஓடச்ெசய்தார் என்றான்; அதனால்
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அந்த இடத்த ற்கு பாகால்ப ராசீம் என்னும் ெபயரிட்டார்கள். 12 அங்ேக அவர்கள்
தங்களுைடய ெதய்வங்கைளவ ட்டு ஓடிப்ேபானார்கள்; தாவீது கற்ப த்தபடி
அைவகள் அக்கனியால் சுட்ெடரிக்கப்பட்டன. 13 ெபலிஸ்தர்கள் மறுபடியும்
வந்து அந்தப் பள்ளத்தாக்க ேல இறங்கனார்கள். 14 அப்ெபாழுது தாவீது தரும்ப
ேதவனிடம் வ சாரித்ததற்கு, ேதவன் நீ அவர்களுக்குப் பன்னாேல ேபாகாமல்,
அவர்கைளச் சுற்றவைளத்து, முசுக்கட்ைடச் ெசடிகளுக்கு எத ராக இருந்து,
அவர்கள்ேமல் பாய்ந்து, 15 முசுக்கட்ைடச் ெசடிகளின் நுனிகளிேல ெசல்லுகற
இைரச்சைல நீ ேகட்கும்ேபாது, யுத்தத்த ற்குப் புறப்படு; ெபலிஸ்தர்களின்முகாைம
முறயடிக்க, ேதவன் உனக்கு முன்ேன புறப்பட்டிருப்பார் என்றார். 16 ேதவன்
தனக்குக் கற்ப த்தபடிேய தாவீதுெசய்தேபாது, ெபலிஸ்தர்களின்இராணுவத்ைதக்
க ப ேயான் துவங்கக் ேகேசர்வைரத் ேதாற்கடித்தார்கள். 17 அப்படிேய தாவீதன்
புகழ் எல்லா ேதசங்களிலும் ப ரபலமாக , அவனுக்குப் பயப்படுக ற பயத்ைதக்
ெயேகாவா எல்லா ேதசங்களின்ேமலும்வரச்ெசய்தார்.

அத்த யாயம் 15
உடன்படிக்ைகப்ெபட்டி எருசேலமிற்குெகாண்டுவரப்படுதல்

1 அவன் தனக்கு தாவீதன் நகரத்தல் வீடுகைளக் கட்டி, ேதவனுைடய
ெபட்டிக்கு ஒரு இடத்ைத ஆயத்தப்படுத்த , அதற்கு ஒரு கூடாரத்ைதப் ேபாட்டான்.
2 ப றகு தாவீது: ேலவயர்கள் தவ ர ேவெறாருவரும் ேதவனுைடய ெபட்டிைய
எடுக்கக் கூடாது; ேதவனுைடய ெபட்டிைய எடுக்கவும், என்ைறக்கும் அவருக்குப்
பணிவைடெசய்யவும், அவர்கைளேய ெயேகாவா ெதரிந்துெகாண்டார் என்றான்.
3 அப்படிேய ெயேகாவாவுைடய ெபட்டிக்குத் தான் ஆயத்தப்படுத்தன அதன்
இடத்த ற்கு அைதக் ெகாண்டுவரும்படி, தாவீது இஸ்ரேவைலெயல்லாம்
எருசேலமிேல கூடிவரச்ெசய்தான். 4 ஆேரானின் சந்தத கைளயும்,
5 ேலவயர்களாகய ேகாகாத் சந்ததயல் ப ரபுவாகய ஊரிேயைலயும்,
அவனுைடய சேகாதரர்களாகய நூற்றருபதுேபைரயும், 6 ெமராரியன்
சந்ததயல் ப ரபுவாகய அசாயாைவயும், அவனுைடய சேகாதரர்களாகய
இருநூற்றருபதுேபைரயும், 7ெகர்ேசான் மகன்களில் ப ரபுவாகய ேயாேவைலயும்,
அவனுைடயசேகாதரர்களாகயநூற்றுமுப்பதுேபைரயும், 8எலிசாபான்மகன்களில்
ப ரபுவாகயெசமாயாைவயும்,அவனுைடயசேகாதரர்களாகயஇருநூறுேபைரயும்,
9எப்ேரான்சந்ததயல்ப ரபுவாகயஏலிேயைலயும்,அவனுைடயசேகாதரர்களாகய
எண்பதுேபைரயும், 10 ஊசேயல் சந்ததயல் ப ரபுவாகய அம்மினதாைபயும்,
அவனுைடய சேகாதரர்களாகய நூற்றுப்பன்னிெரண்டு ேபைரயும் தாவீது
கூடிவரச்ெசய்தான். 11 பன்பு தாவீது ஆசாரியர்களாகய சாேதாக்ைகயும்,
அபயத்தாைரயும், ேலவயர்களாகய ஊரிேயல், அசாயா, ேயாேவல், ெசமாயா,
ஏலிேயல், அம்மினதாப் என்பவர்கைளயும் அைழத்து, 12 அவர்கைள ேநாக்க :
ேலவயர்களில் நீங்கள் ப தாக்களுைடய சந்தத களின் தைலவர்கள், நீங்கள்
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவன் ெபட்டிைய அதற்கு நான்
ஆயத்தம்ெசய்த இடத்த ற்குக் ெகாண்டுவரும்படி, உங்கைளயும் உங்களுைடய
சேகாதரர்கைளயும் பரிசுத்தம்ெசய்துெகாள்ளுங்கள். 13 முதலில் நீங்கள் அைத
சுமக்காததாலும், நாம் நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாைவ நயாயமானபடி
ேதடாமற்ேபானதாலும், அவர் நமக்குள்ேள அடிவழச்ெசய்தார் என்றான்.
14 ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
ெபட்டிையக் ெகாண்டுவரத் தங்கைளச் சுத்தம்ெசய்துெகாண்டார்கள். 15 பன்பு
ேலவயர்கள் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதயன்படிேய, ேமாேச கற்ப த்தபடி
ேதவனுைடய ெபட்டிைய அதன் தண்டுகளினால் தங்கள் ேதாள்ேமல்
எடுத்துக்ெகாண்டுவந்தார்கள். 16 தாவீது ேலவயர்களின் ப ரபுக்கைள ேநாக்க :
நீங்கள் உங்கள் சேகாதரர்களாகய பாடகர்கைளத் தம்புரு சுரமண்டலம்
ைகத்தாளம் முதலிய கீதவாத்தயங்கள் முழங்க, தங்கள் சத்தத்ைத உயர்த்த ,
சந்ேதாஷம் உண்டாகப் பாடும்படி நறுத்தேவண்டும் என்று ெசான்னான்.
17 அப்படிேய ேலவயர்கள் ேயாேவலின் மகனாகய ஏமாைனயும், அவனுைடய
சேகாதரர்களில் ெபரக யாவன் மகனாகய ஆசாப்ைபயும், ெமராரியன்
சந்ததயான தங்களுைடய சேகாதரர்களில் குஷாயாவன் மகனாகய
ஏத்தாைனயும், 18 இவர்கேளாடு இரண்டாவது வரிைசயாகத் தங்களுைடய
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சேகாதரர்களாகய சகரியா, ேபன், யாச ேயல், ெசமிரேமாத், ெயக ேயல், உன்னி,
எலியாப், ெபனாயா, மாெசயா, மத்த த்தயா, எலிப்ெபேலகு, மிக்ேனயா,
ஓேபத்ஏேதாம், ஏெயல் என்னும் வாசல் காவலாளர்கைளயும் நறுத்தனார்கள்.
19 பாடகர்களாகய ஏமானும், ஆசாப்பும், ஏத்தானும், ெவண்கல ெதானியுள்ள
ைகத்தாளங்கைள ஒலிக்கச்ெசய்து பாடினார்கள். 20 சகரியா, ஆச ேயல்,
ெசமிரேமாத், ெயக ேயல், உன்னி, எலியாப், மாெசயா, ெபனாயா என்பவர்கள்
அல்ேமாத் என்னும் இைசயல் பாடி, தம்புருக்கைள வாச த்தார்கள். 21மத்த த்தயா,
எலிப்ெபேலகு, மிக்ேனயா, ஓேபத்ஏேதாம், ஏெயல், அசசயா என்பவர்கள் ெசமனீத்
என்னும் இைசயல் பாடி, சுரமண்டலங்கைள ேநர்த்தயாக வாச த்தார்கள்.
22ேலவயர்களுக்குள்ேளெகனானியாஎன்பவன்சங்கீதத்தைலவனாகஇருந்தான்;
அவன் நபுணனானபடியால், கீதவத்ைதைய நடத்தனான். 23 ெபரக யாவும்
எல்க்கானாவும் ெபட்டிக்கு முன்பாகக் காவல்காத்துவந்தார்கள். 24 ெசபனியா,
ேயாசபாத், ெநதெனேயல், அமாசாய , சகரியா, ெபனாயா, எலிேயசர் என்னும்
ஆசாரியர்கள் ேதவனுைடய ெபட்டிக்கு முன்பாகப் பூரிைககைள ஊதனார்கள்;
ஓேபத்ஏேதாமும், எகயாவும் ெபட்டிக்கு வாசல் காவலாளிகளாக இருந்தார்கள்.
25 இப்படி தாவீதும், இஸ்ரேவலின் மூப்பர்களும், ஆயரம்ேபர்களின் தைலவர்கள்
ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய ஓேபத்ஏேதாமின் வீட்டிலிருந்து
மக ழ்ச்ச ேயாடு ெகாண்டுவரச்ெசய்தார்கள். 26ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிையச் சுமக்க ற ேலவயர்களுக்கு ேதவன் தயவு ெசய்ததால், அவர்கள்
ஏழு காைளகைளயும் ஏழு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் பலிய ட்டார்கள். 27 தாவீதும்,
ெபட்டிைய சுமக்க ற எல்லா ேலவயர்களும், பாடகர்களும், பாடகர்களின்
ேவைலைய வசாரிக்க ற தைலவனாகய ெகனானியாவும், ெமல்லிய
புடைவயான சால்ைவகைள அணிந்தருந்தார்கள்; தாவீது சணல்நூல் ஏேபாத்ைத
அணிந்தருந்தான். 28 அப்படிேய இஸ்ரேவலைனத்தும் ெயேகாவாவுைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையக் ெகம்பீரத்ேதாடும், எக்காளங்கள் பூரிைககள்
ைகத்தாளங்களின் சத்தத்ேதாடும், தம்புருக்கைளயும் சுரமண்டலங்கைளயும்
வாச க்க ற சத்தத்ேதாடும் ெகாண்டுவந்தார்கள். 29 ெயேகாவாவுைடய
உடன்படிக்ைகப்ெபட்டி, தாவீதன் நகரம்வைர வந்தேபாது, சவுலின் மகளாகய
மீகாள் பலகணி வழியாகப் பார்த்து, தாவீது ராஜாஆடிப்பாடி வருகறைதக் கண்டு,
அவைனத்தன்னுைடயஇருதயத்தல்அவமத த்தாள்.

அத்த யாயம் 16
தாவீதன்நன்றப்பாடல்

1 அவர்கள் ேதவனுைடய ெபட்டிைய உள்ேள ெகாண்டுவந்தேபாது,
தாவீது அதற்குப் ேபாட்ட கூடாரத்தன் நடுேவ அவர்கள் அைத ைவத்து,
ேதவனுைடய சந்ந தயல் சர்வாங்க தகனபலிகைளயும் சமாதானபலிகைளயும்
ெசலுத்தனார்கள். 2 தாவீது சர்வாங்க தகனபலிகைளயும் சமாதானபலிகைளயும்
ெசலுத்த முடிந்தபன்பு, அவன் மக்கைளக் ெயேகாவாவுைடய நாமத்த ேல
ஆசீர்வத த்து, 3 ஆண்கள்துவங்க ெபண்கள்வைர, இஸ்ரேவலர்களாகய
அைனவருக்கும் அவரவருக்கு ஒவ்ெவாரு அப்பத்ைதயும், ஒவ்ெவாரு இைறச்ச த்
துண்ைடயும்,ஒவ்ெவாருபடி த ராட்ைசரசத்ைதயும்பங்க ட்டுக்ெகாடுத்தான்.

4 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாைவக் ெகாண்டாடித் துத த்துப்
புகழுவதற்குக் ெயேகாவாவுைடய ெபட்டிக்கு முன்பாகப் பணிவைட ெசய்யும்படி
ேலவயர்களில் சலைர நயமித்தான். 5அவர்களில் ஆசாப் தைலவனும், சகரியா
அவனுக்கு இரண்டாவதுமாக இருந்தான்; ஏெயல், ெசமிரேமாத், ெயக ேயல்,
மத்த த்தயா, எலியாப், ெபனாயா, ஓேபத்ஏேதாம், ஏெயல் என்பவர்கள் தம்புரு
சுரமண்டலம் என்னும் கீதவாத்தயங்கைள வாச க்கவும், ஆசாப் ைகத்தாளங்கைள
தட்டவும், 6ெபனாயா,யாகாச ேயல்என்னும்ஆசாரியர்கள்எப்ேபாதும்ேதவனுைடய
உடன்படிக்ைகப்ெபட்டிக்குமுன்பாகப்பூரிைககைளஊதவும்நயமிக்கப்பட்டார்கள்.

7 அப்படி ஆரம்ப த்த அந்த நாளிேல ெயேகாவாவுக்குத் துதயாகப் பாடும்படி
தாவீதுஆசாப்ப டமும்அவனுைடயசேகாதரர்களிடமும்ெகாடுத்த சங்கீதமாவது.
8ெயேகாவாைவதுதத்து,
அவருைடயநாமத்ைதத்ெதரியப்படுத்துங்கள்;
அவருைடயெசயல்கைளமக்களுக்குள்ேளப ரபலப்படுத்துங்கள்.
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9அவைரப் பாடி,அவைரத்துத த்து,
அவருைடயஅத சயங்கைளெயல்லாம் தயானித்துப் ேபசுங்கள்.
10அவருைடயபரிசுத்த நாமத்ைதக்குற த்துேமன்ைமபாராட்டுங்கள்;
ெயேகாவாைவேதடுக றவர்களின்இருதயம்மக ழ்வதாக.
11ெயேகாவாைவயும்அவருைடயவல்லைமையயும்நாடுங்கள்;
அவருைடய சமுகத்ைதஅனுதனமும்ேதடுங்கள்.
12அவருைடயஊழியனாகயஇஸ்ரேவலின்* சந்தத ேய!
அவரால்ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்களாகயயாக்ேகாபன்மக்கேள!
13அவர்ெசய்தஅத சயங்கைளயும்
அவருைடயஅற்புதங்கைளயும்
அவருைடயவார்த்ைதயன்நயாயத்தீர்ப்புகைளயும்நைனத்துப்பாருங்கள்.
14அவேர நம்முைடய ேதவனாகயெயேகாவா;
அவருைடயநயாயத்தீர்ப்புகள்
பூமிெயங்கும்வளங்கும்.
15ஆயரம்தைலமுைறக்ெகன்றுஅவர்கட்டைளய ட்டவார்த்ைதையயும்,
ஆப ரகாேமாடுஅவர்ெசய்தஉடன்படிக்ைகையயும்,
16 அவர் ஈசாக்குக்குக் ெகாடுத்த ஆைணையயும் என்ெறன்ைறக்கும்

நைனத்தருங்கள்.
17அைதயாக்ேகாபுக்குக்கட்டைளயாகவும்,
இஸ்ரேவலுக்குந த்தயஉடன்படிக்ைகயாகவும்உறுத ப்படுத்த :
18உங்கள்சுதந்த ரபாகமாக கானான்ேதசத்ைதஉனக்குத்தருேவன்என்றார்.
19 அந்தக் காலத்தல் அவர்கள் ெகாஞ்ச எண்ணிைகயுள்ள மக்களும்

பரேதச களுமாகஇருந்தார்கள்.
20அவர்கள்ஒருமக்கைளவ ட்டுமற்ெறாருமக்களிடத்த ற்கும்,
ஒரு ராஜ்ஜியத்ைதவ ட்டுமற்ெறாரு ேதசத்தார்களிடமும் ேபானார்கள்.
21அவர்கைளஒடுக்கும்படிஒருவருக்கும்இடங்ெகாடாமல்,
அவர்களுக்காக ராஜாக்கைளக்கடிந்துெகாண்டு:
22நான்அப ேஷகம்ெசய்தவர்கைளநீங்கள்ெதாடாமலும்,
என்னுைடயதீர்க்கதரிச களுக்குத்தீங்குெசய்யாமலும்இருங்கள்என்றார்.

23பூமியன்எல்லாகுடிமக்கேள,ெயேகாவாைவப்பாடி,
நாளுக்குநாள்அவருைடயஇரட்ச ப்ைபசுவ ேசஷமாகஅறவயுங்கள்.
24ேதசங்களுக்குள்அவருைடயமகைமையயும்,
எல்லா மக்களுக்குள்ளும்
அவருைடயஅத சயங்கைளயும்வவரித்துச்ெசால்லுங்கள்.
25ெயேகாவாெபரியவரும்மிகவும்துத க்கப்படத்தக்கவருமாகஇருக்க றார்;
எல்லா ேதவர்கைளவ ட பயப்படத்தக்கவர்அவேர.
26அைனத்துமக்களுைடய ேதவர்களும்வக்க ரகங்கள்தாேன;
ெயேகாவாேவாவானங்கைளஉண்டாக்கனவர்.
27மகைமயும்கனமும்அவருைடய சமூகத்தல்இருக்கறது;
வல்லைமயும்மக ழ்ச்ச யும்
அவருைடயஸ்தலத்தல்இருக்கறது.
28மக்களின்வம்சங்கேள,
ெயேகாவாவுக்குமகைமையயும்வல்லைமையயும்ெசலுத்துங்கள்;
கர்த்தருக்ேகஅைதெசலுத்துங்கள்.
29ெயேகாவாவுக்குஅவருைடயநாமத்த ற்குரிய மகைமையச்ெசலுத்த ,
காணிக்ைககைளக்ெகாண்டுவந்து,
அவருைடய சந்ந தயல்நுைழயுங்கள்;
பரிசுத்தஅலங்காரத்துடேனெயேகாவாைவெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.
30பூமியலுள்ளவர்கேள, நீங்கள்அைனவரும்அவருக்குமுன்பாக நடுங்குங்கள்;
அவர்உலகத்ைதஅைசயாதபடிஉறுத ப்படுத்துகறவர்.
31வானங்கள்மக ழ்ந்து,
பூமி பூரிப்பதாக;ெயேகாவாஆளுைகெசய்க றார்
என்றுேதசங்களுக்குள்ேளெசால்லப்படுவதாக.

* அத்த யாயம் 16:12 16:12ஆப ரகாமின்
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32கடலும்அதன்நைறவும்முழங்க ,
நாடும்அதலுள்ளஅைனத்தும்மக ழ்வதாக.
33அப்ெபாழுதுெயேகாவாவுக்குமுன்பாகக்
காட்டுமரங்களும்முழக்கமிடும்;
அவர்பூமிையநயாயந்தீர்க்கவருகறார்.
34ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்,
அவர் நல்லவர்,அவருைடயகருைபஎன்றுமுள்ளது.
35எங்கள்இரட்ச ப்பன்ேதவேன,
நாங்கள்உமதுபரிசுத்த நாமத்ைதப் ேபாற்ற ,
உம்ைமத்துத ப்பதால் ேமன்ைமபாராட்டும்படி, எங்கைளஇரட்ச த்து,
எங்கைள ேசர்த்துக்ெகாண்டு, மற்ற ேதசங்களுக்கு எங்கைள நீங்கலாக்கவடும்

என்றுெசால்லுங்கள்.
36இஸ்ரேவலின்ேதவனாகயெயேகாவாவுக்கு
சதாகாலங்களிலும்ஸ்ேதாத்த ரம்உண்டாவதாக;”
அதற்கு மக்கள் எல்ேலாரும் ஆெமன் என்று ெசால்லிக் ெயேகாவாைவ
துதத்தார்கள்.”

37 பன்பு ெபட்டிக்கு முன்பாக என்றும் அன்றாட முைறயாக பணிவைட
ெசய்யும்படி, அவன் அங்ேக ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிக்கு
முன்பாக ஆசாப்ைபயும், அவனுைடய சேகாதரர்கைளயும், ஓேபத்ஏேதாைமயும்,
அவர்களுைடய சேகாதரர்களாகய அறுபத்ெதட்டுேபைரயும் ைவத்து,
38 எத த்தூனின் மகனாகய இந்த ஓேபத்ஏேதாைமயும் ஓசாைவயும்
வாசல்காக்க றவர்களாக ைவத்தான். 39 க ப ேயானிலுள்ள ேமட்டின்ேமலிருக்கற
ெயேகாவாவுைடய ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்கு முன்பாக இருக்க ற சர்வாங்க
தகன பலிபீடத்தன்ேமல் சர்வாங்கதகனங்கைள எப்ெபாழுதும், காைலயலும்
மாைலயலும், ெயேகாவா இஸ்ரேவலுக்குக் கற்ப த்த நயாயப்ப ரமாணத்தல்
எழுதயருக்க றபடிெயல்லாம் ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்துவதற்காக, 40 அங்ேக
அவன் ஆசாரியனாகய சாேதாக்ைகயும், அவனுைடய சேகாதரர்களாகய
ஆசாரியர்கைளயும் ைவத்து, 41 இவர்கேளாடு ஏமாைனயும், எத த்தூைனயும்,
ெபயர்ெபயராகக் குற த்துத் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட மற்ற சலைரயும்:
ெயேகாவாவுைடய கருைப என்றுமுள்ளது என்று அவைரத் துத க்கவும்,
42 பூரிைககைளயும் ைகத்தாளங்கைளயும் ேதவைனப் பாடுக றதற்குரிய
கீதவாத்தயங்கைளயும் ஒலிக்கச்ெசய்யவும் அவர்களுடன் ஏமாைனயும்
எத த்தூைனயும் ைவத்து, எத த்தூனின் மகன்கைள வாசல் காக்க றவர்களாகக்
கட்டைளய ட்டான். 43 பன்பு மக்கள் எல்ேலாரும் அவரவர் தங்கள் வீட்டிற்குப்
ேபானார்கள்; தாவீதும்தன்னுைடயவீட்டாைரஆசீர்வத க்கத்தரும்பனான்.

அத்த யாயம் 17
ேதவன்தாவீத ற்குவாக்குத்தத்தம்ெசய்தல்

1 தாவீது தன்னுைடய வீட்டில் தங்கயருக்க றேபாது, அவன் தீர்க்கதரிச யாக ய
நாத்தாைன ேநாக்க : பாரும், நான் ேகதுருமர வீட்டிேல தங்கயருக்க ேறன்;
ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிேயா தைரகளின்கீழ் இருக்க றது
என்றான்.

2 அப்ெபாழுது நாத்தான் தாவீைத ேநாக்க : உம்முைடய இருதயத்தல்
இருக்கறைதெயல்லாம் ெசய்யும்; ேதவன் உம்ேமாடு இருக்க றார் என்றான்.
3 அன்று இரவ ேல, ேதவனுைடய வார்த்ைத நாத்தானுக்கு உண்டாக , அவர்:
4 நீ ேபாய், என்னுைடய ஊழியக்காரனாகய தாவீைத ேநாக்க : ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: நான் வாழும்படி நீ எனக்கு ஆலயத்ைதக்
கட்டேவண்டாம். 5 நான் இஸ்ரேவைல வரச்ெசய்த நாள்முதல் இந்த நாள்வைர
நான் ஒரு ஆலயத்த ேல வாழாமல், ஒரு கூடாரத்தலிருந்து மறு கூடாரத்த ற்கும்,
ஒரு தங்குமிடத்தலிருந்து மற்ெறாரு தங்குமிடத்த ற்கும் ேபாேனன். 6 நான்
எல்லா இஸ்ரேவேலாடும் உலாவ வந்த எந்த இடத்தலாவது, நான் என்னுைடய
மக்கைள ேமய்க்கக் கற்ப த்த இஸ்ரேவலின் நயாயாத பத களில் யாைரயாவது
ேநாக்க : நீங்கள் எனக்குக் ேகதுருமரத்தால் ெசய்யப்பட்ட ஆலயத்ைதக்
கட்டாமலிருக்கறது என்ன என்று ஏேதனும் ஒரு வார்த்ைத ெசான்னது
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உண்ேடா? 7 இப்ேபாதும், நீ என்னுைடய ஊழியக்காரனாகய தாவீைத
ேநாக்க : ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: நீ
என்னுைடய மக்களாகய இஸ்ரேவலின்ேமல் அத பதயாக இருக்கும்படி,
ஆடுகளின் பன்ேன நடந்த உன்ைன ஆட்டுமந்ைதையவ ட்டு எடுத்து, 8 நீ
ேபான இடெமல்லாம் உன்ேனாடு இருந்து, உன்னுைடய எத ரிகைளெயல்லாம்
உனக்கு முன்பாக அழித்து, பூமியலிருக்கற ெபரிேயார்களின் ெபயர்களுக்கு
இைணயான ெபரிய ெபயைர உனக்கு உண்டாக்க ேனன். 9 நான் என்னுைடய
மக்களாகய இஸ்ரேவலுக்கு ஒரு இடத்ைதயும் ஏற்படுத்த , அவர்கள் தங்களுைடய
இடத்த ேல குடியருக்கவும், இனி அவர்கள் அைலயாமலும், முன்ேபாலவும்,
நான் என்னுைடய மக்களாகய இஸ்ரேவலின்ேமல் நயாயாத பத கைளக்
கட்டைளய ட்ட நாள்முதல் நடந்ததுேபாலவும், துன்மார்க்கமான மக்களால் இனி
சறுைமப்படாமலும் இருக்கவும் அவர்கைள நயமித்ேதன். 10 உன்னுைடய
எத ரிகைளெயல்லாம் கீழ்ப்படுத்த ேனன். இப்ேபாதும் ெயேகாவா உனக்கு
ஒரு வீட்ைடக் கட்டுவார் என்பைத உனக்கு அறவக்க ேறன். 11 நீ உன்னுைடய
ப தாக்களிடத்தல் ேபாக, உன்னுைடய நாட்கள் நைறேவறும்ேபாது, நான்
உனக்குப்பன்பு உன்னுைடய மகன்களில் ஒருவனாகய உன்னுைடய சந்ததைய
எழும்பச்ெசய்து, அவனுைடய ராஜ்ஜியத்ைத நைலப்படுத்துேவன். 12 அவன்
எனக்கு ஒரு ஆலயத்ைதக் கட்டுவான்; அவனுைடய சங்காசனத்ைத என்ைறக்கும்
நைலக்கச்ெசய்ேவன். 13 நான் அவனுக்குப் ப தாவாக இருப்ேபன், அவன் எனக்கு
மகனாக இருப்பான்; உனக்கு முன்னிருந்தவைனவட்டு என்னுைடய கருைபைய
நான் வலகச்ெசய்ததுேபால, அவைனவட்டு வலகச்ெசய்யாமல், 14 அவைன
என்னுைடய ஆலயத்தலும் என்னுைடய ராஜ்ஜியத்தலும் என்ெறன்ைறக்கும்
நைலக்கச்ெசய்ேவன்; அவனுைடய சங்காசனம் என்ெறன்ைறக்கும்
நைலெபற்றருக்கும் என்று ெசால் என்றார். 15 நாத்தான் இந்த எல்லா
வார்த்ைதகளின்படியும்இந்த எல்லா தரிசனத்தன்படியும்தாவீதுக்குெசான்னான்.

தாவீதன்ெஜபம்
16 அப்ெபாழுது தாவீது ராஜா உள்ேள நுைழந்து, ெயேகாவாவுைடய

சமூகத்தலிருந்து: ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, ேதவரீர் என்ைன இதுவைரக்கும்
ெகாண்டுவந்ததற்கு நான் யார்? என் குடும்பம் எப்படிப்பட்டது? 17 ேதவேன, இது
இன்னும் உம்முைடய பார்ைவக்கு ச றயதாக இருக்க றது என்று ேதவனாகய
கர்த்தராயருக்க ற நீர் உமது அடியானுைடய வீட்ைடக்குற த்து ெவகு காலத்த ற்கு
முன்புெசான்னெசய்தையயும்ெசால்லி,என்ைனமகா ேமன்ைமயானசந்ததயன்
மனிதனாகப் பார்த்தீர். 18 உமது அடியானுக்கு உண்டாகும் ேமன்ைமையப்பற்ற ,
தாவீது அதன்பன்பு உம்ேமாடு ெசால்வது என்ன? ேதவரீர் உமது அடியாைன
அறவீர். 19 ெயேகாவாேவ, உமது அடியானுக்காக, உமது இருதயத்தன்படியும்,
இந்தப் ெபரிய காரியங்கைளெயல்லாம் அறயச்ெசய்யும்படி, இந்தப் ெபரிய
காரியத்ைதெயல்லாம் ெசய்தீர். 20 ெயேகாவாேவ, நாங்கள் எங்கள் காதுகளால்
ேகட்ட எல்லாவற்றன்படியும் ேதவரீருக்கு ந கரானவர் இல்ைல; உம்ைமத் தவ ர
ேவேற ேதவனும் இல்ைல. 21 உமது மக்களாகய இஸ்ரேவலுக்கு ந கரான
மக்களும் உண்ேடா? பூேலாகத்தல் இந்த ஒேர ேதசத்ைத ேதவனாகய நீர்
உமக்கு மக்களாக மீட்கும்படி, பயங்கரமான ெபரிய காரியங்களால் உமக்கு
புகழ்ச்சைய உண்டாக்க , நீர் எக ப்த ற்கு நீங்கலாக்க மீட்ட உமது மக்களுக்கு
முன்பாகேதசங்கைளத்துரத்த , 22உமதுமக்களாகயஇஸ்ரேவலர்கள்என்ைறக்கும்
உமது மக்களாக இருப்பதற்கு அவர்கைள நைலப்படுத்த , கர்த்தராக ய நீர்தாேம
அவர்களுக்கு ேதவனானீர். 23இப்ேபாதும் ெயேகாவாேவ, ேதவரீர் அடியாைனயும்
அவனுைடய வீட்ைடயும்குற த்துச் ெசான்ன வார்த்ைத என்ெறன்ைறக்கும்
நைலத்தருப்பதாக; ேதவரீர் ெசான்னபடிேய ெசய்தருளும். 24 ஆம், அது
நைலத்தருக்கவும், இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா
இஸ்ரேவலுக்கு ேதவன் என்றும், உமது அடியானாகய தாவீதன் வீடு உமக்கு
முன்பாக உறுதயானெதன்றும் ெசால்லப்படுவதால், உமது நாமம் என்ைறக்கும்
மகைமப்படவுங்கடவது. 25உனக்குவீடுகட்டுேவன்என்றுஎன்னுைடயேதவனாகய
நீர் உமது அடியான் ெசவ ேகட்க ெவளிப்படுத்தனீர்; ஆைகயால் உமக்கு முன்பாக
வண்ணப்பம்ெசய்ய, உமதுஅடியானுக்கு மனைதரியம் கைடத்தது. 26இப்ேபாதும்
ெயேகாவாேவ, நீேர ேதவன்; நீர் உமது அடியாைனக்குறத்து இந்த நல்ல
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வேசஷத்ைதச் ெசான்னீர். 27 இப்ேபாதும் உமது அடியானின் வீடு என்ைறக்கும்
உமக்கு முன்பாக இருக்கும்படி, அைத ஆசீர்வத த்தீர்; கர்த்தராக ய ேதவரீர் அைத
ஆசீர்வத த்தபடியால்,அதுஎன்ைறக்கும்ஆசீர்வத க்கப்பட்டிருக்கும்என்றான்.

அத்த யாயம் 18
தாவீதன்ெவற்ற கள்

1 இதற்குப்பன்பு, தாவீது ெபலிஸ்தர்கைளத் தாக்க , அவர்கைளத் ேதாற்கடித்து,
காத் பட்டணத்ைதயும் அதன் க ராமங்கைளயும் ெபலிஸ்தர்களின் ைகயலிருந்து
ப டித்துக்ெகாண்டான். 2 அவன் ேமாவாப யர்கைளயும் ேதாற்கடித்ததால்,
ேமாவாப யர்கள் தாவீத ற்கு பணிவைட ெசய்து அவனுக்குக் காணிக்ைககைளச்
ெசலுத்தனார்கள். 3 ேசாபாவன் ராஜாவாகய ஆதாேரசர் ஐப்ப ராத் நத
அருகல் தன்னுைடய இராணுவத்ைத நறுத்தப்ேபாக றேபாது, தாவீது
அவைனயும் ஆமாத்தன் அருகல் ேதாற்கடித்தான். 4 அவனுக்கு இருந்த
ஆய ரம் இரதங்கைளயும் ஏழாய ரம் குதைர வீரர்கைளயும் இருபதாய ரம்
காலாட்கைளயும் ப டித்து, இரதங்களில் நூறு இரதங்கைள ைவத்துக்ெகாண்டு,
மற்றைவகைளெயல்லாம் துண்டித்துப்ேபாட்டான். 5 ேசாபாவன் ராஜாவாகய
ஆதாேரசருக்கு உதவெசய்ய தமஸ்கு பட்டணத்தார்களாகய சீரியர்கள்
வந்தார்கள்; தாவீது சீரியர்களில் இருபத்த ெரண்டாய ரம்ேபைர ெவட்டிப்ேபாட்டு,
6 தமஸ்குவுக்கடுத்த சீரியாவ ேல பைடகைள ைவத்தான்; சீரியர்கள் தாவீதுக்கு
பணிவைடெசய்து அவனுக்குக் காணிக்ைககைளச் ெசலுத்தனார்கள்;
தாவீது ேபான இடத்த ெலல்லாம் ெயேகாவா அவைனக் காப்பாற்றனார்.
7 ஆதாேரசரின் ேவைலக்காரர்களுக்கு இருந்த ெபான்ேகடகங்கைள தாவீது
எடுத்து, அைவகைள எருசேலமிற்குக் ெகாண்டுவந்தான். 8 ஆதாேரசரின்
பட்டணங்களாகய த ப்காத்தலும் கூனிலுமிருந்து தாவீது ெவகு த ரளான
ெவண்கலத்ைதயும் எடுத்துக்ெகாண்டு வந்தான்; அதனாேல சாெலாேமான்
ெவண்கலத் ெதாட்டிையயும் தூண்கைளயும் ெவண்கலப் ெபாருட்கைளயும்
உண்டாக்கனான். 9 தாவீது ேசாபாவன் ராஜாவாகய ஆதாேரசரின்
இராணுவத்ைதெயல்லாம் ேதாற்கடித்த ெசய்தைய ஆமாத்தன் ராஜாவாகய
ேதாயூ ேகட்டேபாது, 10 அவன் தாவீது ராஜாவன் சுகெசய்தைய வ சாரிக்கவும்,
அவன் ஆதாேரசேராடு யுத்தம்ெசய்து, அவைனத் ேதாற்கடித்ததற்காக அவனுக்கு
வாழ்த்துதல் ெசால்லவும், தன்னுைடய மகனாகய அேதாராைமயும், ெபான்னும்
ெவள்ளியும் ெவண்கலமுமான எல்லாவத ெபாருட்கைளயும், அவனிடத்த ற்கு
அனுப்பனான்; ஆதாேரசர் ேதாயூவன்ேமல் யுத்தம் ெசய்க றவனாக இருந்தான்.
11 அந்த ெபாருட்கைளயும், தான் ஏேதாமியர்கள், ேமாவாப யர்கள், அம்ேமானிய
மக்கள்,ெபலிஸ்தர்கள்,அமேலக்கயர்கள் என்னும்எல்லா ேதசங்களின்ைகயலும்
வாங்கன ெவள்ளிையயும், ெபான்ைனயுங்கூட தாவீது ராஜா ெயேகாவாவுக்குப்
பரிசுத்தம் என்று ேநர்ந்துெகாண்டான். 12 ெசருயாவன் மகன் அப சாய
உப்புப்பள்ளத்தாக்க ேல பத ெனட்டாய ரம் ஏேதாமியர்கைளத் ேதாற்கடித்தான்.
13 ஆைகயால் தாவீது ஏேதாமிேல பைடகைள ைவத்தான்; ஏேதாமியர்கள்
எல்ேலாரும் அவனுக்குப் பணிவைட ெசய்க றவர்களானார்கள்; தாவீது ேபான
இடங்களிெலல்லாம்ெயேகாவாஅவைனக்காப்பாற்றனார்.

தாவீதன்அலுவலர்கள்
14 தாவீது இஸ்ரேவைலெயல்லாம் ஆண்டு, தன்னுைடய மக்களுக்ெகல்லாம்

நயாயமும் நீதயும் ெசய்தான். 15 ெசருயாவன் மகன் ேயாவாப்
இராணுவத்தைலவனாக இருந்தான்; அகலூதன் மகனாகய ேயாசபாத்
மந்த ரியாக இருந்தான். 16 அகதூபன் மகன் சாேதாக்கும், அபயத்தாரின்
மகன் அபெமேலக்கும் ஆசாரியர்களாக இருந்தார்கள்; சவஷா எழுத்தாளனாக
இருந்தான். 17 ேயாய்தாவன் மகன் ெபனாயா க ேரத்தயர்களுக்கும்
ப ேலத்தயர்களுக்கும் தைலவனாக இருந்தான்; தாவீதன் மகன்கள் ராஜாவ டம்
முன்னணிஆேலாசகர்களாக*இருந்தார்கள்.

* அத்த யாயம் 18:17 18:17ஆசாரியர்களாக
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அம்ேமானியர்களுக்குவேராதமாகப் ேபார் ெசய்தல்
1அதன்பன்பு, அம்ேமான் மக்களின் ராஜாவாகய நாகாஸ் இறந்து, அவனுைடய

மகன் அவனுைடய இடத்தல் ராஜாவானான். 2 அப்ெபாழுது தாவீது: ஆனூனின்
தகப்பனாகய நாகாஸ் எனக்கு தயவு ெசய்ததுேபால, நானும் அவனுைடய
மகனாகய இவனுக்கு தயவுெசய்ேவன் என்று ெசால்லி, அவனுைடய
தகப்பனுக்காக அவனுக்கு ஆறுதல் ெசால்ல தூதுவர்கைள அனுப்பனான்;
தாவீதன் ேவைலக்காரர்கள் ஆனூனுக்கு ஆறுதல் ெசால்ல அம்ேமானியர்களின்
ேதசத்த ேல வந்தேபாது, 3 அம்ேமானியர்களின் ப ரபுக்கள் ஆனூைனப்
பார்த்து: தாவீது ஆறுதல் ெசால்லுகறவர்கைள உம்மிடத்தல் அனுப்பனது,
உம்முைடய தகப்பனுக்கு மரியாைத ெகாடுப்பதாக உமக்குத் ேதான்றுகறேதா?
ேதசத்ைத ஆராயவும், அைதக் கவழ்த்துப்ேபாடவும், உளவுபார்க்கவும்
அல்லேவா, அவனுைடய ேவைலக்காரர்கள் உம்மிடத்தல் வந்தார்கள் என்று
ெசான்னார்கள். 4 அப்ெபாழுது ஆனூன்: தாவீதன் ேவைலக்காரர்கைளப்
ப டித்து, அவர்கள் தாடிையச் சைரத்து, அவர்களுைடய ஆைடகைள இடுப்புவைர
ைவத்துவ ட்டு, மற்றபாதையக் கத்தரித்து, அவர்கைள அனுப்பவ ட்டான். 5அந்த
மனிதர்கள் வரும்ேபாது, அவர்களுைடய ெசய்த தாவீதுக்கு அறவக்கப்பட்டது;
அப்ெபாழுது அந்த மனிதர்கள் மிகவும் ெவட்கப்பட்டதால், அவர்களுக்கு
எத ராக ராஜா ஆட்கைள அனுப்ப : உங்களுைடய தாடி வளரும்வைர நீங்கள்
எரிேகாவல் தங்கயருந்து, பன்பு வாருங்கள் என்று ெசால்லச்ெசான்னான்.
6 அம்ேமான் மக்கள் தாங்கள் தாவீதுக்கு அருவருப்பானைதக் கண்டேபாது,
ஆனூனும் அம்ேமானியர்கள் ெமெசாப்ெபாத்தாமியாவலும் மாக்காேசாபா
என்னும் சீரியர்களின் ேதசத்தலுமிருந்து தங்களுக்கு இரதங்களும்
குதைர வீரர்களும் கூலிக்கு வரும்படி ஆய ரம் தாலந்து ெவள்ளி அனுப்ப ,
7 முப்பத்த ெரண்டாய ரம் இரதங்கைளயும், மாக்காவன் ராஜாைவயும்,
அவனுைடய மக்கைளயும்கூலிப்பைடயாகஅைழத்தனுப்பனான்; இவர்கள்வந்து,
ெமெதபாவுக்கு முன்புறத்த ேல முகாமிட்டார்கள்; அம்ேமானியர்கள் தங்களுைடய
பட்டணங்களிலிருந்து கூடிக்ெகாண்டு யுத்தம்ெசய்யவந்தார்கள். 8 அைதத்
தாவீது ேகட்டேபாது, ேயாவாைபயும் பலசாலிகளின் இராணுவம் முழுவைதயும்
அனுப்பனான். 9 அம்ேமானிய மக்கள் புறப்பட்டுவந்து, பட்டணத்து வாசலருகல்
அணிவகுத்தார்கள்; வந்த ராஜாக்கள் தனித்து ெவளிய ேல ேபாருக்குஆயத்தமாக
நன்றார்கள். 10யுத்த இராணுவங்களின் பைட தனக்கு ேநராக முன்னும் பன்னும்
இருப்பைதேயாவாப்கண்டு,அவன்இஸ்ரேவலிேலெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டஎல்லா
இராணுவங்களிலும் ஒரு பங்ைகப் ப ரித்ெதடுத்து, அைத சீரியர்களுக்கு எத ராக
நறுத்த , 11 மற்ற மக்கைள அம்ேமான் இராணுவத்தற்கு எத ராகப் ேபாருக்கு
ஆயத்தப்படுத்த , தன்னுைடய சேகாதரனாகய அப சாய க்கு ஒப்புவத்து, அவைன
ேநாக்க : 12 என்ைனவட சீரியர்கள் பலங்ெகாண்டால் நீ எனக்குத் துைண நல்;
உன்ைனவட அம்ேமான் இராணுவத்தனர்கள் பலங்ெகாண்டால் நான் உனக்குத்
துைண நற்ேபன். 13 ைதரியமாக இரு; நாம் நம்முைடய மக்களுக்காகவும், நமது
ேதவனுைடய பட்டணங்களுக்காகவும் நம்முைடய ெபலத்ைதக் காட்டுேவாம்;
ெயேகாவா தமது பார்ைவக்கு நலமானைதச் ெசய்வாராக என்றான்.
14 பன்பு ேயாவாபும் அவேனாடிருந்த மக்களும் சீரியர்கேளாடு யுத்தம்ெசய்ய
ெநருங்கனார்கள்; அவர்கள் அவனுக்கு முன்பாக தப்ப ேயாடினார்கள்.
15 சீரியர்கள் தப்ப ேயாடுவைத அம்ேமான் இராணுவத்தனர்கள் கண்டேபாது,
அவர்களும் அவனுைடய சேகாதரனாகய அப சாய க்கு முன்பாக தப்ப ேயாடிப்
பட்டணத்தற்குள் நுைழந்தார்கள்; ேயாவாப் தரும்ப எருசேலமிற்கு வந்தான்.
16 தாங்கள் இஸ்ரேவலுக்கு முன்பாக ேதாற்கடிக்கப்பட்டைதக் கண்டேபாது,
அவர்கள் நத க்கு மறுகைரயல் சீரியர்கைள வரவைழத்தார்கள்; ஆதாேரசரின்
பைடத்தைலவனாகய ேசாப்பாக் அவர்களுக்கு முன்னாேல நடந்துேபானான்.
17 அது தாவீதுக்கு அறவக்கப்பட்டேபாது, அவன் இஸ்ரேவைலெயல்லாம்
கூட்டிக்ெகாண்டு, ேயார்தாைனக் கடந்து, அவர்களுக்கு அருகல் வந்தேபாது,
அவர்களுக்கு எத ராக இராணுவங்கைள நறுத்தனான்; தாவீது சீரியர்களுக்கு
எத ராக இராணுவங்கைளப் ேபாருக்கு ஆயத்தப்படுத்தனபன்பு அவேனாடு
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யுத்தம்ெசய்தார்கள். 18 சீரியர்கள் இஸ்ரேவலுக்கு முன்பாக தப்ப ஓடினார்கள்;
தாவீது சீரியர்களில் ஏழாய ரம் இரதங்களின் மனிதர்கைளயும், நாற்பதாய ரம்
காலாட்கைளயும் ெகான்று, பைடத்தைலவனாகய ேசாப்பாக்ைகயும் ெகான்றான்.
19 தாங்கள் இஸ்ரேவலுக்கு முன்பாக ேதாற்கடிக்கப்பட்டைத ஆதாேரசருக்குப்
பணிவைட ெசய்க ற எல்லா ராஜாக்களும் கண்டேபாது, அவர்கள் தாவீேதாடு
சமாதானம்ெசய்து, அவனுக்குப் பணிவைட ெசய்தார்கள்; அதன்பன்பு அம்ேமான்
மக்களுக்குஉதவெசய்யசீரியர்கள்மனமில்லாதருந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 20
ரப்பாைவப் ப டித்தல்

1 அடுத்த வருடம், ராஜாக்கள் யுத்தத்த ற்குப் புறப்படும் காலம் வந்தேபாது,
ேயாவாப் இராணுவ பலத்ைதக் கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய், அம்ேமானியர்களின்
ேதசத்ைத அழித்து ரப்பாவுக்கு வந்து அைத முற்றுைகய ட்டான்; தாவீேதா
எருசேலமில் இருந்துவ ட்டான்; ேயாவாப் ரப்பாைவத் தாக்க அைதத்
ேதாற்கடித்தான். 2 தாவீது வந்து, அவர்கள் ராஜாவுைடய தைலயன்ேமல்
இருந்த க ரீடத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டான்; அது ஒரு தாலந்து எைடயுள்ள
ெபான்னும் இரத்தனங்கள் பத த்ததுமாகவும் இருந்தது; அது தாவீதன்
தைலயல் ைவக்கப்பட்டது; பட்டணத்தலிருந்து ஏராளமான ெகாள்ைளப்
ெபாருட்கைளயும் ெகாண்டுேபானான். 3 பன்பு அதலிருந்த மக்கைள அவன்
ெவளிேயெகாண்டுேபாய்,அவர்கைளவாள்களும்,கடப்பாைரகளும்,ேகாடரிகளும்
ெசய்க ற பணியல் பலவந்தமாக உட்படுத்த ; இப்படி அம்ேமானிய மக்களின்
பட்டணங்களுக்ெகல்லாம் தாவீது ெசய்து, எல்லா மக்கேளாடு எருசேலமிற்குத்
தரும்பனான்.

ெபலிஸ்தர்கேளாடுயுத்தம்
4 அதற்குப்பன்பு ேகேசரிேல ெபலிஸ்தர்கேளாடு யுத்தம் உண்டாயற்று;

அப்ெபாழுது ஊசாத்தயனாகய ச ப்ெபக்காய் இராட்சத சந்ததயர்களில்
ஒருவனான ச ப்பாய என்பவைனக் ெகான்றான்; அதனால் அவர்கள்
அடக்கப்பட்டார்கள். 5 தரும்பப் ெபலிஸ்தர்கேளாடு யுத்தம் உண்டாக றேபாது,
யாவீரின் மகனாகய எல்க்கானான் காத்தூரானாகய ேகாலியாத்தன்
சேகாதரனான லாேகமிையக் ெகான்றான்; அவனுைடய ஈட்டிக் தாங்கு
ெநய்க றவர்களின் பைடமரம் அளவு ெபரிதாக இருந்தது. 6 மறுபடியும் ஒரு
யுத்தம் காத்த ேல நடந்தேபாது, அங்ேக உயரமான ஒரு மனிதன் இருந்தான்;
அவனுக்கு ஆறு ஆறு வரலாக இருபத்துநான்கு வ ரல்கள் இருந்தது, அவனும்
இராட்சதசந்ததயாகஇருந்து, 7இஸ்ரேவைலசப த்தான்;தாவீதன்சேகாதரனாகய
ச ேமயாவன் மகன் ேயானத்தான் அவைனக் ெகான்றான். 8 காத்தூரிலிருந்த
இராட்சதனுக்குப்ப றந்தஇவர்கள்தாவீதன்ைகயனாலும்அவனுைடயவீரர்களின்
ைகயனாலும்இறந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 21
தாவீதுவீரர்கைளக்கணக்ெகடுத்தல்

1 சாத்தான் இஸ்ரேவலுக்கு வேராதமாக எழும்ப , இஸ்ரேவைலக்
கணக்ெகடுக்க தாவீைதத் தூண்டிவட்டது. 2 அப்படிேய தாவீது ேயாவாைபயும்,
பைடத்தளபத கைளயும் ேநாக்க : நீங்கள் ேபாய், ெபெயர்ெசபாதுவங்க
தாண்வைர இருக்க ற இஸ்ரேவைல எண்ணி, அவர்களின் எண்ணிக்ைகைய
நான் அறயும்படி என்னிடத்தல் ெகாண்டு வாருங்கள் என்றான். 3 அப்ெபாழுது
ேயாவாப்: ெயேகாவாவுைடய மக்கள் இப்ேபாது இருக்க றைதவ ட நூறு
மடங்காக அவர் ெபருகச்ெசய்வாராக; ஆனாலும் ராஜாவாகய என்னுைடய
ஆண்டவேன, அவர்கள் எல்ேலாரும் என்னுைடய ஆண்டவனுக்கு பணிவைட
ெசய்வதல்ைலயா? என்னுைடய ஆண்டவன் இைத ஏன் வசாரிக்கேவண்டும்?
இஸ்ரேவலின்ேமல் குற்றமுண்டாக இது எதற்காக நடக்கேவண்டும் என்றான்.
4 ேயாவாப் அப்படிச் ெசால்லியும், ராஜாவன் வார்த்ைத ேமேலாங்கயதால்,
ேயாவாப் புறப்பட்டு, இஸ்ரேவல் எங்கும் சுற்ற த்த ரிந்து எருசேலமிற்கு வந்து,
5 ேபார் வீரர்கைளக் கணக்ெகடுத்து, எண்ணிக்ைகைய தாவீத டம் ெகாடுத்தான்;
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இஸ்ரேவெலங்கும் பட்டயம் எடுக்கத்தக்கவர்கள் பத ெனாரு லட்சம்ேபர்களும்,
யூதாவல் பட்டயம் எடுக்கத்தக்கவர்கள் நான்குலட்சத்து எழுபதாய ரம்ேபர்களும்
இருந்தார்கள். 6 ஆனாலும் ராஜாவன் வார்த்ைத ேயாவாபுக்கு அருவருப்பாக
இருந்ததால், ேலவ ெபன்யமீன் ேகாத்த ரங்களில் உள்ளவர்கைள அவர்களுைடய
கணக்ெகடுப்ப ற்குள் வராதபடி எண்ணாமற்ேபானான். 7 இந்தக் காரியம்
ேதவனுைடய பார்ைவக்குஆகாததானபடியால் அவர் இஸ்ரேவைலத் தண்டித்தார்.
8 தாவீது ேதவைன ேநாக்க : நான் இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்ததால் மிகவும்
பாவஞ்ெசய்ேதன்;இப்ேபாதும்உம்முைடயஅடிேயனின்அக்க ரமத்ைதநீக்கவடும்;
ெபரிய முட்டாள்தனமாக ெசய்ேதன் என்றான். 9 அப்ெபாழுது ெயேகாவா,
தாவீதன் தீர்க்கதரிச யாக ய காத்துடேன ேபச , 10 நீ தாவீத டம் ேபாய்: மூன்று
காரியங்கைள உனக்கு முன்பாக ைவக்க ேறன்; அைவகளில் ஒரு காரியத்ைதத்
ெதரிந்துெகாள்; அைத நான் உனக்குச் ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவா ெசால்க றார்
என்று ெசால் என்றார். 11 அப்படிேய காத் தாவீத டம் வந்து, அவைன ேநாக்க :
12 மூன்று வருடத்துப் பஞ்சேமா? அல்லது உன்னுைடய எத ரியன் பட்டயம்
உன்ைனப் பன்ெதாடர நீ உன்னுைடய எத ரிகளுக்கு முன்பாக ஓடிப்ேபாகச்
ெசய்யும் மூன்றுமாதத் துரத்துதேலா? அல்லது மூன்றுநாட்கள் ெயேகாவாவுைடய
தூதன் இஸ்ரேவலுைடய எல்ைலெயங்கும் அழிவு உண்டாகும்படி ேதசத்தல்
ந ற்கும் ெயேகாவாவுைடய பட்டயமாகய ெகாள்ைள ேநாேயா? இைவகளில்
ஒன்ைறத் ெதரிந்துெகாள் என்று ெயேகாவா ெசால்க றார். இப்ேபாதும் என்ைன
அனுப்பனவருக்கு நான் என்ன பதல் ெகாண்டுேபாகேவண்டும் என்பைத
ேயாச த்துப்பாரும் என்றான். 13 அப்ெபாழுது தாவீது காத்ைத ேநாக்க : ெகாடிய
ப ரச்சைனயல்அகப்பட்டிருக்க ேறன்;இப்ேபாதுநான்ெயேகாவாவுைடயைகய ேல
வழுேவனாக; அவருைடய இரக்கங்கள் மிகப்ெபரியது; மனிதர்கள் ைகய ேல
வழாமல் இருப்ேபனாக என்றான். 14 ஆைகயால் ெயேகாவா இஸ்ரேவலிேல
ெகாள்ைள ேநாைய வரச்ெசய்தார்; அதனால் இஸ்ரேவலில் எழுபதாய ரம்ேபர்
இறந்தார்கள். 15 எருசேலைமயும் அழிக்க ேதவன் ஒரு தூதைன அனுப்பனார்;
ஆனாலும் அவன் அழிக்கும்ேபாது ெயேகாவா பார்த்து, அந்தத் தீங்குக்கு
மனேவதைனயைடந்து, அழிக்க ற தூதைன ேநாக்க : ேபாதும்; இப்ேபாது உன்
ைகைய நறுத்து என்றார்; ெயேகாவாவுைடய தூதன் எபூசயனாகய ஒர்னானின்
ேபாரடிக்க ற களத்த ற்கு அருகல் நன்றான். 16 தாவீது தன்னுைடய கண்கைள
ஏெறடுத்து, பூமிக்கும் வானத்த ற்கும் நடுேவ ந ற்க ற ெயேகாவாவுைடய தூதன்
உருவன பட்டயத்ைதத் தன்னுைடய ைகயல் ப டித்து, அைத எருசேலமின்ேமல்
நீட்டியருக்கக் கண்டான்; அப்ெபாழுது தாவீதும் மூப்பர்களும் சாக்ைகப்
ேபார்த்துக்ெகாண்டு முகங்குப்புற வழுந்தார்கள். 17 தாவீது ேதவைன ேநாக்க :
மக்கைள எண்ணச்ெசான்னவன் நான் அல்லேவா? நான்தான் பாவம் ெசய்ேதன்;
தீங்குநடக்கச்ெசய்ேதன்;இந்தஆடுகள்என்னெசய்தது? என்னுைடயேதவனாகய
ெயேகாவாேவ, தண்டிக்கும்படி உம்முைடய கரம் உம்முைடய மக்களுக்கு
வேராதமாக இராமல், எனக்கும் என்னுைடய தகப்பன் வீட்டிற்கும் வ ேராதமாக
இருப்பதாக என்றான். 18 அப்ெபாழுது எபூசயனாகய ஒர்னானின் ேபாரடிக்க ற
களத்த ேல ெயேகாவாவுக்கு ஒரு பலிபீடத்ைத உண்டாக்கும்படி, தாவீது அங்ேக
ேபாகேவண்டுெமன்று தாவீதுக்குச் ெசால் என்று ெயேகாவாவுைடய தூதன்
காத்துக்குக் கட்டைளய ட்டான். 19 அப்படிேய தாவீது ெயேகாவாவன் நாமத்த ேல
காத் ெசான்ன வார்த்ைதயன்படி ேபானான். 20 ஒர்னான் தரும்ப ப் பார்த்தான்;
அவனும்அவேனாடிருக்க றஅவனுைடயநான்குமகன்களும்அந்தேதவதூதைனக்
கண்டு ஒளிந்துெகாண்டார்கள்; ஒர்னாேனா ேபாரடித்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
21 தாவீது ஒர்னானிடம் வந்தேபாது, ஒர்னான் கவனித்து தாவீைதப் பார்த்து,
அவனுைடய களத்தலிருந்து புறப்பட்டுவந்து, தைரவைர குனிந்து தாவீைத
வணங்கனான். 22 அப்ெபாழுது தாவீது ஒர்னாைன ேநாக்க : இந்தக் களத்தன்
நலத்த ேல நான் ெயேகாவாவுக்கு ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டும்படி அைத எனக்குக்
ெகாடு; வாைத மக்கைளவ ட்டு நறுத்தப்பட, எனக்கு அைத உரிய வைலக்குக்
ெகாடு என்றான். 23 ஒர்னான் தாவீைத ேநாக்க : ராஜாவாகய என்னுைடய
ஆண்டவன் அைத வாங்க க் ெகாண்டு, தம்முைடய பார்ைவக்கு நலமானபடி
ெசய்வாராக; இேதா, சர்வாங்க தகனங்களுக்கு மாடுகளும், வறகுக்குப்
ேபாரடிக்க ற உருைளகளும், உணவுபலிக்குக் ேகாதுைமயும் ஆகய யாைவயும்



1 நாளாகமம்அத்தயாயம் 21:24 565 1 நாளாகமம்அத்தயாயம் 22:12

ெகாடுக்க ேறன் என்றான். 24 அதற்கு தாவீது ராஜா ஒர்னாைன ேநாக்க :
அப்படியல்ல, நான் உன்னுைடயைத இலவசமாக வாங்க , ெயேகாவாவுக்குச்
சர்வாங்க தகனத்ைதப் பலிய டாமல், அைத உரிய வைலக்கு வாங்குேவன் என்று
ெசால்லி, 25 தாவீது அந்த நலத்த ற்கு அறுநூறு ேசக்கல் எைடயுள்ள ெபான்ைன
ஒர்னானுக்குக் ெகாடுத்து, 26 அங்ேக ெயேகாவாவுக்கு ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டி,
சர்வாங்க தகனபலிகைளயும் சமாதான பலிகைளயும் ெசலுத்த , ெயேகாவாைவ
ேநாக்க வண்ணப்பம்ெசய்தான்; அப்ெபாழுது அவர் வானத்தலிருந்து சர்வாங்க
தகனபலிபீடத்தன்ேமல் இறங்கன அக்கனியனால் அவனுக்கு மறுஉத்த ரவு
ெகாடுத்ததுமல்லாமல், 27 ேதவதூதன் தன்னுைடய பட்டயத்ைத உைறய ேல
தரும்பப் ேபாடேவண்டும்என்றுெயேகாவாஅவனுக்குச்ெசான்னார்.

28 எபூசயனாகய ஒர்னானின் களத்த ேல ெயேகாவா தனக்கு பதல்
ெசான்னைத தாவீது அந்த காலத்த ேல கண்டு அங்ேகேய பலிய ட்டான்.
29 ேமாேச வனாந்த ரத்தல் உண்டாக்கன ெயேகாவா தங்குமிடமும் சர்வாங்க
தகனபலிபீடமும் அக்காலத்த ேல க ப ேயானின் ேமட்டில் இருந்தது. 30 தாவீது
ெயேகாவாவுைடய தூதனின் பட்டயத்த ற்குப் பயந்தருந்தபடியால், அவன்
ேதவசந்ந தயல்ேபாய்வ சாரிக்கமுடியாமலிருந்தது.

அத்த யாயம் 22
1அப்ெபாழுது தாவீது: ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய ஆலயம் இருக்கும் இடம்

இதுேவ; இஸ்ரேவல் பலியடும் சர்வாங்க தகனபலிபீடம்இருக்கும்இடமும்இதுேவ
என்றான்.

ஆலயத்தற்கானஆயத்தம்
2 பன்பு தாவீது இஸ்ரேவல் ேதசத்தலிருக்கற அந்நய ேதசத்தார்கைளக்

கூடிவரச்ெசய்து, ேதவனுைடய ஆலயத்ைதக் கட்டுவதற்கான கற்கைள ெவட்டிப்
பயன்படுத்தும் ெகாத்தனார்கைள ஏற்படுத்தனான். 3 தாவீது வாசல்களின்
கதவுகளுக்கு ேவண்டிய ஆணிகளுக்கும் கீல்களுக்கும் அதகமான இரும்ைபயும்,
எைடேபாட முடியாத ஏராளமான ெவண்கலத்ைதயும், 4 எண்ணமுடியாத
அளவு ேகதுருமரங்கைளயும் சம்பாத த்தான்; சீேதானியர்களும், தீரியர்களும்
தாவீதுக்கு அதகமான ேகதுருமரங்கைளக் ெகாண்டுவந்தார்கள். 5 தாவீது:
என்னுைடய மகனாகய சாெலாேமான் வாலிபனும் இைளஞனுமாக இருக்க றான்;
ெயேகாவாவுக்குக் கட்டப்படும் ஆலயம் சகல ேதசங்களிலும் புகழும் மகைமயும்
உைடயதாக வளங்கும்படி மிகப்ெபரியதாயருக்க ேவண்டும்; ஆைகயால்
அதற்காக ேவண்டியைவகைள இப்ெபாழுேத ேசமிக்க ெசய்யேவண்டும் என்று
ெசால்லி, தாவீது தன்னுைடய மரணத்தற்கு முன்ேன அதகமாக ஆயத்தம்
ெசய்துைவத்தான். 6 அவன் தன்னுைடய மகனாகய சாெலாேமாைன அைழத்து,
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு ஆலயத்ைதக் கட்டுவதற்காக
அவனுக்குக் கட்டைளெகாடுத்து, 7 சாெலாேமாைன ேநாக்க : என்னுைடய
மகேன, நான் என்னுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவன் நாமத்த ற்கு ஒரு
ஆலயத்ைதக் கட்ட என்னுைடய இருதயத்தல் நைனத்தருந்ேதன். 8 ஆனாலும்
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக : நீ அத கமான இரத்தத்ைதச்
ச ந்த , ெபரிய யுத்தங்கைளச் ெசய்தாய்; நீ என்னுைடய நாமத்த ற்கு ஆலயத்ைதக்
கட்டேவண்டாம்; எனக்கு முன்பாக மிகுதயான இரத்தத்ைதத் தைரய ேல
ச ந்தச்ெசய்தாய். 9 இேதா, உனக்குப் ப றக்கப்ேபாக ற மகன் அைமதயுள்ள
ஆண்மகனாக இருப்பான்; சுற்ற இருக்கும் அவனுைடய எத ரிகைளெயல்லாம்
வலக்க அவைன அமர்ந்தருக்கச் ெசய்ேவன்; ஆைகயால் அவனுைடய ெபயர்
சாெலாேமான் என்னப்படும்; அவனுைடய நாட்களில் இஸ்ரேவலின்ேமல்
சமாதானத்ைதயும் அைமதையயும் ெகாடுப்ேபன். 10 அவன் என்னுைடய
நாமத்த ற்கு ஆலயத்ைதக் கட்டுவான்; அவன் எனக்கு மகனாக இருப்பான்,
நான் அவனுக்கு தகப்பனாக இருப்ேபன்; இஸ்ரேவைல ஆளும் அவனுைடய
ராஜாங்கத்தன்சங்காசனத்ைதஎன்ெறன்ைறக்கும் நைலப்படுத்துேவன்என்றார்.
11 இப்ேபாதும் என்னுைடய மகேன, நீ பாக்கயவானாக இருந்து, ெயேகாவா
உன்ைனக்குறத்துச் ெசான்னபடிேய உன்னுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
ஆலயத்ைதக் கட்டும்படி, அவர் உன்னுடேன இருப்பாராக. 12 ெயேகாவா
உனக்கு ஞானத்ைதயும் உணர்ைவயும் ெகாடுத்து, உன்னுைடய ேதவனாகய
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ெயேகாவாவன்நயாயப்ப ரமாணத்ைதக்ைகக்ெகாண்டு,இஸ்ரேவைலஆளும்படி
உனக்குக் கட்டைளயடுவாராக. 13 ெயேகாவா இஸ்ரேவலுக்காக ேமாேசக்குக்
கற்ப த்த கட்டைளகைளயும் சட்டங்கைளயும் ெசய்ய நீ கவனமாக இருந்தால்
பாக்கயவானாக இருப்பாய்; நீ பலங்ெகாண்டு ைதரியமாக இரு, பயப்படாமலும்
கலங்காமலும் இரு. 14இேதா, நான் என்னுைடய சறுைமய ேல ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்காக ஒரு லட்சம் தாலந்து ெபான்ைனயும், பத்து லட்சம் தாலந்து
ெவள்ளிையயும், எைடேபாடமுடியாதஅத கமானெவண்கலத்ைதயும்இரும்ைபயும்
ேசமித்தும், மரங்கைளயும் கற்கைளயும் ேசமித்தும் ைவத்ேதன்; நீ இன்னும்
அைவகளுக்கு அதகமாக ஆயத்தம் ெசய்வாய். 15 ேவைல ெசய்யத்தக்க
த ரளான ச ற்ப களும், தச்சர்களும், ெகாத்தனார்களும், எந்த ேவைலயலும்
தறைமவாய்ந்தவர்களும் உன்ேனாடு இருக்கறார்கள். 16 ெபான்னுக்கும்,
ெவள்ளிக்கும், ெவண்கலத்தற்கும், இரும்புக்கும் கணக்கல்ைல; நீ எழுந்து
காரியத்ைத நடத்து; ெயேகாவா உன்ேனாடுஇருப்பாராக என்றான். 17தன்னுைடய
மகனாகய சாெலாேமானுக்கு உதவெசய்ய, தாவீது இஸ்ரேவலின் ப ரபுக்கள்
அைனவருக்கும் கற்ப த்துச் ெசான்னது: 18 உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா
உங்கேளாடு இருந்து நான்கு தைசயலும் உங்களுக்கு இைளப்பாறுதைலத்
தந்தார் அல்லவா? ேதசத்தன் குடிகைள என்னுைடய ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்;
ெயேகாவாவுக்கு முன்பாகவும், அவருைடய மக்களுக்கு முன்பாகவும், ேதசம்
கீழ்ப்பட்டிருக்க றது. 19 இப்ேபாதும் நீங்கள் உங்கள் இருதயத்ைதயும்,
உங்கள் ஆத்துமாைவயும், உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ ேதடுவதற்கு
ேநராக்க , ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையயும், ேதவனுைடய
பரிசுத்தப் பணிெபாருட்கைளயும், ெயேகாவாவுைடய நாமத்த ற்குக் கட்டப்படும்
அந்த ஆலயத்த ற்குள் ெகாண்டுேபாகும்படி, நீங்கள் எழுந்து, ேதவனாகய
ெயேகாவாவன்பரிசுத்தஇடத்ைதக்கட்டுங்கள்என்றான்.

அத்த யாயம் 23
ேலவயர்கள்

1 தாவீது வயது ெசன்றவனும் பூரண வயதுள்ளவனுமானேபாது, தன்னுைடய
மகனாகய சாெலாேமாைன இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக்கனான்.
2இஸ்ரேவலின் எல்லாப் ப ரபுக்கைளயும், ஆசாரியர்கைளயும், ேலவயர்கைளயும்
கூடிவரும்படிச் ெசய்தான். 3 அப்ெபாழுது முப்பது வயதுமுதல் அதற்கு
ேமற்பட்ட ேலவயர்கள் ெபயர்ெபயராக எண்ணப்பட்டார்கள்; தைலதைலயாக
எண்ணப்பட்ட அவர்களுைடய எண்ணிக்ைக முப்பத்ெதட்டாய ரம். 4 அவர்களில்
இருபத்துநான்காய ரம்ேபர் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் ேவைலைய
வசாரிக்க றவர்களும், ஆறாய ரம்ேபர் தைலவர்களும் அலுவலர்களும் என்றும்,
5 நான்காய ரம்ேபர் வாசல் காக்க றவர்களாக இருக்கேவண்டும் என்றும்,
துத ெசய்வற்கு தான் ெசய்துைவத்த கீதவாத்தயங்களால் நான்காய ரம்ேபர்
ெயேகாவாைவ துதக்க றவர்களாக இருக்கேவண்டும் என்றும் தாவீது ெசால்லி,
6 அவர்கைள ேலவயன் மகன்களாகய ெகர்ேசான், ேகாகாத், ெமராரி
என்பவர்களுைடய குழுக்களின்படி ப ரித்தான். 7ெகர்ேசானியர்களில், லாதானும்,
சீேமயும் இருந்தார்கள். 8 லாதானின் மகன்கள் ெயக ேயல், ேசத்தாம், ேயாேவல்
என்னும்மூன்றுேபர்;இவர்களில்முந்தனவன்தைலவனாகஇருந்தான். 9சீேமயன்
மகன்கள் ெசேலாமித், ஆச ேயல், ஆரான் என்னும் மூன்று ேபர்; இவர்கள் லாதான்
வம்சத்தார்களின் தைலவர்களாக இறந்தார்கள். 10 யாகாத், சீனா, எயூஷ், ெபரீயா
என்னும் நான்குேபர்களும் சீேமயன் மகன்களாக இருந்தார்கள். 11 யாகாத்
தைலவனாக இருந்தான்; சீனா இரண்டாம் மகனாக இருந்தான்; எயூஷ க்கும்
ெபரீயாவுக்கும் அேநகம் மகன்கள் இல்லாததால், அவர்கள் தகப்பன்மார்களின்
குடும்பத்தார்களில்ஒேரவம்சமாக எண்ணப்பட்டார்கள்.

ேகாகாத்தயர்கள்
12 ேகாகாத்தன் மகன்கள் அம்ராம், இத்ேசயார், எப்ேரான், ஊசேயல்

என்னும் நான்குேபர். 13 அம்ராமின் மகன்கள் ஆேரான், ேமாேச என்பவர்கள்;
ஆேரானும் அவனுைடய மகன்களும் பரிசுத்தத்த ற்குப் பரிசுத்தமான இடத்ைத
என்ெறன்ைறக்கும் பரிசுத்தமாகக் காக்கவும், என்ைறக்கும் ெயேகாவாவுக்கு
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முன்பாக தூபங்காட்டவும், அவருக்கு ஆராதைன ெசய்யவும், அவர் நாமத்த ேல
ஆசீர்வாதம் ெகாடுக்கவும் ப ரித்துைவக்கப்பட்டார்கள். 14 ேதவனுைடய
மனிதனாகய ேமாேசயன் மகன்கேளா, ேலவ ேகாத்த ரத்தார்களுக்குள்
எண்ணப்பட்டார்கள். 15 ேமாேசயன் மகன்கள் ெகர்ேசாம் எலிேயசர் என்பவர்கள்.
16ெகர்ேசாமின்மகன்களில்ெசபுேவல்தைலவனாகஇருந்தான். 17எலிேயசருைடய
மகன்களில் ெரகப யா என்னும் அவனுைடய மகன் தைலவனாக இருந்தான்;
எலிேயசருக்கு ேவேற மகன்கள் இல்ைல; ெரகபயாவன் மகன்கள் அேநகராக
இருந்தார்கள். 18இத்ேசயாரின் மகன்களில் ெசேலாமித் தைலவனாக இருந்தான்.
19 எப்ேரானின் மகன்களில் எரியா என்பவன் தைலவனாக இருந்தான்;
இரண்டாவது அமரியா, மூன்றாவது யாகாச ேயல், நான்காவது எக்காமியாம்.
20ஊசேயலின்மகன்களில்மீகா என்பவன்தைலவனாகஇருந்தான்;இரண்டாவது
இஷயா.

ெமராரியர்கள்
21 ெமராரியன் மகன்கள் மேகலி, மூச என்பவர்கள்; மேகலியன் மகன்கள்

எெலயாசார், கீஸ் என்பவர்கள். 22 எெலயாசார் மரணமைடக றேபாது,
அவனுக்கு மகள்கேள அன்ற மகன்கள் இல்ைல; கீசன் மகன்களாகய
இவர்களுைடய சேகாதரர்கள் இவர்கைளத் தருமணம் ெசய்தார்கள்.
23 மூசயன் மகன்கள் மகலி, ஏேதர், எேரேமாத் என்னும் மூன்றுேபர். 24 தங்கள்
ப தாகளுைடய குடும்பங்களின்படி, தகப்பன்மார்களில் தைலவனாக இருந்த
ேலவ சந்தத களின்படி ெபயர்ெபயராக குற க்கப்பட்டபடி, தைலதைலயாக
எண்ணப்பட்டஇருபதுவயதுமுதல்அதற்குேமற்பட்டஇவர்களுைடயசந்ததயார்கள்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்துப் பணிவைடையச் ெசய்தார்கள். 25 இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவா தமது மக்கைள இைளப்பாறயருக்கச்ெசய்தார்; அவர்*
என்ெறன்ைறக்கும் எருசேலமில் தங்குவார் என்றும், 26 இனி ேலவயர்கள்
தங்குமிடத்ைதயாவதுஅதன்ஊழியத்தல்அதன்பணிெபாருட்களில்எைதயாவது
சுமக்கத்ேதைவயல்ைலஎன்றும், 27தாவீதுஅவர்கைளக்குறத்துச்ெசான்னகைடச
வார்த்ைதகளின்படிேய, ேலவ மகன்களில் எண்ணிக்ைகக்கு உட்பட்டவர்கள்
இருபது வயதுமுதல் அதற்கு ேமற்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள். 28 அவர்கள்
ஆேரானுைடய மகன்களின் கீழ் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் ஊழியமாக
நன்று, ப ராகாரங்கைளயும், அைறகைளயும், எல்லா பரிசுத்த பணிெபாருட்களின்
சுத்த கரிப்ைபயும், ேதவனுைடய ஆலயத்தன் ஆராதைனயன் ேவைலையயும்
வ சாரிப்பதும், 29 சமுகத்து அப்பங்கைளயும், உணவுபலிக்கு ெமல்லிய மாைவயும்,
புளிப்ப ல்லாத அத ரசங்கைளயும், சட்டிகளிேல ெசய்க றைதயும் சுடுகறைதயும்,
த ட்டமான எல்லா எைடையயும் அளைவயும் வ சாரிப்பதும், 30 நாள்ேதாறும்
காைலயலும் மாைலயலும் ெயேகாவாைவப் ேபாற்ற த் துத த்து, ஓய்வு
நாட்களிலும், அமாவாைசகளிலும், பண்டிைககளிலும், ெயேகாவாவுக்கு சர்வாங்க
தகனபலிகள் ெசலுத்தப்படுக ற எல்லா ேவைளகளிலும், 31 எண்ணிக்ைகக்கு
உள்ளான அவர்கள் தங்களுக்கு நயமிக்கப்பட்டபடிேய, எப்ெபாழுதும் அதன்படி
ெசய்ய, ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக ந ற்பதும், 32 ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன்
காவைலயும் பரிசுத்த இடத்தன் காவைலயும் தங்களுைடய சேகாதரர்களாகய
ஆேரானுைடய மகன்களின் காவைலயும் காப்பதும், ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தன்பணிவைடையச்ெசய்வதும்,அவர்கள்ேவைலயாகஇருந்தது.

அத்த யாயம் 24
ஆசாரியர்களின்ப ரிவுகள்

1 ஆேரான் சந்தத களின் ப ரிவுகளாவன: ஆேரானின் மகன்கள் நாதாப்,
அபயூ, எெலயாசார், இத்தாமார் என்பவர்கள். 2 நாதாபும், அபயூவும் மகன்கள்
இல்லாமல் தங்களுைடய தகப்பனுக்கு முன்ேன இறந்ததால் எெலயாசாரும்
இத்தாமாரும் ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்தார்கள். 3 தாவீது சாேதாக்ைகக்ெகாண்டு
எெலயாசாரின் சந்தத கைளயும், அகெமேலக்ைகக்ெகாண்டு இத்தாமாரின்
சந்தத கைளயும் அவர்கள் ெசய்யேவண்டிய ஊழியத்த ற்கு முைறப்படி
அவர்கைளப் ப ரித்தான். 4 அவர்கைளப் ப ரிக்க றேபாது, இத்தாமாரின்

* அத்த யாயம் 23:25 23:25அவர்கள்
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சந்தத கைளவ டஎெலயாசாரின்சந்தத களுக்குள்ேளதைலவர்கள்அதகமானேபர்
இருந்ததால், எெலயாசாரின் மகன்களில் பதனாறுேபர் தங்களுைடய
ப தாக்களுைடய குடும்பத்த ற்கும், இத்தாமாரின் மகன்களில் எட்டுேபர்
தங்கள் ப தாக்களுைடய குடும்பத்த ற்கும் தைலவர்களாக ைவக்கப்பட்டார்கள்.
5 எெலயாசாரின் சந்ததயாரிலும் இத்தாமாரின் சந்ததயாரிலும், பரிசுத்த
இடத்த ற்கும், ேதவனுக்கு அடுத்த காரியங்களில் ப ரபுக்களாக இருக்கும்படி,
இவர்களுக்கும் அவர்களுக்கும் வத்தயாசம்ெசய்யாமல் சீட்டுப்ேபாட்டு
அவர்கைளப் ப ரித்தார்கள். 6 ேலவயர்களில் எழுத்தாளனாகய ெசமாயா
என்னும் ெநதெனேயலின் மகன், ராஜாவுக்கும், ப ரபுக்களுக்கும், ஆசாரியனாகய
சாேதாக்குக்கும், அபயத்தாரின் மகனாகய அகெமேலக்குக்கும், ஆசாரியர்களும்
ேலவயர்களுமான குடும்பத்தார்களின் தைலவர்களுக்கு முன்பாக அவர்கள்
ெபயர்கைள எழுதனான்; ஒரு குடும்பத்தன் சீட்டு எெலயாசாரின் சந்தத க்கு
வழுந்தது; பன்பு அப்படிேய இத்தாமாருக்கும் வழுந்தது. 7 முதலாவது சீட்டு
ேயாயாரீப ற்கும், இரண்டாவது ெயதாயாவற்கும், 8 மூன்றாவது ஆரிமிற்கும்,
நான்காவது ெசேயாரீமிற்கும், 9 ஐந்தாவது மல்கயாவற்கும், ஆறாவது
மியாமீனிற்கும், 10 ஏழாவது அக்ேகாத்ச ற்கும், எட்டாவது அபயாவற்கும்,
11ஒன்பதாவதுெயசுவாவற்கும், பத்தாவதுெசக்கனியாவற்கும், 12பத ேனாராவது
எலியாச ப ற்கும், பன்னிெரண்டாவது யாக்கீமிற்கும், 13 பதன்மூன்றாவது
உப்பாவற்கும், பதனான்காவது எெசெபயாப ற்கும், 14 பதைனந்தாவது
பல்காவற்கும், பதனாறாவது இம்ேமரிற்கும், 15 பத ேனழாவது ஏசீரிற்கும்,
பத ெனட்டாவது அப்ேசச ற்கும், 16 பத்ெதான்பதாவது ெபத்தகயாவற்கும்,
இருபதாவது எெகெசக்க ேயலிற்கும், 17 இருபத்ேதாராவது யாகனிற்கும்,
இருபத்த ரண்டாவது காமுேவலிற்கும், 18 இருபத்துமூன்றாவது ெதலாயாவற்கும்,
இருபத்துநான்காவது மாச யாவற்கும் வழுந்தது. 19 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவா அவர்களுைடய தகப்பனாகய ஆேரானுக்குக் கற்ப த்தபடிேய,
அவர்கள் அவனுைடய கட்டைளயன்படி, தங்கள் ெசயல்முைற வரிைசகளில்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குள் நுைழயும் அவர்களுைடய ஊழியத்த ற்காகச்
ெசய்யப்பட்டவகுப்புகள்இைவகேள.

மீதமுள்ளேலவயர்கள்
20 ேலவயன் மற்ற சந்தத களுக்குள்ேள இருக்கற அம்ராமின் சந்ததயல்

சூபேவலும், சூபேவலின் சந்ததயல் எேகதயாவும், 21 ெரகபயாவன்
சந்ததயல் மூத்தவனாகய இஷயாவும், 22 இத்சாரியர்களில் ெசெலேமாத்தும்,
ெசெலேமாத்தன் சந்ததயல் யாகாத்தும், 23 எப்ேரானின் சந்ததயல்
மூத்தவனாகய எரியாவும், இரண்டாம் மகனாகய அமரியாவும், மூன்றாம்
மகனாகய யாகாச ேயலும், நான்காம் மகனாகய எக்காமியாமும், 24ஊசேயலின்
சந்ததயல் மீகாவும், மீகாவன் சந்ததயல் சாமீரும், 25 மீகாவன் சேகாதரனாகய
இஷயாவும், இஷயாவன் மகன்களில் சகரியாவும், 26 ெமராரியன் சந்ததயல்
மேகலி, மூச என்பவர்களும், யாச யாவன் சந்ததயல் ேபேனாவும், 27ெமராரியன்
சந்ததயல் யாச யாவன் சந்ததயல் ேபேனா, ேசாகாம், சக்கூர், இப்ரி
என்பவர்களும், 28 மேகலியன் சந்ததயல் மகன்களில்லாத எெலயாசாரும்,
29 கீசன் சந்ததயல் ெயராமிேயலும், 30 மூசயன் சந்ததயல் மகலி, ஏேதர்,
எரிேமாத் என்பவர்களுமாகய இவர்கள் தங்கள் தகப்பன்மார்களுைடய
குடும்பங்களின்படிேய வரிைசப்படுத்தப்பட்ட ேலவயர்கள் இவர்கேள.
31 இவர்களும் ராஜாவாகய தாவீதுக்கும் சாேதாக்குக்கும் அகெமேலக்குக்கும்
ஆசாரியர்களிலும் ேலவயர்களிலும் குடும்பத் தைலவர்களாக இருக்க ற
தைலவர்களுக்கும் முன்பாக, தங்கள் சேகாதரர்களாகய ஆேரானின்
சந்தத ெசய்ததுேபால, தங்களில் இருக்க ற குடும்பத் தைலவர்களான
தைலவர்களுக்கும், அவர்களுைடய ச றய சேகாதரர்களுக்கும் சரிசமமாக சீட்டு
ேபாட்டுக்ெகாண்டார்கள்.

அத்த யாயம் 25
பாடகர்கள்
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1 ேமலும் சுரமண்டலங்களாலும், தம்புருக்களாலும் ைகத்தாளங்களாலும்,
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகற ஆசாப், ஏமான், எதுத்தூன் என்பவர்களின்
மகன்களில் சலைர, தாவீதும் ேதவாலய ேசைனகளின் ப ரபுக்களும்
ஊழியத்த ற்ெகன்று ப ரித்துைவத்தார்கள்; தங்கள் ஊழியத்தன் ெசய்ைகக்குக்
குறத்துைவக்கப்பட்ட மனிதர்களின் எண்ணிக்ைகயாவது: 2 ராஜாவுைடய
கட்டைளயன்படித் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகற ஆசாப்பனிடத்தலிருக்கற,
ஆசாப்பன் மகன்களில் சக்கூர், ேயாேசப்பு, ெநதானியா, அஷாேரலா
என்பவர்களும், 3 ெயேகாவாைவப் ேபாற்ற த் துத த்துத் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லுகற தங்கள் தகப்பனாகய எதுத்தூனினிடம் சுரமண்டலங்கைள
வாச க்க, எதுத்தூனின் மகன்களாகய ெகதலியா, ேசரீ, எஷாயா, அஷபயா,
மத்த த்தயா என்னும் ஆறுேபரும், 4 ெகாம்ைபத் ெதானிக்கச்ெசய்ய,
ேதவனுைடய காரியத்தல் ராஜாவுக்கு தீர்க்கதரிச யான வாலிபனாகய ஏமானின்
மகன்களான புக்கயா, மத்தனியா, ஊசேயல், ெசபுேவல், எரிேமாத், அனனியா,
அனானி, எலியாத்தா, க தல்த , ெராமந்த ேயசர், ேயாஸ்ெபகாஷா, மேலாத்த ,
ஒத்த ர், மகாச ேயாத் என்பவர்களுேம. 5 இவர்கள் எல்ேலாரும் ஏமானின்
மகன்களாக இருந்தார்கள்; ேதவன் ஏமானுக்குப் பதனான்கு மகன்கைளயும்
மூன்று மகள்கைளயும் ெகாடுத்தார். 6 இவர்கள் அைனவரும் ராஜாவுைடய
கட்டைளப்படிக் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தல் தாளங்கள் தம்புருக்கள்
சுரமண்டலங்களாகய கீதவாத்தயம் வாச க்க, ேதவனுைடய ஆலயத்தன்
ஊழியமாக அவரவர் தங்கள் தங்கள் தகப்பன்மார்களாகய ஆசாப், எதுத்தூன்,
ஏமான் என்பவர்களிடத்தல்இருந்தார்கள். 7ெயேகாவாைவப் பாடும் பாட்டுகைளக்
கற்றுக்ெகாண்டு, த றைமவாய்ந்தவர்கள் தங்களுைடய சேகாதரர்கேளாடு
அவர்கள் எண்ணிக்ைகக்கு இருநூற்று எண்பத்ெதட்டுப்ேபர்களாக இருந்தார்கள்.
8 அவர்களில் ச றயவனும் ெபரியவனும், ஆசானும், மாணவனும், சரிசமமாக
முைறவரிைசக்காக சீட்டு ேபாட்டுக்ெகாண்டார்கள். 9 முதலாவது சீட்டு ஆசாப்
வம்சமான ேயாேசப்பன் குடும்பத்தல் உள்ளவர்களுக்கும், இரண்டாவது
ெகதலியா குடும்பத்தல், அவனுைடய சேகாதரர்கள், அவனுைடய மகன்கள்
என்றும் பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும், 10 மூன்றாவது சக்கூர், அவனுைடய
மகன்கள், அவனுைடய சேகாதரர்கள் என்னும் பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும்,
11 நான்காவது இஸ்ரி, அவனுைடய மகன்கள், அவனுைடய சேகாதரர்கள்
என்னும் பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும், 12 ஐந்தாவது ெநதானியா, அவனுைடய
மகன்கள், அவனுைடய சேகாதரர்கள் என்னும் பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும்,
13 ஆறாவது புக்கயா, அவனுைடய மகன்கள், அவனுைடய சேகாதரர்கள்
என்னும் பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும், 14 ஏழாவது எசேரலா, அவனுைடய
மகன்கள், அவனுைடய சேகாதரர்கள் என்னும் பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும்,
15 எட்டாவது எஷாயா, அவனுைடய மகன்கள், அவனுைடய சேகாதரர்கள்
என்னும் பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும், 16 ஒன்பதாவது மத்தனியா, அவனுைடய
மகன்கள், அவனுைடய சேகாதரர்கள் என்னும் பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும்,
17 பத்தாவது ச ேமயா, அவனுைடய மகன்கள், அவனுைடய சேகாதரர்கள் என்னும்
பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும், 18 பத ேனாராவது அசாரிேயல், அவனுைடய
மகன்கள் அவனுைடய சேகாதரர்கள் என்னும் பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும்,
19பன்னிரண்டாவதுஅஷாபயா,அவனுைடயமகன்கள்,அவனுைடயசேகாதரர்கள்
என்னும் பன்னிெரண்டுநபர்களுக்கும், 20பதன்மூன்றாவதுசுபேவல், அவனுைடய
மகன்கள், அவனுைடய சேகாதரர்கள் என்னும் பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும்,
21 பதனான்காவது மத்த த்தயா, அவனுைடய மகன்கள், அவனுைடய
சேகாதரர்கள் என்னும் பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும், 22 பதைனந்தாவது
எேரேமாத், அவனுைடய மகன்கள், அவனுைடய சேகாதரர்கள் என்னும்
பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும், 23 பதனாறாவது அனனியா, அவனுைடய
மகன்கள், அவனுைடய சேகாதரர்கள் என்னும் பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும்,
24 பத ேனழாவது ேயாஸ்ேபக்காஷா, அவனுைடய மகன்கள், அவனுைடய
சேகாதரர்கள் என்னும் பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும், 25 பத ெனட்டாவது அனானி,
அவனுைடய மகன்கள், அவனுைடய சேகாதரர்கள் என்னும் பன்னிெரண்டு
நபர்களுக்கும், 26 பத்ெதான்பதாவது மேலாத்த , அவனுைடய மகன்கள்,
அவனுைடய சேகாதரர்கள் என்னும் பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும், 27இருபதாவது
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எலியாத்தா, அவனுைடய மகன்கள், அவனுைடய சேகாதரர்கள் என்னும்
பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும், 28 இருபத்ேதாராவது ஒத்த ர், அவனுைடய
மகன்கள், அவனுைடய சேகாதரர்கள் என்னும் பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும்,
29இருபத்த ரண்டாவது க தல்த , அவனுைடய மகன்கள், அவனுைடய சேகாதரர்கள்
என்னும் பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும், 30 இருபத்துமூன்றாவது மகாச ேயாத்,
அவனுைடய மகன்கள், அவனுைடய சேகாதரர்கள் என்னும் பன்னிெரண்டு
நபர்களுக்கும், 31 இருபத்துநான்காவது ெராமந்த ேயசர், அவனுைடய மகன்கள்,
அவனுைடயசேகாதரர்கள்என்னும்பன்னிெரண்டுநபர்களுக்கும்வழுந்தது.

அத்த யாயம் 26
காவலர்கள்

1 ஆலயத்தன் வாசல்காக்க றவர்களின் ப ரிவுகளாவன: ேகாராக யர்கள்
சந்ததயான ஆசாபன் சந்ததய ேல ேகாேரயன் மகன் ெமெஷேலமியா
என்பவன், 2 ெமெஷேலமியாவன் மகன்கள் மூத்தவனாகய சகரியாவும்,
3 ெயதயாேயல், ெசபதயா, யதனிேயல், ஏலாம், ேயாகனான், எலிேயானாய்
என்னும் இரண்டாம் மூன்றாம் நான்காம் ஐந்தாம் ஆறாம் ஏழாம் மகன்களும்,
4 ஓேபத்ஏேதாமின் மகன்கள் மூத்தவனாகய ெசமாயாவும், 5 ேயாசபாத்,
ேயாவாக், சாக்கார், ெநதெனேயல், அம்மிேயல், இசக்கார், ெபயுள்தாய
என்னும் இரண்டாம் மூன்றாம் நான்காம் ஐந்தாம் ஆறாம் ஏழாம் எட்டாம்
மகன்களுேம; ேதவன் அவைன ஆசீர்வத த்தருந்தார். 6 அவனுைடய மகனாகய
ெசமாயாவுக்கும் மகன்கள் பறந்து, அவர்கள் ெபலசாலிகளாக இருந்து,
தங்களுைடய தகப்பன் குடும்பத்தார்கைளஆண்டார்கள். 7ெசமாயாவுக்கு இருந்த
மகன்கள் ஒத்னியும், ெபலசாலிகளாகய ெரப்பாேயல், ஓேபத், எல்சபாத் என்னும்
அவனுைடய சேகாதரர்களும், எலிகூவும் ெசமகயாவுேம. 8 ஓேபத்ஏேதாமின்
சந்தத களும் அவர்களுைடய மகன்களும், சேகாதரர்களுமாகய ஊழியத்த ற்குப்
பலத்த ெபலசாலிகளான அவர்கெளல்ேலாரும் அறுபத்த ரண்டுேபர்.
9 ெமெஷேலமியாவன் மகன்களும், சேகாதரர்களுமான ெபலசாலிகள்
பதெனட்டுேபர். 10 ெமராரியன் மகன்களில் ஓசா என்பவனுைடய மகன்கள்:
ச ம்ரி என்னும் தைலவன்; இவன் மூத்தவனாக இல்லாவ ட்டாலும் இவனுைடய
தகப்பன் இவைனத் தைலவனாக ைவத்தான். 11இல்க்கயா, ெதபலியா, சகரியா
என்னும்இரண்டாம்மூன்றாம்நான்காம்மகன்களானவர்கள்;ஓசாவன்மகன்களும்
சேகாதரர்களும்எல்லாம்பதன்மூன்றுேபர். 12காவல்காரர்களானதைலவரின்கீழ்த்
தங்கள் சேகாதரர்களுக்கு ஒத்த முைறயாகக் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தல்
வாசல்காக்க றவர்களாக பணிவைட ெசய்ய இவர்கள் ப ரிக்கப்பட்டு, 13 தங்கள்
ப தாக்களின் குடும்பத்தார்களாகய ச றயவர்களும், ெபரியவர்களுமாக இன்ன
வாசலுக்கு இன்னாெரன்று சீட்டுப்ேபாட்டுக்ெகாண்டார்கள். 14 கீழ்ப்புறத்த ற்கு
ெசேலமியாவுக்கு சீட்டு வழுந்தது; வேவகமுள்ள ஆேலாசைனக்காரனாகய
சகரியா என்னும் அவனுைடய மகனுக்கு சீட்டு ேபாட்டேபாது, அவனுைடய சீட்டு
வடபுறத்த ற்ெகன்று வழுந்தது. 15 ஓேபத்ஏேதாமுக்குத் ெதன்புறத்த ற்கும்,
அவனுைடய மகன்களுக்கு அசுப்பீம் வீட்டிற்கும், 16 சூப்பீமுக்கும், ஓசாவுக்கும்
மண்ேபாட்டு உயர்த்தப்பட்ட வழியும் காவலுக்கு எத ர்காவலும் இருக்கற
ேமற்புறமானவாசலுக்கும்சீட்டுவழுந்தது. 17க ழக்ேகேலவயர்களானஆறுேபரும்,
வடக்ேக பகலிேல நான்குேபர்களும், ெதற்ேக பகலிேல நான்குேபர்களும், அசுப்பீம்
வீட்டின் அருகல் இரண்டிரண்டுேபர்களும், 18 ெவளிப்புறமான வாசல் அருகல்
ேமற்ேக இருக்க ற உயர்ந்த வழிக்கு நான்குேபர்களும், ெவளிப்புறமான வழியல்
இரண்டுேபர்களும் ைவக்கப்பட்டார்கள். 19 ேகாராகன் சந்தத களுக்குள்ளும்,
ெமராரியன் சந்தத களுக்குள்ளும், வாசல் காக்க றவர்களின் ப ரிவுகள்
இைவகேள.

கருவூலஅலுவலர்களும்மற்றஅலுவலர்களும்
20 மற்ற ேலவயர்களில் அகயா என்பவன் ேதவனுைடய ஆலயத்துப்

ெபாக்கஷங்கைளயும், ப ரதஷ்ைடயாக்கப்பட்ட ெபாருள்களின்
ெபாக்கஷங்கைளயும் கவனிக்க றவனுமாக. 21 லாதானின் மகன்கள்
யாெரன்றால், ெகர்ேசானியனான அவனுைடய மகன்களில் தைலைமயான
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குடும்பத்தைலவர்களாக இருந்த ெயக ேயலியும், 22 ெயக ேயலியன்
மகன்களாகய ேசத்தாமும், அவனுைடய சேகாதரனாகய ேயாேவலுேம; இவர்கள்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்துப் ெபாக்கஷங்கைள கவனிக்க றவர்களாக
இருந்தார்கள். 23அம்ராமியர்களிலும், இத்சாரியர்களிலும், எப்ேரானியர்களிலும்,
ஊசேயரியர்களிலும், ச லர் அப்படிேய வ சாரிக்க றவர்களாக இருந்தார்கள்.
24 ேமாேசயன் மகனாகய ெகர்ேசாமின் சந்ததயான ெசபுேவல் ெபாக்கஷக்
கண்காணியாக இருந்தான். 25 எலிேயசர் மூலமாக அவனுக்கு இருந்த
சேகாதரர்களானவர்கள், இவனுைடய மகன் ெரகபயாவும், இவனுைடய
மகன் எஷாயாவும், இவனுைடய மகன் ேயாராமும், இவனுைடய மகன்
ச க்ரியும், இவனுைடய மகன் ெசேலாமித்துேம. 26 ராஜாவாகய
தாவீதும், ஆயரம்ேபருக்கு அத பத களும், நூறுேபருக்கு அத பத களுமான
குடும்பத்தைலவர்களும், தளபத களும் யுத்தத்தல் அகப்பட்ட ெகாள்ைளகளில்
எடுத்து, 27 ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதப் பழுது பார்க்கும்படி பரிசுத்தம்
என்று ேநர்ந்துெகாண்ட ெபாருள்களின் ெபாக்கஷங்கைளெயல்லாம்
அந்த ெசேலாமித்தும் அவனுைடய சேகாதரர்களும் கவனித்தார்கள்.
28 தீர்க்கதரிச யாக ய சாமுேவலும், கீசன் மகனாகய சவுலும், ேநரின் மகனாகய
அப்ேனரும், ெசருயாவன் மகனாகய ேயாவாபும், அவரவர் பரிசுத்தம் என்று
ேநர்ந்துெகாண்ட அைனத்தும் ெசேலாமித்தன் ைகயன்கீழும் அவனுைடய
சேகாதரர்கள் ைகயன்கீழும் இருந்தது. 29 இத்சாரியர்களில் ெகனானியாவும்
அவனுைடய மகன்களும் ேதசகாரியங்கைளப் பார்க்கும்படி ைவக்கப்பட்டு,
இஸ்ரேவலின்ேமல் வ சாரிப்புக்காரர்களும் அலுவலர்களுமாகவும் இருந்தார்கள்.
30 எப்ேரானியர்களில் அஷபயாவும் அவனுைடய சேகாதரர்களுமாகய
ஆய ரத்து எழுநூறு ெபலசாலிகள் ேயார்தானுக்கு இந்தப்பக்கம் ேமற்ேக
இருக்க ற இஸ்ரேவலின்ேமல் ெயேகாவாவுைடய எல்லா ஊழியத்த ற்கும்
ராஜாவன் ேவைலக்கும் ைவக்கப்பட்டார்கள். 31 எப்ேரானியர்களில் எரியாவும்
இருந்தான்; அவனுைடய குடும்பத்தார்களின் வம்சங்களான எப்ேரானியரில்
தைலவனாக இருந்தவன்; தாவீது அரசாண்ட நாற்பதாம் வருடத்த ேல அவர்கள்
ேதடப்பட்டேபாது அவர்களுக்குள்ேள கீேலயாத்ேதசத்து யாேசரிேல மிகுந்த
பலமுள்ள வீரர்கள் காணப்பட்டார்கள். 32 ெபலசாலிகளாகய அவனுைடய
சேகாதரர்கள் இரண்டாய ரத்து எழுநூறு முதன்ைம தைலவர்களாக இருந்தார்கள்;
அவர்கைளத் தாவீது ராஜா ேதவனுைடய எல்லாக் காரியத்த ற்காகவும், ராஜாவன்
காரியத்த ற்காகவும், ரூபனியர்கள்ேமலும், காத்தயர்கள்ேமலும், மனாேசயன்
பாத க்ேகாத்த ரத்தன்ேமலும்ைவத்தான்.

அத்த யாயம் 27
ராணுவப்ப ரிவுகள்

1 தங்கள் எண்ணிக்ைகயன்படி இருக்க ற இஸ்ரேவலர்களுக்கு
வம்சங்களின் தைலவர்களும், ஆயரம் ேபர்களுக்கு தைலவர்களும், நூறு
ேபர்களுக்கு அத பத களும் தைலவர்களும், இவர்களுைடய தைலவர்களும்
ைவக்கப்பட்டிருந்தார்கள்; இவர்கள் வருடத்தல் உண்டான மாதங்களிெலல்லாம்
மாதத்த ற்கு மாதம் ராஜாவற்குப் பணிவைட ெசய்வதற்கு ப ரிக்கப்பட்ட
வரிைசகளின்படிெயல்லாம் மாற மாற வருவார்கள்; ஒவ்ெவாரு வகுப்பல்
இருபத்துநான்காய ரம்ேபர் இருந்தார்கள். 2 முதலாவது மாதத்த ற்கு முதல்
வகுப்பன்ேமல் சப்த ேயலின் மகன் யெஷாெபயாம் இருந்தான்; அவனுைடய
வகுப்பல் இருபத்துநான்காய ரம்ேபர் இருந்தார்கள். 3 அவன் ேபேரசன்
சந்ததயார்களில் சகல தளபத களின் தைலவனாக இருந்து முதல் மாதம்
வ சாரித்தான். 4 இரண்டாவது மாதத்தன் வகுப்பன்ேமல் அேகாகயனான
ேதாதாய இருந்தான்; அவனுைடய வகுப்ப ேல மிக்ேலாத் தகுதயல்
இரண்டாவதாக இருந்தான்; அவனுைடய வகுப்ப ேல இருபத்துநான்காய ரம்ேபர்
இருந்தார்கள். 5மூன்றாவதுமாதத்தன்மூன்றாம்தளபத ேயாய்தாவன்மகனாகய
ெபனாயா என்னும் ஆசாரியனும் தைலவனுமானவன்; அவனுைடய வகுப்பல்
இருபத்துநான்காய ரம்ேபர் இருந்தார்கள். 6 இந்தப் ெபனாயா அந்த முப்பது
பலசாலிகளில் ஒருவனும் அந்த முப்பது ேபர்களின் தைலவனுமாக இருந்தான்;
அவனுைடய வகுப்ைப அவனுைடய மகனாகய அமிசபாத் வ சாரித்தான்.
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7 நான்காவது மாதத்தன் நான்காம் தளபத ேயாவாபன் சேகாதரனாகய
ஆசேகலும், அவனுக்குப்பன்பு அவனுைடய மகன் ெசப்தயாவுேம; அவனுைடய
வகுப்பல் இருபத்துநான்காய ரம்ேபர் இருந்தார்கள். 8 ஐந்தாவது மாதத்தன்
ஐந்தாம் தளபத இஸ்ராகயனான சம்கூத் என்பவன்; அவனுைடய வகுப்பல்
இருபத்துநான்காய ரம்ேபர் இருந்தார்கள். 9 ஆறாவது மாதத்தன் ஆறாம்
தளபத இக்ேகசன் மகன் ஈரா என்னும் ெதக்ேகாவயன்; அவனுைடய வகுப்பல்
இருபத்துநான்காய ரம்ேபர் இருந்தார்கள். 10 ஏழாவது மாதத்தன் ஏழாம்
தளபத எப்ப ராயீம் மகன்களில் ஒருவனாகய ஏேலஸ் என்னும் ெபேலானியன்;
அவனுைடய வகுப்பல் இருபத்துநான்காய ரம்ேபர் இருந்தார்கள். 11 எட்டாவது
மாதத்தன் எட்டாம் தளபத ேசராக யர்களில் ஒருவனாகய ச ப்ெபக்காய் என்னும்
ஊசாத்தயன்; அவனுைடய வகுப்பல் இருபத்துநான்காய ரம்ேபர் இருந்தார்கள்.
12 ஒன்பதாவது மாதத்தன் ஒன்பதாம் தளபத ெபன்யமீனர்களில் அப ேயசர்
என்னும் ஆனேதாத்தான்; அவனுைடய வகுப்பல் இருபத்துநான்காய ரம்ேபர்
இருந்தார்கள். 13 பத்தாவது மாதத்தன் பத்தாம் தளபத ேசராக யர்களில்
ஒருவனாகய மகராய என்னும் ெநத்ேதாபாத்தயன்; அவனுைடய வகுப்பல்
இருபத்துநான்காய ரம்ேபர் இருந்தார்கள். 14 பத ேனாராவது மாதத்தன்
பத ேனாராம் தளபத எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்தல் ெபனாயா என்னும்
ப ரத்ேதானியன்; அவனுைடயவகுப்பல்இருபத்துநான்காய ரம்ேபர் இருந்தார்கள்.
15 பன்னிரண்டாவது மாதத்தன் பன்னிரண்டாம் தளபத ஒத்னிேயல் சந்ததயான
எல்தாய என்னும் ெநத்ேதாபாத்தயன்; அவனுைடய வகுப்பல் இருபத்து
நான்காய ரம்ேபர்இருந்தார்கள்.

ேகாத்த ரத்தன்அலுவலர்கள்
16 இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களுக்குத் தைலவர்கள்: ரூபன் ேகாத்த ரத்த ற்குத்

தைலவன் சக்ரியன் மகன் எலிேயசர்; ச மிேயான் ேகாத்த ரத்த ற்கு மாக்காவன்
மகன் ெசப்பத்தயா. 17 ேலவ ேகாத்த ரத்த ற்கு ேகமுேவலின் மகன் அஷாபயா;
ஆேரான் சந்தத க்கு சாேதாக். 18யூதா ேகாத்த ரத்த ற்கு தாவீதன் சேகாதரர்களில்
ஒருவனாகய எலிகூ; இசக்காருக்கு மிகாேவலின் மகன் ஒம்ரி. 19 ெசபுேலான்
ேகாத்த ரத்த ற்கு ஒப்தயாவன் மகன் இஸ்மாயா: நப்தலி ேகாத்த ரத்த ற்கு
அஸ்ரிேயலின் மகன் எரிேமாத். 20 எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்த ற்கு அசசயாவன்
மகன் ஓெசயா; மனாேசயன் பாத க்ேகாத்த ரத்த ற்கு ெபதாயாவன் மகன்
ேயாேவல். 21கீேலயாத்தலுள்ளமனாேசயன் பாத க்ேகாத்த ரத்த ற்கு சகரியாவன்
மகன் இத்ேதா; ெபன்யமீனுக்கு அப்ேனரின் மகன் யாச ேயல். 22 தாண்
ேகாத்த ரத்த ற்கு எேராகாமின் மகன் அசாரிேயல்; இவர்கள் இஸ்ரேவல்
ேகாத்த ரங்களுக்குத் தைலவர்களாக இருந்தார்கள். 23இஸ்ரேவைல வானத்தன்
நட்சத்த ரங்கள்ேபால ெபருகச்ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவா ெசால்லியருந்ததால்,
தாவீது இருபது வயதுமுதல் அதற்குக் கீழுள்ளவர்களின் எண்ணிக்ைகையக்
கணக்ெகடுக்கவல்ைல. 24 ெசருயாவன் மகன் ேயாவாப் எண்ணத்துவங்கயும்
முடிக்காமற்ேபானான்; அதற்காக இஸ்ரேவலின்ேமல் கடுங்ேகாபம் வந்தது;
ஆதலால் அந்த எண்ணிக்ைக தாவீது ராஜாவன் நாளாகமக் கணக்க ேல
எழுதப்படவல்ைல.

ராஜாக்களுைடய ேமற்பார்ைவயாளர்கள்
25 ராஜாவுைடய ெபாக்கஷங்களின்ேமல் ஆத ேயலின் மகன் அஸ்மாேவத்தும்,

பட்டணங்களிலும் க ராமங்களிலும் பாதுகாப்பான ேகாபுரங்களிலும் நலத்தன்
வருமான கருவூலங்களின்ேமல் உசயாவன் மகன் ேயானத்தானும், 26 நலத்ைதப்
பய ரிட வயல்ெவளியன் ேவைல ெசய்க றவர்களின்ேமல் ேகலூப்பன் மகன்
எஸ்ரியும், 27 த ராட்ைசத்ேதாட்டங்களின்ேமல் ராமாத்தயனான சீேமயும்,
த ராட்ைசத்ேதாட்டங்களின் பலனாகய த ராட்ைசரசம் ைவக்கும் இடங்களின்ேமல்
ச ப்மியனாகய சப்தயும், 28 பள்ளத்தாக்குகளிலுள்ள ஒலிவமரங்களின்ேமலும்
முசுக்கட்ைட மரங்களின்ேமலும் ெகேதரியனான பாகாலானானும், எண்ெணய்
க டங்குகளின்ேமல் ேயாவாசும், 29 சாேரானில் ேமய்க ற மாடுகளின்ேமல்
சாேரானியனானச த்ராயும், பள்ளத்தாக்குகளிலுள்ளமாடுகளின்ேமல்அத்லாயன்
மகன் சாப்பாத்தும், 30 ஒட்டகங்களின்ேமல் இஸ்மேவலியனாகய ஓபலும்,
கழுைதகளின்ேமல் ெமேராேனாத்தயனாகய எெகதயாவும், 31 ஆடுகளின்ேமல்
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ஆகாரியனான யாச சும் வ சாரிப்புக்காரர்களாக இருந்தார்கள்; இவர்கள்
எல்ேலாரும் தாவீது ராஜாவன் ெபாருட்களுக்கு வசாரிப்புக்காரர்களாக
இருந்தார்கள். 32 தாவீதன் சறய தகப்பனாகய ேயானத்தான் என்னும் புத்தயும்
படிப்புமுள்ள மனிதன் ஆேலாசைனக்காரனாக இருந்தான்; அக்ேமானியன்
மகன் ெயக ேயல் ராஜாவன் மகன்கேளாடு இருந்தான். 33 அகத்ேதாப்ேபல்
ராஜாவுக்கு ஆேலாசைனக்காரனாக இருந்தான்; அற்கயனான ஊசாய்
ராஜாவன் ேதாழனாயருந்தான். 34 ெபனாயாவன் மகன் ேயாய்தாவும்
அபயத்தாரும்அக த்ேதாப்ேபலுக்குஉதவயாகஇருந்தார்கள்; ேயாவாப் ராஜாவன்
பைடத்தைலவனாகஇருந்தான்.

அத்த யாயம் 28
ஆலயத்தற்கானதாவீதன்த ட்டங்கள்

1 ேகாத்த ரங்களின் தைலவர்களும், ராஜாவுக்கு பணிவைட ெசய்க ற
வகுப்புகளின் தைலவர்களும், ஆயரம்ேபர்களுக்கு தைலவர்களும்,
நூறுேபர்களுக்கு தைலவர்களும், ராஜாவுக்கும் ராஜாவன் மகன்களுக்கும்
உண்டான எல்லா ெசாத்ைதயும் மிருகஜீவன்கைளயும் வ சாரிக்க ற
தைலவர்களுமாகய இஸ்ரேவலின் எல்லா ப ரபுக்கைளயும்,
முதன்ைமயானவர்கைளயும், ெபலசாலிகைளயும், எல்லா ெபலசாலிகைளயும்
தாவீது எருசேலமிேல கூடிவரச்ெசய்தான். 2 அப்ெபாழுது ராஜாவாகய தாவீது
எழுந்துகாலூன்ற நன்று: என்னுைடய சேகாதரர்கேள, என்னுைடயமக்கேள, நான்
ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்; ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியும் நமது
ேதவனுைடய பாதப்படியும் தங்குவதற்கு ஒருஆலயத்ைதக் கட்ட நான் என்னுைடய
மனத ேல நைனத்து, கட்டுவதற்கு ஆயத்தமும் ெசய்ேதன். 3ஆனாலும் ேதவன்: நீ
என்னுைடயநாமத்த ற்குஆலயத்ைதக்கட்டேவண்டாம்;நீயுத்தமனிதனாகஇருந்து,
ரத்தத்ைத ச ந்தனாய் என்றார். 4 இப்ேபாதும் இஸ்ரேவல் அைனத்தன்ேமலும்
என்ைறக்கும் ராஜாவாக இருக்க, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா
என்னுைடய தகப்பனுைடய வீட்டார்களில் என்ைனத் ெதரிந்துெகாண்டார்; அவர்
யூதாைவயும் யூதாவன் வம்சத்தல் என்னுைடய தகப்பன் குடும்பத்ைதயும்
தைலைமயாகத் ெதரிந்துெகாண்டு, என்ைன எல்லா இஸ்ரேவலின்ேமலும்
ராஜாவாக்க, என்னுைடய தகப்பனுைடய மகன்களுக்குள் என்ேமல் ப ரியம்
ைவத்தார். 5 ெயேகாவா எனக்கு அேநக மகன்கைளத் தந்தருளினார்;
ஆனாலும் இஸ்ரேவைல ஆளும் ெயேகாவாவுைடய ராஜ்ஜியபாரத்தன்
சங்காசனத்தன்ேமல் உட்காருவதற்கு, அவர் என்னுைடய எல்லா மகன்களிலும்
என்னுைடய மகனாகய சாெலாேமாைனத் ெதரிந்துெகாண்டு, 6 அவர்
என்ைன ேநாக்க : உன்னுைடய மகனாகய சாெலாேமாேன என்னுைடய
ஆலயத்ைதயும் என்னுைடய முற்றங்கைளயும் கட்டுவானாக; அவைன எனக்கு
மகனாகத் ெதரிந்துெகாண்ேடன்; நான் அவனுக்கு ப தாவாயருப்ேபன்.
7 இந்தநாளில் நடக்க றபடிேய அவன் என்னுைடய கற்பைனகளின்படியும்
என்னுைடய நயாயங்களின்படியும் ெசய்ய உறுதயாக இருப்பானானால்,
அவனுைடய ராஜ்ஜியபாரத்ைத என்ெறன்ைறக்கும் உறுத ப்படுத்துேவன் என்றார்.
8 இப்ேபாதும் நீங்கள் என்ெறன்ைறக்கும் இந்த நல்ல ேதசத்ைதச் சுதந்தரமாக
அனுபவத்து, உங்களுக்குப் ப றகு அைத உங்களுைடய பள்ைளகளுக்குச்
சுதந்த ரமாக ைவக்கும்படி, நீங்கள் உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
கற்பைனகைளெயல்லாம் ைகக்ெகாண்டு வசாரியுங்கள் என்று ெயேகாவாவன்
சைபயாகய இஸ்ரேவல் அைனத்தன் கண்களுக்கு முன்பாகவும், நமது
ேதவனுைடய ெசவ ேகட்கவும் உங்களுக்குப் புத்த ெசால்லுக ேறன். 9 என்னுைடய
மகனாகய சாெலாேமாேன, நீ உன்னுைடய ப தாவன் ேதவைன அறந்து, அவைர
உத்தம இருதயத்ேதாடும் உற்சாக மனேதாடும் பணிந்துெகாள்; ெயேகாவா
எல்லா இருதயங்கைளயும் ஆராய்ந்து, நைனவுகளின் ேதாற்றங்கைளெயல்லாம்
அறக றார்; நீ அவைரத் ேதடினால் உனக்குத் ெதன்படுவார்; நீ அவைர
வ ட்டுவ ட்டால் அவர் உன்ைன என்ெறன்ைறக்கும் ைகவடுவார். 10 இப்ேபாதும்
எச்சரிக்ைகயாக இரு; பரிசுத்த இடமாக ஒரு ஆலயத்ைதக் கட்டுவதற்காகக்
ெயேகாவா உன்ைனத் ெதரிந்து ெகாண்டார்; நீ த டன்ெகாண்டு அைத நடத்து
என்று ெசான்னான். 11 தாவீது தன்னுைடய மகனாகய சாெலாேமானுக்கு
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மண்டபமும், அதன் அைறகளும், அதன் ெபாக்கஷசாைலகளும், அதன்
ேமல்வீடுகளும், அதன் உள்ளைறகளும், கருபாசன இடம் இருக்கேவண்டிய
மாத ரிையயும், 12 ஆவயனால் தனக்குக் கட்டைளய டப்பட்டபடிெயல்லாம்
அவன் ெசய்யேவண்டிய ெயேகாவாவுைடய ஆலயமுற்றங்களும், ேதவனுைடய
ஆலயத்துப் ெபாக்கஷங்கைளயும், பரிசுத்தமாக ேநர்ந்துெகாள்ளப்பட்டைவகளின்
ெபாக்கஷங்கைளயும் ைவக்கும் சகல சுற்றைறகளும் இருக்கேவண்டிய
மாத ரிையயும், 13 ஆசாரியர்கைளயும் ேலவயர்கைளயும் வரிைசகளாக
ப ரிப்பதற்கும், ெயேகாவாவுைடய ஆலய பணிவைடேவைல அைனத்தற்கும்,
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்து ேவைலயன் பணிெபாருட்கள் அைனத்தற்குமுரிய
கட்டைளையயும் ெகாடுத்தான். 14 அவன் பற்பல ேவைலக்கு ேவண்டிய
எல்லாப் ெபாற்பாத்த ரங்களுக்காக எைடயன்படி ெபான்ைனயும், பற்பல
ேவைலக்கு ேவண்டிய எல்லா ெவள்ளிப்பாத்த ரங்களுக்காக எைடயன்படி
ெவள்ளிையயும், 15 ெபான் வளக்குத்தண்டுகளுக்கும் அைவகளின் ெபான்
வளக்குகளுக்கும், ஒவ்ெவாரு வளக்குத்தண்டுக்கும் அதன் வளக்குகளுக்கும்
எைடயன்படி ேவண்டிய ெபான்ைனயும், ெவள்ளி வளக்குத்தண்டுகளிள்
ஒவ்ெவாரு வளக்குத்தண்டுக்கும் அதன் வளக்குகளுக்கும் எைடயன்படி
ேவண்டிய ெவள்ளிையயும், 16 சமூகத்து அப்பங்கைள ைவக்கும் ஒவ்ெவாரு
ேமைஜக்கும் எைடயன்படி ேவண்டிய ெபான்ைனயும், ெவள்ளி ேமைஜகளுக்கு
ேவண்டிய ெவள்ளிையயும், 17முள்குறடுகளுக்கும் கலங்களுக்கும் தட்டுகளுக்கும்
ேவண்டிய பசும்ெபான்ைனயும், ெபான் கண்ணங்களில் ஒவ்ெவாரு
கண்ணத்தற்கும் எைடயன்படி ேவண்டியைதயும், ெவள்ளிக் கண்ணங்களில்
ஒவ்ெவாரு கண்ணத்தற்கும் எைடயன்படி ேவண்டியைதயும், 18 தூபங்காட்டும்
பீடத்த ற்கு எைடயன்படி ேவண்டிய புடமிடப்பட்ட ெபான்ைனயும் ெகாடுத்து,
இறக்ைககைள வ ரித்துக் ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய மூடும்
ெபான் ேகருபீன்களான வாகனத்தன் மாத ரிையயும் ெகாடுத்து, 19 இந்த
மாத ரியன்படி எல்லா ேவைலகளும் எனக்குத் ெதரியப்படுத்த, இைவெயல்லாம்
ெயேகாவாவுைடய கரத்தனால் எனக்கு எழுத க்ெகாடுக்கப்பட்டது என்றான்.
20 தாவீது தன்னுைடய மகனாகய சாெலாேமாைன ேநாக்க : நீ பலங்ெகாண்டு
ைதரியமாக இருந்து, இைத நடத்து: நீ பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இரு;
ேதவனாகய ெயேகாவா என்னும் என்னுைடய ேதவன் உன்ேனாடு இருப்பார்;
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதக் கட்டுவதன் எல்லா ெசய்ைககைளயும்
நீ முடிக்கும்வைர, அவர் உன்ைனவட்டு வலகவுமாட்டார், உன்ைனக்
ைகவ டவுமாட்டார். 21 இேதா, ேதவனுைடய ஆலயத்து ேவைலக்ெகல்லாம்
ஆசாரியர்கள் ேலவயர்களுைடய வகுப்புகள் இருக்கறது; அந்த எல்லா
ெசய்ைகக்கும் சகலவத ேவைலயலும் தறைமயுள்ளவர்களான மனப்பூர்வமுள்ள
சகலமனிதர்களும்,உன்னுைடயெசாற்படிெயல்லாம் ேகட்கும்ப ரபுக்களும், எல்லா
மக்களும்உன்னிடத்தல்இருக்க றார்கள்என்றான்.

அத்த யாயம் 29
ஆலயம்கட்டுவதற்கானபரிசுகள்

1 பன்பு தாவீது ராஜா சைபயார்கள் எல்ேலாைரயும் ேநாக்க : ேதவன்
ெதரிந்துெகாண்ட என்னுைடய மகனாகய சாெலாேமான் இன்னும் வாலிபனும்
இைளஞனுமாகவும் இருக்க றான்; ெசய்யேவண்டிய ேவைலேயா ெபரியது;
அது ஒரு மனிதனுக்கு அல்ல, ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குக் கட்டும்
அரண்மைன. 2 நான் என்னாேல முடிந்தவைர என்னுைடய ேதவனுைடய
ஆலயத்த ற்ெகன்று ெபான் ேவைலக்குப் ெபான்ைனயும், ெவள்ளி ேவைலக்கு
ெவள்ளிையயும், ெவண்கல ேவைலக்கு ெவண்கலத்ைதயும், இரும்பு ேவைலக்கு
இரும்ைபயும், மரேவைலக்கு மரத்ைதயும், பத க்கப்படத்தக்க ேகாேமதகக்
கற்கைளயும், பலவர்ணக் கற்கைளயும், வைலேயறப்ெபற்ற சகலவத
ரத்தனங்கைளயும்,பளிங்குகற்கள்முதலியகற்கைளயும்ஏராளமாகச்ேசமித்ேதன்.
3 இன்னும் என்னுைடய ேதவனுைடய ஆலயத்தன்ேமல் நான் ைவத்தருக்க ற
வாஞ்ைசயால், பரிசுத்த ஆலயத்துக்காக நான் ேசமித்த அைனத்ைதயும்தவ ர,
எனக்குச் ெசாந்தமான ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும் என்னுைடய
ேதவனுைடய ஆலயத்துக்ெகன்று ெகாடுக்க ேறன். 4 அைறகளின் சுவர்கைள
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மூடுவதற்காகவும். ெபான்ேவைலக்குப் ெபான்னும், ெவள்ளிேவைலக்கு
ெவள்ளியும் உண்டாக்கவும், ைகவைனக் கைலஞர்கள் ெசய்யும் ேவைல
அைனத்தற்காகவும், ஓப்பீரின் தங்கமாகய மூவாய ரம் தாலந்து தங்கத்ைதயும்,
சுத்த ெவள்ளியாக ய ஏழாய ரம் தாலந்து ெவள்ளிையயும் ெகாடுக்க ேறன்.
5 இப்ேபாதும் உங்களில் இன்ைறயதனம் ெயேகாவாவுக்குத் தன்னுைடய
ைகக்காணிக்ைககைளச் ெசலுத்த மனபூர்வமானவர்கள் யார் என்றான்.
6 அப்ெபாழுது வம்சங்களின் ப ரபுக்களும், இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களின்
ப ரபுக்களும், ஆயரம்ேபர்களுக்குத் தைலவர்களும், நூறுேபர்களுக்குத்
தைலவர்களும், ராஜாவன் ேவைலக்காரர்களாகய ப ரபுக்களும் மனப்பூர்வமாக,
7 ேதவனுைடய ஆலயத்து ேவைலக்கு ஐயாய ரம் தாலந்து *ெபான்ைனயும்,
பத்தாய ரம் தங்கக்காைசயும்†, பத்தாய ரம் தாலந்து ெவள்ளிையயும்,
பத ெணட்டாய ரம் தாலந்து ெவண்கலத்ைதயும்‡, லட்சம் தாலந்து§ இரும்ைபயும்
ெகாடுத்தார்கள். 8 யார் ைகயல் ரத்தனங்கள் இருந்தேதா, அவர்கள்
அைவகைளயும் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்துப் ெபாக்கஷத்தற்ெகன்று
ெகர்ேசானியனான ெயக ேயலின் ைகய ேல ெகாடுத்தார்கள். 9 இப்படி
மனப்பூர்வமாகக் ெகாடுத்ததற்காக மக்கள் சந்ேதாஷப்பட்டார்கள்; உத்தம
இருதயத்ேதாடு உற்சாகமாகக் ெயேகாவாவுக்குக் ெகாடுத்தார்கள்; தாவீது
ராஜாவும்மிகவும் சந்ேதாஷப்பட்டான்.

தாவீதன்ெஜபம்
10 ஆைகயால் தாவீது சைப அைனத்தன் கண்களுக்கு முன்பாகவும்

ெயேகாவாவுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம் ெசலுத்த ச் ெசான்னது: எங்கள் முற்ப தாவாகய
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, எல்லாக் காலங்களிலும் ேதவரீருக்கு
ஸ்ேதாத்த ரம் உண்டாவதாக. 11 ெயேகாவாேவ, மாட்சைமயும் வல்லைமயும்
மகைமயும் ெஜயமும் மகத்துவமும் உம்முைடயைவகள்; வானத்தலும் பூமியலும்
உள்ளைவகள் எல்லாம் உம்முைடயைவகள்; ெயேகாவாேவ, ராஜ்ஜியமும்
உம்முைடயது; ேதவரீர், எல்ேலாருக்கும் தைலவராக உயர்ந்தருக்க றீர்.
12 ஐசுவரியமும் புகழும் உம்மாேல வருகறது; ேதவரீர் எல்லாவற்ைறயும்
ஆளுகறவர்; உம்முைடய கரத்த ேல சக்தயும் வல்லைமயும் உண்டு; எவைரயும்
ேமன்ைமப்படுத்தவும் பலப்படுத்தவும் உம்முைடய கரத்தனால் ஆகும்.
13 இப்ேபாதும் எங்களுைடய ேதவேன, நாங்கள் உமக்கு ஸ்ேதாத்த ரம் ெசலுத்த ,
உமது மகைமயுள்ள நாமத்ைதத் துத க்க ேறாம். 14 இப்படி மனப்பூர்வமாகக்
ெகாடுக்கும் த ராணி உண்டாவதற்கு நான் யார்? என்னுைடய மக்கள் யார்?
எல்லாம் உம்மால் உண்டானது; உமது கரத்த ேல வாங்க உமக்குக் ெகாடுத்ேதாம்.
15உமக்கு முன்பாக நாங்கள் எங்களுைடய முன்ேனார்கள் எல்ேலாைரப்ேபாலவும்
அந்நயர்களாகவும் வழிப்ேபாக்கர்களாகவும் இருக்க ேறாம்; பூமியன்ேமல்
எங்கள் நாட்கள் ஒரு நழைலப்ேபால இருக்க றது; நைலத்தருப்ேபாம் என்னும்
நம்ப க்ைகயல்ைல. 16 எங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, உம்முைடய
பரிசுத்த நாமத்த ற்ெகன்று உமக்கு ஒரு ஆலயத்ைதக் கட்டுவதற்கு, நாங்கள்
ேசமித்தருக்க ற இந்தப் ெபாருட்கெளல்லாம் உமது கரத்தலிருந்து வந்தது;
எல்லாம் உம்முைடயது. 17 என்னுைடய ேதவேன, நீர் இருதயத்ைதச் ேசாத த்து,
உத்தம குணத்தல் ப ரியமாயருக்க றீர் என்பைத அற ேவன்; இைவெயல்லாம்
நான் உத்தம இருதயத்ேதாடு மனப்பூர்வமாகக் ெகாடுத்ேதன்; இப்ெபாழுது
இங்ேகயருக்க ற உம்முைடய மக்களும் உமக்கு மனப்பூர்வமாகக் ெகாடுப்பைதக்
கண்டு சந்ேதாஷமைடந்ேதன். 18ஆப ரகாம் ஈசாக்கு இஸ்ரேவல் என்னும் எங்கள்
முன்ேனார்களின் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, உமது மக்களின் இருதயத்தல்
உண்டான இந்த ச ந்ைதையயும் நைனைவயும் என்ைறக்கும் காத்து, அவர்கள்
இருதயத்ைத உமக்கு ேநராக்கயருளும். 19 என்னுைடய மகனாகய சாெலாேமான்
உம்முைடய கற்பைனகைளயும் உம்முைடய சாட்ச கைளயும், உம்முைடய
கட்டைளகைளயும் ைகக்ெகாள்ளும்படிக்கும், இைவகள் எல்லாவற்ைறயும் ெசய்து,
நான் ஆயத்தம்ெசய்த இந்த அரண்மைனையக் கட்டும்படிக்கும், அவனுக்கு
உத்தம இருதயத்ைதத் தந்தருளும் என்றான். 20 அதன்பன்பு தாவீது சைபயார்

* அத்த யாயம் 29:7 29:7 170,550. 7. க ேலா † அத்த யாயம் 29:7 29:7 10,000 டன் ‡ அத்த யாயம் 29:7

29:7 375 டன் § அத்த யாயம் 29:7 29:7 3,750 டன்
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அைனத்ைதயும் ேநாக்க : இப்ேபாது உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
ஸ்ேதாத்தரியுங்கள் என்றான்; அப்ெபாழுது சைபயார்கள் எல்ேலாரும் தங்கள்
முன்ேனார்களின் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ ஸ்ேதாத்தரித்து, தைல குனிந்து
ெயேகாவாைவயும் ராஜாைவயும்பணிந்துெகாண்டு.

சாெலாேமான் ராஜாவாகஅங்கீகரிக்கப்படுதல்
21ெயேகாவாவுக்குப் பலிய ட்டு, மறுநாளிேல சர்வாங்க தகனபலிகளாக ஆய ரம்

காைளகைளயும், ஆயரம் ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், ஆயரம் ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்,
அைவகளுக்குரிய பானபலிகைளயும் இஸ்ரேவல் அைனத்தற்காகவும்
ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்தனார்கள். 22 அவர்கள் அன்ைறயதனம் மிகுந்த
சந்ேதாஷத்ேதாடு ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக சாப்ப ட்டு குடித்து, தாவீதன்
மகனாகய சாெலாேமாைன இரண்டாம் முைற ராஜாவாக்க , ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாக அவைன அதபதயாகவும், சாேதாக்ைக ஆசாரியனாகவும்
அப ேஷகம்ெசய்தார்கள். 23 அப்படிேய சாெலாேமான் தன்னுைடய தகப்பனாகய
தாவீதன்இடத்த ேலெயேகாவாவுைடயசங்காசனத்தல்ராஜாவாகஅமர்ந்தருந்து
பாக்கயசாலியாக இருந்தான்; இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் அவனுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தருந்தார்கள். 24 எல்லா ப ரபுக்களும் ெபலசாலிகளும் தாவீது
ராஜாவனுைடய எல்லா மகன்கேளாடும் ராஜாவாகய சாெலாேமானுக்கு
அடங்கயருந்தார்கள். 25 இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் காணக் ெயேகாவா
சாெலாேமாைன மிகவும் ெபரியவனாக்க , முன்ேப இஸ்ரேவலில் ராஜாவான
ஒருவனுக்கும் இல்லாமலிருந்த ராஜரிக மகத்துவத்ைத அவனுக்குக்
கட்டைளய ட்டார்.

தாவீதன்மரணம்
26 இவ்வதமாக ஈசாயன் மகனாகய தாவீது இஸ்ரேவல் அைனத்தற்கும்

ராஜாவாக இருந்தான். 27 அவன் இஸ்ரேவைல அரசாண்ட நாட்கள் நாற்பது
வருடங்கள்; எப்ேரானிேல ஏழு வருடங்களும், எருசேலமிேல முப்பத்துமூன்று
வருடங்களும் ராஜாவாக இருந்தான். 28 அவன் தீர்க்காயுசும் ஐசுவரியமும்
மகைமயுமுள்ளவனாக, நல்ல முத ர்வயத ேல மரணமைடந்தபன்பு, அவனுைடய
மகனாகய சாெலாேமான் அவனுைடய இடத்த ேல ஆட்ச ெசய்தான். 29 தாவீது
ராஜாவனுைடய ஆரம்பம்முதல் கைடசவைர ெசய்த எல்லா ெசயல்களும், அவன்
அரசாண்ட வபரமும், அவனுைடய வல்லைமயும், அவனுக்கும் இஸ்ரேவலுக்கும்,
அந்தந்த ேதசங்களின் ராஜ்ஜியங்கள் அைனத்தற்கும் நடந்த காலசம்பவங்களும்,
30 தீர்க்கதரிச யாக ய சாமுேவலின் வரலாற்று புத்தகத்தலும், தீர்க்கதரிச யாக ய
நாத்தானின் வரலாற்று புத்தகத்தலும், தீர்க்கதரிச யாக ய காத்தன் வரலாற்று
புத்தகத்தலும்எழுதயருக்க றது.
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2நாளாகமம்
ஆச ரியர்

யூத பாரம்பரியம் எஸ்றா தான் இதன் ஆச ரியர் என்று உறுத ப்படுத்துகறது.
சாேலாேமானின்அரசாட்ச ேயாடுஇந்தபுத்தகம்ெதாடங்குகறது. சாேலாேமானின்
மரணத்தற்கு பறகு இராஜ்ஜியம் இரண்டாகப் ப ரிந்து வ ட்டது. 2 நாளாகமம்,
எப ேரயர்களின் சரித்த ரத்ைத சாெலாேமான் இராஜாவல் ெதாடங்க
பாப ேலானின் சைறயருப்புவைரக் காட்டுக றது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயகமு. 450 க்கும் 425 க்கும். இைடயல்எழுதப்பட்டது.
இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்பாப ேலான் சைறயருப்பலிருந்துஎருசேலமுக்குதரும்ப

வந்தபன்புஎழுதப்பட்டது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

பண்ைடக்காலத்து இஸ்ரேவலர்களுக்கும் ேவதம் வாச க்க றவர்களுக்கும்
எழுதப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
2 சாமுேவல் 2இராஜாக்கள்புத்தகங்களில்ெசால்லப்பட்டைவகைளத்தான்இந்த

2 நாளாகம புத்தகங்களும் கூறுகறது. அந்தக் காலத்தல் ஆசாரியர்கள் மூலமாய்
ெசய்யப்பட்ட காரியங்களுக்கு அதக முக்கயத்தவம் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது.
அந்தக் காலத்தல் இஸ்ரேவல் ேதசத்தல் நடந்த பக்த க் காரியங்கைள இந்த
இரண்டுபுத்தகங்களும்கணித்துக்காட்டுக றது.

ைமயக்கருத்து
இஸ்ரேவலின்ஆவக்குரிய பாரம்பரியங்கள்.

ெபாருளடக்கம்
1. சாேலாேமானின்காலத்தல்நடந்த ந கழ்ச்ச கள்— 1:1-9:31
2. ெரேகாெபயாமின் காலத்தலிருந்து உசயா இராஜாவன் காலம் வைர நடந்த
ந கழ்ச்ச கள்— 10:1-28:37

3. எேசக்கயாஇராஜாக் காலத்தலிருந்துயூத ேதசம் சைறப்பட்டு ேபாகும் காலம்
வைர நடந்த ந கழ்ச்ச கள்— 29:1-36:23

சாெலாேமான்ேதவனிடத்தல்ஞானத்ைதக் ேகட்டல்
1 தாவீதன் மகனாகய சாெலாேமான் தன் ராஜ்ஜியத்தல் பலப்பட்டான்;

அவனுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா அவேனாடு இருந்து அவைன மிகவும்
ெபரியவனாக்கனார். 2 சாெலாேமான், இஸ்ரேவலில் உள்ள ஆய ரம்ேபருக்கு
அத பத கேளாடும், நூறுேபருக்கு அத பத கேளாடும், நயாயாத பத கேளாடும்,
இஸ்ரேவல் எங்குமிருக்க ற வம்சங்களின் தைலவர்களாகய அைனத்துப்
ப ரபுக்கேளாடும் ேபச , 3 அவனும் அவேனாடுகூட சைபயார் அைனவரும்,
க ப ேயானிலிருக்க ற ேமைடக்குப் ேபானார்கள். 4 தாவீது ேதவனுைடய
ெபட்டிக்கு எருசேலமிேல கூடாரம்ேபாட்டு ஆயத்தம்ெசய்த இடத்த ற்குக்
கீரியாத்யாரீமிலிருந்து அைதக் ெகாண்டுவந்தான்; ெயேகாவாவன்
தாசனாகய ேமாேச வனாந்த ரத்த ேல ெசய்த ேதவனுைடய ஆசரிப்புக்கூடாரம்
அங்ேக இருந்தது. 5 ஊரின் மகனாகய ஊரியன் மகன் ெபசெலேயல்
உண்டாக்கய ெவண்கலப் பலிபீடமும் அங்ேக ெயேகாவாவன் வாசஸ்தலத்த ற்கு
முன்பாக இருந்தது; சாெலாேமானும் சைபயாரும் அைத நாடிப்ேபானார்கள்.
6 அங்ேக சாெலாேமான் ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்கு முன்பாகக் ெயேகாவாவன்
சந்ந தயலிருக்கற ெவண்கலப் பலிபீடத்தன்ேமல் ஆய ரம் சர்வாங்க
தகனபலிகைளச்ெசலுத்த பலிய ட்டான்.

7அன்றுஇரவ ேல ேதவன் சாெலாேமானுக்குக் காட்ச யளித்து: நீவரும்புக றைத
என்னிடத்தல் ேகள் என்றார். 8 சாெலாேமான் ேதவைன ேநாக்க : ேதவரீர்
என் தகப்பனாகய தாவீதுக்குப் ெபரிய கருைப ெசய்து, என்ைன அவனுைடய
இடத்த ேல ராஜாவாக்கனீர். 9 இப்ேபாதும் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, நீர் என்
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தகப்பனாகய தாவீதுக்குக் ெகாடுத்த உமது வாக்குத்தத்தம் உறுத ப்படுவதாக;
ேதவரீர் பூமியன் தூைளப்ேபான்ற ஏராளமான மக்களின்ேமல் என்ைன
ராஜாவாக்கனீர். 10 இப்ேபாதும் நான் இந்த மக்களுக்கு முன்பாகப் ேபாக்கும்
வரத்துமாயருக்கத்தக்க ஞானத்ைதயும் அறைவயும் எனக்குத் தந்தருளும்;
ஏராளமாயருக்க ற இந்த உம்முைடய மக்கைள நயாயம் வ சாரிக்கத்
தகுதயுள்ளவன் யார் என்றான். 11 அப்ெபாழுது ேதவன் சாெலாேமாைன
ேநாக்க : இந்த வருப்பம் உன் இருதயத்தல் இருந்ததாலும், நீ ஐசுவரியத்ைதயும்
ெசாத்துக்கைளயும் கனத்ைதயும், உன் எத ரிகளின் உயைரயும், நீடித்த
ஆயுைளயும் ேகட்காமல், நான் உன்ைன அரசாளச்ெசய்த என் மக்கைள நயாயம்
வ சாரிப்பதற்ேகற்ற ஞானத்ைதயும் வ ேவகத்ைதயும் நீ ேகட்டதாலும், 12ஞானமும்
வ ேவகமும் தந்தருக்க றதுமல்லாமல், உனக்கு முன்னும் பன்னும் இருந்த
ராஜாக்களுக்கு இல்லாத ஐசுவரியத்ைதயும் ெசாத்துக்கைளயும் கனத்ைதயும்
உனக்குத் தருேவன் என்றார். 13 இப்படி சாெலாேமான் க ப ேயானிலிருக்க ற
ேமட்டிற்குப் ேபாய், ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் சந்ந தயலிருந்து எருசேலமுக்கு வந்து,
இஸ்ரேவைலஆட்ச ெசய்தான்.

14 சாெலாேமான் இரதங்கைளயும் குதைரவீரர்கைளயும் ேசர்த்தான்;
அவனுக்கு ஆய ரத்து நானூறு இரதங்கள் இருந்தன; பனிெரண்டாய ரம்
குதைரவீரர்களும் இருந்தார்கள்; அைவகைள இரதங்களின் பட்டணங்களிலும்,
அவர்கைள ராஜாவாகய தன்னிடத்தல் எருசேலமிலும் ைவத்தருந்தான்.
15 ராஜா எருசேலமிேல ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும் கற்கள்ேபாலவும்,
ேகதுருமரங்கைளப் பள்ளத்தாக்கல் இருக்க ற காட்டத்த மரங்கள்ேபாலவும்
அத கமாக்கனான். 16 சாெலாேமானுக்கு இருந்த குதைரகளும், புடைவகளும்
எக ப்தலிருந்து ெகாண்டுவரப்பட்டன; ராஜாவன் வயாபாரிகள் புடைவகைள
ஒப்பந்த வைலக்க ரயத்த ற்கு வாங்கனார்கள். 17 அவர்கள் எக ப்தலிருந்து ஒரு
இரதத்ைத அறுநூறு ெவள்ளிக்காசுகளுக்கும், ஒரு குதைரைய நூற்ைறம்பது
ெவள்ளிக்காசுகளுக்கும் ெகாண்டுவருவார்கள்; அந்தப்படிேய ஏத்தயர்களின்
அைனத்து ராஜாக்களுக்கும், சீரியாவன் ராஜாக்களுக்கும் அவர்கள் மூலமாகக்
ெகாண்டுவரப்பட்டன.

அத்த யாயம் 2
ேதவாலயத்ைதக்கட்டுவதற்கானஆயத்தங்கள்

1 சாெலாேமான் ெயேகாவாவுைடய நாமத்த ற்கு ஒரு ஆலயத்ைதயும்,
தனது அரசாட்ச க்கு ஒரு அரண்மைனையயும் கட்டத் தீர்மானம் ெசய்து,
2 சுைமசுமக்க றதற்கு எழுபதாய ரம் ஆண்கைளயும், மைலயல் மரம்
ெவட்டுக றதற்கு எண்பதாய ரம் ஆண்கைளயும், இவர்கள்ேமல் தைலவர்களாக
மூவாய ரத்து அறுநூறு ஆண்கைளயும் கணக்க ட்டு ஏற்படுத்தனான். 3 தீருவன்
ராஜாவாகய ஈராமிடத்த ற்கு *ஆள் அனுப்ப : என் தகப்பனாகய தாவீது
தாம் குடியருக்கும் அரண்மைனையத் தமக்குக் கட்டும்படிக்கு, நீர் அவருக்கு
தயவுெசய்து, அவருக்குக் ேகதுருமரங்கைள அனுப்பனதுேபால எனக்கும்
தயவு ெசய்யும். 4 இேதா, என் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு முன்பாகச்
சுகந்தவர்க்கங்களின் தூபம் காட்டுக றதற்கும், சமுகத்து அப்பங்கைள
எப்ேபாதும் ைவக்க றதற்கும், காைலயலும் மாைலயலும், ஓய்வு நாட்களிலும்,
மாதப்ப றப்புகளிலும், எங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவன் பண்டிைககளிலும்,
இஸ்ரேவல் ந த்தய காலமாகச் ெசலுத்தேவண்டியபடி சர்வாங்கதகனபலிகைளச்
ெசலுத்துகறதற்கும், அவருைடய நாமத்த ற்கு ஒரு ஆலயத்ைதக் கட்டி அைத
அவருக்குப் ப ரதஷ்ைட ெசய்ய நான் த ட்டமிட்டிருக்க ேறன். 5 எங்கள் ேதவன்
அைனத்து ெதய்வங்கைளயும்வ ட ெபரியவர்; ஆைகயால் நான் கட்டப்ேபாக ற
ஆலயம் ெபரியதாயருக்கும். 6 வானங்களும், வானாதவானங்களும்,
அவருக்குப் ேபாதாமலிருக்கும்ேபாது அவருக்கு ஒரு ஆலயத்ைதக் கட்ட
வல்லவன் யார்? அவர் சந்ந தயல் தூபங்காட்டுக றதற்ேக அல்லாமல்,
ேவறு காரணத்தற்காக அவருக்கு ஆலயம் கட்டுக றதற்கு நான் எம்மாத்த ரம்?
7 இப்ேபாதும் என் தகப்பனாகய தாவீது குறத்தவர்களும், என்னிடத்தல்

* அத்த யாயம் 2:3 2:3ஊராம்
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யூதாவலும் எருசேலமிலும் இருக்க றவர்களுமாகய ந புணர்கேளாடு,
ெபான்னிலும், ெவள்ளியலும், ெவண்கலத்தலும், இரும்பலும், இரத்தாம்பர
நூலிலும், சவப்பு நூலிலும், இளநீல நூலிலும் ேவைலெசய்வதல் ந புணனும்,
ெகாத்துேவைல ெசய்யத்ெதரிந்த ஒரு மனிதைன என்னிடத்த ற்கு அனுப்பும்.
8 லீபேனானிலிருந்து ேகதுரு மரங்கைளயும், ேதவதாரு மரங்கைளயும்,
வாசைன† மரங்கைளயும் எனக்கு அனுப்பும்; லீபேனானின் மரங்கைள ெவட்ட
உம்முைடய ேவைலக்காரர்கள் பழகனவர்கெளன்று எனக்குத் ெதரியும்;
எனக்கு மரங்கைளத் த ரளாக ஆயத்தப்படுத்த என் ேவைலக்காரர்கள்
உம்முைடய ேவைலக்காரர்கேளாடு இருப்பார்கள். 9 நான் கட்டப்ேபாக ற
ஆலயம் ெபரியதும் ஆச்சரியப்படத்தக்கதுமாயருக்கும். 10 அந்த மரங்கைள
ெவட்டுகற உம்முைடய ேவைலக்காரர்களுக்கு இருபதாய ரம் மரக்கால் ேகாதுைம
அரிசையயும்,இருபதாய ரம்மரக்கால்வாற்ேகாதுைமையயும்,இருபதாய ரம்குடம்
த ராட்ைசரசத்ைதயும், இருபதாய ரம் குடம் எண்ெணையயும் ெகாடுப்ேபன் என்று
ெசால்லிஅனுப்பனான்.

11அப்ெபாழுது தீருவன் ராஜாவாகய ஈராம் சாெலாேமானுக்கு மறுெமாழியாக:
ெயேகாவா தம்முைடய மக்கைள ச ேநக த்ததால், உம்ைம அவர்கள்ேமல்
ராஜாவாக ைவத்தார். 12 ெயேகாவாவுக்கு ஒரு ஆலயத்ைதயும், தமது
அரசாட்ச க்கு ஒரு அரண்மைனையயும் கட்டத்தக்க கூரிய அறவும், புத்தயுமுைடய
ஞானமுள்ள மகைன, தாவீது ராஜாவுக்குக் ெகாடுத்தவராக ய வானத்ைதயும்
பூமிையயும் உண்டாக்கன இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
ஸ்ேதாத்த ரமுண்டாவதாக. 13 இப்ேபாதும் ஈராம் அப என்னும் புத்த மானாகய
ந புணைன அனுப்புக ேறன். 14 அவன் தாணின் மகள்களில் ஒரு ெபண்ணின்
மகன்; அவனுைடய தகப்பன் தீரு ேதசத்தான்; அவன் ெபான்னிலும்,
ெவள்ளியலும், ெவண்கலத்தலும், இரும்பலும், கற்களிலும், மரங்களிலும்,
இரத்தாம்பர நூலிலும், இளநீல நூலிலும் ெமல்லிய நூலிலும், சவப்பு நூலிலும்
ேவைல ெசய்யவும், சகலவதக் ெகாத்துேவைல ெசய்யவும், என்ெனன்ன
ெசய்யேவண்டுெமன்று அவனுக்குச் ெசால்லப்படுேமா, அைவகைளெயல்லாம்
உம்மிடத்தலுள்ள ந புணர்கேளாடும், உம்முைடய தகப்பனாகய தாவீது என்னும்
என் ஆண்டவனின் ந புணர்கேளாடும் ஆேலாச த்துச் ெசய்யவும் அற ந்தவன்.
15 என் ஆண்டவன் தாம் ெசான்னபடி ேகாதுைமையயும், வாற்ேகாதுைமையயும்,
எண்ெணையயும், த ராட்ைசரசத்ைதயும் தம்முைடய ஊழியக்காரர்களுக்கு
அனுப்புவாராக. 16 நாங்கள் உமக்குத் ேதைவயான மரங்கைளெயல்லாம்
லீபேனானிேல ெவட்டி, அைவகைளத் ெதப்பங்களாகக் கட்டி கடல் வழியாக
ேயாப்பாவைரக்கும் ெகாண்டுவருேவாம்; பன்பு நீர் அைவகைள எருசேலமுக்குக்
ெகாண்டுேபாகலாம் என்று எழுத அனுப்பனான். 17 தன் தகப்பனாகய
தாவீது இஸ்ரேவல் ேதசத்தலிருந்த ேவறு ேதசத்தாைரெயல்லாம் எண்ணித்
ெதாைகய ட்டதுேபால, சாெலாேமானும் அவர்கைள எண்ணினான்; அவர்கள்
ஒருலட்சத்து ஐம்பத்துமூவாய ரத்து அறுநூறுேபராக இருந்தார்கள். 18இவர்களில்
அவன் எழுபதாய ரம்ேபைர சுைமசுமக்கவும், எண்பதாய ரம்ேபைர மைலயல்
மரம்ெவட்டவும், மூவாய ரத்து அறுநூறுேபைர மக்களின் ேவைலைய கவனிக்கும்
தைலவர்களாயருக்கவும்ஏற்படுத்தனான்.

அத்த யாயம் 3
சாெலாேமான்ேதவாலயத்ைதக்கட்டுதல்

1 பன்பு சாெலாேமான் எருசேலமிேல தன் தகப்பனாகய தாவீதுக்குக்
ெயேகாவாவனால் காண்பக்கப்பட்ட ேமாரியா என்னும் மைலயல் எபூசயனாகய
ஒர்னானின் களம் என்னும் தாவீது குறத்துைவத்த இடத்த ேல ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்ைதக் கட்டத் ெதாடங்கனான். 2அவன்தான்ஆட்ச ெசய்த நான்காம்வருடம்
இரண்டாம் மாதம் இரண்டாம் ேததய ேல கட்டத்ெதாடங்கனான். 3 ேதவனுைடய
ஆலயத்ைதக்கட்டுக றதற்கு,சாெலாேமான்ேபாட்டஅஸ்த பாரமானது,முற்காலத்து
அளவன்படிேய அறுபதுமுழ நீளமும், இருபதுமுழ அகலமுமாயருந்தது.
4 முன்புற மண்டபம் ஆலயத்தனுைடய அகலத்தன்படிேய இருபது முழ நீளமும்,
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நூற்றருபது முழ உயரமுமாயருந்தது; அதன் உட்புறத்ைதப் பசும்ெபான் தகட்டால்
மூடினான். 5 ஆலயத்தன் ெபரிய மாளிைகையத் ேதவதாரு பலைககளினால்
ெசய்து பசும்ெபான்னினால் மூடி, அதன்ேமல் ேபரீச்சுேவைலையயும்
சங்கலிேவைலையயும் ச த்தரித்து, 6 அந்த மாளிைகைய இரத்தனங்களால்
அலங்கரித்தான்; ெபான்னானது பர்வாயீமின் ெபான்னாயருந்தது. 7 அந்த
மாளிைகயன் உத்த ரங்கைளயும், நைலகைளயும், சுவர்கைளயும், கதவுகைளயும்
ெபான்தகட்டால் மூடி, ெகாத்துேவைலயால் சுவர்களிேல ேகருபீன்கைளச்
ெசய்வத்தான். 8 மகா பரிசுத்தமான ஆலயத்ைதயும் கட்டினான்; அதன் நீளம்
ஆலயத்தனுைடய அகலத்தன்படி இருபதுமுழமும், அதன் அகலம் இருபது
முழமுமாக இருந்தது; அைத அறுநூறு தாலந்து பசும்ெபான்னினால் மூடினான்.
9 ஆணிகளின் எைட ஐம்பது ெபான் ேசக்கலானது; ேமல் அைறகைளயும்
ெபான்னினால் மூடினான். 10 அவன் மகா பரிசுத்தமான ஆலயத்த ேல இரண்டு
ேகருபீன்கைளயும் ச த்த ரேவைலயாக உண்டாக்கனான்; அைவகைளப்
ெபான்தகட்டால் மூடினான். 11 அந்தக் ேகருபீன்களுைடய ச றகுகளின் நீளம்
இருபது முழமானது; ஒன்றனுைடய ஒரு ச றகு ஐந்து முழமாக இருந்து,
ஆலயத்துச் சுவைரத் ெதாட்டது; மற்ற ச றகு ஐந்து முழமாக இருந்து, மற்றக்
ேகருபீனின் ச றைகத் ெதாட்டது. 12 மற்றக் ேகருபீனின் ஒரு ச றகும் ஐந்து
முழமாக இருந்து, ஆலயத்துச்சுவைரத் ெதாட்டது; அதன் மற்ற ச றகும் ஐந்து
முழமாக இருந்து, மற்றக் ேகருபீனின் ச றைகத் ெதாட்டது. 13 இப்படிேய
அந்தக் ேகருபீன்களின் ச றகுகள் இருபதுமுழம் வ ரிந்தருந்தது; அைவகள்
தங்கள் கால்களால் ஊன்ற நன்றது; அைவகளின் முகங்கள் ஆலயத்தன்
உட்புறத்ைத ேநாக்கயருந்தது. 14 இளநீல நூலாலும் இரத்தாம்பர நூலாலும்
சவுப்பு நூலாலும் ெமல்லிய நூலாலும் தைரையயும், அத ேல ேகருபீன்களின்
உருவங்கைளயும் உண்டாக்கனான். 15ஆலயத்தற்கு முன்பாக முப்பத்ைதந்துமுழ
உயரமானஇரண்டுதூண்கைளயும்,அைவகளுைடயமுைனகளின்ேமல்இருக்கும்
ஐந்துமுழ உயரமான கும்பங்கைளயும் உண்டாக்க , 16 சந்ந த க்கு முன்னிருக்கச்
சங்கலிகைளயும் ெசய்து, தூண்களின் முைனகளின் ேமல் பற்றைவத்து, நூறு
மாதுளம் பழங்கைளயும் ெசய்து அந்தச் சங்கலிகளில் ேகார்த்தான். 17 அந்தத்
தூண்கைள அவன் ேதவாலயத்த ற்கு முன்பாக ஒன்ைற வலதுபுறத்தலும்
மற்ெறான்ைற இடது புறத்தலும் நாட்டி, வலதுபுறத் தூணுக்கு யாகீன் என்றும்,
இடதுபுறத்தூணுக்குேபாவாஸ்என்றும்ெபயரிட்டான்.

அத்த யாயம் 4
ேதவாலயத்த ற்காகச் ெசய்யப்பட்ட ெபாருட்கள்

1 அன்றயும் இருபது முழநீளமும் இருபதுமுழ அகலமும் பத்துமுழ உயரமுமான
ெவண்கலப் பலிபீடத்ைதயும் ெசய்தான். 2 ெவண்கலக் கடல்ெதாட்டிையயும்
வார்ப்ப த்தான்; வட்டவடிவமான அதனுைடய ஒரு வளிம்பு ெதாடங்க மறு
வளிம்புவைர பத்துமுழ அகலமும், ஐந்துமுழ உயரமும், சுற்றளவு முப்பதுமுழ
நூலளவுமாயருந்தது. 3 அதன் கீழ்ப்புறமாக காைளகளின் உருவங்கள்
ஒவ்ெவாரு முழத்த ற்குப் பத்து உருவமாக அந்தக் கடல்ெதாட்டியன் சக்கரத்தல்
இருந்தது; ெதாட்டிேயாடு ஒன்றாய் வார்க்கப்பட்ட அந்தக் காைளகளின் இரண்டு
வரிைசகள் இருந்தது. 4 அது பன்னிரண்டு காைளகளின்ேமல் நன்றது;
இைவகளில் மூன்று வடக்ேகயும், மூன்று ேமற்ேகயும், மூன்று ெதற்ேகயும்,
மூன்று கழக்ேகயும் ேநாக்கயருந்தது; கடல்ெதாட்டி அைவகளின்ேமல்
உயரமாக இருந்தது; அைவகளின் பன்பக்கெமல்லாம் உட்புறமாக இருந்தது.
5 அதன் கனம் நான்கு வ ரற்கைடயும், அதன் வளிம்பு பானபாத்த ரத்தன்
வளிம்புேபாலவும்,லீலிபுஷ்பம்ேபாலவும்இருந்தது;அதுமூவாய ரம்குடம்தண்ணீர்
ப டிக்கத்தக்கதாயருந்தது. 6 கழுவுகறதற்குப் பத்துக் ெகாப்பைரகைளயும்
உண்டாக்க , ஐந்ைத வலதுபுறத்தலும், ஐந்ைத இடதுபுறத்தலும் ைவத்தான்;
சர்வாங்க தகனமாக றைவகைள அைவகளில் அலசுவார்கள்; கடல்ெதாட்டிேயா
ஆசாரியர்கள் தங்கைளச் சுத்தம்ெசய்துெகாள்ளுகறதற்காக இருந்தது. 7 பத்துப்
ெபான் வளக்குத்தண்டுகைளயும், அைவகளுைடய முைறயன்படி ெசய்வத்து,
அைவகைள ேதவாலயத்தல் வலதுபுறத்த ேல ஐந்தும் இடதுபுறத்த ேல ஐந்துமாக
ைவத்தான். 8 பத்து ேமைஜகைளயும் ெசய்து, அைவகைள ேதவாலயத்தல்
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வலதுபுறத்த ேல ஐந்தும் இடதுபுறத்த ேல ஐந்துமாக ைவத்து, நூறு ெபான்
கலங்கைளயும் ெசய்தான். 9 ேமலும் ஆசாரியர்களின் ப ராகாரத்ைதயும், ெபரிய
ப ராகாரத்ைதயும், ப ராகாரத்தன் வாசல்கைளயும் உண்டாக்க , அைவகளின்
கதவுகைள ெவண்கலத்தால் மூடினான். 10 கடல்ெதாட்டிையக் கீழ்த்தைசயான
வலதுபுறத்த ேல ெதற்குமுகமாக ைவத்தான். 11 ஈராம் ெசப்புச்சட்டிகைளயும்,
சாம்பெலடுக்க ற கரண்டிகைளயும், கலங்கைளயும் ெசய்தான்; இந்தவதமாக
ஈராம் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்காக ராஜாவாகய சாெலாேமானுக்குச்
ெசய்யேவண்டிய ேவைலையச் ெசய்துமுடித்தான். 12 அைவகள் என்னெவனில்,
இரண்டு தூண்களும், இரண்டு தூண்களுைடய முைனயன்ேமலிருக்கற
கும்பங்களும், குமிழ்களும், தூண்களுைடய முைனயன் ேமலிருக்கற
குமிழ்களானஇரண்டுகும்பங்கைளமூடுகறதற்குஇரண்டுவைலப்பன்னல்களும்,
13 தூண்களின்ேமலுள்ள குமிழ்களான இரண்டு கும்பங்கைள மூடுகறதற்கு,
ஒவ்ெவாரு வைலப்பன்னலின் இரண்டு வரிைச மாதுளம்பழங்களாக,
இரண்டு வைலப்பன்னல்களிலும் இருக்க ற நானூறு மாதுளம்பழங்களுேம.
14 ஆதாரங்கைளயும், ஆதாரங்களின்ேமலிருக்கும் ெகாப்பைரகைளயும், 15 ஒரு
கடல்ெதாட்டிையயும், அதன் கீழிருக்கும் பன்னிரண்டு காைளகைளயும்,
16 ெசப்புச்சட்டிகைளயும், சாம்பல் கரண்டிகைளயும், முள்துறடுகள் முதலான
பணிமுட்டுகைளயும், ஈராம்அப , ராஜாவாகயசாெலாேமானுக்குக்ெயேகாவாவன்
ஆலயத்த ற்காக சுத்தமான ெவண்கலத்தால் ெசய்தான். 17 ேயார்தாைனச்சார்ந்த
சமனான பூமியல் சுக்ேகாத்த ற்கும் சேரத்தாவுக்கும் நடுேவ களிமண் தைரய ேல
ராஜா அைவகைள வார்ப்ப த்தான். 18 இந்தப் பணிமுட்டுகைளெயல்லாம்
சாெலாேமான் ெவகு ஏராளமாக உண்டாக்கனான்; ெவண்கலத்தன் எைட
ெதாைகக்கு அடங்காததாயருந்தது. 19 ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்கு ேவண்டிய
அைனத்து பணிமுட்டுகைளயும்; ெபாற்பீடத்ைதயும், சமுகத்து அப்பங்கைள
ைவக்கும் ேமைஜகைளயும், 20 முைறயன்படிேய சந்ந த க்கு முன்பாக வளக்குக்
ெகாளுத்துகறதற்குப் பசும்ெபான் வளக்குத்தண்டுகைளயும், அைவகளின்
வளக்குகைளயும், 21 சுத்தத் தங்கத்தால் ெசய்த பூக்கைளயும், வளக்குகைளயும்,
கத்தரிகைளயும், 22 பசும்ெபான் கத்த கைளயும், கலங்கைளயும், கலயங்கைளயும்,
தூபகலசங்கைளயும் சாெலாேமான் ெசய்தான்; மகா பரிசுத்தஸ்தலத்தன்
உட்கதவுகளும், ஆலயமாகய வீட்டின் கதவுகளும், ஆலயத்தன்வாசல் கதவுகளும்
அைனத்தும்ெபான்னாயருந்தது.

அத்த யாயம் 5
1 ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்காக சாெலாேமான் ெசய்த ேவைலகள்

அைனத்தும் முடிந்தேபாது, சாெலாேமான் தன் தகப்பனாகய தாவீது பரிசுத்தம்
ெசய்வதற்காகெபாருத்தைனெசய்தைவகைளக்ெகாண்டுவந்து,ெவள்ளிையயும்,
ெபான்ைனயும், அைனத்து பணிமுட்டுகைளயும், ேதவனுைடய ஆலயத்தன்
ெபாக்கஷங்களில்ைவத்தான்.

உடன்படிக்ைகப்ெபட்டிஆலயத்த ற்குக்ெகாண்டுவரப்படுதல்
2பன்புெயேகாவாவுைடயஉடன்படிக்ைகப்ெபட்டிையசீேயான்என்னும்தாவீதன்

நகரத்தலிருந்துெகாண்டுவரும்படி சாெலாேமான்இஸ்ரேவலின்மூப்பர்கைளயும்,
ேகாத்த ரப் ப ரபுக்களாகய இஸ்ரேவல் புத்த ரரின் வம்சத் தைலவர்கள்
எல்ேலாைரயும் எருசேலமிேல கூடிவரச்ெசய்தான். 3 அப்படிேய இஸ்ரேவலர்கள்
எல்ேலாரும் ஏழாம் மாதத்தன் பண்டிைகய ேல ராஜாவனிடத்தல் கூடிவந்தார்கள்.
4 இஸ்ரேவலின் மூப்பர்கள் எல்ேலாரும் வந்தபன்பு ேலவயர்கள் ெபட்டிைய
எடுத்து, 5 ெபட்டிையயும், ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைதயும், கூடாரத்தலிருக்கற பரிசுத்த
பணிமுட்டுகைளயும் ெகாண்டுவந்தார்கள்; அைவகைளக் ெகாண்டுவந்தவர்கள்
ேலவயரான ஆசாரியர்கேள. 6 ராஜாவாகய சாெலாேமானும், அவேனாடு கூடின
இஸ்ரேவல் சைபயார் அைனவரும், ெபட்டிக்கு முன்பாக எண்ணிக்ைகக்கும்
ெதாைகக்கும் அடங்காத ஏராளமான ஆடுமாடுகைளப் பலிய ட்டார்கள்.
7 அப்படிேய ஆசாரியர்கள் ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய,
ஆலயத்தன் சந்ந தயாகய மகா பரிசுத்தமான ஸ்தலத்த ேல, ேகருபீன்களுைடய
இறக்ைககளுக்குக் கீழாகக் ெகாண்டுவந்து ைவத்தார்கள். 8 ேகருபீன்கள், ெபட்டி
இருக்கும்இடத்தன்ேமல்,தங்கள்இரண்டிரண்டுசறகுகைளவ ரித்துஉயரஇருந்து
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ெபட்டிையயும்அதன் தண்டுகைளயும்மூடிக்ெகாண்டிருந்தது. 9ெபட்டியலிருக்கற
தண்டுகளின் முைனகள் சந்ந த ஸ்தலத்த ற்கு முன்ேன காணப்படத்தக்கதாக
அந்தத் தண்டுகைள இழுத்தார்கள்; ெவளிேய அைவகள் காணப்படவல்ைல;
அது இந்த நாள்வைரக்கும் அங்ேக இருக்க றது. 10 இஸ்ரேவல் வம்சத்தனர்
எக ப்தலிருந்துபுறப்பட்டபன்பு,ெயேகாவாஓேரப ேலஅவர்கேளாடுஉடன்படிக்ைக
ெசய்தேபாது, ேமாேச அந்தப் ெபட்டிய ேல ைவத்த இரண்டு கற்பலைககைளத்
தவ ர ேவெறான்றும் அத ேல இருந்ததல்ைல. 11 வகுப்புகளின் முைறகைளப்
பாராமல், ஆசாரியர்கள் எல்ேலாரும் தங்கைளப் பரிசுத்தம் ெசய்துெகாண்டார்கள்.
12 ஆசாப், ஏமான், எதுத்தூனுைடய கூட்டத்தாரும், அவர்களுைடய மகன்களும்
சேகாதரருைடய கூட்டத்தாருமாகய பாடகர்களான ேலவயர்கள் அைனவரும்
ெமல்லிய புடைவகைள அணிந்து, ைகத்தாளங்கைளயும் தம்புருக்கைளயும்
சுரமண்டலங்கைளயும் ப டித்து பலிபீடத்த ற்குக் க ழக்ேக நன்றார்கள்;
அவர்கேளாடு பூரிைககைளஊதுகறஆசாரியர்கள்நூற்றருபதுேபர் நன்றார்கள்.
13 அவர்கள் ஒருமிக்கப் பூரிைககைள ஊத , ஒேரசத்தமாக ெயேகாவாைவ
துதத்துஸ்ேதாத்த ரித்துப் பாடினார்கள்; ஆசாரியர்கள் பரிசுத்த ஸ்தலத்தலிருந்து
புறப்படும்ேபாதும், பாடகர்கள் பூரிைககள் தாளங்கள் கீதவாத்தயங்களுைடய
சத்தத்ைத ெதானிக்கச்ெசய்து, ெயேகாவா நல்லவர், அவர் கருைப என்றுமுள்ளது
என்று அவைர ஸ்ேதாத்த ரிக்கும்ேபாதும், ெயேகாவாவுைடய வீடாக ய ேதவாலயம்
ேமகத்தால் ந ரப்பப்பட்டது. 14 அந்த ேமகத்தால் ஆசாரியர்கள் ஊழியம்ெசய்து
நற்கமுடியாமற்ேபானது; ெயேகாவாவுைடய மகைம ேதவனுைடய ஆலயத்ைத
ந ரப்பனது.

அத்த யாயம் 6
1அப்ெபாழுதுசாெலாேமான்:

“காரிருளிேலவாசம்ெசய்ேவன்என்றுெயேகாவாெசான்னார் என்றும்,
2 ேதவரீர் வாசம்ெசய்யத்தக்க வீடும், நீர் என்ைறக்கும் தங்குவதற்கு ஏற்ற

நைலயான ஸ்தானமுமாகய ஆலயத்ைத உமக்குக் கட்டிேனன்” என்றும்
ெசால்லி,

3 ராஜா முகம் தரும்ப , இஸ்ரேவல் சைபயார் எல்ேலாைரயும் ஆசீர்வத த்தான்;
இஸ்ரேவல் சைபயார் எல்ேலாரும் நன்றார்கள். 4 அவன் ெசான்னது:
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம்; அவர் என்
தகப்பனாகய தாவீதுக்குத் தம்முைடய வாக்கனால் ெசான்னைத, தம்முைடய
கரத்தால் நைறேவற்றனார். 5 அவர்: நான் என் மக்கைள எக ப்து
ேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்த நாள்முதற்ெகாண்டு, என் நாமம் வளங்கும்படி,
ஒரு ஆலயத்ைதக் கட்டேவண்டுெமன்று நான் இஸ்ரேவலுைடய எல்லா
ேகாத்த ரங்களிலுமுள்ளேவேறயாெதாரு பட்டணத்ைதத்ெதரிந்துெகாள்ளாமலும்,
என் மக்களாகய இஸ்ரேவலின்ேமல் அத பதயாக இருக்கும்படி ேவேற ஒருவைரத்
ெதரிந்துெகாள்ளாமலும், 6 என் நாமம் வளங்கும் இடமாக எருசேலைமயும்,
என் மக்களாகய இஸ்ரேவலின்ேமல் அத பதயாயருக்கத் தாவீைதயும்
ெதரிந்துெகாண்ேடன் என்றார். 7 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
நாமத்த ற்கு ஆலயத்ைதக் கட்டேவண்டும் என்கற வருப்பம் என் தகப்பனாகய
தாவீதன் மனதல் இருந்தது. 8 ஆனாலும் ெயேகாவா என் தகப்பனாகய
தாவீைத ேநாக்க : என் நாமத்த ற்கு ஆலயத்ைதக் கட்டேவண்டும் என்கற
வருப்பம் உன் மனத ேல இருந்தது நல்ல காரியந்தான். 9 ஆகலும் நீ அந்த
ஆலயத்ைதக் கட்டமாட்டாய்; உன் கர்ப்பப்ப றப்பாக ய உன் மகேன என்
நாமத்த ற்கு அந்த ஆலயத்ைதக் கட்டுவான் என்றார். 10 இப்ேபாதும் ெயேகாவா
ெசால்லிய தமது வார்த்ைதைய நைறேவற்றனார்; ெயேகாவா ெசான்னபடிேய,
நான் என் தகப்பனாகய தாவீதுைடய இடத்தல் எழும்ப , இஸ்ரேவலுைடய
சங்காசனத்தன்ேமல் உட்கார்ந்து, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
நாமத்த ற்கு ஆலயத்ைதக் கட்டி, 11 ெயேகாவா இஸ்ரேவல் வம்சத்தாருடன் ெசய்த
உடன்படிக்ைகஇருக்க றெபட்டிையஅத ேலைவத்ேதன்என்றுெசால்லி.

சாெலாேமான்ெசய்தஅர்ப்பணிப்புெஜபம்
12 ெயேகாவாவுைடய பலிபீடத்த ற்கு முன்ேன இஸ்ரேவல் சைபயார்

எல்ேலாருக்கும் எத ேர நன்று தன் ைககைள வ ரித்தான். 13 சாெலாேமான் ஐந்து



2 நாளாகமம்அத்தயாயம் 6:14 583 2 நாளாகமம்அத்தயாயம் 6:29

முழ நீளமும், ஐந்து முழ அகலமும், மூன்று முழ உயரமுமான ஒரு ெவண்கலப்
ப ரசங்கபீடத்ைத உண்டாக்க , அைத நடுப்ப ராகாரத்த ேல ைவத்தருந்தான்;
அதன்ேமல் அவன் நன்று, இஸ்ரேவலின் சைபயார் எல்ேலாருக்கும் எத ராக
முழங்காற்படிய ட்டு, தன்ைககைளவானத்தற்கு ேநராக வ ரித்து: 14இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, வானத்தலும், பூமியலும் உமக்கு ஒப்பான
ேதவனில்ைல; தங்கள் முழு இருதயத்ேதாடும் உமக்கு முன்பாக நடக்க ற
உமது அடியாருக்கு உடன்படிக்ைகையயும் கருைபையயும் காத்துவருகறீர்.
15 ேதவரீர் நீர் என் தகப்பனாகய தாவீது என்னும் உமது அடியானுக்குச்
ெசய்த வாக்குத்தத்தத்ைதக் காத்தருளினீர்; உம்முைடய வாக்கனால் அைதச்
ெசான்னீர்;உம்முைடய கரத்தால்அைதஇந்நாளில்இருக்க றபடி நைறேவற்றனீர்.
16 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, ேதவரீர் என் தகப்பனாகய
தாவீது என்னும் உமது அடியாைன ேநாக்க : நீ எனக்கு முன்பாக நடந்ததுேபால,
உன் மகன்களும் என் நயாயப்ப ரமாணத்தல் நடக்கும்படி தங்கள் வழிையக்
காப்பார்கேளயானால், இஸ்ரேவலின் சங்காசனத்தல் வீற்றருக்கும் மனிதன்
எனக்கு முன்பாக உனக்கு இல்லாமற்ேபாவதல்ைல என்று ெசான்னைத
இப்ெபாழுது அவனுக்கு நைறேவற்றும். 17 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவாேவ, ேதவரீர் உமது அடியானாகய தாவீதுக்குச் ெசான்ன உம்முைடய
வார்த்ைத உண்ைமெயன்று வளங்குவதாக. 18 ேதவன் உண்ைமயாகேவ
மனிதர்கேளாடு பூமிய ேல குடியருப்பாேரா? இேதா, வானங்களும், வானாத
வானங்களும் உம்ைமக் ெகாள்ளாேத; நான் கட்டின இந்த ஆலயம் எம்மாத்த ரம்?
19 என் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, உமது அடிேயன் உமது சந்ந தயல்
ெசய்க ற வண்ணப்பத்ைதயும் மன்றாட்ைடயும் ேகட்டு, உமது அடிேயனுைடய
வண்ணப்பத்ைதயும் ேவண்டுதைலயும் உமது மனதல் ெகாண்டருளும். 20உமது
அடிேயன் இவ்வடத்த ேல ெசய்யும் வண்ணப்பத்ைதக் ேகட்க, என் நாமம்
வளங்குெமன்று நீர் ெசான்ன இடமாகய இந்த ஆலயத்தன்ேமல் உம்முைடய
கண்கள் இரவும் பகலும் தறந்தருப்பதாக. 21உமது அடிேயனும், இந்த இடத்த ேல
வண்ணப்பம் ெசய்யப்ேபாக ற உமது மக்களாகய இஸ்ரேவலும் ெசய்யும்
ெஜபங்கைளக் ேகட்டருளும்; பரேலாகமாக ய உம்முைடய வாசஸ்தலத்த ேல
நீர் அைதக் ேகட்பீராக, ேகட்டு மன்னிப்பீராக. 22 ஒருவன் தன் அயலானுக்குக்
குற்றம் ெசய்தருக்கும்ேபாது, இவன் அவைன ஆைணயடச் ெசால்லும்ேபாது,
அந்த ஆைண இந்த ஆலயத்த ேல உம்முைடய பலிபீடத்த ற்கு முன்பாக வந்தால்,
23 அப்ெபாழுது பரேலாகத்தலிருக்கற ேதவரீர் ேகட்டு, துன்மார்க்கனுைடய
நடக்ைகைய அவன் தைலயன்ேமல் சுமரச்ெசய்து, அவனுக்கு நீதைய
சரிக்கட்டவும், நீத மானுக்கு அவனுைடய நீத க்குத்தக்கதாகச் ெசய்து அவைன
நீதமானாக்கவும், உமது அடியாைர நயாயந்தீர்ப்பீராக. 24 உம்முைடய
மக்களாகய இஸ்ரேவலர் உமக்கு வ ேராதமாகப் பாவம் ெசய்ததனிமித்தம்
எத ரிக்கு முன்பாக முற ந்துேபாய், உம்மிடத்த ற்குத் தரும்ப , உம்முைடய
நாமத்ைத அறக்ைகெசய்து, இந்த ஆலயத்த ேல உம்முைடய சந்ந தயல்
வண்ணப்பத்ைதயும் ேவண்டுதைலயும் ெசய்தால், 25 பரேலாகத்தலிருக்கற
ேதவரீர் ேகட்டு, உம்முைடய மக்களாகய இஸ்ரேவலின் பாவத்ைத மன்னித்து,
அவர்களுக்கும் அவர்கள் ப தாக்களுக்கும் நீர் ெகாடுத்த ேதசத்த ற்கு அவர்கைளத்
தரும்பவரச்ெசய்வீராக. 26 அவர்கள் உமக்கு வ ேராதமாகப் பாவம் ெசய்ததால்,
வானம் அைடபட்டு மைழ ெபய்யாதருக்கும்ேபாது, அவர்கள் இந்த இடத்த ற்கு
ேநராக வண்ணப்பம் ெசய்து, உம்முைடய நாமத்ைத அறக்ைகெசய்து, ேதவரீர்
தங்கைளத் துக்கப்படுத்தும்ேபாது தங்கள் பாவங்கைள வ ட்டுத் தரும்பனால்,
27 பரேலாகத்தலிருக்கற ேதவரீர் ேகட்டு, உமது அடியாரும் உமது மக்களாகய
இஸ்ரேவலும்ெசய்த பாவத்ைத மன்னித்து, அவர்கள் நடக்கேவண்டிய நல்வழிைய
அவர்களுக்குப் ேபாத த்து, ேதவரீர் உமது மக்களுக்குச் சுதந்தரமாகக் ெகாடுத்த
உம்முைடய ேதசத்தல் மைழெபய்யக் கட்டைளயடுவீராக. 28 ேதசத்த ேல
பஞ்சம் உண்டாக றேபாதும், ெகாள்ைளேநாய் உண்டாக றேபாதும், வறட்ச ,
சாவு, ெவட்டுக்களி, பச்ைசக்களி உண்டாக றேபாதும், அவர்களுைடய எத ரிகள்
அவர்கள் வாசஞ்ெசய்க ற ேதசத்த ேல அவர்கைள முற்றுைக ேபாடுக றேபாதும்,
யாெதாரு வாைதயாகலும் யாெதாரு வயாதயாகலும் வந்தருக்க றேபாதும்,
29 எந்த மனிதனானாலும், இஸ்ரேவலாகய உம்முைடய மக்களில் எவனானாலும்,
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தன் தன் வாைதையயும் வயாகுலத்ைதயும் உணர்ந்து, இந்த ஆலயத்த ற்கு
ேநராகத் தன் ைககைள வ ரித்துச் ெசய்யும் சகல வண்ணப்பத்ைதயும், சகல
ேவண்டுதைலயும், 30 உம்முைடய வாசஸ்தலமாகய பரேலாகத்தலிருக்கற
ேதவரீர் ேகட்டு மன்னித்து, 31 ேதவரீர் எங்கள் முற்ப தாக்களுக்குக் ெகாடுத்த
ேதசத்தல்அவர்கள்உய ேராடிருக்கும்நாெளல்லாம்உமக்குபயப்பட்டு,உம்முைடய
வழிகளில் நடக்கும்படிக்கு ேதவரீர் ஒருவேர மனுப்புத்த ரரின் இருதயத்ைத
அற ந்தவரானதால், நீர் அவனவன் இருதயத்ைத அற ந்தருக்க றபடிேய
அவனவனுைடய அைனத்து வழிகளுக்கும் ஏற்றபடிச் ெசய்து பலன் அளிப்பீராக.
32உம்முைடய மக்களாகய இஸ்ரேவல் மக்களல்லாத அந்நய மக்கள் உம்முைடய
மகத்துவமான நாமத்தனிமித்தமும், உம்முைடய பலத்த கரத்தனிமித்தமும்,
ஓங்கய உம்முைடய புயத்தனிமித்தமும், தூரேதசங்களிலிருந்து வந்து,
இந்த ஆலயத்த ற்கு ேநராக நன்று வண்ணப்பம்ெசய்தால், 33 உமது
வாசஸ்தலமாகய பரேலாகத்தலிருக்கற ேதவரீர் அைதக்ேகட்டு, பூமியன்
மக்கெளல்ேலாரும் உம்முைடய மக்களாகய இஸ்ரேவைலப்ேபால, உம்முைடய
நாமத்ைத அற ந்து உமக்கு பயப்பட்டு, நான் கட்டின இந்த ஆலயத்த ற்கு
உம்முைடய நாமம் சூட்டப்பட்டெதன்று அறயும்படிக்கு, அந்த அந்நய மனிதன்
உம்ைம ேநாக்க ேவண்டிக்ெகாள்வதன்படிேய ேதவரீர் ெசய்வீராக. 34 நீர்
உம்முைடய மக்கைள அனுப்பும் வழிய ேல அவர்கள் தங்கள் எத ரிகேளாடு
ேபார்ெசய்யப் புறப்படும்ேபாது, நீர் ெதரிந்துெகாண்ட இந்த நகரத்த ற்கும்,
உம்முைடய நாமத்த ற்கு நான் கட்டின இந்த ஆலயத்த ற்கும் ேநராக
வண்ணப்பம்ெசய்தால், 35 பரேலாகத்தல் இருக்க ற ேதவரீர் அவர்கள்
வண்ணப்பத்ைதயும் ேவண்டுதைலயும் ேகட்டு, அவர்கள் நயாயத்ைத
வ சாரிப்பீராக. 36 பாவம் ெசய்யாத மனிதன் இல்ைலேய; ஆைகயால் அவர்கள்
உமக்கு வ ேராதமாகப் பாவம்ெசய்து, ேதவரீர் அவர்கள்ேமல் ேகாபங்ெகாண்டு,
அவர்கள் எத ரிகளின் ைகயல் அவர்கைள ஒப்புக்ெகாடுக்க றதால், அவர்கைளச்
சைறப டிக்க றவர்கள் அவர்கைளத் தூரத்தலாகலும் சமீபத்தலாகலும்
இருக்கற தங்கள் ேதசத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாயருக்கும்ேபாது, 37 அவர்கள்
சைறபட்டுப்ேபான ேதசத்த ேல தங்களில் உணர்வைடந்து, மனந்தரும்ப :
நாங்கள் பாவம்ெசய்து அக்க ரமம்ெசய்து, துன்மார்க்கமாக நடந்ேதாம் என்று
தங்கள் சைறயருப்பான ேதசத்த ேல உம்ைம ேநாக்க க் ெகஞ்ச , 38 தாங்கள்
சைறகளாகக் ெகாண்டுேபாகப்பட்ட தங்கள் சைறயருப்பான ேதசத்த ேல, தங்கள்
முழு இருதயத்ேதாடும் தங்கள் முழு ஆத்துமாேவாடும் உம்மிடத்தல் தரும்ப ,
ேதவரீர் தங்கள் ப தாக்களுக்குக் ெகாடுத்த தங்கள் ேதசத்த ற்கும், ேதவரீர்
ெதரிந்துெகாண்டஇந்த நகரத்த ற்கும், உம்முைடய நாமத்த ற்கு நான் கட்டினஇந்த
ஆலயத்த ற்கும் ேநராக உம்ைம ேநாக்க வண்ணப்பம்ெசய்தால், 39 உம்முைடய
வாசஸ்தலமாகய பரேலாகத்தலிருக்கற ேதவரீர் அவர்கள் வண்ணப்பத்ைதயும்
ெஜபங்கைளயும் ேகட்டு, அவர்கள் நயாயத்ைத வ சாரித்து, உமக்கு வ ேராதமாகப்
பாவம்ெசய்த உம்முைடய மக்களுக்கு மன்னித்தருளும். 40 இப்ேபாதும் என்
ேதவேன, இந்த இடத்த ேல ெசய்யப்படும் வண்ணப்பத்த ற்கு உம்முைடய கண்கள்
தறந்தைவகளும்,உம்முைடயெசவகள்கவனிக்க றைவகளுமாயருப்பதாக.
41ேதவனாகயெயேகாவாேவ,உம்முைடயதங்கும்ஸ்தலத்த ற்கு
ேதவரீர்உமதுவல்லைமவளங்கும்ெபட்டியுடன்எழுந்தருளும்;
ேதவனாகயெயேகாவாேவ,உமதுஆசாரியர்கள்இரட்ச ப்ைபத்தரித்து,
உம்முைடயபரிசுத்தவான்கள்நன்ைமய ேலமக ழ்வார்களாக.
42ேதவனாகயெயேகாவாேவ,
நீர்அப ேஷகம்ெசய்தவனின்முகத்ைதப் புறக்கணிக்காமல்,
உம்முைடய தாசனாகய தாவீதுக்கு வாக்குத்தத்தம்ெசய்த கருைபகைள

நைனத்தருளும்” என்றான்.

அத்த யாயம் 7
ேதவாலயம்ப ரதஷ்ைடெசய்யப்படுதல்

1 சாெலாேமான் ெஜபம்ெசய்து முடிக்க றேபாது, அக்கனி வானத்தலிருந்து
இறங்க , சர்வாங்க தகனபலிையயும் மற்ற பலிகைளயும் பட்ச த்தது;
ெயேகாவாவுைடய மகைமயும் ஆலயத்ைத ந ரப்ப யது. 2 ெயேகாவாவுைடய
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மகைம ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைத ந ரப்பனதால், ஆசாரியர்கள்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குள் ப ரேவச க்க முடியாமலிருந்தது.
3 அக்கனி இறங்குகறைதயும், ெயேகாவாவுைடய மகைம ஆலயத்தன்ேமல்
தங்கயருக்க றைதயும், இஸ்ரேவல் வம்சத்தார்கள் எல்ேலாரும் கண்டேபாது,
தளவரிைசமட்டும் தைரய ேல முகங்குப்புறக் குனிந்து பணிந்து, ெயேகாவா
நல்லவர், அவருைடய கருைப என்றுமுள்ளது என்று ெசால்லி, அவைரத்
துத த்தார்கள். 4 அப்ெபாழுது ராஜாவும் அைனத்து மக்களும் ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் பலிகைளச் ெசலுத்தனார்கள். 5 ராஜாவாகய சாெலாேமான் 22,000
மாடுகைளயும், 1,20,000 ஆடுகைளயும் பலிய ட்டான்; இந்தவதமாக ராஜாவும்
அைனத்து மக்களும் ேதவனுைடய ஆலயத்ைதப் ப ரதஷ்ைட ெசய்தார்கள்.
6 ஆசாரியர்கள் தங்கள் பணிவைடகைளச் ெசய்து நன்றார்கள்; தாவீது
ராஜா ேலவயர்கைளக்ெகாண்டு, ெயேகாவாவுைடய கருைப என்றுமுள்ளது
என்று அவைரத் துத த்துப் பாடுவதற்காகச் ெசய்யப்பட்ட ெயேகாவாவன்
கீதவாத்தயங்கைள அவர்களும் வாச த்து ேசவ த்து நன்றார்கள்; ஆசாரியர்கள்
அவர்களுக்குஎத ராகநன்றுபூரிைககைளஊதனார்கள்;இஸ்ரேவலர்எல்ேலாரும்
நன்றுெகாண்டிருந்தார்கள். 7 சாெலாேமான் உண்டாக்கன ெவண்கலப்பலிபீடம்
சர்வாங்க தகனபலிகைளயும் ேபாஜன பலிகைளயும் ெகாழுப்ைபயும் ைவக்க
ேபாதுமானதாக இல்லாததால், ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்கு முன்னிருக்க ற
ப ராகாரத்தன் நடுைமயத்ைதச் சாெலாேமான் பரிசுத்தப்படுத்த , அங்ேக
சர்வாங்கதகனபலிகைளயும்சமாதானபலிகளின்ெகாழுப்ைபயும்ெசலுத்தனான்.
8அக்காலத்தல்தாேன சாெலாேமானும், ஆமாத்தன் எல்ைலயலிருந்து எக ப்தன்
நதவைர வந்து, அவேனாடுகூட இருந்த மகா ெபரிய கூட்டமாக ய இஸ்ரேவல்
அைனத்தும் ஏழுநாட்கள்வைரயும் பண்டிைகைய ஆசரித்து, 9 எட்டாம் நாைள
வ ேசஷத்த ஆசரிப்பு நாளாகக் ெகாண்டாடினார்கள்; ஏழுநாட்கள் பலிபீடத்துப்
ப ரதஷ்ைடையயும், ஏழு நாட்கள் பண்டிைகையயும் ஆசரித்தார்கள். 10 ஏழாம்
மாதத்தன்இருபத்துமூன்றாம் ேததய ேலதங்கள்தங்கள்கூடாரங்களுக்குப் ேபாக
மக்களுக்கு வைட ெகாடுத்தான்; ெயேகாவா தாவீதுக்கும், சாெலாேமானுக்கும்,
தமது மக்களாகய இஸ்ரேவலுக்கும் ெசய்த நன்ைமக்காகச் சந்ேதாஷத்ேதாடும்
மனமகழ்ச்ச ேயாடும் ேபானார்கள்.

ெயேகாவா சாெலாேமானுக்குக்காட்ச யளித்தல்
11 இந்தவதமாக சாெலாேமான் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதயும், ராஜ

அரண்மைனையயும் கட்டி முடித்தான்; ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தலும்,
தன் அரண்மைனயலும் சாெலாேமான் ெசய்ய மனதாயருந்தெதல்லாம்
அனுகூலமானது. 12 ெயேகாவா இரவ ேல சாெலாேமானுக்குக் காட்ச யளித்து:
நான் உன் வண்ணப்பத்ைதக் ேகட்டு, இந்த இடத்ைத எனக்கு பலியடும்
ஆலயமாகத் ெதரிந்துெகாண்ேடன். 13 நான் மைழயல்லாதபடிக்கு வானத்ைத
அைடத்து அல்லது ேதசத்ைத அழிக்க ெவட்டுக்களிகளுக்குக் கட்டைளய ட்டு
அல்லது என் மக்களுக்குள் ெகாள்ைள ேநாைய அனுப்பும்ேபாது, 14 என்
நாமம் சூட்டப்பட்ட என் மக்கள் தங்கைளத் தாழ்த்த , ெஜபம்ெசய்து, என்
முகத்ைதத் ேதடி, தங்கள் ெபால்லாத வழிகைளவ ட்டுத் தரும்பனால்,
அப்ெபாழுது பரேலாகத்தலிருக்கற நான் ேகட்டு, அவர்களுைடய பாவத்ைத
மன்னித்து, அவர்களுைடய ேதசத்த ற்கு ெசழிப்ைபக் ெகாடுப்ேபன். 15 இந்த
இடத்த ேல ெசய்யப்படும் ெஜபத்த ற்கு, என் கண்கள் தறந்தைவகளும்,
என் காதுகள் கவனிக்க றைவகளுமாக இருக்கும். 16 என் நாமம் இந்த
ஆலயத்தல் என்ெறன்ைறக்கும் இருக்கும்படி, நான் இைதத் ெதரிந்துெகாண்டு
பரிசுத்தப்படுத்த ேனன்; என் கண்களும் என் இருதயமும் எந்நாளும் இங்ேக
இருக்கும். 17 உன் தகப்பனாகய தாவீது நடந்ததுேபால, நீ எனக்கு முன்பாக
நடந்து, நான் உனக்குக் கற்ப த்தபடிெயல்லாம் ெசய்து, என் கட்டைளகைளயும்
என் நயாயங்கைளயும் ைகக்ெகாள்வாயானால், 18 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவைல
அரசாளுபவன் உனக்கு இல்லாமற்ேபாவதல்ைல என்று நான் உன் தகப்பனாகய
தாவீேதாடு உடன்படிக்ைக ெசய்தபடிேய, உன் ராஜ்யபாரத்தன் சங்காசனத்ைத
நைலக்கச்ெசய்ேவன். 19 நீங்கள் வழிவலக , நான் உங்களுக்கு முன்பாக ைவத்த
என் கட்டைளகைளயும் என் கற்பைனகைளயும்வ ட்டு, ேவேற ெதய்வங்கைளச்
ேசவ த்து, அவர்கைளப் பணிந்துெகாள்வீர்கெளன்றால், 20 நான் அவர்களுக்குக்
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ெகாடுத்த என் ேதசத்தலிருந்து அவர்கைளப் படுங்க , என் நாமத்த ற்ெகன்று
நான் பரிசுத்தப்படுத்தன இந்த ஆலயத்ைத என் சமுகத்ைதவ ட்டுத் தள்ளி,
அைத அைனத்து மக்களுக்குள்ளும் பழெமாழியாகவும் பரியாசச் ெசால்லாகவும்
ைவப்ேபன். 21 அப்ெபாழுது உன்னதமாயருக்க ற இந்த ஆலயத்ைதக்
கடந்துேபாக றவன் எவனும் ப ரமித்து: ெயேகாவா இந்த ேதசத்த ற்கும் இந்த
ஆலயத்த ற்கும் இப்படிச் ெசய்தது என்ன என்று ேகட்பான். 22 அதற்கு அவர்கள்:
தங்கள் முற்ப தாக்கைள எக ப்து ேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்த தங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவாைவவ ட்டு, ேவேற ெதய்வங்கைளப் பற்ற க்ெகாண்டு,
அைவகைள வணங்க , ேசவ த்ததால், ெயேகாவா இந்தத் தீங்ைகெயல்லாம்
அவர்கள்ேமல்வரச்ெசய்தார் என்றுெசால்லுவார்கள்என்றார்.

அத்த யாயம் 8
சாெலாேமானின்மற்றெசயல்பாடுகள்

1 சாெலாேமான் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதயும் தன் அரண்மைனையயும்
கட்ட இருபது வருடகாலம் ெசன்றபன்பு, 2 ஈராம் தனக்குக் ெகாடுத்தருந்த
பட்டணங்கைள சாெலாேமான் கட்டி, அைவகளில் இஸ்ரேவல் மக்கைளக்
குடிேயற்றனான்.

3 பன்பு சாெலாேமான் ஆமாத்ேசாபாவுக்குப் ேபாய், அைத ெஜயத்தான்.
4 அவன் வனாந்த ரத்தலுள்ள தத்ேமாைரயும், ஆமாத்ேதசத்த ேல ெபாருட்கைள
ைவக்கும் பட்டணங்கள் அைனத்ைதயும் கட்டினான். 5 சாெலாேமான்
ேமல்ெபத்ெதாேராைனயும், கீழ்ெபத்ெதாேராைனயும், ேகாட்ைடச் சுவர்களும்,
கதவுகளும், தாழ்ப்பாள்களுமுள்ள பாதுகாப்பான பட்டணங்களாகக் கட்டி,
6 பாலாத்ைதயும், தனக்கு இருக்கற, ெபாருட்கைள ைவக்கும் சகல
பட்டணங்கைளயும், இரதங்கள் இருக்கும் சகல பட்டணங்கைளயும், குதைர
வீரர்கள்இருக்கும்பட்டணங்கைளயும்,எருசேலமிலும்லீபேனானிலும்தான்ஆளும்
ேதசெமங்கும் தனக்குவருப்பமானைதெயல்லாம் கட்டினான். 7இஸ்ரேவல் மக்கள்
அழிக்காமலிருந்தஇஸ்ரேவல்அல்லாதஏத்தயர்கள்,எேமாரியர்கள்,ெபரிச யர்கள்,
ஏவயர்கள், எபூசயரில் மீதயான அைனத்து மக்களிலும், 8 அவர்களுக்குப்ப றகு
ேதசத்தலிருந்த அவர்களுைடய பள்ைளகைள சாெலாேமான் இந்நாள்வைரக்கும்
இருக்க றபடிகட்டாயேவைலக்காரர்களாகஏற்படுத்தனான். 9இஸ்ரேவல்மக்களில்
ஒருவைரயும் சாெலாேமான் தன் ேவைலையச் ெசய்ய அடிைமப்படுத்தவல்ைல;
அவர்கள் யுத்த மனிதர்களும், அவனுைடய பைடத்தளபத களும், அவனுைடய
இரதங்களுக்கும் குதைரவீரர்களுக்கும் தைலவர்களுமாக இருந்தார்கள்.
10 ராஜாவாகய சாெலாேமானுைடய ஊழியக்காரர்களின் தைலவர்களாகய
இவர்களில் இருநூற்று ஐம்பதுேபர் மக்கைள ஆண்டார்கள். 11 சாெலாேமான்:
ெயேகாவாவுைடய ெபட்டி வந்த இடங்கள் பரிசுத்தமாயருக்க றது; ஆதலால்,
இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய தாவீதன் அரண்மைனயேல என் மைனவ
குடியருக்கக்கூடாது என்று ெசால்லி, பார்ேவானின் மகைளத் தாவீதன்
நகரத்தலிருந்து, தான்அவளுக்குக்கட்டினமாளிைகக்குக்குடிவரச்ெசய்தான்.

12 அதுமுதற்ெகாண்டு சாெலாேமான், தான் மண்டபத்த ற்கு முன்பாகக்
கட்டியருந்த ெயேகாவாவுைடய பலிபீடத்தன்ேமல், 13 அந்தந்த நாளுக்குக்
குற ப்ப டப்பட்டிருந்தபடி ேமாேசயுைடய கற்பைனயன்படிேய ஓய்வுநாட்களிலும்
மாதப்ப றப்புகளிலும், வருடத்தல் மூன்றுமுைற ஆசரிக்க ற பண்டிைககளாகய
புளிப்பல்லாத அப்பப்பண்டிைகயலும், வாரங்களின் பண்டிைகயலும்,
கூடாரப்பண்டிைகயலும், ெயேகாவாவுக்கு சர்வாங்க தகனபலிகைளச்
ெசலுத்தனான். 14அவன் தன் தகப்பனாகய தாவீதுைடய ப ரமாணத்தன்படிேய,
ஆசாரியர்கள் தங்கள் தங்கள் ஊழியத்ைதச் ெசய்யும் வகுப்புகைளயும்,
ேலவயர்கள் ஒவ்ெவாரு நாளின் கட்டைளயன்படிேய துத த்து, ேவைல ெசய்து
ஆசாரியர்களுக்கு முன்பாகத் தங்கள் ஊழியத்ைதச் ெசய்யும் முைறகைளயும்,
வாசல் காப்பவர்கள் ஒவ்ெவாரு வாசலில் காவல்காக்கும் வகுப்புகைளயும் ந ற்க
ெசய்தான்; ேதவனுைடய மனிதனாகய தாவீது இப்படிக் கட்டைளய ட்டிருந்தான்.
15 சகல காரியத்ைதயும் ெபாக்கஷங்களின் காரியத்ைதயும் குறத்து, ராஜா
ஆசாரியர்களுக்கும் ேலவயர்களுக்கும் ெகாடுத்த கட்டைளகைளவ ட்டு
அவர்கள் வலகாதருந்தார்கள். 16 இப்படிேய ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்கு
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அஸ்தபாரம் ேபாடப்பட்ட நாள்முதல் அைத முடிக்கும் நாள்வைர சாெலாேமானின்
ேவைலெயல்லாம் நடந்ேதற க்ெயேகாவாவுைடயஆலயம்கட்டிமுடிக்கப்பட்டது.

17 பன்பு சாெலாேமான் ஏேதாம் ேதசத்துக் கடேலாரத்தலிருக்கும் எச ேயான்
ேகேபருக்கும் ஏலாத்த ற்கும் ேபானான். 18அவனுக்கு ஈராம் தன்ஊழியக்காரர்கள்
மூலமாகக் கப்பல்கைளயும், சமுத்த ரப் பயணத்தல் பழகன ேவைலயாட்கைளயும்
அனுப்பனான்; அவர்கள் சாெலாேமானின் ேவைலக்காரர்கேளாடு ஓப்பீருக்குப்
ேபாய், அங்ேகயருந்து நானூற்று ஐம்பது தாலந்து ெபான்ைன ஏற்ற ராஜாவாகய
சாெலாேமானிடத்தல்ெகாண்டுவந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 9
ேசபாவன்அரச சாெலாேமாைனசந்த க்கவருதல்

1 ேசபாவன் அரச , சாெலாேமானின் புகைழக் ேகள்வப்பட்டேபாது,
வடுகைதகளினாேல சாெலாேமாைன ேசாத க்க றதற்காக, த ரளான
கூட்டத்தனேராடும், கந்தவர்க்கங்கைளயும், மிகுதயான ெபான்ைனயும்
இரத்தனங்கைளயும் சுமக்க ற ஒட்டகங்கேளாடும் எருசேலமுக்கு வந்தாள்;
அவள் சாெலாேமானிடத்த ற்கு வந்தேபாது, தன் மனதலிருந்த எல்லாவற்ைறயும்
குறத்து அவனிடத்தல் உைரயாடினாள். 2 அப்ெபாழுது சாெலாேமான் அவள்
ேகட்டைவகளுக்ெகல்லாம் பதல் கூறனான்; அவளுக்கு பதல் கூறமுடியாதபடி
ஒன்றாகலும் சாெலாேமானுக்கு மைறெபாருளாயருக்கவல்ைல. 3 ேசபாவன்
அரச சாெலாேமானுைடய பானபாத்த ரக்காரர்கைளயும், அரண்மைனையயும்,
4 பந்தயன் உணவு வைககைளயும், அவன் ஊழியக்காரரின் வீடுகைளயும்,
உத்த ேயாகஸ்தரின் வரிைசையயும், அவர்கள் உைடகைளயும், அவனுைடய
பானபாத்த ரக்காரர்கைளயும், அவர்கள் உைடகைளயும், ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்குள் ப ரேவச க்கும் நைடமண்டபத்ைதயும் கண்டேபாது அவள்
ஆச்சரியத்தால் ப ரமித்து, 5 ராஜாைவ ேநாக்க : உம்முைடய ெசயல்கைளயும்,
உம்முைடய ஞானத்ைதயும்குறத்து, நான் என் ேதசத்த ேல ேகட்ட ெசய்த
உண்ைமதான். 6 நான் வந்து அைத என் கண்களால் பார்க்கும்வைர
அவர்களுைடய வார்த்ைதகைள நம்பவல்ைல; உம்முைடய ெபரிய ஞானத்தல்
பாதயாகலும் அவர்கள் எனக்கு அறவக்கவல்ைல; நான் ேகள்வப்பட்ட
புகழ்ச்சையவ ட அத கம் உண்டாயருக்க றது. 7 உம்முைடய மக்கள்
பாக்கயவான்கள்; எப்ேபாதும் உமக்கு முன்பாக நன்று, உம்முைடய ஞானத்ைதக்
ேகட்க ற உம்முைடய ஊழியக்காரர்களும் பாக்கயவான்கள். 8 உம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக நீர் ராஜாவாயருக்கும்படிக்கு,
உம்ைமத் தம்முைடய சங்காசனத்தன்ேமல் வீற்றருக்கச் ெசய்ய, உம்ேமல்
ப ரியங்ெகாண்டஉம்முைடயேதவனாகயெயேகாவாஸ்ேதாத்த ரிக்கப்படுவாராக;
உம்முைடய ேதவன் இஸ்ரேவைல என்ெறன்ைறக்கும் நைலநறுத்தும்படிக்கு
ச ேநக க்க றதாேல, அவர் நயாயமும் நீதயும் ெசய்க றதற்கு உம்ைம
அவர்கள்ேமல் ராஜாவாக ைவத்தார் என்றாள். 9 அவள் ராஜாவுக்கு
நூற்றருபது தாலந்து ெபான்ைனயும், மிகுதயான கந்தவர்க்கங்கைளயும்,
இரத்தனங்கைளயும் ெகாடுத்தாள்; ேசபாவன் அரச ராஜாவாகய
சாெலாேமானுக்குக் ெகாடுத்த அப்படிப்பட்ட கந்தவர்க்கங்கைளப்ேபால
ஒருேபாதும் வரவல்ைல. 10 ஓப்பீரிலிருந்து ெபான்ைனக் ெகாண்டுவருகற
ஈராமின் ேவைலக்காரர்களும் சாெலாேமானின் ேவைலக்காரர்களும் வாசைன*
மரங்கைளயும் இரத்தனங்கைளயும் ெகாண்டுவந்தார்கள். 11 அந்த வாசைன
மரங்களால் ராஜா ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்கும் ராஜ அரண்மைனக்கும்
படிக்கட்டுகைளயும், இைசக்கைலஞர்களுக்குச் சுரமண்டலங்கைளயும்
தம்புருக்கைளயும் உண்டாக்கனான்; அப்படிப்பட்டைவகள் அதற்கு முன்ேன
யூேதயா ேதசத்தல் ஒருக்காலும் காணப்படவல்ைல. 12 ேசபாவன் அரச
ராஜாவுக்குக் ெகாண்டுவந்தைவகைளவ ட அவள் ஆைசப்பட்டுக் ேகட்ட
எல்லாவற்ைறயும் ராஜாவாகய சாெலாேமான் அவளுக்கு அதகமாகக்
ெகாடுத்தான்; பன்பு அவள் தன் கூட்டத்தனேராடு தன் ேதசத்த ற்குத்
தரும்ப ப்ேபானாள்.

* அத்த யாயம் 9:10 9:10 சந்தன
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சாெலாேமானின்மகைம
13 ச றய மற்றும் ெபரிய வயாபாரிகள் ெகாண்டுவரும் ெபான்ைனத்தவ ர,

சாெலாேமானுக்கு ஒவ்ெவாரு வருடத்தலும் வந்த ெபான் அறுநூற்று
அறுபத்தாறு தாலந்து எைடயுள்ளதாக இருந்தது. 14அரபுேதசங்களின் அைனத்து
ராஜாக்களும், ஆளுநர்களும் சாெலாேமானுக்குப் ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும்
ெகாண்டுவருவார்கள். 15 ராஜாவாகய சாெலாேமான் இருநூறு ேகடகங்கைள
அடித்த ெபான்தகட்டால் ெசய்வத்தான்; ஒவ்ெவாரு ேகடகத்த ற்கு அறுநூறு
ேசக்கல் எைட ெபான் தகட்ைடச் ெசலவழித்தான். 16 அடித்த ெபான்தகட்டால்
முந்நூறு ேகடகங்கைளயும் உண்டாக்கனான்; ஒவ்ெவாரு ேகடகத்த ற்கு முந்நூறு
ேசக்கல் எைட ெபான்ைனச் ெசலவழித்தான்; அைவகைள ராஜா லீபேனான்
வனம் என்னும் மாளிைகய ேல ைவத்தான். 17 ராஜா தந்தத்தால் ஒரு ெபரிய
சங்காசனத்ைதயும்ெசய்வத்து,அைதப்பசும்ெபான்தகட்டால்மூடினான். 18அந்தச்
சங்காசனத்த ற்குப்ெபான்னினால்ெசய்யப்பட்டஆறுபடிகளும்,ஒருபாதப்படியும்,
உட்காரும் இடத்த ற்கு இருபுறத்தலும் ைக சாய்மானங்களும் இருந்தன; இரண்டு
சங்கங்கள் ைக சாய்மானங்கள் அருேக நன்றன. 19அந்த ஆறு படிகளின்ேமலும்,
இரண்டு பக்கத்தலும் பன்னிரண்டு சங்கங்கள் நன்றன; எந்த ராஜ்ஜியத்தலும்
இப்படிச் ெசய்யப்படவல்ைல. 20 ராஜாவாகய சாெலாேமானுக்கு இருந்த
பானபாத்த ரங்கெளல்லாம் ெபான்னும், லீபேனான் வனம் என்னும் மாளிைகயன்
பணிமுட்டுகெளல்லாம் பசும்ெபான்னுமாயருந்தது; ஒன்றும் ெவள்ளியனால்
ெசய்யப்படவல்ைல; சாெலாேமானின் நாட்களில் ெவள்ளி ஒரு ெபாருட்டாகக்
கருதப்படவல்ைல. 21 ராஜாவன் கப்பல்கள் ஈராமின் ேவைலக்காரர்களுடன்
தர்ஷீசுக்குப் ேபாய்வரும்; தர்ஷீசன் கப்பல்கள் மூன்று வருடங்களுக்கு ஒருமுைற
ெபான்ைனயும், ெவள்ளிையயும், யாைனத் தந்தங்கைளயும், குரங்குகைளயும்,
மயல்கைளயும் ெகாண்டுவரும். 22 பூமியன் அைனத்து ராஜாக்கைளயும்வ ட
சாெலாேமான் ராஜா ஐசுவரியத்தலும் ஞானத்தலும் ச றந்தவனாயருந்தான்.
23 சாெலாேமானின் இருதயத்த ேல ேதவன் அருளிய ஞானத்ைதக்
ேகட்பதற்கு பூமியன் ராஜாக்கள் எல்ேலாரும் அவனுைடய முகதரிசனத்ைதத்
ேதடினார்கள். 24 வருடந்ேதாறும் அவரவர் தங்கள் காணிக்ைகயாகய
ெவள்ளிப்பாத்த ரங்கைளயும், ெபாற்பாத்த ரங்கைளயும், ஆைடகைளயும்,
ஆயுதங்கைளயும், கந்தவர்க்கங்கைளயும், குதைரகைளயும், ேகாேவறு
கழுைதகைளயும் ெகாண்டுவருவார்கள். 25 சாெலாேமானுக்கு நான்காய ரம்
குதைரலாயங்களும் இரதங்களும் இருந்தன, பனிெரண்டாய ரம் குதைர
வீரர்களும் இருந்தார்கள்; அைவகைள இரதங்கள் ைவக்கும் பட்டணங்களிலும்,
அவர்கைளஎருசேலமில் தன்னிடத்தலும் ராஜாைவத்தருந்தான். 26நத துவங்க ப்
ெபலிஸ்தரின் ேதசம்வைர எக ப்தன் எல்ைலவைரக்கும் இருக்க ற அைனத்து
ராஜாக்கைளயும் அவன் ஆண்டான். 27 எருசேலமிேல ராஜா ெவள்ளிையக்
கற்கள்ேபாலவும், ேகதுருமரங்கைளப் பள்ளத்தாக்குகளில் இருக்கும் காட்டத்த
மரங்கள்ேபாலவும் அத கமாக்கனான். 28 எக ப்தலும் மற்ற ேதசங்களிலுமிருந்து
சாெலாேமானுக்குக்குதைரகள்ெகாண்டுவரப்பட்டது.

சாெலாேமானின்மரணம்
29 சாெலாேமானுைடய ஆரம்பம்முதல் கைடசவைரயுள்ள மற்ற ெசயல்கள்

தீர்க்கதரிச யாக ய நாத்தானின் புத்தகத்தலும், சீேலானியனாகய அகயா
எழுதனதீர்க்கதரிசனத்தலும், ேநபாத்தன்மகனாகயெயெராெபயாைமக்குற த்து
தரிசனம் காண்கறவனாகய இத்ேதா எழுதன தரிசனங்களிலும் அல்லேவா
எழுதப்பட்டிருக்க றது. 30 சாெலாேமான் எருசேலமிேல இஸ்ரேவல் முழுவைதயும்
நாற்பதுவருடங்கள்ஆட்ச ெசய்தான். 31பன்பு சாெலாேமான்இறந்தான்; அவைன
அவன் தகப்பனாகய தாவீதன் நகரத்தல் அடக்கம்ெசய்தார்கள்; அவனுைடய
இடத்தல்அவன்மகனாகயெரெகாெபயாம் ராஜாவானான்.

அத்த யாயம் 10
இஸ்ரேவலர்கள்ெரெகாெபயாமுக்குவ ேராதமாகக் கலகம்ெசய்தல்

1 ெரெகாெபயாைம ராஜாவாக்கும்படி இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் சீேகமுக்கு
வந்தருந்ததால், அவனும் சீேகமுக்குப் ேபானான். 2 ராஜாவாகய சாெலாேமாைன
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வ ட்டுஓடிப்ேபாய், எக ப்தலிருந்த ேநபாத்தன் மகனாகய ெயெராெபயாம்அைதக்
ேகட்டேபாது, அவன் எக ப்தலிருந்து தரும்பவந்தான். 3 ஆள் அனுப்ப அவைன
அைழப்ப த்தார்கள்; பன்பு ெயெராெபயாமும் இஸ்ரேவலர்கள் அைனவரும்
வந்து, ெரெகாெபயாைம ேநாக்க : 4 உம்முைடய தகப்பன் பாரமான சுைமைய
எங்கள்ேமல் ைவத்தார்; இப்ேபாதும் நீர் உம்முைடய தகப்பன் சுமத்தன
கடினமான ேவைலையயும், அவர் எங்கள்ேமல் ைவத்த பாரமான சுைமையயும்
எளிதாக்கும்; அப்ெபாழுது உமக்கு ேசைவ ெசய்ேவாம் என்றார்கள். 5 அதற்கு
அவன்: நீங்கள் மூன்று நாட்களுக்குப்பன்பு தரும்ப என்னிடத்தல் வாருங்கள்
என்றான்; அப்படிேய மக்கள் ேபானார்கள். 6 அப்ெபாழுது ராஜாவாகய
ெரெகாெபயாம் தன் தகப்பனாகய சாெலாேமான் உய ேராடிருக்கும்ேபாது
அவனுக்கு முன்பாகநன்ற முத ேயார்களிடம் ஆேலாசைனெசய்து, இந்த
மக்களுக்கு மறுஉத்த ரவு ெகாடுக்க நீங்கள் என்னஆேலாசைன ெசால்லுகறீர்கள்
என்றுேகட்டான். 7அதற்குஅவர்கள்: நீர்இந்தமக்களுக்குதயைவயும்ஆதரைவயும்
காண்பத்து, அவர்களுக்கு நல்வார்த்ைதகைளச் ெசால்வீரானால், என்ைறக்கும்
அவர்கள் உமக்கு ஊழியக்காரர்களாக இருப்பார்கள் என்றார்கள். 8 முத ேயார்
ெசான்ன ஆேலாசைனைய அவன் தள்ளிவ ட்டு, தன்ேனாடு வளர்ந்தவர்களும்
தனக்கு முன்பாக ந ற்க றவர்களுமாகய வாலிபர்கேளாடு ஆேலாசைனெசய்து,
9 அவர்கைள ேநாக்க : உம்முைடய தகப்பன் எங்கள்ேமல் ைவத்த சுைமைய
எளிதாக்கும் என்று என்னிடத்தல் ெசான்ன இந்த மக்களுக்கு மறுஉத்த ரவு
ெகாடுக்க நீங்கள் என்ன ஆேலாசைன ெசால்லுகறீர்கள் என்று ேகட்டான்.
10அவேனாடுவளர்ந்தவாலிபர்கள்அவைனேநாக்க : உம்முைடயதகப்பன்எங்கள்
சுைமைய பாரமாக்கனார், நீர் அைத எங்களுக்கு எளிதாக்கும் என்றுஉம்மிடத்தல்
ெசான்ன இந்த மக்களுக்கு நீர் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: என்
சுண்டுவ ரல் என் தகப்பனுைடய இடுப்ைபப்பார்க்கலும் பருமனாயருக்கும்.
11 இப்ேபாதும் என் தகப்பன் பாரமான சுைமைய உங்கள்ேமல் ைவத்தார்,
நான் உங்கள் சுைமைய அதக பாரமாக்குேவன்; என் தகப்பன் உங்கைளச்
சவுக்குகளினாேல தண்டித்தார், நான் உங்கைளத் ேதள்களினாேல தண்டிப்ேபன்
என்று ெசால்லும் என்றார்கள். 12மூன்றாம் நாள் என்னிடத்தல் வாருங்கள் என்று
ராஜா ெசால்லியருந்தபடிேய, ெயெராெபயாமும் அைனத்து மக்களும் மூன்றாம்
நாளிேல ெரெகாெபயாமிடத்தல் வந்தார்கள். 13 ராஜாவாகய ெரெகாெபயாம்
முத ேயாரின் ஆேலாசைனையத் தள்ளிவ ட்டு, அவர்களுக்குக் கடினமான பதல்
ெகாடுத்தான். 14 வாலிபர்களுைடய ஆேலாசைனயன்படிேய அவர்கேளாடு
ேபச , என் தகப்பன் உங்கள் சுைமைய பாரமாக்கனார்; நான் அைத அதக
பாரமாக்குேவன்; என் தகப்பன் உங்கைளச் சவுக்குகளினாேல தண்டித்தார்,
நான் உங்கைளத் ேதள்களினாேல தண்டிப்ேபன் என்று ெசான்னான். 15 ராஜா,
மக்கள் ெசால்வைதக் ேகட்காமற்ேபானான்; ெயேகாவா சீேலானியனான
அகயாைவக்ெகாண்டு ேநபாத்தன் மகனாகய ெயெராெபயாமுக்குச் ெசான்ன
தமது வார்த்ைதைய உறுத ப்படுத்த ேதவனாேல இப்படி நடந்தது. 16 தாங்கள்
ெசான்னைத ராஜா ேகட்கவல்ைல என்று இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும்
கண்டேபாது, மக்கள் ராஜாவுக்கு மறுெமாழியாக: “தாவீேதாடு எங்களுக்குப்
பங்ேகது? ஈசாயன் மகனிடத்தல் எங்களுக்கு உரிைம இல்ைல; இஸ்ரேவேல
உன் கூடாரங்களுக்குப் ேபாய்வடு; இப்ேபாது தாவீேத, உன் ெசாந்த வீட்ைடப்
பார்த்துக்ெகாள் என்று ெசால்லி,” இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் தங்கள்
கூடாரங்களுக்குப் ேபாய்வ ட்டார்கள்.

17 ஆனாலும் யூதாவன் பட்டணங்களிேல குடியருந்த இஸ்ரேவல் மக்கள்ேமல்
ெரெகாெபயாம் ராஜாவாயருந்தான். 18 பன்பு ராஜாவாகய ெரெகாெபயாம்
கட்டாய ேவைலக்காரர்களின் தைலவனாகய அேதாராைம அனுப்பனான்;
இஸ்ரேவல் மக்கள் அவைனக் கல்ெலற ந்து ெகான்றார்கள்; அப்ெபாழுது
ராஜாவாகய ெரெகாெபயாம் வைரவாக இரதத்தன்ேமல் ஏற எருசேலமுக்கு
ஓடிப்ேபானான். 19 அப்படிேய இந்நாள்வைரக்கும் இருக்க றபடி இஸ்ரேவலர்கள்
தாவீதன்வம்சத்ைதவ ட்டுக்கலகம்ெசய்துப ரிந்துேபாயருக்க றார்கள்.

அத்த யாயம் 11
1 ெரெகாெபயாம் எருசேலமுக்கு வந்தேபாது, இஸ்ரேவேலாடு ேபார்ெசய்யவும்,
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ராஜ்ஜியத்ைதத் தன்னிடமாகத் தருப்ப க்ெகாள்ளவும், யூதா வம்சத்தாரும்
ெபன்யமீன் வம்சத்தாருமாகய ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட ேபார்வீரரான ஒருலட்சத்து
எண்பதாய ரம்ேபைரக்கூட்டினான். 2 ேதவனுைடய மனிதனாகய ெசமாயாவுக்குக்
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத உண்டாக . அவர் ெசான்னது: 3 நீ யூதாவன்
ராஜாவாகய ெரெகாெபயாம் என்னும் சாெலாேமானின் மகைனயும், யூதாவலும்
ெபன்யமீனிலும் இருக்க ற அைனத்து இஸ்ரேவலைரயும் ேநாக்க : 4 நீங்கள்
ேபாகாமலும், உங்கள் சேகாதரேராடு* ேபார்ெசய்யாமலும், அவரவர் தம்தம்
வீட்டுக்குத் தரும்புங்கள்; என்னாேல இந்தக் காரியம் நடந்தது என்று
ெயேகாவா உைரக்க றார் என்று ெசால் என்றார்; அப்ெபாழுது அவர்கள்
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்து, ெயெராெபயாமுக்கு
வ ேராதமாக ேபார்ெசய்வைதத்தவ ர்த்துத்தரும்ப ப் ேபாய்வ ட்டார்கள்.

ெரெகாெபயாம்யூதாைவப்பாதுகாத்தல்
5 ெரெகாெபயாம் எருசேலமில் குடியருந்து, யூதாவ ேல பாதுகாப்பான

பட்டணங்கைளக் கட்டினான். 6அவன்ெபத்ெலேகமும், ஏத்தாமும், ெதக்ேகாவாவும்,
7 ெபத்சூரும், ேசாக்ேகாவும், அதுல்லாமும், 8 காத்தும், மேரஷாவும், சீப்பும்,
9 அேதாராயீமும், லாகீசும், அேசக்காவும், 10 ேசாராவும், ஆயேலானும்,
எப்ேரானும் ஆகய யூதாவலும் ெபன்யமீனிலும் இருக்க ற பாதுகாப்பான
பட்டணங்கைளக் கட்டி, 11 அந்தப் பாதுகாப்புகைளப் பலப்படுத்த , அைவகளிேல
தைலவைரயும், ஆகாரமும் எண்ெணயும் த ராட்ைசரசமும் உள்ள ேசமிப்பு
அைறகைளயும், 12 யூதாவும் ெபன்யமீனும் அவன் கட்டுப்பாட்டிலிருக்க,
ஒவ்ெவாரு பட்டணத்தலும் ேகடயங்கைளயும் ஈட்டிகைளயும் ைவத்து, அைவகைள
மிகுதயும் பலப்படுத்தனான். 13 இஸ்ரேவெலங்கும் இருக்கற ஆசாரியர்களும்
ேலவயர்களும் தங்கள் எல்லா எல்ைலகளிலுமிருந்து அவனிடத்த ற்கு
வந்தார்கள். 14 ேலவயர்கள் ெயேகாவாவுக்குஆசாரியஊழியம் ெசய்யாமலிருக்க
ெயெராெபயாமும் அவன் மகன்களும் அவர்கைளத் தள்ளிப்ேபாட்டதால், தங்கள்
ெவளிந லங்கைளயும் தங்கள் ெசாத்துக்கைளயும்வ ட்டு, யூதா ேதசத்த ற்கும்
எருசேலமுக்கும்வந்தார்கள். 15அவன்ேமைடகளுக்ெகன்றும்,ேபய்களுக்ெகன்றும்,
தான்உண்டாக்கனகன்றுக்குட்டிகளுக்ெகன்றும்ஆசாரியர்கைளஏற்படுத்தனான்.
16 அந்த ேலவயர்களின் பன்ேன இஸ்ரேவலின் ேகாத்த ரங்களிெலல்லாம்
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ ேதடுக றதற்கு, தங்கள் இருதயத்ைத
ேநராக்கனவர்கள் தங்கள் முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப்
பலியடுவதற்காக எருசேலமுக்கு வந்தார்கள். 17 இப்படி மூன்று வருடங்கள்வைர
யூதாவன் ராஜ்ஜியத்ைதப் பலப்படுத்த , சாெலாேமானின் மகனாகய
ெரெகாெபயாைமத் த டப்படுத்தனார்கள்; தாவீதும் சாெலாேமானும் நடந்த
வழிய ேலமூன்றுவருடங்கள்வைர நடந்தார்கள்.

ெரெகாெபயாமின்குடும்பம்
18 ெரெகாெபயாம் தாவீதன் மகனாகய எரிேமாத்தன் மகள் மகலாத்ைதயும்,

ஈசாயன் மகனாகய எலியாபன் மகள் அபயாேயைலயும் தருமணம்ெசய்தான்.
19 இவள் அவனுக்கு ஏயூஸ், ெசமரியா, சாகாம் என்னும் மகன்கைளப்
ெபற்றாள். 20 அவளுக்குப்ப றகு அப்சேலாமின் மகளாகய மாகாைளத்
தருமணம்ெசய்தான்; அவள் அவனுக்கு அபயாைவயும், அத்தாயையயும்,
சீசாைவயும். ெசேலாமித்ைதயும் ெபற்றாள். 21 ெரெகாெபயாம் தன்னுைடய
மைனவகள் மறுமைனயாட்டிகள் எல்ேலாரிலும், அப்சேலாமின் மகளாகய
மாகாைளச் ச ேநக த்தான்; பத ெனட்டு மைனவகைளயும் அறுபது
மறுமைனயாட்டிகைளயும் தருமணம்ெசய்து, இருபத்ெதட்டு மகன்கைளயும்
அறுபது மகள்கைளயும் ெபற்றான். 22 ெரெகாெபயாம் மாகாளின் மகனாகய
அபயாைவ அவன் சேகாதரர்களுக்குள்ேள தைலவனும் ெபரியவனுமாக
ஏற்படுத்தனான்; அவைன ராஜாவாக்க நைனத்தான். 23 அவன் புத்தயாக
நடந்து, யூதா ெபன்யமீனுைடய எல்லா ேதசங்களிலுமுள்ள பாதுகாப்பான சகல
பட்டணங்களிலும் தன் மகன்கள் அைனவைரயும் ப ரித்துைவத்து, அவர்களுக்கு
ேவண்டிய ஆகாரத்ைதக் ெகாடுத்து, அவர்களுக்கு அேநகம் ெபண்கைளத்
ேதடினான்.

* அத்த யாயம் 11:4 11:4வட ேதசத்தன்ேகாத்த ரங்கேளாடு
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அத்த யாயம் 12
சீஷாக் எருசேலைமத்தாக்குதல்

1 ெரெகாெபயாம் ராஜ்ஜியத்ைதத் த டப்படுத்த த் தன்ைன
பலப்படுத்த க்ெகாண்டபன், அவனும் அவேனாடு இஸ்ரேவலர்கள்
அைனவரும் ெயேகாவாவுைடய நயாயப்ப ரமாணத்ைத வ ட்டுவ ட்டார்கள்.
2 அவர்கள் ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாக துேராகம்ெசய்ததால், ராஜாவாகய
ெரெகாெபயாமின் ஐந்தாம் வருடத்தன் ஆட்சயல் எக ப்தன் ராஜாவாகய சீஷாக்
ஆய ரத்து இருநூறு இரதங்கேளாடும், அறுபதாய ரம் குதைரவீரர்கேளாடும்
எருசேலமுக்கு வ ேராதமாக வந்தான்; 3 அவேனாடுகூட எக ப்தலிருந்து வந்த
லிபயர்கள், சூக்கயர்கள், எத்த ேயாப்ப யரான மக்கள் எண்ணமுடியாதவர்களாக
இருந்தார்கள். 4 அவன் யூதாவுக்கு அடுத்த பாதுகாப்பான பட்டணங்கைளப்
ப டித்து, எருசேலம்வைர வந்தான். 5 அப்ெபாழுது ெசமாயா தீர்க்கதரிச
ெரெகாெபயாமிடத்த ற்கும், சீஷாக்கனிமித்தம் எருசேலமிேலவந்துகூடியருக்க ற
யூதாவன் ப ரபுக்களிடத்த ற்கும் வந்து, அவர்கைள ேநாக்க : நீங்கள் என்ைன
வட்டுவ ட்டீர்கள்,ஆைகயால்நான்உங்கைளயும்சீஷாக்கன்ைகய ேலவழுவதற்கு
வ ட்டுவ ட்ேடன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்றான். 6 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவலின் ப ரபுக்களும் ராஜாவும் தங்கைளத் தாழ்த்த : ெயேகாவா
நீதயுள்ளவர் என்றார்கள். 7 அவர்கள் தங்கைளத் தாழ்த்தனைதக் ெயேகாவா
கண்டேபாது, ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத ெசமாயாவுக்கு உண்டாக , அவர்
ெசான்னது: அவர்கள் தங்கைளத் தாழ்த்தனார்கள், ஆைகயால் அவர்கைள
அழிக்கமாட்ேடன்; என் உக்க ரம் சீஷாக்ைகக்ெகாண்டு எருசேலமின்ேமல்
ஊற்றப்படாதபடிக்கு, அவர்களுக்குக் ெகாஞ்சம் சகாயத்ைதக் கட்டைளயடுேவன்.
8 ஆனாலும் என்ைன ேசவக்க றதற்கும், அந்நய ேதசங்களின் ராஜ்யங்கைள
ேசவக்க றதற்கும் இருக்க ற வத்தயாசத்ைத அவர்கள் அறயும்படிக்கு அவைன
ேசவக்க றவர்களாவார்கள் என்றார். 9 அப்படிேய எக ப்தன் ராஜாவாகய
சீஷாக் எருசேலமுக்கு வ ேராதமாக வந்து, ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன்
ெபாக்கஷங்கைளயும், ராஜாவுைடய அரண்மைனப் ெபாக்கஷங்கைளயும்,
சாெலாேமான் ெசய்வத்த ெபான்ேகடயங்கள் ஆகய சகலத்ைதயும்
எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாய்வ ட்டான். 10 அைவகளுக்கு பதலாக ராஜாவாகய
ெரெகாெபயாம் ெவண்கலக் ேகடயங்கைளச் ெசய்து, அைவகைள ராஜாவன்
வாசற்படிையக் காக்க ற பாதுகாவலருைடய தைலவரின் ைகயல் ஒப்புவத்தான்.
11 ராஜா ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குள் ப ரேவச க்கும்ேபாது, அரண்மைனக்
காவலர் வந்து, அைவகைள எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய், தரும்பத் தங்கள்
அைறய ேல ைவப்பார்கள். 12 அவன் தன்ைனத் தாழ்த்தனதால், ெயேகாவா
அவைன முழுவதும் அழிக்காமல் அவருைடய ேகாபம் அவைனவட்டுத்
தரும்பனது; யூதாவ ேல இன்னும் சல காரியங்கள் ஒழுங்குள்ளதாயருந்தது.
13 அப்படிேய ராஜாவாகய ெரெகாெபயாம் எருசேலமிேல தன்ைனத்
த டப்படுத்த க்ெகாண்டு ஆட்ச ெசய்தான்; ெரெகாெபயாம் ராஜாவாக றேபாது
நாற்பத்ெதாரு வயதாயருந்து, ெயேகாவா தம்முைடய நாமம் வளங்கும்படி
இஸ்ரேவல்ேகாத்த ரங்களிெலல்லாம்ெதரிந்துெகாண்டநகரமாக யஎருசேலமிேல
பத ேனழு வருடங்கள் ஆட்ச ெசய்தான்; அம்ேமான் வம்சத்தாளான அவனுைடய
தாயன் ெபயர் நாகமாள். 14 அவன் ெயேகாவாைவ ேதடுக றதற்குத் தன்
இருதயத்ைத ேநராக்காமல்ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான். 15ெரெகாெபயாமின்
ஆரம்பம்முதல் கைடசவைரயுள்ள அைனத்து ெசயல்களும் ெசமாயாவன்
புத்தகத்தலும்,தரிசனம்காண்கறவனாகயஇத்ேதாவன்வம்சஅட்டவைணயலும்
அல்லேவா எழுதப்பட்டிருக்க றது; ெரெகாெபயாமுக்கும் ெயெராெபயாமுக்கும்
எல்லா நாட்களும் ேபார் நடந்துெகாண்டிருந்தது. 16 ெரெகாெபயாம் இறந்தபன்
தாவீதன் நகரத்தல் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்; அவன் மகனாகய அபயா
அவனுைடயஇடத்தல் ராஜாவானான்.

அத்த யாயம் 13
யூதாவன்ராஜாவாகயஅபயா
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1 ராஜாவாகய ெயெராெபயாமின் பத ெனட்டாம் வருடத்தல் அபயா
யூதாவன்ேமல் ராஜாவாக , 2 மூன்று வருடங்கள் எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்தான்;
க பயா ஊரானாகய ஊரிேயலின் மகளாகய அவனுைடய தாயன் ெபயர்
மிகாயாள்; அபயாவுக்கும் ெயெராெபயாமுக்கும் ேபார் நடந்தது. 3 அபயா
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட நான்குலட்சம்ேபராக ய பலசாலிகளான பைடவீரர்கைளப்
ேபாருக்கு ஆயத்தம்ெசய்தான்; ெயெராெபயாம் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட
எட்டுலட்சம்ேபராக ய மிகவும் பலம்வாய்ந்த பைடவீரர்கைள அவனுக்கு எத ராக
ேபாருக்கு நறுத்தனான். 4அப்ெபாழுதுஅபயா எப்ப ராயீம் மைலத்ேதசத்தலுள்ள
ெசமராய ம் என்னும் மைலயன்ேமல் ஏற நன்று: ெயெராெபயாேம, எல்லா
இஸ்ரேவலேர, ேகளுங்கள். 5 இஸ்ரேவைல என்ைறக்கும் ஆளும் அரசாட்சைய
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா தாவீதுக்கும் அவன் மகன்களுக்கும்
மாறாத உடன்படிக்ைகயாகக் கட்டைளய ட்டைத நீங்கள் அறயவல்ைலயா?
6 ஆகலும் தாவீதன் மகனாகய சாெலாேமானின் ேவைலக்காரனான
ெயெராெபயாம் என்னும் ேநபாத்தன் மகன் எழும்ப , தன் எஜமானுக்கு
வேராதமாகக் கலகம்ெசய்தான். 7 துன்மார்க்க மக்களாகய வீணர்கள்
அவேனாடுகூடி, சாெலாேமானின் மகனாகய ெரெகாெபயாம் அவர்கைள
எத ர்க்கமுடியாமல் இளவயதும் உறுதயற்ற மனமுள்ளவனாக இருக்கும்ேபாது,
அவனுக்கு வேராதமாகத் தங்கைளப் பலப்படுத்த க்ெகாண்டார்கள். 8இப்ேபாதும்
தாவீதுைடய மகன் ைகயலிருக்கற ெயேகாவாவுைடய ராஜ்ஜியத்த ற்கு
வ ேராதமாக நீங்கள் ெபலன் ெகாள்ளலாெமன்று நைனக்கறீர்கள்;
நீங்கள் ஏராளமான கூட்டம்; ெயெராெபயாம் உங்களுக்கு ெதய்வங்களாக
உண்டாக்கன ெபான் கன்றுக்குட்டிகளும் உங்களிடத்தல் இருக்க றேத.
9 நீங்கள் ஆேரானின் மகன்களாகய ெயேகாவாவுைடய ஆசாரியர்கைளயும்,
ேலவயர்கைளயும் தள்ளிவ ட்டு, ேதசாேதசங்களின் மக்கைளப்ேபால உங்களுக்கு
ஆசாரியர்கைள ஏற்படுத்த க்ெகாள்ளவல்ைலேயா? இளங்காைளயனாலும்,
ஏழு கடாக்களினாலும், தன்ைனப் ப ரதஷ்ைட ெசய்துெகாள்ள வருகற எவனும்
ெதய்வம் அல்லாதைவகளுக்கு ஆசாரியனாக றாேன. 10 எங்களுக்ேகா
ெயேகாவாேவ ேதவன்; நாங்கள் அவைரவ ட்டு வலகவல்ைல; ெயேகாவாவுக்கு
ஊழியம்ெசய்க ற ஆசாரியர்கள் ஆேரானின் மகன்களும், பணிவைட
ெசய்க றவர்கள் ேலவயருமாேம. 11 அவர்கள் தனந்ேதாறும் ெயேகாவாவுக்குச்
சர்வாங்க தகனபலிகைளயும் சுகந்த வாசைனயான தூபத்ைதயும் ெசலுத்த ,
காைலயலும், மாைலயலும், பரிசுத்தமான ேமைஜயன்ேமல் சமுகத்து
அப்பங்கைள அடுக்கைவத்து, ெபான் குத்துவளக்ைகயும் அதன் வளக்குகைள
மாைலேதாறும் ஏற்றுகறார்கள்; நாங்கள் எங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
நயமங்கைளக் காக்க ேறாம்; நீங்கேளா அவைர வ ட்டு வலகனீர்கள். 12 இேதா,
ேதவன் எங்கள் ேசனாபதயாக எங்கேளாடு இருக்க றார்; உங்களுக்கு
வேராதமாகப் பூரிைககைளப் ெபருந்ெதானியாக முழக்குகற ஆசாரியர்களும்
இருக்கறார்கள்; இஸ்ரேவல் புத்த ரேர, உங்கள் முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்குவ ேராதமாக ேபார்ெசய்யாதீர்கள்;ெசய்தால்உங்களுக்குெவற்ற
கைடக்காது என்றான். 13ெயெராெபயாம் அவர்களுக்குப் பன்னாக வரத்தக்கதாக
ஒருஇரகச யப் பைடையசுற்ற ப்ேபாகச் ெசய்தான்; அப்படிேயஅவர்கள்யூதாவுக்கு
முன் இருந்தார்கள்; அந்த இரகச யப் பைட அவர்களுக்குப்பன் இருந்தது.
14 யூதா மக்கள் தரும்ப ப்பார்க்க றேபாது, முன்னும் பன்னும் ேபார் நடக்க றைதக்
கண்டு, ெயேகாவாைவ ேநாக்க க் கூப்ப ட்டார்கள்; ஆசாரியர்கள் பூரிைககைள
முழக்கனார்கள். 15 யூதா மனிதர்கள் ஆர்ப்பரித்தார்கள்; யூதா மனிதர்கள்
ஆர்ப்பரிக்க றேபாது. ேதவன் ெயெராெபயாைமயும் இஸ்ரேவலைனத்ைதயும்
அபயாவுக்கும் யூதாவுக்கும் முன்பாகத் ேதாற்கடித்தார். 16 இஸ்ரேவல் மக்கள்
யூதாவுக்கு முன்பாகத் ேதாற்று ஓடினார்கள்; ேதவன் அவர்கைள யூதாவன்
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 17 அபயாவும் அவனுைடய மக்களும் அவர்களில்
ெபரும்பகுதைய அழித்தார்கள்; ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட ஐந்துலட்சம்ேபர்
இஸ்ரேவலில் ெவட்டுண்டு வழுந்தார்கள். 18 அப்படிேய இஸ்ரேவல் மக்கள்
அக்காலத்த ேல தாழ்த்தப்பட்டார்கள்; யூதா மனிதர்கேளா தங்கள் முற்ப தாக்களின்
ேதவனாகய ெயேகாவாைவச் சார்ந்துெகாண்டதால் ேமற்ெகாண்டார்கள்.
19 அபயா ெயெராெபயாைமப் பன்ெதாடர்ந்து, அவனுக்கு உண்டான
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பட்டணங்களாகய ெபத்ேதைலயும் அதன் க ராமங்கைளயும், எஷானாைவயும்
அதன் க ராமங்கைளயும், எப்ெபேராைனயும் அதன் க ராமங்கைளயும் ப டித்தான்.
20 ப றகு அபயாவன் நாட்களில் ெயெராெபயாம் பலப்படமுடியாமற்ேபானது.
ெயேகாவாஅவைனஅடித்ததால் மரணமைடந்தான். 21அபயா பலத்துப்ேபானான்;
அவன் பதனான்கு ெபண்கைளத் தருமணம்ெசய்து, இருபத்த ரண்டு
மகன்கைளயும் பதனாறு மகள்கைளயும் ெபற்றான். 22 அபயாவன் மற்ற
ெசயல்களும், நடத்ைதகளும், வார்த்ைதகளும், தீர்க்கதரிச யாக ய இத்ேதாவன்
சரித்த ரத்தல்எழுதப்பட்டிருக்க றது.

அத்த யாயம் 14
1 அபயா இறந்தபன், அவைனத் தாவீதன் நகரத்தல் அடக்கம்ெசய்தார்கள்;

அவனுைடய இடத்தல் அவன் மகனாகய ஆசா ராஜாவானான்; இவனுைடய
நாட்களில் ேதசம் பத்துவருடங்கள்வைரஅைமதலாயருந்தது.

யூதாவன்ராஜாவாகயஆசா
2 ஆசா தன் ேதவனாகய ெயேகாவாவன் பார்ைவக்கு நன்ைமயும்

ெசம்ைமயுமானைதச் ெசய்தான். 3 அந்நய ெதய்வங்களின் பலிபீடங்கைளயும்
ேமைடகைளயும் அகற்ற , சைலகைள உைடத்து, வக்க ரகத்ேதாப்புகைள
ெவட்டி, 4 தங்கள் ப தாக்களின் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ ேதடவும்,
நயாயப்ப ரமாணத்தன்படியும் கற்பைனயன்படியும் ெசய்யவும் யூதாவுக்குக்
கற்றுக்ெகாடுத்து, 5யூதாவுைடயஎல்லாப் பட்டணங்களிலுமிருந்துேமைடகைளயும்
வக்க ரகங்கைளயும் அகற்றனான்; அவனுக்கு முன்பாக ராஜ்ஜியம்
அைமதலாயருந்தது. 6 ெயேகாவா அவனுக்கு இைளப்பாறுதைலக்
கட்டைளய ட்டதால், அந்த வருடங்களில் அவனுக்கு வேராதமான ேபார்
இல்லாமலிருந்தது; ேதசம் அைமதலாயருந்ததால் யூதாவ ேல பாதுகாப்பான
பட்டணங்கைளக் கட்டினான். 7அவன் யூதாைவ ேநாக்க : ேதசம் நமக்கு முன்பாக
அைமதலாயருக்கும்ேபாது, நாம் இந்தப் பட்டணங்கைளக் கட்டி, அைவகளுக்கு
ேகாட்ைடச் சுவர்கள், ேகாபுரங்கள், வாசல்கள் உண்டாக்க , தாழ்ப்பாள் ேபாட்டுப்
பலப்படுத்துேவாமாக; நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாைவ ேதடிேனாம்,
ேதடினேபாது, சுற்றலும் நமக்கு இைளப்பாறுதைலக் கட்டைளய ட்டார் என்றான்;
அப்படிேய கட்டினார்கள்; அவர்களுக்குக் காரியம் வாய்த்தது. 8 யூதாவ ேல
ேகடகத்ைதயும் ஈட்டியும் ப டிக்க ற மூன்றுலட்சம்ேபரும், ெபன்யமீனிேல ேகடகம்
ப டித்து வல்ைல நாேணற்றுகற இரண்டுலட்சத்து எண்பதாய ரம்ேபருமான
பைட ஆசாவுக்கு இருந்தது, இவர்கெளல்ேலாரும் பலசாலிகள். 9 அவர்களுக்கு
வேராதமாக எத்த ேயாப்ப யனாகய ேசரா பத்துலட்சம்ேபர் ேசர்ந்த பைடேயாடும்
முந்நூறுஇரதங்கேளாடும் புறப்பட்டு மேரஷாவைர வந்தான். 10அப்ெபாழுதுஆசா
அவனுக்கு எத ராகப் புறப்பட்டான்; மேரஷாவுக்கு அடுத்த ெசப்பத்தா என்னும்
பள்ளத்தாக்கல் ேபாருக்கு அணிவகுத்து நன்றார்கள். 11 ஆசா தன் ேதவனாகய
ெயேகாவாைவ ேநாக்க க் கூப்ப ட்டு: ெயேகாவாேவ, பலமுள்ளவனுக்காகலும்
பலமில்லாதவனுக்காகலும் உதவெசய்க றது உமக்கு ேலசான காரியம்; எங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, எங்களுக்குத்துைணயாக நல்லும்; உம்ைமச் சார்ந்து
உம்முைடய நாமத்தல் ஏராளமான இந்தக் கூட்டத்த ற்கு எத ராக வந்ேதாம்;
ெயேகாவாேவ, நீர் எங்கள் ேதவன்; மனிதன் உம்ைம ேமற்ெகாள்ளவ டாேதயும்
என்றான். 12 அப்ெபாழுது ெயேகாவா அந்த எத்த ேயாப்ப யர்கைள
ஆசாவுக்கும் யூதாவுக்கும் முன்பாகத் ேதாற்கடித்ததால் எத்த ேயாப்ப யர்கள்
ஓடிப்ேபானார்கள். 13அவர்கைளஆசாவும் அவேனாடிருந்த மக்களும் ேகரார்வைர
துரத்தனார்கள்; எத்த ேயாப்ப யர்கள் தரும்ப பலங்ெகாள்ளாதபடிக்கு முற்றலும்
அழிக்கப்பட்டார்கள்; ெயேகாவாவுக்கும் அவருைடய பைடக்கும் முன்பாக
ெநாறுங்க ப்ேபானார்கள்; அவர்கள் மிகுதயாகக் ெகாள்ைளயடித்து, 14 ேகராரின்
சுற்றுப்பட்டணங்கைளெயல்லாம் ேதாற்கடித்தார்கள்; கர்த்தரால் அவர்களுக்குப்
பயங்கரம் உண்டானது; அந்தப் பட்டணங்கைளெயல்லாம் ெகாள்ைளய ட்டார்கள்,
அைவகளில் ெகாள்ைள மிகுதயாக அகப்பட்டது. 15 மிருகஜீவன்கள் இருந்த
ெகாட்டைககைளயும் அவர்கள் இடித்துப்ேபாட்டு, த ரளான ஆடுகைளயும்
ஒட்டகங்கைளயும்ஓட்டிக்ெகாண்டுஎருசேலமுக்குத்தரும்பனார்கள்.
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ஆசாவன்சீர்தருத்தம்

1 அப்ெபாழுது ேதவனுைடய ஆவ ஓேததன் மகனாகய அசரியாவன்ேமல்
இறங்கனதால், 2 அவன் ெவளிேய ஆசாவுக்கு எத ர்ெகாண்டுேபாய், அவைன
ேநாக்க : ஆசாேவ,யூதாெபன்யமீன்ேகாத்த ரங்களின் சகலமனிதேர, ேகளுங்கள்;
நீங்கள் கர்த்தேராடு இருந்தால், அவர் உங்கேளாடு இருப்பார்; நீங்கள் அவைரத்
ேதடினால், உங்களுக்கு ெவளிப்படுவார்; அவைர நீங்கள் வ ட்டுவ ட்டால், அவர்
உங்கைள வ ட்டுவடுவார். 3 இஸ்ரேவலிேல அேநக நாட்களாக உண்ைமயான
ேதவனும் இல்ைல, உபேதச க்க ற ஆசாரியனும் இல்ைல, ேவதமும் இல்ைல.
4 தங்கள் ெநருக்கத்த ேல இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தரிடத்த ற்குத் தரும்ப ,
அவைரத் ேதடினேபாது, அவர் அவர்களுக்கு ெவளிப்பட்டார். 5 அக்காலங்களிேல
ெவளிேய ேபாக றவர்களுக்கும்உள்ேளவருகறவர்களுக்கும் சமாதானம்இல்ைல;
ேதசங்களின் குடிமக்கள் எல்ேலாருக்குள்ளும் ெபரும் குழப்பம் உண்டாயருந்து,
6 ேதசம் ேதசத்ைதயும், பட்டணம் பட்டணத்ைதயும் ெநாறுக்கனது; ேதவன்
அவர்கைளச் சகலவத துன்பத்தனாலும் கலங்கச்ெசய்தார். 7 நீங்கேளா உங்கள்
ைககைளத் தளரவ டாமல் த டன்ெகாள்ளுங்கள்; உங்கள் ெசயல்களுக்குப் பலன்
உண்டு என்றான். 8 ஆசா இந்த வார்த்ைதகைளயும் தீர்க்கதரிச யாக ய ஓேததன்
தீர்க்கதரிசனத்ைதயும் ேகட்டேபாது, அவன் ைதரியம் ெகாண்டு, அருவருப்புகைள
யூதா ெபன்யமீன் ேதசம் அைனத்தலும், எப்ப ராயீமின் மைலத்ேதசத்தல் தான்
ப டித்த பட்டணங்களிலுமிருந்து அகற்ற , ெயேகாவாவுைடய மண்டபத்தன்
முன்னிருந்த ெயேகாவாவுைடய பலிபீடத்ைதப் புதுப்ப த்து, 9 அவன் யூதா
ெபன்யமீன் மக்கைளயும், அவர்கேளாடுகூட எப்ப ராயீமிலும் மனாேசயலும்
ச மிேயானிலுமிருந்து வந்து அவர்கேளாடு வச த்தவர்கைளயும் கூட்டினான்;
அவனுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா அவேனாடு இருக்கறைதக் கண்டு,
இஸ்ரேவலிலிருந்து த ரளான மக்கள்அவனுடன் ேசர்ந்தார்கள். 10ஆசாஅரசாண்ட
பதைனந்தாம் வருடம் மூன்றாம் மாதத்த ேல அவர்கள் எருசேலமிேல கூடி,
11தாங்கள்ெகாள்ைளய ட்டுஓட்டிக்ெகாண்டுவந்தைவகளில்அந்நாளிேலஎழுநூறு
மாடுகைளயும் ஏழாய ரம் ஆடுகைளயும் ெயேகாவாவுக்கு பலிய ட்டு, 12 தங்கள்
முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ தங்கள் முழு இருதயத்ேதாடும்
தங்கள் முழுஆத்துமாேவாடும் ேதடுேவாம் என்றும்; 13 ச ற ேயார் ெபரிேயார் ஆண்
ெபண் எல்ேலாரிலும், இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ ேதடாதவன்
எவேனா அவன் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும் என்ற ஒரு உடன்படிக்ைக ெசய்து,
14 மகா சத்தத்ேதாடும் ெகம்பீரத்ேதாடும் பூரிைககேளாடும் எக்காளங்கேளாடும்
ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக ஆைணயட்டார்கள். 15 இந்த ஆைணக்காக யூதா
மக்கள் அைனவரும் சந்ேதாஷப்பட்டார்கள்; தங்கள் முழு இருதயத்ேதாடும்
ஆைணயட்டு, தங்கள் முழுமனேதாடும் அவைரத் ேதடினார்கள்; ெயேகாவா
அவர்களுக்கு ெவளிப்பட்டு, சுற்றுப்புறத்தாரிடமிருந்து ேபார் எதுவும் இல்லாமல்
அவர்கைள இைளப்பாறச்ெசய்தார். 16 ேதாப்ப ேல அருவருப்பான வக்க ரகத்ைத
உண்டாக்கய ராஜாவாகய ஆசாவன் தாயான மாகாைளயும் ராஜாத்தயாக
இராமல் ஆசா வலக்க ப்ேபாட்டு, அவளுைடய வக்க ரகத்ைதயும் முற்றலும்
அழித்து, கீதேரான் ஆற்றனருகல் சுட்ெடரித்துப்ேபாட்டான். 17 ேமைடகேளா
இஸ்ரேவலிலிருந்து தகர்க்கப்படவல்ைல; ஆனாலும், ஆசாவன் இருதயம்
அவன் நாட்களிெலல்லாம் உத்தமமாயருந்தது. 18 தன் தகப்பனும் தானும்
பரிசுத்தம்ெசய்ய ெபாருத்தைன ெசய்துெகாண்ட ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும்
பணிமுட்டுகைளயும்அவன்ேதவனுைடயஆலயத்த ேலெகாண்டுவந்தான். 19ஆசா
அரசாண்டமுப்பத்ைதந்தாம்வருடம்வைர ேபார்இல்லாதருந்தது.

அத்த யாயம் 16
ஆசாவன்இறுத வருடங்கள்

1ஆசாஅரசாண்டமுப்பத்தாறாம்வருடத்த ேல,இஸ்ரேவலின்ராஜாவாகயபாஷா
யூதாவுக்குவ ேராதமாகவந்து,ஒருவரும்யூதாவன்ராஜாவாகயஆசாவனிடத்தல்
ேபாக்கும் வரத்துமாய ராதபடிக்கு ராமாைவக் கட்டினான். 2 அப்ெபாழுது
ஆசா ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தலும் ராஜாவன் அரண்மைனயலும் உள்ள
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ெபாக்கஷங்களிலிருந்து ெவள்ளியும் ெபான்னும் எடுத்து, தமஸ்குவல் வச க்க ற
ெபன்னாதாத் என்னும் சீரியாவன் ராஜாவனிடம் அனுப்ப : 3 எனக்கும் உமக்கும்,
என் தகப்பனுக்கும் உம்முைடய தகப்பனுக்கும் உடன்படிக்ைக உண்ேட; இேதா,
ெவள்ளியும்ெபான்னும்உமக்குஅனுப்ப ேனன்;இஸ்ரேவலின்ராஜாவாகயபாஷா
என்ைனவட்டுவலக ப்ேபாகும்படி நீர் வந்து,அவேனாடுெசய்தஉடன்படிக்ைகைய
முறத்துப்ேபாடும் என்று ெசால்லி அனுப்பனான். 4 ெபன்னாதாத், ராஜாவாகய
ஆசாவுக்கு ெசவெகாடுத்து, தனக்கு உண்டான ேசனாபத கைள இஸ்ரேவலின்
பட்டணங்களுக்கு வேராதமாக அனுப்பனான்; அவர்கள் ஈேயாைனயும்,
தாைணயும், ஆேபல்மாயீைமயும், நப்தலி பட்டணங்களின் அைனத்து ேசமிப்புக்
க டங்குகைளயும் தாக்கனார்கள். 5 இைத பாஷா ேகட்டேபாது, ராமாைவக்
கட்டுக றைத நறுத்த , தன் ேவைலையக்ைகவ ட்டான். 6அப்ெபாழுது ராஜாவாகய
ஆசா யூதா அைனத்ைதயும் கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய், பாஷா கட்டின ராமாவன்
கற்கைளயும் அதன் மரங்கைளயும் எடுத்துவந்து, அைவகளால் ேகபாைவயும்
மிஸ்பாைவயும்கட்டினான். 7அக்காலத்த ேலதரிசனம்காண்கறவனாகயஅனானி
யூதாவன் ராஜாவாகயஆசாவனிடத்தல்வந்து,அவைனேநாக்க : நீர்உம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாைவச் சார்ந்துெகாள்ளாமல், சீரியாவன் ராஜாைவச்
சார்ந்துெகாண்டதால், சீரியா ராஜாவன் பைட உமது ைகக்குத் தப்ப ப்ேபானது.
8 மிகவும் ஏராளமான இரதங்களும் குதைர வீரருமுள்ள எத்த ேயாப்ப யரும்
லிபயரும் மகா ேசைனயாயருந்தார்கள் அல்லவா? நீர் ெயேகாவாைவச் சார்ந்து
ெகாண்டேபாேதாெவனில், அவர்கைள உமது ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தாேர.
9 தம்ைமப்பற்ற உத்தம இருதயத்ேதாடிருக்க றவர்களுக்குத் தம்முைடய
வல்லைமைய ெவளிப்படுத்த, ெயேகாவாவுைடய கண்கள் பூமிெயங்கும்
உலாவக்ெகாண்டிருக்க றது; இந்தக் காரியத்தல் அறவல்லாதவராயருந்தீர்;
ஆைகயால் இதுமுதற்ெகாண்டு உமக்கு ேபார்கள் ஏற்படும் என்றான். 10அதனால்
ஆசா தரிசனம் காண்கறவன்ேமல் கடுங்ேகாபங்ெகாண்டு அவைனக்
காவலைறய ேல ைவத்தான்; இைதத்தவ ர அக்காலத்தல் மக்களுக்குள் சலைரக்
ெகாடூரமாக நடப்ப த்தான். 11 ஆசாவன் ஆரம்பம்முதல் முடிவுவைரயுள்ள
ெசயல்பாடுகெளல்லாம் யூதாைவயும் இஸ்ரேவைலயும் ேசர்ந்த ராஜாக்களின்
புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றது. 12 ஆசா அரசாண்ட முப்பத்ெதான்பதாம்
வருடத்த ேல தன்கால்களில்வயாத ஏற்பட்டு,அந்தவயாத மிகவும்அத கரித்தது;
அவன் தன் வயாதயலும் ெயேகாவாைவ அல்ல, மருத்துவர்கைளேய
ேதடினான். 13 ஆசா தான் அரசாண்ட நாற்பத்ேதாராம் வருடத்தல் இறந்தான்.
14ைதலக்காரர்களால்ெசய்யப்பட்ட கந்தவர்க்கங்களினாலும் பரிமளங்களினாலும்
நைறந்த ஒரு ெமத்ைதயன்ேமல்அவைனக் க டத்த , அவனுக்காக ெவகு த ரளான
கந்தவர்க்கங்கைளக் ெகாளுத்தன பன்பு, அவன் தாவீதன் நகரத்தல் தனக்காக
ெவட்டிைவத்தருந்தஅவனுைடயகல்லைறய ேல,அவைனஅடக்கம்ெசய்தார்கள்.

அத்த யாயம் 17
யூதாவன்ராஜாவாகய ேயாசபாத்

1ஆசாவன் இடத்தல் அவன் மகனாகய ேயாசபாத் ராஜாவாக , இஸ்ரேவலுக்கு
வேராதமாக ெபலனைடந்தான். 2 அவன் யூதாவன் பாதுகாப்பான
பட்டணங்களிெலல்லாம் இராணுவத்ைதயும், யூதா ேதசத்தலும், தன்
தகப்பனாகய ஆசா ப டித்த எப்ப ராயீமின் பட்டணங்களிலும் பைடவீரர்கைளயும்
ஏற்படுத்தனான். 3 ெயேகாவா ேயாசபாத்துடன் இருந்தார்; அவன் பாகால்கைளத்
ேதடாமல், தன் தகப்பனாகய தாவீது முன்நாட்களில் நடந்த வழிகளில்
நடந்து, 4 தன் முற்ப தாக்களுைடய ேதவைனத் ேதடி, இஸ்ரேவலுைடய
ெசய்ைகயன்படி நடவாமல், அவருைடய கற்பைனகளின்படி நடந்துெகாண்டான்.
5 ஆைகயால் ெயேகாவா அவன் ைகயல் அரசாட்சைய உறுத ப்படுத்தனார்;
யூதா ேகாத்த ரத்தார் எல்ேலாரும் ேயாசபாத்த ற்குக் காணிக்ைககைளக்
ெகாண்டுவந்தார்கள்; அவனுக்கு ஐசுவரியமும் கனமும் அதகமாயருந்தது.
6 ெயேகாவாவுைடய வழிகளில் அவன் இருதயம் உற்சாகம்ெகாண்டது; அவன்
ேமைடகைளயும் வக்க ரகத் ேதாப்புகைளயும் யூதாவலிருந்து அகற்றனான்.
7 அவன் அரசாண்ட மூன்றாம் வருடத்தல் யூதாவன் பட்டணங்களிேல
உபேதசம்ெசய்ய,அவன்தன்ப ரபுக்களாகயெபன்னாயைலயும்,ஒபதயாைவயும்,
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சகரியாைவயும் ெநதெனேயைலயும், மிகாயாைவயும், 8 இவர்கேளாடுகூட
ெசமாயா, ெநதனியா, ெசபதயா, ஆசேகல், ெசமிரேமாத், ேயானத்தான்,
அேதானியா, ெதாப யா, ேதாபத்ேதானியா என்னும் ேலவயர்கைளயும்,
இவர்கேளாடுகூட ஆசாரியரான எலிஷாமாைவயும், ேயாராைமயும்
அனுப்பனான். 9 இவர்கள் யூதாவ ேல உபேதச த்து, ெயேகாவாவுைடய
ேவதபுத்தகத்ைத ைவத்துக்ெகாண்டு, யூதாவன் பட்டணங்களிெலல்லாம் ெசன்று
மக்களுக்குப் ேபாத த்தார்கள். 10 யூதாைவச் சுற்றயருக்க ற ேதசங்களுைடய
ராஜ்ஜியங்களின் மீது கர்த்தரால்உண்டான பயங்கரம் வந்ததால், ேயாசபாத்ேதாடு
ேபார்ெசய்யாதருந்தார்கள். 11 ெபலிஸ்தரிலும் சலர் ேயாசபாத்த ற்கு
ெவகுமத கேளாடுகூடக் காணிக்ைககைளயும் ெகாண்டுவந்தார்கள்; அரபயரும்
அவனுக்கு ஏழாய ரத்து எழுநூறு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், ஏழாய ரத்து எழுநூறு
ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கைளயும் ெகாண்டுவந்தார்கள். 12 இப்படிேய ேயாசபாத்
வரவர மிகவும் ெபரியவனாக , யூதாவ ேல ேகாட்ைடகைளயும், ெபாருட்கைள
ைவக்கும் பட்டணங்கைளயும் கட்டினான். 13 யூதாவன் பட்டணங்களில் அவன்
ெபரிய ேவைலகைளச் ெசய்தான்; எருசேலமிேல பராக்க ரமசாலிகளான
ேசவகர் அவனுக்கு இருந்தார்கள். 14 தங்கள் ப தாக்களுைடய வம்சங்களின்படி
அவர்களுைடய எண்ணிக்ைகயாவது: யூதாவ ேல ஆய ரத்த ற்கு அத பத களில்
அதனா தைலைமயானவன்; அவனிடத்த ேல பராக்க ரமசாலிகள் மூன்று
லட்சம்ேபர் இருந்தார்கள். 15 அவனுக்கு உதவயாக ேயாகனான் என்னும்
ேசனாபத இருந்தான்; அவனிடத்த ேல இரண்டுலட்சத்து எண்பதாய ரம்ேபர்
இருந்தார்கள். 16அவனுக்கு உதவயாக ெயேகாவாவுக்குத் தன்ைன உற்சாகமாக
ஒப்புக்ெகாடுத்த ச க்ரியன் மகனாகய அமசயா இருந்தான்; அவனிடத்த ேல
பராக்க ரமசாலிகள் இரண்டு லட்சம்ேபர் இருந்தார்கள். 17 ெபன்யமீனிேல
எலியாதாஎன்னும்பராக்க ரமசாலிஇருந்தான்;அவனிடத்த ேலவல்லும்ேகடகமும்
ப டிக்க றவர்கள் இரண்டுலட்சம்ேபர் இருந்தார்கள். 18 அவனுக்கு உதவயாக
ேயாசபாத் இருந்தான்; அவனிடத்த ேல ேவைலெசய்வதற்கு ஆயுதமணிந்த
ஒருலட்சத்து எண்பதாய ரம்ேபர் இருந்தார்கள். 19 ராஜா யூதா எங்குமுள்ள
பாதுகாப்பான பட்டணங்களில் ைவத்தவர்கைளத்தவ ர இவர்கேள ராஜாவுக்கு
ேவைலெசய்தவர்கள்.

அத்த யாயம் 18
ஆகாபுக்குஎத ராகச் ெசால்லப்பட்ட மிகாயாவன்தீர்க்கதரிசனங்கள்

1 ேயாசபாத்த ற்கு மிகுந்த ஐசுவரியமும் கனமும் இருந்தது; அவன் ஆகாேபாடு
சம்பந்தம்கலந்து, 2ச லவருடங்கள்ெசன்றபன்பு, சமாரியாவலிருக்கறஆகாப டம்
ேபானான்; அப்ெபாழுது ஆகாப் அவனுக்கும் அவேனாடிருக்க ற மக்களுக்கும்
அேநகம் ஆடுமாடுகைள அடிப்ப த்து, கீேலயாத்தலுள்ள ராேமாத்த ற்கு வரும்படி
அவைன இணங்கச் ெசய்தான். 3 எப்படிெயனில், இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய
ஆகாப் யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாசபாத்ைத ேநாக்க : கீேலயாத்தலுள்ள
ராேமாத்த ற்கு என்ேனாடு வருகறீரா என்று ேகட்டதற்கு அவன்: நான்
தான் நீர், என்னுைடய மக்கள் உம்முைடய மக்கள், உம்ேமாடுகூட ேபாருக்கு
வருக ேறன் என்றான். 4 ேமலும் ேயாசபாத் இஸ்ரேவலின் ராஜாைவப் பார்த்து:
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதைய இன்ைறக்கு வ சாரித்துத் ெதரிந்துெகாள்ளும்
என்றான். 5 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின் ராஜா நானூறு தீர்க்கதரிச கைளக்
கூடிவரச்ெசய்து: நாங்கள் கீேலயாத்தலுள்ள ராேமாத்தன்ேமல் ேபார்ெசய்யப்
ேபாகலாமா, ேபாகக்கூடாதா என்று அவர்கைளக் ேகட்டான். அதற்கு அவர்கள்:
ேபாங்கள், ேதவன் ராஜாவன் ைகயல் அைத ஒப்புக்ெகாடுப்பார் என்றார்கள்.
6 பன்பு ேயாசபாத்: நாம் வ சாரித்துத் ெதரிந்துெகாள்வதற்கு இவர்கைளத்தவ ர
ெயேகாவாவுைடய தீர்க்கதரிச ேவேற யாராகலும் இங்ேக இல்ைலயா என்று
ேகட்டான். 7 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின் ராஜா ேயாசபாத்ைத ேநாக்க :
ெயேகாவாவ டத்தல் வ சாரித்துத் ெதரிந்துெகாள்வதற்கு இம்லாவன் மகனாகய
மிகாயா என்னும் மற்ெறாருவன் இருக்கறான்; ஆனாலும் நான் அவைனப்
பைகக்க ேறன்; அவன் என்ைனக்குறத்து நன்ைமயாக அல்ல, தீைமயாகேவ
எப்ெபாழுதும் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகறவன் என்றான். அதற்கு ேயாசபாத்:
ராஜாேவ, அப்படிச் ெசால்லேவண்டாம் என்றான். 8 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின்
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ராஜா, மந்த ரிகளில் ஒருவைனக்கூப்ப ட்டு: இம்லாவன்மகனாகய மிகாயாைவச்
சீக்க ரமாக அைழத்துவா என்றான். 9 இஸ்ரேவலின் ராஜாவும் யூதாவன்
ராஜாவாகய ேயாசபாத்தும், சமாரியாவன் நுைழவாயலுக்கு முன்னிருக்கும்
வ சாலமான இடத்த ேல ராஜஉைட அணிந்துெகாண்டவர்களாக, அவரவர்
தம்தம் சங்காசனத்த ேல உட்கார்ந்தருந்தார்கள்; அைனத்து தீர்க்கதரிச களும்
அவர்களுக்கு முன்பாகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள். 10 ேகனானாவன்
மகனாகய ச ேதக்கயா தனக்கு இரும்புக்ெகாம்புகைள உண்டாக்க , இைவகளால்
நீர் சீரியர்கைள முட்டி அழித்துப்ேபாடுவீர் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்
என்றான். 11 அைனத்து தீர்க்கதரிச களும் அதற்கு ஏற்றவாறு தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லி, கீேலயாத்தலுள்ள ராேமாத்த ற்குப் ேபாங்கள், உங்களுக்கு வாய்க்கும்,
ெயேகாவா அைத ராஜாவன் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்பார் என்றார்கள்.
12மிகாயாைவஅைழக்கப்ேபானஆள்அவனுடேன ேபச : இேதா, தீர்க்கதரிச களின்
வார்த்ைதகள் ஒன்றுேபாலேவ ராஜாவுக்கு நன்ைமயாயருக்க றது; உம்முைடய
வார்த்ைதயும் அவர்களில் ஒருவருைடய வார்த்ைதையப்ேபால இருக்கும்படி
நன்ைமயாகச்ெசால்லும்என்றான். 13அதற்குமிகாயா: என்ேதவன்ெசால்வைதேய
ெசால்ேவன் என்று ெயேகாவாவுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன்
என்றான். 14 அவன் ராஜாவனிடத்தல் வந்தேபாது, ராஜா அவைனப் பார்த்து:
மிகாயாேவ, நாங்கள் கீேலயாத்தலுள்ள ராேமாத்தன்ேமல் ேபார்ெசய்யப்
ேபாகலாமா, ேபாகக்கூடாதா என்று ேகட்டான். அதற்கு அவன்: ேபாங்கள்;
உங்களுக்கு வாய்க்கும்; அவர்கள் உங்கள் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவார்கள்
என்றான். 15 ராஜா அவைனப் பார்த்து: நீ ெயேகாவாவுைடய நாமத்த ேல
உண்ைமையத் தவ ர ேவெறான்ைறயும் என்னிடத்தல் ெசால்லாதபடி, நான்
எத்தைனமுைறஉனக்குஆைணயடேவண்டும்என்றுெசான்னான். 16அப்ெபாழுது
அவன்: இஸ்ரேவலர் எல்ேலாரும் ேமய்ப்பனில்லாத ஆடுகைளப் ேபால
மைலகளில் ச தறப்பட்டைதக் கண்ேடன்; அப்ெபாழுது ெயேகாவா: இவர்களுக்கு
எஜமான் இல்ைல; அவரவர் தம்தம் வீட்டிற்கு சமாதானத்ேதாடு தரும்ப ப்
ேபாகட்டும் என்றார் என்று ெசான்னான். 17 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின் ராஜா,
ேயாசபாத்ைதேநாக்க : இவன்என்ைனக்குறத்துநன்ைமயாகஅல்ல,தீைமயாகேவ
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகறவன் என்று நான் உம்ேமாடு ெசால்லவல்ைலயா
என்றான். 18அப்ெபாழுது மிகாயா ெசான்னது: ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக்
ேகளுங்கள்;ெயேகாவா தம்முைடயசங்காசனத்தன்ேமல்அமர்ந்தருக்க றைதயும்,
பரமேசைனெயல்லாம் அவருைடய வலதுபக்கத்தலும் இடதுபக்கத்தலும்
ந ற்க றைதயும் கண்ேடன். 19 அப்ெபாழுது ெயேகாவா: இஸ்ரேவலின்
ராஜாவாகய ஆகாப் கீேலயாத்தலுள்ள ராேமாத்தல் ேபாய் வழும்படிக்கு,
அவனுக்கு ேபாதைனெசய்க றவன் யார் என்று ேகட்டதற்கு, ஒருவன் இப்படியும்
ஒருவன் அப்படியும் ெசான்னார்கள். 20 அப்ெபாழுது ஒரு ஆவ புறப்பட்டு வந்து,
ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக நன்று: நான் அவனுக்கு ேபாதைனெசய்ேவன்
என்றது; எதனால் என்று ெயேகாவா அைதக் ேகட்டார். 21 அப்ெபாழுது அது:
நான் ேபாய், அவனுைடய தீர்க்கதரிச கள் எல்ேலாரின் வாயலும் ெபாய்யன்
ஆவயாக இருப்ேபன் என்றது. அதற்கு அவர்: நீ அவனுக்குப் ேபாதைனெசய்து
அப்படி நடக்கச் ெசய்வாய்; ேபாய் அப்படிேய ெசய் என்றார். 22 ஆகேவ
ெயேகாவா ெபாய்யன் ஆவைய இந்த உம்முைடய தீர்க்கதரிச களின் வாய ேல
கட்டைளய ட்டார்; ெயேகாவா உம்ைமக்குற த்துத் தீைமயாகச் ெசான்னார்
என்றான். 23 அப்ெபாழுது ேகனானாவன் மகனாகய ச ேதக்கயா அருகல்
வந்து: மிகாயாைவக் கன்னத்தல் அடித்து, ெயேகாவாவுைடய ஆவ எந்த
வழியாக என்ைனவட்டு உன்ேனாடு ேபசும்படி வந்தது என்றான். 24 அதற்கு
மிகாயா: நீ ஒளித்துக்ெகாள்ள உள்ளைறய ேல பதுங்கும் அந்நாளிேல அைதக்
காண்பாய் என்றான். 25அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின் ராஜா: நீங்கள் மிகாயாைவப்
ப டித்து, அவைனப் பட்டணத்துத் தைலவனாகய ஆேமானிடமும், இளவரசனாகய
ேயாவாச டமும் தரும்பக் ெகாண்டுேபாய், 26 அவைனச் சைறச்சாைலய ேல
ைவத்து, நான் சமாதானத்ேதாடு தரும்பவரும்வைர, அவனுக்குக் குைறந்த அளவு
அப்பத்ைதயும், தண்ணீைரயும் சாப்ப டக் ெகாடுங்கள் என்று ராஜா ெசான்னார்
என்று ெசால்லுங்கள் என்றான். 27 அப்ெபாழுது மிகாயா: நீர் சமாதானத்ேதாடு
தரும்பவந்தால், ெயேகாவா என்ைனக்ெகாண்டு ேபசவல்ைல என்று ெசால்லி;
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மக்கேள, நீங்கள்எல்ேலாரும் ேகளுங்கள்என்றான்.

ராேமாத் கீேலயாத்த ேலஆகாப்ெகால்லப்படுதல்
28 பன்பு இஸ்ரேவலின் ராஜாவும், யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாசபாத்தும்

கீேலயாத்தலுள்ள ராேமாத்த ற்குப் ேபானார்கள். 29 இஸ்ரேவலின் ராஜா
ேயாசபாத்ைதப் பார்த்து: நான் மாறுேவடத்தல் ேபாருக்குப் ேபாேவன்; நீேரா
ராஜஉைட அணிந்தரும் என்று ெசால்லி, இஸ்ரேவலின் ராஜா மாறுேவடத்தல்
ேபாருக்குப் ேபானான். 30 சீரியாவன் ராஜா தனக்கு இருக்கற இரதங்களின்
தைலவைர ேநாக்க : நீங்கள் ச றயவேராடும் ெபரியவேராடும் ேபார்ெசய்யாமல்,
இஸ்ரேவலின் ராஜா ஒருவேனாடுமாத்த ரம் ேபார்ெசய்யுங்கள் என்று
கட்டைளய ட்டிருந்தான். 31 ஆதலால் இரதங்களின் தைலவர் ேயாசபாத்ைதக்
கண்டேபாது, இவன் தான் இஸ்ரேவலின் ராஜா என்று நைனத்துப் ேபார்ெசய்ய
அவைன சூழ்ந்துெகாண்டார்கள்; அப்ெபாழுது ேயாசபாத் கூக்குரலிட்டான்;
ெயேகாவா அவனுக்கு உதவ ெசய்தார்; அவர்கள் அவைனவட்டு வலகும்படி
ேதவன் ெசய்தார். 32 இவன் இஸ்ரேவலின் ராஜா அல்ல என்று இரதங்களின்
தைலவர்கள் கண்டேபாது அவைனவட்டுத் தரும்பனார்கள். 33 ஒருவன்
தற்ெசயலாக வல்ைல நாேணற்ற எய்தான், அது இஸ்ரேவலின் ராஜாவனுைடய
கவசத்தன் சந்துக்கைடய ேலபட்டது; அப்ெபாழுது அவன் தன் இரத ஓட்டிையப்
பார்த்து: நீ தருப்ப என்ைன இராணுவத்தற்கு ெவளிேய ெகாண்டுேபா, எனக்குக்
காயம்பட்டது என்றான். 34 அன்ைறயதனம் ேபார் அத கரித்தது; இஸ்ரேவலின்
ராஜா சீரியர்களுக்கு எத ராக இரதத்தல் மாைலவைர இருந்து, சூரியன்
மைறயும்ேபாதுஇறந்துேபானான்.

அத்த யாயம் 19
1 யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாசபாத், எருசேலமிலுள்ள தன் வீட்டிற்குச்

சமாதானத்ேதாடு தரும்பவந்தான். 2அப்ெபாழுதுஅனானியன் மகனாகய ெயகூ
என்னும் தரிசனம் காண்கறவன் புறப்பட்டு, அவைனச் சந்த த்து, ராஜாவாகய
ேயாசபாத்ைத ேநாக்க : துன்மார்க்கனுக்குத் துைணநன்று, ெயேகாவாைவப்
பைகக்க றவர்கைள நீர் ச ேநக க்கலாமா? இதனால் ெயேகாவாவுைடய
கடுங்ேகாபம் உம்ேமல் வர இருந்தது. 3 ஆகலும் நீர் வ க்க ரகத்ேதாப்புகைளத்
ேதசத்ைதவ ட்டு அகற்ற , ேதவைனத் ேதட உம்முைடய இருதயத்ைத ேநராக்கன
காரியத்தல் நன்ைமயான காரியங்கள் உம்மிடத்த ேல காணப்பட்டது உண்டு
என்றான்.

ேயாசபாத் ந யாயாத பத கைளநயமித்தல்
4 ேயாசபாத் எருசேலமிேல குடியருந்து, தரும்ப ெபயர்ெசபா ெதாடங்க ,

எப்ப ராயீம் மைலத்ேதசம்வைர உள்ள மக்களுக்குள்ேள ப ரயாணமாகப் ேபாய்,
அவர்கைளத்தங்கள்ப தாக்களுைடயேதவனாகயகர்த்தரிடம் தரும்பச்ெசய்தான்.
5 அவன் யூதாவன் பாதுகாப்பான பட்டணங்களாகய ஒவ்ெவாரு பட்டணத்தலும்
நயாயாத பத கைள ைவத்து, 6 அந்த நயாயாத பத கைள ேநாக்க : நீங்கள்
ெசய்க ற காரியத்ைதக் குற த்து எச்சரிக்ைகயாயருங்கள்; நீங்கள் மனிதனுைடய
கட்டைளயனால் அல்ல, ெயேகாவாவுைடய கட்டைளயனால் நயாயம்
வ சாரிக்க றீர்கள்; நயாயம் வ சாரிக்க ற காரியத்த ேல அவர் உங்களுடேன
இருக்கறார். 7 ஆதலால் ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுக ற பயம் உங்களிடத்தல்
இருப்பதாக,எச்சரிக்ைகயாயருந்துகாரியத்ைதநடத்துங்கள்;உங்கள்ேதவனாகய
கர்த்தரிடத்த ேல அநயாயமும் பாரபட்சமும் இல்ைல, லஞ்சம் வாங்குதலும்
அவரிடத்த ேல ெசல்லாது என்றான். 8அவர்கள் எருசேலமில் வந்தருக்கும்ேபாது,
ேயாசபாத் ேலவயர்களிலும், ஆசாரியர்களிலும், இஸ்ரேவலுைடய
வம்சத்தைலவரிலும், ச லைரக் ெயேகாவாவுைடய நயாயங்கைளக்குறத்தும்
வவாதக் காரியங்கைளக்குறத்தும் வ சாரிக்கும்படி எருசேலமிேல நயமித்து,
9 அவர்களுக்குக் கட்டைளய ட்டதாவது: நீங்கள் ெயேகாவாவுக்குப் பயந்து,
உண்ைமேயாடும் உத்தம இருதயத்ேதாடும் நடந்து, ெசய்யேவண்டியது
என்னெவன்றால், 10 பலவத இரத்தப்பழிையக்குற த்த காரியங்களும்,
ப ரமாணத்தற்கும், கற்பைனக்கும், கட்டைளகளுக்கும், நயாயங்களுக்கும்
அடுத்த பலவத வழக்குச்ெசய்த களும், தங்கள் பட்டணங்களிேல குடியருக்க ற
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உங்கள் சேகாதரரிடத்தலிருந்து உங்களிடத்தல் வரும்ேபாது, அவர்கள்
ெயேகாவாவுக்கு முன்பாகக் குற்றவாளிகள் ஆகாமலிருக்கவும், உங்கள்ேமலும்
உங்கள் சேகாதரர்கள் ேமலும் கடுங்ேகாபம் வராமலிருக்கவும், நீங்கள் அவர்கைள
எச்சரியுங்கள்; நீங்கள் இப்படிச் ெசய்தால் குற்றவாளிகள் ஆகமாட்டீர்கள்.
11 இேதா, ஆசாரியனாகய அமரியா, ெயேகாவாவுக்குரிய எல்லா நயாயத்தலும்,
இஸ்மேவலின் மகனாகய ெசபதயா என்னும் யூதா வம்சத்தன் தைலவன்
ராஜாவுக்குரிய எல்லா நயாயத்தலும் உங்களுக்கு ேமலான நயாயாத பத கள்;
ேலவயர்களும் உங்களுக்கு முன்பாக அத காரிகளாக இருந்து உங்களுக்கு
உதவ ெசய்வார்கள்; நீங்கள் த டமனதாயருந்து காரியங்கைள நடத்துங்கள்,
உத்தமனுக்குக்ெயேகாவாதுைணஎன்றான்.

அத்த யாயம் 20
ேயாசபாத் ேமாவாப யர்கைளயும்அம்ேமானியர்கைளயும் ேதாற்கடித்தல்

1 இதற்குப்பன்பு ேமாவாப் மற்றும் அம்ேமான் மக்களும், அவர்கேளாடு
அம்ேமானியர்களுக்கு அப்புறத்தலுள்ள மனிதர்களும்கூட ேயாசபாத்த ற்கு
வ ேராதமாக ேபார்ெசய்ய வந்தார்கள். 2 ச லர் வந்து, ேயாசபாத்ைத ேநாக்க :
உமக்கு வ ேராதமாக ஏராளமான மக்கள் கடலுக்கு அக்கைரயலிருக்கற
சீரியாவலிருந்து வருகறார்கள்; இேதா, அவர்கள் எங்ேகதயாகய ஆசாேசான்
தாமாரில்இருக்க றார்கள்என்றுஅறவத்தார்கள். 3அப்ெபாழுதுேயாசபாத்பயந்து,
ெயேகாவாைவ ேதடுக றதற்கு ஆயத்தப்படுத்த, யூதாமுழுவதும் உபவாசத்ைத
அறவத்தான். 4அப்படிேயயூதா மக்கள் கர்த்தரிடத்தல்உதவெபறக்கூடினார்கள்;
யூதாவலுள்ள எல்லாப் பட்டணங்களிலுமிருந்து அவர்கள் ெயேகாவாைவ
ேதட வந்தார்கள். 5 அப்ெபாழுது ேயாசபாத் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ேல
புதுப்ப ராகாரத்து முகப்ப ேல, யூதா மற்றும் எருசேலம் மக்களும் கூடின
சைபய ேல நன்று: 6 எங்கள் முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ,
பரேலாகத்தலிருக்கற நீர் அல்லேவா ேதவன்; ேதவரீர் மக்களுைடய
ேதசங்கைளெயல்லாம் ஆளுகறவர்; உம்முைடய கரத்த ேல வல்லைமயும்
பராக்க ரமமும் இருக்க றது, ஒருவரும் உம்ேமாடு எத ர்த்து ந ற்கமுடியாது.
7 எங்கள் ேதவனாகய நீர் உம்முைடய மக்களாகய இஸ்ரேவலுக்கு முன்பாக
இந்த ேதசத்துக் குடிமக்கைளத் துரத்தவ ட்டு இைத உம்முைடய ச ேநக தனாகய
ஆப ரகாமுைடயசந்தத க்குநைலயாகஇருக்கக்ெகாடுக்கவல்ைலயா? 8ஆதலால்
அவர்கள் இங்ேக குடியருந்து, இத ேல உம்முைடய நாமத்த ற்ெகன்று ஒரு
பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதக் கட்டினார்கள். 9 எங்கள்ேமல் பட்டயம், நயாயதண்டைன,
ெகாள்ைளேநாய், பஞ்சம் முதலான தீைமகள் வந்தால், அப்ெபாழுது உம்முைடய
நாமம் இந்த ஆலயத்தல் வளங்குகறபடியால், நாங்கள் இந்த ஆலயத்தலும்
உமது சந்ந தயலும் வந்து நன்று, எங்கள் துன்பத்தல் உம்ைம ேநாக்க க்
கூப்படும்ேபாது, ேதவரீர் ேகட்டு இரட்ச ப்பீர் என்று ெசால்லியருக்க றார்கள்.
10 இப்ேபாதும், இேதா, இஸ்ரேவலர்கள் எக ப்து ேதசத்தலிருந்து வருகறேபாது,
அம்ேமானியர்கள், ேமாவாப யர்கள், ேசயீர் மைலத்ேதசத்தாருைடய எல்ைலகள்
வழியாகப் ேபாக நீர் உத்த ரவு ெகாடுக்கவல்ைல; ஆைகயால் அவர்கைளவ ட்டு
வலக , அவர்கைள அழிக்காமல் இருந்தார்கள். 11 இப்ேபாதும், இேதா, அவர்கள்
எங்களுக்குநன்ைமக்குத்தீைமையச்சரிக்கட்டி,ேதவரீர்நீர்எங்களுக்குக்ெகாடுத்த
உம்முைடய ேதசத்தலிருந்து எங்கைளத் துரத்தவ ட வருகறார்கள். 12 எங்கள்
ேதவேன, அவர்கைள நீர் ந யாயந்தீர்க்கமாட்டீேரா? எங்களுக்குவேராதமாக வந்த
இந்தஏராளமானகூட்டத்த ற்குமுன்பாகந ற்கஎங்களுக்குெபலனில்ைல;நாங்கள்
ெசய்யேவண்டியது இன்னெதன்று எங்களுக்குத் ெதரியவல்ைல; ஆைகயால்
எங்கள்கண்கள்உம்ைமேய ேநாக்க க்ெகாண்டிருக்க றதுஎன்றான். 13யூதா மக்கள்
அைனவரும், அவர்களுைடய குழந்ைதகளும், மைனவகளும், மகன்களும்கூட
ெயேகாவாவுக்குமுன்பாக நன்றார்கள். 14அப்ெபாழுது சைபயன்நடுவலிருக்கற
மத்தனியாவன் மகனாகய ஏெயலின் மகனான ெபனாயாவுக்குப் ப றந்த
சகரியாவன் மகன் யகாச ேயல் என்னும் ஆசாப்பன் மகன்களில் ஒருவனான
ேலவயன்ேமல்ெயேகாவாவுைடயஆவ இறங்கனதால்அவன்ெசான்னது: 15சகல
யூதா மக்கேள, எருசேலமின் குடிமக்கேள, ராஜாவாகய ேயாசபாத்ேத, ேகளுங்கள்;
நீங்கள் அந்த ஏராளமான கூட்டத்த ற்கு பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள்
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என்றுெயேகாவாஉங்களுக்குச்ெசால்லுகறார்;இந்தப் ேபார்உங்களுைடயதல்ல,
ேதவனுைடயது. 16 நாைளக்கு நீங்கள் அவர்களுக்கு வேராதமாகப் ேபாங்கள்;
இேதா, அவர்கள் சஸ் என்னும் ேமட்டுவழியாக வருகறார்கள்; நீங்கள் அவர்கைள
ெயருேவல் வனாந்த ரத்த ற்கு எத ரான பள்ளத்தாக்கன் கைடசய ேல கண்டு
சந்த ப்பீர்கள். 17இந்தப் ேபார் ெசய்க றவர்கள் நீங்கள் அல்ல; யூதா மனிதர்கேள,
எருசேலம் மக்கேள, நீங்கள் ெபாறுத்து நன்று ெயேகாவா உங்களுக்குச் ெசய்யும்
இரட்ச ப்ைபப் பாருங்கள்; பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள்; நாைளக்கு
அவர்களுக்கு எத ராகப் புறப்படுங்கள; ெயேகாவா உங்கேளாடு இருக்க றார்
என்றான். 18 அப்ெபாழுது ேயாசபாத் தைரவைர முகங்குனிந்தான்; சகல யூதா
மக்களும், எருசேலமின் குடிமக்களும் ெயேகாவாைவப் பணிந்துெகாள்ளக்
ெயேகாவாவுக்கு முன்பாகத் தாழவழுந்தார்கள். 19 ேகாகாத்தயர்கள் மற்றும்
ேகாராக யரின் சந்ததயலும் இருந்த ேலவயர்கள் எழுந்தருந்து, இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவாைவ மகா சத்தத்ேதாடு ெகம்பீரமாகத் துத த்தார்கள்.
20 அவர்கள் அதகாலேம எழுந்தருந்து, ெதக்ேகாவாவன் வனாந்த ரத்த ற்குப்
ேபாகப் புறப்பட்டார்கள்; புறப்படும்ேபாது ேயாசபாத் நன்று: யூதாேவ, எருசேலமின்
குடிகேள, ேகளுங்கள்; உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ நம்புங்கள்,
அப்ெபாழுது நைலப்படுவீர்கள்; அவருைடய தீர்க்கதரிச கைள நம்புங்கள்,
அப்ெபாழுது ெவற்றெபறுவீர்கள் என்றான். 21 பன்பு அவன் மக்கேளாடு
ஆேலாசைனெசய்து, பரிசுத்தமுள்ள மகத்துவத்ைதத் துத க்கவும், ஆயுதம்
அணிந்தவர்களுக்கு முன்பாக நடந்துேபாய், ெயேகாவாைவ துதயுங்கள்,
அவர் கருைப என்றும் உள்ளெதன்று ெயேகாவாைவப் பாடவும், பாடகர்கைள
நறுத்தனான். 22 அவர்கள் பாடித் துதெசய்யத் ெதாடங்கனேபாது, யூதாவுக்கு
வ ேராதமாக வந்து மைறந்தருந்த அம்ேமானியர்கைளயும், ேமாவாப யர்கைளயும்,
ேசயீர் மைலத்ேதசத்தாைரயும், ஒருவருக்கு வ ேராதமாக ஒருவைரக் ெயேகாவா
எழும்பச்ெசய்ததால் அவர்கள் ெவட்டுண்டு வழுந்தார்கள். 23 எப்படிெயன்றால்,
அம்ேமானியரும் ேமாவாப யரும், ேசயீர் மைலத்ேதசத்தாைரக் ெகால்லவும்
அழிக்கவும் அவர்களுக்கு வேராதமாக எழும்பனார்கள்; ேசயீர் குடிமக்கைள
அழித்த பன்பு, தாங்களும் தங்களில் ஒருவைரெயாருவர் அழிக்கத்தக்கதாகக்
ைககலந்தார்கள். 24 யூதா மனிதர்கள் வனாந்த ரத்தலுள்ள ேமடான பகுத க்கு
வந்து, அந்த ஏராளமான கூட்டம் இருக்கும் தைசையப் பார்க்க றேபாது,
இேதா, அவர்கள் தைரய ேல வழுந்துக டக்க ற ப ேரதங்களாகக் கண்டார்கள்;
ஒருவரும் தப்பவல்ைல. 25 ேயாசபாத்தும் அவனுைடய மக்களும் அவர்களுைடய
உைடைமகைளக் ெகாள்ைளய ட வந்தேபாது, அவர்கள் கண்ட ஏராளமான
ெபாருட்களும் ப ேரதங்களிலிருந்து உரிந்துேபாட்ட ஆைட ஆபரணங்களும்,
தாங்கள் எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாகமுடியாமலிருந்தது; மூன்று நாட்களாகக்
ெகாள்ைளய ட்டார்கள்; அது அவ்வளவு மிகுதயாயருந்தது. 26 நான்காம்
நாளில் ெபராக்காவ ேல கூடினார்கள்; அங்ேக ெயேகாவாவுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம்
ெசலுத்தனார்கள்; ஆதலால் அவ்வ டத்த ற்கு இந்நாள்வைரக்கும் இருக்க றபடி
ெபராக்கா என்றுெபயரிட்டார்கள். 27பன்பு ெயேகாவா அவர்கைளஅவர்களுைடய
எத ரிகள்ேபரில் மக ழச் ெசய்ததால் யூதா மனிதர்களும் எருசேலம் மக்களும்,
அவர்களுக்கு முன்ேன ேயாசபாத்தும் மக ழ்ச்ச ேயாடு எருசேலமுக்குத்
தரும்பனார்கள். 28 அவர்கள் தம்புருக்கேளாடும் சுரமண்டலங்கேளாடும்
பூரிைககேளாடும் எருசேலமிலிருக்க ற ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்கு
வந்தார்கள். 29 ெயேகாவா இஸ்ரேவலின் எத ரிகேளாடு ேபார்ெசய்தார் என்று
ேகள்வப்பட்ட அந்தந்த ேதசத்தார்ேமல் ேதவனால் உண்டான பயங்கரம் வந்தது.
30 இந்தவதமாக ேதவன் சுற்றுப்புறத்தாரால் ேபார் இல்லாத இைளப்பாறுதைல
அவனுக்குக்கட்டைளய ட்டதால், ேயாசபாத்தன்ஆட்ச அைமதலாயருந்தது.

ேயாசபாத்துைடயஅரசாட்ச யன்முடிவு
31 ேயாசபாத் யூதாைவ ஆட்ச ெசய்தான்; அவன் ராஜாவாக றேபாது,

முப்பத்ைதந்து வயதாயருந்து, இருபத்ைதந்து வருடங்கள் எருசேலமில்
ஆட்ச ெசய்தான்; ச ல்கயன் மகளாகய அவனுைடய தாயன் ெபயர் அசுபாள்.
32 அவன் தன் தகப்பனாகய ஆசாவன் வழிய ேல நடந்து, அைதவ ட்டு
வலகாதருந்து, ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான்.
33 ஆனாலும் ேமைடகள் தகர்க்கப்படவல்ைல; மக்கள் தங்கள் இருதயத்ைதத்
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தங்கள் முற்ப தாக்களின் ேதவனுக்கு இன்னும் ேநராக்காதருந்தார்கள்.
34 ேயாசபாத்தன் ஆரம்பம்முதல் கைடசவைரயுள்ள மற்ற ெசயல்பாடுகள்
இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் புத்தகத்தல் உள்ளபடி அனானியன் மகனாகய
ெயகூவன்வசனங்களிலும்எழுதப்பட்டிருக்க றது.

35 அதற்குப்பன்பு யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாசபாத் ெபால்லாப்புச்
ெசய்க றவனான அகசயா என்னும் இஸ்ரேவலின் ராஜாேவாடு நட்புெகாண்டான்.
36 தர்ஷீசுக்குப் ேபாகும்படிக்குக் கப்பல்கைளச் ெசய்ய அவேனாடு
கூடிக்ெகாண்டான்; அப்படிேய எச ேயான் ேகேபரிேல கப்பல்கைளச்
ெசய்தார்கள். 37 மேரஷா ஊரானாகய ெதாதாவாவன் மகனான எலிேயசர்
ேயாசபாத்த ற்கு வ ேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி: நீர் அகசயாேவாடு
இைணந்துெகாண்டதால்,ெயேகாவாஉம்முைடயெசயல்கைளமுறத்துப்ேபாட்டார்
என்றான்; அந்தக் கப்பல்கள் உைடந்துேபானது, அவர்கள் தர்ஷீசுக்குப்
ேபாகமுடியாமற்ேபானது.

அத்த யாயம் 21
1 ேயாசபாத் இறந்து, தாவீதன் நகரத்தல் தன் முன்ேனார்களின் அருகல்

அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்; அவனுைடய இடத்தல் அவன் மகனாகய ேயாராம்
ராஜாவானான். 2 அவனுக்கு ேயாசபாத்தன் மகன்களாகய அசரியா,
ஏக ேயல், சகரியா, அசரியா, மிகாேவல், ெசப்பத்தயா என்னும் சேகாதரர்கள்
இருந்தார்கள்; இவர்கள் எல்ேலாரும் இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய ேயாசபாத்தன்
மகன்கள். 3 அவர்களுைடய தகப்பன் ெவள்ளியும் ெபான்னும் வைலமத ப்பான
அேநகம் நன்ெகாைடகைளயும், யூதாவ ேல பாதுகாப்பான பட்டணங்கைளயும்
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தான்; ேயாராம் முதற்ப றந்தவனாக இருந்ததால்,
அவனுக்குஆட்சையக்ெகாடுத்தான்.

யூதாவன்ராஜாவாகய ேயாராம்
4 ேயாராம் தன் தகப்பனுைடய அரசாட்ச க்கு வந்து தன்ைனப்

பலப்படுத்த க்ெகாண்டபன்பு, அவன் தன்னுைடய சேகாதரர்கள் எல்ேலாைரயும்
இஸ்ரேவலின் ப ரபுக்களில் சலைரயும் பட்டயத்தால் ெகான்றுேபாட்டான்.
5 ேயாராம் ராஜாவாக றேபாது, முப்பத்த ரண்டு வயதாயருந்து, எட்டு வருடங்கள்
எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்தான். 6 அவன் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் வழிய ேல
நடந்து, ஆகாபன் வீட்டார் ெசய்ததுேபாலச் ெசய்தான்; ஆகாபன் மகள்
அவனுக்கு மைனவயாயருந்தாள்; அவன் ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குப்
ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான். 7ெயேகாவா தாவீதுக்கும்அவன்மகன்களுக்கும்
என்ெறன்ைறக்கும் ஒரு வளக்ைகக் கட்டைளயடுேவன் என்று ெசால்லி,
அவேனாடு ெசய்த உடன்படிக்ைகயன் காரணமாக தாவீதன் வம்சத்ைத
அழிக்க வருப்பமில்லாமல் இருந்தார். 8 அவனுைடய நாட்களில் யூதாவன்
ஆளுைகயன்கீழிருந்த ஏேதாமியர்கள் கலகம்ெசய்து, தங்களுக்கு ஒரு ராஜாைவ
ஏற்படுத்த க்ெகாண்டார்கள். 9 அதனால் ேயாராம் தன் ப ரபுக்கேளாடும் தன்
சகல இரதங்கேளாடும் புறப்பட்டுப்ேபானான்; அவன் இரவல் எழுந்தருந்து,
தன்ைனச் சூழ்ந்துெகாண்ட ஏேதாமியர்கைளயும் இரதங்களின் தைலவைரயும்
ேதாற்கடித்தான். 10 ஆகலும் யூதாவன் ஆளுைகயன்கீழிருந்த ஏேதாமியர்கள்
இந்நாள்வைரக்கும் இருக்க றதுேபால, கலகம் ெசய்து ப ரிந்தார்கள்; அவன் தன்
முன்ேனார்களின் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ வ ட்டுவ ட்டதால், அக்காலத்த ேல
லிப்னா பட்டணத்தாரும் கலகம்ெசய்தார்கள். 11 அவன் யூதாவுைடய
மைலகளின்ேமல் ேமைடகைள உண்டாக்க , எருசேலமின் குடிமக்கைள
வழிவலகச்ெசய்து, யூதாைவயும் அதற்குத் தூண்டிவட்டான். 12 அப்ெபாழுது
தீர்க்கதரிச யாக ய எலியா எழுதன ஒரு கடிதம் அவனிடத்த ற்கு வந்தது; அதல்:
உம்முைடய முற்ப தாவாகய தாவீதன் ேதவனாகய ெயேகாவா ெசால்வது
என்னெவன்றால், நீ உன் தகப்பனாகய ேயாசபாத்தன் வழிகளிலும், யூதாவன்
ராஜாவாகய ஆசாவன் வழிகளிலும் நடக்காமல், 13 இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்
வழிய ேலநடந்து,ஆகாபுைடயகுடும்பத்தன்வபசாரவழிக்குஒப்பாகயூதாைவயும்
எருசேலமின் குடிமக்கைளயும் வபசாரம் ெசய்ய ைவத்து, உன்ைனப்பார்க்கலும்
நல்லவர்களாயருந்த உன் தகப்பன் வீட்டாரான உன் சேகாதரர்கைளயும்
ெகான்றுேபாட்டதால், 14இேதா, ெயேகாவா உன் மக்கைளயும், பள்ைளகைளயும்,
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மைனவகைளயும், உனக்கு உண்டான எல்லாவற்ைறயும் மகா வாைதயனால்
வாத ப்பார். 15 நீேயா உனக்கு உண்டாகும் குடல் ேநாயனால் உன் குடல்கள்
நாளுக்கு நாள் அழுக வழும்வைர ெகாடிய வயாதயனால் வாத க்கப்படுவாய்
என்று எழுதயருந்தது. 16 அப்படிேய ெயேகாவா ெபலிஸ்தரின் ஆவையயும்,
எத்த ேயாப்ப யாவுக்கடுத்த ேதசத்தாரான அரபயரின் ஆவையயும் ேயாராமுக்கு
வ ேராதமாக எழுப்பனார். 17 அவர்கள் யூதாவல் வந்து, வலுக்கட்டாயமாகப்
புகுந்து, ராஜாவன் அரண்மைனயல் கைடத்த அைனத்துப் ெபாருட்கைளயும்,
அவனுைடயபள்ைளகைளயும்,மைனவகைளயும்ப டித்துக்ெகாண்டுேபானார்கள்;
ேயாவாகாஸ்என்னும்அவனுைடயஇைளயமகைனத்தவ ர ேவெறாருமகைனயும்
அவனுக்குமீதயாகவ டவல்ைல. 18இைவகள்எல்லாவற்றற்கும்ப றகுெயேகாவா
அவன் குடல்களில் உண்டான தீராத ேநாயனால் அவைன வாத த்தார். 19அப்படி
நாளுக்குநாள்இருந்து,இரண்டுவருடங்கள்முடிக ற காலத்தல்அவனுக்குஇருந்த
ெகாடிய ேநாயனால் அவன் குடல்கள் சரிந்து இறந்துேபானான்; அவனுைடய
முற்ப தாக்களுக்காகக் கந்தவர்க்கங்கைளக் ெகாளுத்தனதுேபால், அவனுைடய
மக்கள் அவனுக்காகக் ெகாளுத்தவல்ைல. 20 அவன் ராஜாவாக றேபாது
முப்பத்த ரண்டு வயதாயருந்து, எட்டு வருடங்கள் எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்து,
ஒருவராலும் வரும்பப்படாமல் இறந்துேபானான்; அவைனத் தாவீதன் நகரத்தல்
அடக்கம்ெசய்தார்கள்; ஆனாலும் ராஜாக்களின் கல்லைறகளில் அவைன
ைவக்கவல்ைல.

அத்த யாயம் 22
யூதாவன்ராஜாவாகயஅகசயா

1 எருசேலமின் குடிமக்கள், அவனுைடய இைளயமகனாகய அகசயாைவ
அவனுைடய இடத்தல் ராஜாவாக்கனார்கள்; அரபயேராடு கூடவந்து முகாமிட்ட
பைடயலிருந்தவர்கள், மூத்தமகன்கள் அைனவைரயும் ெகான்றுேபாட்டார்கள்;
இந்தவதமாக அகசயா என்னும் யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாராமின்
மகன் ஆட்ச ெசய்தான். 2 அகசயா ராஜாவாக றேபாது இருபத்த ரண்டு
வயதாயருந்து, ஒரு வருடம் எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்தான்; ஒம்ரியன்
மகளாகய அவனுைடய தாயன் ெபயர் அத்தாலியாள். 3 அவனும் ஆகாப்
குடும்பத்தாரின் வழிகளில் நடந்தான்; துன்மார்க்கமாக நடக்க, அவனுைடய
தாய் அவனுக்கு ஆேலாசைனக்காரியாக இருந்தாள். 4 அவன் ஆகாபன்
குடும்பத்தாைரப்ேபால் ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச்
ெசய்தான்; அவனுைடய தகப்பன் இறந்தப றகு, அவர்கள் அவனுைடய அழிவ ற்கு
ஆேலாசைனக்காரர்களாக இருந்தார்கள். 5 அவர்களுைடய ஆேலாசைனக்கு
உடன்பட்டு, அவன் இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய ேயாராம் என்னும் ஆகாபன்
மகன்கேளாடு, கீேலயாத்தலுள்ள ராேமாத்த ற்குச் சீரியாவன் ராஜாவாகய
ஆசேகலுக்குவ ேராதமாக ேபார்ெசய்யப்ேபானான்;அங்ேகசீரியர்கள்ேயாராைமக்
காயப்படுத்தனார்கள். 6அப்ெபாழுது,தான்சீரியாவன்ராஜாவாகயஆசேகேலாடு
ேபார்ெசய்யும்ேபாது, தன்ைன அவர்கள் ராமாவ ேல ெவட்டின காயங்கைள
ெயஸ்ெரேயலிேல ஆற்றக்ெகாள்ள அவன் தரும்பனான்; அப்ெபாழுது
ஆகாபன் மகனாகய ேயாராம் வயாதயாயருந்ததால் யூதாவன் ராஜாவாகய
ேயாராமின் மகன் அகசயா, ெயஸ்ெரேயலிலிருக்கற அவைனப் பார்க்கப்
ேபானான். 7அகசயா ேயாராமிடத்த ற்கு வந்தது அவனுக்கு ேதவனால் உண்டான
ேகடாக மாறனது; எப்படிெயன்றால், அவன் வந்தேபாது ேயாராமுடேனகூட,
ெயேகாவா ஆகாபன் குடும்பத்தாைர அழிக்க அப ேஷகம்ெசய்யப்பட்ட ந ம்ச யன்
மகனாகய ெயகூைவ ேநாக்க ெவளிேய ேபானான். 8 ெயகூ, ஆகாபன்
குடும்பத்தாருக்கு நயாயத்தீர்ப்ைப நைறேவற்றும்ேபாது, அவன் அகசயாவுக்கு
ேசைவ ெசய்க ற யூதாவன் ப ரபுக்கைளயும், அகசயாவுைடய சேகாதரர்களின்
மகன்கைளயும்கண்டுபடித்துக்ெகான்றுேபாட்டான். 9பன்பு,அவன்அகசயாைவத்
ேதடினான்; சமாரியாவல் ஒளிந்துெகாண்டிருந்த அவைன அவர்கள் ப டித்து,
ெயகூவனிடத்தல் ெகாண்டுவந்து, அவைனக் ெகான்றுேபாட்டு: இவன் தன் முழு
இருதயத்ேதாடும் ெயேகாவாைவ ேதடின ேயாசபாத்தன் மகன் என்று ெசால்லி,
அவைன அடக்கம்ெசய்தார்கள்; அப்படிேய அரசாளுகறதற்குத் த றைமயுள்ள
ஒருவரும்அகசயாவன்குடும்பத்த ற்குஇல்லாமற்ேபானது.
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அத்தாலியாளும்ேயாவாசும்
10 அகசயாவன் தாயாகய அத்தாலியாள் தன் மகன் இறந்துேபானைதக்

கண்டேபாது, அவள் எழும்ப , யூதா குடும்பத்தலுள்ள ராஜவம்சத்தார்
அைனவைரயும் ெகான்றுேபாட்டாள். 11 ராஜாவன் மகளாகய ேயாேசப யாத்,
ெகான்று ேபாடப்படுக ற ராஜகுமாரர்களுக்குள் இருக்கற அகசயாவன்
ஆண்பள்ைளயாகய ேயாவாைச ஒருவருக்கும் ெதரியாமல் எடுத்துக்ெகாண்டு,
அவைனயும் அவன் ேவைலக்காரிையயும் படுக்ைகயைறயல் ைவத்தாள்;
அப்படிேய அத்தாலியாள் அவைனக் ெகான்றுேபாடாமலிருக்க, ராஜாவாகய
ேயாராமின் மகளும் ஆசாரியனாகய ேயாய்தாவன் மைனவயுமாகய
ேயாேசப யாத் அவைன ஒளித்துைவத்தாள்; அவள் அகசயாவன் சேகாதரியாக
இருந்தாள். 12 இவர்கேளாடு அவன் ஆறுவருடங்களாகக் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ேல ஒளித்துைவக்கப்பட்டிருந்தான்; அத்தாலியாள் ேதசத்தன்ேமல்
ஆட்ச ெசய்தாள்.

அத்த யாயம் 23
1 ஏழாம் வருடத்த ேல ேயாய்தா த டன்ெகாண்டு, நூறுேபருக்கு அத பத களாகய

எேராகாமின் மகன் அசரியாைவயும், ேயாகனானின் மகன் இஸ்மேவைலயும்,
ஓேபதன் மகன்அசரியாைவயும், அதாயாவன் மகன் மாெசயாைவயும், ச க்ரியன்
மகன் எலிஷாபாத்ைதயும் தன் உடன்படிக்ைகக்கு உட்படுத்தனான். 2 அவர்கள்
யூதாவ ேல சுற்ற த்த ரிந்து, யூதாவன் பட்டணங்களிெலல்லாம் இருக்க ற
ேலவயர்கைளயும், இஸ்ரேவலுைடய முன்ேனார்களின் வம்சத்தைலவர்கைளயும்
கூட்டிக்ெகாண்டு எருசேலமுக்கு வந்தார்கள். 3 அந்த சைபயார் எல்ேலாரும்
ேதவனுைடய ஆலயத்தல் ராஜாேவாடு உடன்படிக்ைக ெசய்தார்கள்; ேயாய்தா
அவர்கைள ேநாக்க : இேதா, ெயேகாவா தாவீதன் மகன்கைளக்குறத்து
ெசான்னபடிேய ராஜாவன்மகன் ராஜாவாக ேவண்டும். 4நீங்கள்ெசய்யேவண்டிய
காரியம் என்னெவன்றால், இந்தவாரத்தல், முைறப்படி வருகற ஆசாரியர்களும்
ேலவயருமான உங்களில் மூன்றல் ஒரு பங்கு நுைழவாயல்கைளயும்,
5 மூன்றல் ஒரு பங்கு ராஜாவன் அரண்மைனையயும், மூன்றல் ஒரு பங்கு
அஸ்தபாரவாசைலயும் காக்கவும், மக்கெளல்லாம் ெயேகாவாவுைடய ஆலயப்
ப ராகாரங்களில் இருக்கவும் ேவண்டும். 6 ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களில்
ஊழியம் ெசய்க றவர்களும் தவ ர, ஒருவரும் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குள்
ப ரேவச க்கேவண்டாம்; அவர்கேள உட்ப ரேவச ப்பார்களாக; அவர்கள்
பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்கள்;மக்கெளல்ேலாரும்ெயேகாவாவுைடயகட்டைளகைளக்
ைகக்ெகாள்வார்களாக. 7 ேலவயர்கள் அவரவர் தங்கள் ஆயுதங்கைளத்
தங்கள் ைகய ேல ப டித்துக்ெகாண்டவர்களாக, ராஜாைவச் சுற்றலும்
வரிைசயாக நன்றுெகாண்டிருக்கேவண்டும்; ஆலயத்தற்குள் வருகற எவனும்
ெகாைலெசய்யப்பட ேவண்டும்; ராஜா உட்ப ரேவச க்க றேபாதும் ெவளிேய
புறப்படுக றேபாதும் நீங்கள் அவேராடு இருங்கள் என்றான். 8 ஆசாரியனாகய
ேயாய்தா கட்டைளய ட்டபடிெயல்லாம் ேலவயர்களும் யூதா மக்கள் அைனவரும்
ெசய்து, அவரவர் அந்த வாரத்தன் முைறப்படி வருகறவர்களும், முைற முடிந்து
ேபாக றவர்களுமான தம்தம் மனிதர்கைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு ேபானார்கள்;
குழுக்கள் ப ரிந்துேபாக ஆசாரியனாகய ேயாய்தா அனுமத ெகாடுக்கவல்ைல.
9 தாவீது ராஜா ேதவனுைடய ஆலயத்தல் ைவத்தருந்த ஈட்டிகைளயும் ச றய
மற்றும் ெபரிய ேகடகங்கைளயும் ஆசாரியனாகய ேயாய்தா நூறுேபருக்கு
அத பதயனிடத்தல் ெகாடுத்து, 10 அவரவர் தங்கள் ஆயுதங்கைளக் ைகய ேல
ப டித்துக்ெகாண்டவர்களாக ஆலயத்தன் வலதுபக்கம்துவங்க , ஆலயத்தன்
இடதுபக்கம்வைர, பலிபீடத்த ற்கும் ஆலயத்த ற்கும் எத ேர ராஜாைவச் சுற்றலும்
ந ற்க மக்கைளெயல்லாம் நறுத்தனான். 11 பன்பு ராஜகுமாரைன ெவளிேய
ெகாண்டுவந்து, க ரீடத்ைத அவன்ேமல் ைவத்து, சாட்ச யன் ஆகமத்ைத
அவன் ைகய ேல ெகாடுத்து, அவைன ராஜாவாக்கனார்கள்; ேயாய்தாவும்
அவன் மகன்களும் அவைன அப ேஷகம்ெசய்து, ராஜா வாழ்க என்றார்கள்.
12 மக்கள் ஓடிவந்து, ராஜாைவப் புகழுகற சத்தத்ைத அத்தாலியாள் ேகட்டேபாது,
அவள் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தலுள்ள மக்களிடம் வந்து, 13 இேதா,
நுைழவாயலில் உள்ள தன்னுைடய தூண் அருகல் ராஜா ந ற்க றைதயும்,
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ராஜாவன் அருகல் நற்க ற ப ரபுக்கைளயும், எக்காளம் ஊதுகறவர்கைளயும்,
ேதசத்து மக்கெளல்ேலாரும் சந்ேதாஷப்பட்டு எக்காளங்கள் ஊதுகறைதயும்,
கீதவாத்தயங்கைளப் ப டித்துக்ெகாண்டு பாடகர்களும் இைசத்தைலவர்களும்
துதக்க றைதயும் கண்டாள்; அப்ெபாழுது அத்தாலியாள் தன் உைடகைளக்
க ழித்துக்ெகாண்டு: துேராகம் துேராகம் என்று சத்தமிட்டாள். 14 ஆசாரியனாகய
ேயாய்தா பைடத்தைலவர்களாகய நூறுேபருக்கு அத பத களானவர்கைள
ெவளிேய அைழத்து, அவர்கைள ேநாக்க : இவைள வரிைசக்கு ெவளிேய
ெகாண்டுேபாங்கள்; இவைளப் பன்பற்றுகறவைனப் பட்டயத்தால்
ெவட்டிப்ேபாடுங்கள் என்றான். ெயேகாவாவன் ஆலயத்த ேல அவைளக்
ெகான்றுேபாடேவண்டாம் என்று ஆசாரியன் ெசால்லியருந்தான். 15 அவர்கள்
அவளுக்கு இடமுண்டாக்கனேபாது, அவள் ராஜாவன் அரண்மைனயலிருக்கற
குதைரகளின்வாசலுக்குள்ப ரேவச க்கும்இடம்வைரேபானாள்;அங்ேகஅவைளக்
ெகான்றுேபாட்டார்கள்.

16 அப்ெபாழுது ேயாய்தா தாங்கள் ெயேகாவாவுைடய மக்களாயருக்க,
தானும் அைனத்து மக்களும் ராஜாவும் உடன்படிக்ைக ெசய்துெகாள்ளும்படி
ெசய்தான். 17 அப்ெபாழுது மக்கெளல்ேலாரும் பாகாலின் ேகாவலுக்குப்
ேபாய், அைத இடித்து, அதன் பலிபீடங்கைளயும், அதன் வக்க ரகங்கைளயும்
தகர்த்து, பாகாலின் பூசாரியாக ய மாத்தாைனப் பலிபீடங்களுக்கு முன்பாகக்
ெகான்றுேபாட்டார்கள். 18 தாவீது கட்டைளய ட்டப ரகாரம் சந்ேதாஷத்ேதாடும்,
பாடல்கேளாடும் ெயேகாவாவன் சர்வாங்க தகனபலிகைள, ேமாேசயன்
நயாயப்ப ரமாணத்தல் எழுதயருக்க றபடிேய ெசலுத்தத்தக்கதாக, ேயாய்தா
ெயேகாவாவுைடயஆலயத்ைதவ சாரிக்கும்பதவகைளதாவீதுெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்துக்ெகன்று ஏற்படுத்தைவத்த ேலவயரான ஆசாரியர்களின் ைககளில்
ஒப்பைடத்து, 19 யாெதாரு காரியத்தனால் தீட்டுப்பட்டவன் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்குள் நுைழயாமலிருக்க, அதன் வாசல்களுக்குக் காவலாளைர
நறுத்தனான். 20நூறுேபருக்கு அத பத கைளயும், ெபரியவர்கைளயும், மக்கைள
ஆளுகறவர்கைளயும், ேதசத்தன் அைனத்து மக்கைளயும் கூட்டிக்ெகாண்டு,
ராஜாைவக் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தலிருந்து இறங்கச்ெசய்து, உயர்ந்த
வாசல்வழியாக ராஜ அரண்மைனக்குள் அைழத்து வந்து அரசாளும்
சங்காசனத்தன்ேமல் ராஜாைவ உட்காரச்ெசய்தார்கள். 21 ேதசத்து
மக்கெளல்ேலாரும் மக ழ்ந்தார்கள்; அத்தாலியாைளப் பட்டயத்தால் ெகான்றபன்பு
நகரம்அைமதலானது.

அத்த யாயம் 24
ேயாவாஸ்ேதவாலயத்ைதப் பழுதுபார்த்தல்

1 ேயாவாஸ் ராஜாவாக றேபாது ஏழு வயதாயருந்து, நாற்பது வருடங்கள்
எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்தான்; ெபெயர்ெசபா பட்டணத்தாளான அவன்
தாயன் ெபயர் ச ப யாள். 2 ஆசாரியனாகய ேயாய்தாவன் நாட்கெளல்லாம்
ேயாவாஸ் ெயேகாவாவன் பார்ைவக்கு ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான்.
3 அவனுக்கு ேயாய்தா இரண்டு ெபண்கைளத் தருமணம் ெசய்துெகாடுத்தான்;
அவர்களால் மகன்கைளயும் மகள்கைளயும் ெபற்றான். 4 அதற்குப்பன்பு
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதப் புதுப்ப க்க ேயாவாஸ் வருப்பம்ெகாண்டான்.
5 அவன் ஆசாரியர்கைளயும் ேலவயர்கைளயும் கூடிவரச்ெசய்து, அவர்கைள
ேநாக்க : நீங்கள்யூதா பட்டணங்களுக்குப் புறப்பட்டுப்ேபாய்,உங்கள் ேதவனுைடய
ஆலயத்ைத வருடந்ேதாரும் பழுதுபார்க்க றதற்கு, இஸ்ரேவெலங்கும் பணம்
ேசகரியுங்கள்; இந்தக் காரியத்ைதத் தாமதமில்லாமல் ெசய்யுங்கள் என்றான்;
ஆனாலும் ேலவயர்கள் தாமதம்ெசய்தார்கள். 6 அப்ெபாழுது ராஜா, ேயாய்தா
என்னும் தைலவைன வரவைழத்து: சாட்ச யன் கூடாரத்த ற்குக் ெகாடுக்க,
ெயேகாவாவன் தாசனாகய ேமாேச கட்டைளய ட்ட வரிைய யூதாவனிடத்தலும்,
எருசேலமியரிடத்தலும், இஸ்ரேவல் சைபயாரிடத்தலும் வாங்க வருகறதற்கு,
ேலவயர்கைள நீர் வ சாரிக்காமல் ேபானெதன்ன? 7 அந்தப் ெபால்லாத
ெபண்ணாகய அத்தாலியாளுைடய மக்கள், ேதவனுைடய ஆலயத்ைத
வலுக்கட்டாயமாகத் த றந்து, ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தலுள்ள ப ரதஷ்ைட
ெசய்யப்பட்டைவகைளெயல்லாம் பாகால்களுக்காக ெசலவு ெசய்துவ ட்டார்கேள
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என்றான். 8அப்ெபாழுது ராஜாவன் ெசாற்படி ஒரு ெபட்டிைய உண்டாக்க , அைதக்
ெயேகாவாவுைடய ஆலய வாசலுக்கு ெவளிேய ைவத்து, 9 ெயேகாவாவன்
தாசனாகய ேமாேச வனாந்த ரத்தல் இஸ்ரேவலுக்குக் கட்டைளய ட்ட வரிையக்
ெயேகாவாவுக்குக் ெகாண்டுவாருங்கள் என்று யூதாவலும் எருசேலமிலும்
அறவப்புக்ெகாடுத்தார்கள். 10அப்ெபாழுதுஎல்லாப்ப ரபுக்களும்எல்லாமக்களும்
சந்ேதாஷமாகக் ெகாண்டுவந்து ெபட்டி நைறய அத ேல ேபாட்டார்கள். 11 அதக
பணம் உண்ெடன்று கண்டு, ேலவயர்கள் ைகயால் அந்தப் ெபட்டி ராஜாவன்
வசாரிப்புக்காரர்கள் அருகல் ெகாண்டுவரப்படும்ேபாது, ராஜாவன் அதகாரியும்
ப ரதான ஆசாரியனுைடய உதவயாளனும் வந்து, ெபட்டியலிருக்கறைதக்
ெகாட்டிெயடுத்து, அைதத் தரும்ப அதன் இடத்த ேல ைவப்பார்கள்; இப்படி
ஒவ்ெவாரு நாளும் ெசய்து மிகுந்த பணத்ைதச் ேசர்த்தார்கள். 12 அைத
ராஜாவும் ேயாய்தாவும் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் ேவைலையச்
ெசய்யும் ஊழியக்காரர்கள் ைகய ேல ெகாடுத்தார்கள்; அதனால் அவர்கள்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதப் புதுப்ப க்கும்படி ச ற்ப கைளயும், தச்சைரயும்,
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதப் பழுதுபார்க்கும்படி ெகால்லர்கைளயும்
கம்மாளர்கைளயும் கூலிக்கு அமர்த்த க்ெகாண்டார்கள். 13 அப்படி ேவைலைய
ெசய்க றவர்கள் தங்கள் ைககளினாேல ேவைலையச் ெசய்து, ேதவனுைடய
ஆலயத்ைத அதன் முந்தன நைலைமக்குக் ெகாண்டுவந்து அைதப்
பலப்படுத்தனார்கள். 14 அைத முடித்தபன்பு, மீதமிருந்த பணத்ைத ராஜாவுக்கும்
ேயாய்தாவுக்கும் முன்பாகக் ெகாண்டுவந்தார்கள்; அந்தப் பணத்ைதக் ெகாண்டு
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தல் ெசய்யப்படும் பணிமுட்டுகைளயும், ஆராதைன
பலி முதலியைவகளுக்கு ேவண்டிய பணிமுட்டுகைளயும், கலசங்கைளயும்,
ெபாற்பாத்த ரங்கைளயும், ெவள்ளிப்பாத்த ரங்கைளயும் ெசய்தான்; ேயாய்தாவன்
நாட்கெளல்லாம் அனுதனமும் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ேல சர்வாங்க
தகனபலிகைளச் ெசலுத்தவந்தார்கள். 15 ேயாய்தா நீண்டஆயுள் உள்ளவனாக
முத ர்வயதல்இறந்தான்; அவன்இறக்கும்ேபாதுநூற்றுமுப்பதுவயதாயருந்தான்.
16 அவன் ேதவனுக்காகவும் அவருைடய ஆலயத்த ற்காகவும் இஸ்ரேவலுக்கு
நன்ைம ெசய்ததால், அவைன தாவீதன் நகரத்தல் ராஜாக்களுக்கு அருகல்
அடக்கம்ெசய்தார்கள்.

ேயாவாசன்துன்மார்க்கம்
17 ேயாய்தா இறந்தபன்பு யூதாவன் ப ரபுக்கள் வந்து, ராஜாைவப்

பணிந்துெகாண்டார்கள்; அப்ெபாழுது ராஜா அவர்கள் ெசால்வைதக்
கவனித்தான் 18 அப்படிேய அவர்கள் தங்கள் முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் ஆலயத்ைத வ ட்டுவ ட்டு, ேதாப்பு வ க்க ரகங்கைளயும்
சைலகைளயும் வணங்கனார்கள்; அப்ெபாழுது அவர்கள் ெசய்த இந்தக்
குற்றத்தனால் யூதாவன்ேமலும் எருசேலமின்ேமலும் கடுங்ேகாபம் மூண்டது.
19 அவர்கைளத் தம்மிடத்த ற்குத் தரும்பச்ெசய்ய ெயேகாவா அவர்களிடத்த ேல
தீர்க்கதரிச கைள அனுப்பனார்; அவர்கள் மக்கைளக் கடுைமயாகக் கடிந்து
ெகாண்டார்கள்; ஆனாலும் மக்கள் அவர்கைள அசட்ைடெசய்தார்கள்.
20 அப்ெபாழுது ேதவனுைடய ஆவ ஆசாரியனாகய ேயாய்தாவன் மகனான
சகரியாவன்ேமல் இறங்கனதால், அவன் மக்களுக்கு எத ேர நன்று: நீங்கள்
ெயேகாவாவுைடய கற்பைனகைள மீறுகறது என்ன? இதனால் நீங்கள்
ெசழிப்பைடயமாட்டீர்கள் என்று ேதவன் ெசால்லுகறார்; நீங்கள் ெயேகாவாைவ
வ ட்டுவ ட்டதால் அவர் உங்கைளக் ைகவடுவார் என்றான். 21 அதனால்
அவர்கள் அவனுக்கு வேராதமாகக் கட்டுப்பாடுெசய்து, ெயேகாவாவுைடய
ஆலயப்ப ராகாரத்தல் ராஜாவனுைடய கட்டைளயன்படி அவைனக் கல்ெலற ந்து
ெகான்றார்கள். 22 அப்படிேய அவனுைடய தகப்பனாகய ேயாய்தா, தனக்கு
ெசய்த தயைவ ராஜாவாகய ேயாவாஸ் நைனக்காமல் அவனுைடய மகைனக்
ெகான்றுேபாட்டான்; இவன் சாகும்ேபாது: ெயேகாவா அைதப் பார்ப்பார், அைதக்
ேகட்பார் என்றான். 23 அடுத்த வருடத்த ேல சீரியாவன் பைடகள் அவனுக்கு
வேராதமாக யூதாவலும் எருசேலமிலும் வந்து, மக்களின் ப ரபுக்கைளெயல்லாம்
அழித்து, ெகாள்ைளய ட்ட அவர்கள் உைடைமகைளெயல்லாம் தமஸ்குவன்
ராஜாவுக்கு அனுப்பனார்கள். 24 சீரியாவன் பைட சறுகூட்டமாக
வந்தருந்தாலும், அவர்கள் தங்கள் முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
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வ ட்டுவ ட்டதால், ெயேகாவா மகா ெபரிய பைடைய அவர்கள் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அவர்கள் ேயாவாசுக்கு தண்டைன ெசய்தார்கள். 25அவர்கள்
அவைன மகா ேவதைனக்குள்ளானவனாக வ ட்டுப்ேபானார்கள்; அவர்கள்
புறப்பட்டுப்ேபானபன்பு, அவனுைடய ஊழியக்காரர்கள் ஆசாரியனாகய
ேயாய்தாவுைடய மகன்களின் இரத்தப்பழியனிமித்தம், அவனுக்கு வேராதமாகக்
கட்டுப்பாடுெசய்து, அவன் படுக்ைகய ேல அவைனக் ெகான்றுேபாட்டார்கள்;
ெசத்துப்ேபான அவைன தாவீதன் நகரத்தல் அடக்கம்ெசய்தார்கள்; ஆனாலும்
ராஜாக்களின் கல்லைறகளில் அவைன ைவக்கவல்ைல. 26 அவனுக்கு
வேராதமாகக் கட்டுப்பாடு ெசய்தவர்கள், அம்ேமானிய ெபண்ணான
சமியாத்தன் மகனாகய சாபாத்தும், ேமாவாப யப் ெபண்ணான சமிரீத்தன்
மகனாகய ேயாசபாத்துேம. 27 அவன் மகன்கைளக்குறத்தும், அவன்ேமல்
சுமந்த ெபரிய பாரத்ைதக்குற த்தும், ேதவனுைடய ஆலயத்ைத அவன்
பலப்படுத்தனைதக்குறத்தும், ராஜாக்களின் புத்தகமான சரித்த ரத்தல்
எழுதப்பட்டிருக்க றது; அவன் மகனாகய அமத்சயா அவனுைடய இடத்த ேல
ராஜாவானான்.

அத்த யாயம் 25
யூதாவன்ராஜாவாகயஅமத்சயா

1 அமத்சயா இருபத்ைதந்தாம் வயத ேல ராஜாவாக , இருபத்ெதான்பது
வருடங்கள் எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்தான்; எருசேலம் நகரத்தாளாகய அவனுைடய
தாயன் ெபயர் ெயாவதானாள். 2 அவன் ெயேகாவாவன் பார்ைவக்கு
ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான்; ஆனாலும் முழுமனேதாடு அப்படி ெசய்யவல்ைல.
3 ஆட்ச அவனுக்கு நைலப்பட்டேபாது, அவன் தன் தகப்பனாகய ராஜாைவக்
ெகாைலெசய்த தன்னுைடய ேவைலக்காரர்கைளக் ெகான்றுேபாட்டான்.
4ஆனாலும்பள்ைளகளினாேலதகப்பன்களும்,தகப்பன்களினாேலபள்ைளகளும்
ெகாைலெசய்யப்படாமல், அவனவன் ெசய்த பாவத்தனாேல அவனவன்
ெகாைலெசய்யப்படேவண்டுெமன்று ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாண புத்தகத்தல்
ெயேகாவா கட்டைளய ட்டப ரகாரம் எழுதயருக்க றபடி, அவர்களுைடய
பள்ைளகைள அவன் ெகாைலெசய்யாதருந்தான். 5 அமத்சயா யூதா
மனிதைரக் கூடிவரச் ெசய்து, அவர்கள் ப தாக்களுைடய வம்சங்களின்படிேய,
யூதா, ெபன்யமீன் ேதசங்கள் எங்கும் ஆய ரம்ேபருக்கு அத பத கைளயும்,
நூறுேபருக்கு அத பத கைளயும் ைவத்து, இருபதுவயது முதற்ெகாண்டு அதற்கு
ேமற்பட்டவர்கைள எண்ணிப்பார்த்து, ேபாருக்குப் புறப்படவும், ஈட்டிையயும்
ேகடகத்ைதயும் ப டிக்கத்தகுதயான ேபார்வீரர்கள் மூன்றுலட்சம்ேபர் என்று
கண்டான். 6 இஸ்ரேவலிலும் ஒருலட்சம் பராக்க ரமசாலிகைள நூறு தாலந்து
ெவள்ளி ெகாடுத்து கூலிக்கு அமர்த்தனான். 7 ேதவனுைடய மனிதன்
ஒருவன் அவனிடத்தல் வந்து: ராஜாேவ, இஸ்ரேவலின் பைட உம்முடேன
வரக்கூடாது; ெயேகாவா எப்ப ராயீமின் எல்லா மகன்களாகய இஸ்ரேவேலாடும்
இருக்கவல்ைல. 8 ேபாக வரும்பனால் நீர் ேபாகலாம், காரியத்ைத நடத்தும்;
ேபாருக்குத் ைதரியமாக நல்லும்; ேதவன் உம்ைம எத ரிக்கு முன்பாக
வழச்ெசய்வார்; உதவ ெசய்யவும் வழச்ெசய்யவும் ேதவனாேல முடியும்
என்றான். 9 அப்ெபாழுது அமத்சயா: அப்படியானால் நான் இஸ்ரேவலின்
பைடக்குக் ெகாடுத்த நூறு தாலந்த ற்காகச் ெசய்யேவண்டியது என்ன என்று
ேதவனுைடய மனிதைனக் ேகட்டான். அதற்கு ேதவனுைடய மனிதன்:
அைதப்பார்க்கலும் அதகமாகக் ெயேகாவா உமக்குக் ெகாடுக்கமுடியும் என்றான்.
10அப்ெபாழுதுஅமத்சயா எப்ப ராயீமரில் தன்னிடத்த ற்குவந்த பைடையத்தங்கள்
வீட்டிற்குப் ேபாய்வ டப் ப ரித்துவ ட்டான்; அதனால் அவர்களுக்கு யூதாவன்ேமல்
மிகுந்த ேகாபம் உண்டாக , கடுைமயான எரிச்சேலாடு தங்களிடத்த ற்குத்
தரும்ப ப்ேபானார்கள். 11 அமத்சயாேவா ைதரியமாக, தன் மக்கைளக் கூட்டி,
உப்புப்பள்ளத்தாக்குக்குப் ேபாய், ேசயீர் புத்த ரரில் பத்தாய ரம்ேபைர ெவட்டினான்.
12 யூதா மக்கள், பத்தாய ரம்ேபைர உய ேராடு ப டித்து, ஒரு கன்மைலயன்
உச்சய ேல ெகாண்டுேபாய், அவர்கெளல்ேலாரும் ெநாறுங்க ப்ேபாகத்தக்கதாக
அந்தக் கன்மைலயன்உச்சயலிருந்துகீேழத் தள்ளிவ ட்டார்கள். 13தன்ேனாடுகூட
ேபாருக்கு வராமலிருக்க, அமத்சயா தருப்பவ ட்ட ேபார் வீரர்கள், சமாரியாமுதல்
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ெபத்ெதாேரான்வைர உள்ள யூதா பட்டணங்கைளத் தாக்க , அைவகளில்
மூவாய ரம்ேபைரெவட்டி, த ரளாகக்ெகாள்ைளய ட்டார்கள்.

14 அமத்சயா ஏேதாமியர்கைள முறயடித்து, ேசயீர் மக்களின் ெதய்வங்கைளக்
ெகாண்டுவந்தபன்பு. அவன் அைவகைளத் தனக்கு ெதய்வங்களாக ைவத்து,
அைவகளுக்கு முன்பாகப் பணிந்து அைவகளுக்கு தூபம் காட்டினான்.
15அப்ெபாழுது, ெயேகாவாஅமத்சயாவன்ேமல் ேகாபப்பட்டு, அவனிடத்த ற்குஒரு
தீர்க்கதரிசைய அனுப்பனார்; இவன் அவைன ேநாக்க : தங்கள் மக்கைள உமது
ைகக்குத் தப்புவ க்காமற்ேபான மக்களின் ெதய்வங்கைள நீர் ஏன் நம்பேவண்டும்
என்றான். 16 தன்ேனாடு அவன் இப்படிப் ேபசனேபாது, ராஜா அவைன ேநாக்க :
உன்ைன ராஜாவுக்குஆேலாசைனக்காரனாக ைவத்தார்கேளா? அைத வ ட்டுவடு;
நீ ஏன் ெவட்டப்படேவண்டும் என்றான்; அப்ெபாழுது அந்தத் தீர்க்கதரிச அைத
வ ட்டுவ ட்டு: நீர் இப்படிச் ெசய்து, என் ஆேலாசைனையக் ேகட்காமற்ேபானதால்,
ேதவன்உம்ைமஅழிக்க ேயாசைனயாயருக்க றார் என்பைதஅற ேவன்என்றான்.

17 பன்பு யூதாவன் ராஜாவாகய அமத்சயா ேயாசைனெசய்து,
ெயகூவன் மகனாக இருந்த ேயாவாகாசன் மகனாகய ேயாவாஸ் என்னும்
இஸ்ரேவலின் ராஜாவுக்கு: நம்முைடய த றைமையப் பார்ப்ேபாம் வா என்று
ெசால்லியனுப்பனான். 18 அதற்கு இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய ேயாவாஸ்,
யூதாவன் ராஜாவாகய அமத்சயாவுக்கு ஆள் அனுப்ப : லீபேனானிலுள்ள
முட்ெசடியானது லீபேனானிலுள்ள ேகதுருமரத்ைத ேநாக்க : நீ உன் மகைள
என் மகனுக்குத் தருமணம் ெசய்து ெகாடு என்று ேகட்கச்ெசான்னது; ஆனாலும்
லீபேனானிலுள்ள ஒரு காட்டுமிருகம் அந்த வழிேய ேபாகும்ேபாது ஓடி அந்த
முட்ெசடிைய மித த்துப்ேபாட்டது. 19 நீ ஏேதாமியர்கைள அடித்தாய் என்று
ெபருைமபாராட்டஉன்இருதயம்உன்ைனக்கர்வங்ெகாள்ளச்ெசய்தது;இப்ேபாதும்
நீ உன் வீட்டிேல இரு; நீயும் உன்ேனாடு யூதாவும் வழுவதற்காக, ெபால்லாப்ைப
ஏன் ேதடிக்ெகாள்ளேவண்டும் என்று ெசால்லச் ெசான்னான். 20 ஆனாலும்
அமத்சயா ேகட்காமற்ேபானான்; அவர்கள் ஏேதாமின் ெதய்வங்கைள நாடினதால்
அவர்கைள அவர்களுைடய சத்துருக்களின் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்பதற்காக
ேதவனாேல இப்படி நடந்தது. 21 அப்படிேய இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய
ேயாவாஸ் வந்தான்; யூதாவலிருக்கற ெபத்ஷேமச ேல அவனும், அமத்சயா
என்னும் யூதாவன் ராஜாவும் தங்கள் சாமர்த்தயத்ைதப் பார்த்தார்கள். 22 யூதா
இஸ்ரேவலுக்கு முன்பாக ேதால்வயைடந்து, அவரவர் தங்கள் கூடாரங்களுக்கு
ஓடிப்ேபானார்கள். 23 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய ேயாவாஸ், அகசயாவன்
மகனாகய ேயாவாசுக்குப் ப றந்த அமத்சயா என்னும் யூதாவன் ராஜாைவப்
ெபத்ஷேமச ேல ப டித்து, அவைன எருசேலமுக்குக் ெகாண்டுவந்து, எருசேலமின்
மதலில் எப்ப ராயீம் வாசல்துவங்க மூைலவாசல்வைர நானூறு முழ நீளம்
இடித்துப்ேபாட்டு, 24 ேதவனுைடய ஆலயத்தல் ஓேபத் ஏேதாமிடம் கைடத்த
சகல ெபான்ைனயும், ெவள்ளிையயும், பணிமுட்டுகைளயும், ராஜாவன்
அரண்மைனப்ெபாக்கஷங்கைளயும், பைணக்ைகத கைளயும்ப டித்துக்ெகாண்டு
சமாரியாவுக்குத்தரும்ப ப்ேபானான்.

25 ேயாவாகாசன் மகனாகய ேயாவாஸ் என்னும் இஸ்ரேவலின் ராஜா
மரணமைடந்தபன்பு, ேயாவாசன் மகனாகய அமத்சயா என்னும் யூதாவன்
ராஜா பதைனந்து வருடங்கள் உய ேராடிருந்தான். 26 அமத்சயாவன்
ஆரம்பம்முதல் கைடசவைரயுள்ள ெசயல்பாடுகளான மற்ற காரியங்கள்
யூதா இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் புத்தகத்தல் அல்லேவா எழுதப்பட்டிருக்க றது.
27 அமத்சயா ெயேகாவாைவவ ட்டுப் பன்வாங்கன காலமுதற்ெகாண்டு
எருசேலமிலிருந்தவர்கள் அவனுக்கு வேராதமாகக் கட்டுப்பாடு
ெசய்துெகாண்டார்கள்; அதனால் அவன் லாகீசுக்கு ஓடிப்ேபானான்; ஆனாலும்
அவன் பன்ேன லாகீசுக்கு மனிதர்கைள அனுப்பனார்கள்; அவர்கள் அங்ேக
அவைனக் ெகான்றுேபாட்டு, 28குதைரகள்ேமல் அவைன எடுத்து வந்து, யூதாவன்
நகரத்தல்அவனுைடயமுன்ேனார்களுக்குஅருகல்அடக்கம்ெசய்தார்கள்.

அத்த யாயம் 26
யூதாவன்ராஜாவாகயஉசயா
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1 அப்ெபாழுது யூதா மக்கள் எல்ேலாரும் பதனாறு வயதான உசயாைவ
அைழத்துவந்து, அவைன அவன் தகப்பனாகய அமத்சயாவன் இடத்த ேல
ராஜாவாக்கனார்கள். 2 ராஜா இறந்தபன்பு, இவன் ஏலாத்ைதக் கட்டி, அைதத்
தரும்ப யூதாவுடன் இைணத்துக்ெகாண்டான். 3 உசயா ராஜாவாக றேபாது,
பதனாறு வயதாயருந்து, ஐம்பத்த ரண்டு வருடங்கள் எருசேலமில்
ஆட்ச ெசய்தான்; எருசேலம் நகரத்தாளான அவனுைடய தாயன் ெபயர்
எக்ேகாலியாள். 4 அவன் தன் தகப்பனாகய அமத்சயா ெசய்தபடிெயல்லாம்
ெயேகாவாவன் பார்ைவக்கு ெசம்ைமயானைதச் ெசய்து, 5 ேதவனுைடய
தரிசனங்களில் புத்த மானாயருந்த சகரியாவன் நாட்களிேல ேதவைனத்
ேதட மனதுள்ளவனாக இருந்தான்; அவன் ெயேகாவாைவ ேதடின நாட்களில்
ேதவன் அவனுைடய காரியங்கைள வாய்க்கச் ெசய்தார். 6 அவன்
புறப்பட்டுப்ேபாய்,ெபலிஸ்தேராடு ேபார்ெசய்து, காத்தன்மதைலயும்,யப்ேனயன்
மதைலயும், அஸ்ேதாத்தன் மதைலயும் இடித்துப்ேபாட்டு, அஸ்ேதாத் நாட்டிலும்
ெபலிஸ்தருக்குள்ளும் பட்டணங்கைளக் கட்டினான். 7 ெபலிஸ்தர்கைளயும்
கூர்பாகாலிேல குடியருக்க ற அரபயர்கைளயும் ெமகுனியர்கைளயும் ெவல்ல,
ேதவன்அவனுக்குத்துைணநன்றார். 8அம்ேமானியர்கள்உசயாவுக்குவரிகைளக்
ெகாடுத்தார்கள்; அவனுைடய புகழ் எக ப்தன் எல்ைலவைர எட்டியது; அவன்
மிகவும் ெபலங்ெகாண்டான். 9 உசயா எருசேலமிேல மூைலவாசல்ேமலும்,
பள்ளத்தாக்கு வாசல்ேமலும், மதல்களின் மூைலகளின்ேமலும் ேகாபுரங்கைளக்
கட்டி அைவகைளப் பலப்படுத்தனான். 10 அவனுக்குப் பள்ளத்தாக்கலும்
சமபூமியலும் அேநகம் ஆடுமாடுகளும், மைலகளிேலயும், வயல்ெவளிய ேலயும்,
வவசாய களும், த ராட்ைசத்ேதாட்டக்காரர்களும் உண்டாயருந்ததால்,
அவன் வனாந்த ரத்த ேல ேகாபுரங்கைளக் கட்டி, அேநக கணறுகைள
ெவட்டினான்; அவன் ேவளாண்ைமப் ப ரியனாயருந்தான். 11 உசயாவுக்கு
ேபார்வீரர்களின் பைடயும் இருந்தது; அது ெசயலாளனாகய ஏெயலினாலும்
அதகாரியாக ய மாேசயாவனாலும் எண்ணிக்ைகபார்க்கப்பட்டபடிேய, ராஜாவன்
ப ரபுக்களில் ஒருவனாகய அனனியாவன்கீழ் அணி அணியாகப் ேபார்ெசய்யப்
புறப்பட்டது. 12 பராக்க ரமசாலிகளான வம்சத்தைலவரின் ெதாைகெயல்லாம்
இரண்டாய ரத்து அறுநூறு. 13 இவர்களுைடய ைகயன்கீழ் எத ரிகளுக்கு
வ ேராதமாக ராஜாவுக்குத் துைண நற்க, மிகத் த றைமேயாடு ேபார்ெசய்க ற
மூன்றுலட்சத்து ஏழாய ரத்து ஐந்நூறுேபரான பைட இருந்தது. 14 இந்தப்
பைடயல் உள்ளவர்களுக்ெகல்லாம் உசயா ேகடகங்கைளயும், ஈட்டிகைளயும்,
தைலக்கவசங்கைளயும், மார்புக்கவசங்கைளயும், வல்லுகைளயும், கல்ெலற க ற
கவண்கைளயும் ஆயத்தப்படுத்தனான். 15 ேகாபுரங்கள்ேமலும் மதலின்
முைனயலும் நன்று அம்புகைளயும் ெபரிய கற்கைளயும் பயன்படுத்துவதற்கு
ந புணரான ெதாழிலாளிகள் கற்ப த்த இயந்த ரங்கைளயும் அவன் எருசேலமில்
உண்டாக்கனான்; அப்படிேய அவனுைடய புகழ் ெவகுதூரம் பரவயது; அவன்
பலப்படும்வைரஆச்சரியமானவதத்தல்அவனுக்குஅநுகூலமுண்டானது.

16 அவன் பலப்பட்டேபாது, தனக்கு அழிவு ஏற்படும் வைர, அவனுைடய மனம்
ேமட்டிைமயாக , தன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாக மீறுதல்
ெசய்து, தூபபீடத்தன்ேமல் தூபம் காட்ட ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குள்
ப ரேவச த்தான். 17ஆசாரியனாகயஅசரியாவும்,அவேனாடுகூடக்ெயேகாவாவன்
ஆசாரியரான பராக்க ரமசாலிகளாகய எண்பதுேபரும், அவன் பன்ேன
உட்ப ரேவச த்து, 18 ராஜாவாகய உசயாேவாடு எத ர்த்து நன்று: உசயாேவ,
ெயேகாவாவுக்குத் தூபங்காட்டுக றது உமக்குரியதல்ல; தூபங்காட்டுக றது
பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட ஆேரானின் மகன்களாகய ஆசாரியர்களுக்ேக உரியது;
பரிசுத்த ஸ்தலத்ைத வ ட்டு ெவளிேய ேபாம்; மீறுதல் ெசய்தீர்; இது ேதவனாகய
கர்த்தராேல உமக்கு ேமன்ைமயாக இருக்காது என்றார்கள். 19 அப்ெபாழுது
உசயா ேகாபங்ெகாண்டான்; அவன் தூபகலசத்ைதத் தன் ைகய ேல ப டித்து,
ஆசாரியேராடு ேகாபமாகப் ேபசுக றேபாது, ஆசாரியருக்கு முன்பாகக்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ேல தூபபீடத்தன் முன்நற்க ற அவனுைடய
ெநற்றய ேல ெதாழுேநாய் ேதான்றயது. 20 ப ரதானஆசாரியனாகய அசரியாவும்
அைனத்து ஆசாரியர்களும் அவைனப் பார்க்கும்ேபாது, இேதா, அவன் தன்
ெநற்றய ேல ெதாழுேநாய் ப டித்தவெனன்று கண்டு, அவைன வைரவாக
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அங்ேகயருந்து ெவளிேயறச் ெசய்தார்கள்; ெயேகாவா தன்ைன அடித்ததால்
அவன் தானும் ெவளிேய ேபாக அவசரப்பட்டான். 21 ராஜாவாகய உசயா தன்
மரணநாள்வைர ெதாழுேநாயாளியாயருந்து, ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குப்
வலக்க ைவக்கப்பட்டு இருந்ததால், ஒரு தனித்த வீட்டிேல ெதாழுேநாயாளியாக
குடியருந்தான்; அவன் மகனாகய ேயாதாம், ராஜாவன் அரண்மைன
வசாரிப்புக்காரனாயருந்து, ேதசத்தன் மக்கைள நயாயம் வ சாரித்தான்.
22 உசயாவன் ஆரம்பம் முதல் கைடச வைரயுள்ள ெசயல்பாடுகளான மற்ற
காரியங்கைள ஆேமாத்சன் மகனாகய ஏசாயா என்னும் தீர்க்கதரிச எழுதனான்.
23 உசயா இறந்த பன்பு, மக்கள் அவைனத் ெதாழுேநாயாளிெயன்று ெசால்லி,
அவைன அவன் முன்ேனார்களுக்கு அருகல், ராஜாக்கைள அடக்கம்ெசய்க ற
இடத்த ற்கு அருகலுள்ள நலத்த ேல அடக்கம்ெசய்தார்கள்; அவன் மகனாகய
ேயாதாம்அவனுைடயஇடத்தல் ராஜாவானான்.

அத்த யாயம் 27
யூதாவன்ராஜாவாகய ேயாதாம்

1 ேயாதாம் ராஜாவாக றேபாது இருபத்ைதந்து வயதாயருந்து, பதனாறு
வருடங்கள் எருசேலமிேல ஆட்ச ெசய்தான்; சாேதாக்கன் மகளாகய அவனுைடய
தாயன் ெபயர் எருசாள். 2அவன் தன் தகப்பனாகய உசயா ெசய்தபடிெயல்லாம்
ெயேகாவாவன் பார்ைவக்கு ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான்; ஆனாலும்
அவைனப்ேபால ெயேகாவாவன் ஆலயத்த ற்குள் ப ரேவசயாதருந்தான்; மக்கள்
இன்னும் தங்கைளக் ெகடுத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 3அவன் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தன் உயர்ந்த வாசைலக் கட்டினதுமல்லாமல், ஓேபலின் மதலின்ேமல்
அேநக கட்டிடங்கைளயும்கட்டினான். 4யூதாவன்மைலகளிேல பட்டணங்கைளயும்,
காடுகளிேல ேகாட்ைடகைளயும் ேகாபுரங்கைளயும் கட்டினான். 5 அவன்
அம்ேமானியருைடய ராஜாேவாடு ேபார்ெசய்து அவர்கைள ேமற்ெகாண்டான்;
ஆதலால் அம்ேமானியர்கள் அவனுக்கு அந்த வருடத்த ேல நூறு தாலந்து
ெவள்ளிையயும், பத்தாய ரம் கலம் ேகாதுைமையயும், பத்தாய ரம் கலம்
வாற்ேகாதுைமையயும் ெகாடுத்தார்கள்; இரண்டாம் மூன்றாம் வருடத்தலும்
அம்ேமானியர்கள்அப்படிேயஅவனுக்குெசலுத்தனார்கள். 6ேயாதாம் தன்னுைடய
வழிகைளத் தன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக ஒழுங்குபடுத்தயதால்
பலப்பட்டான். 7 ேயாதாமின் மற்ற காரியங்களும், அவனுைடய அைனத்து
ேபார்களும், அவனுைடய ெசயல்களும், இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதா ராஜாக்களின்
புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றது. 8 அவன் ராஜாவாக றேபாது இருபத்ைதந்து
வயதாயருந்து, பதனாறு வருடங்கள் எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்தான். 9 ேயாதாம்
இறந்தபன்பு, அவைன தாவீதன் நகரத்த ேல அடக்கம்ெசய்தார்கள்; அவன்
மகனாகயஆகாஸ்அவனுைடயஇடத்தல் ராஜாவானான்.

அத்த யாயம் 28
யூதாவன்ராஜாவாகயஆகாஸ்

1 ஆகாஸ் ராஜாவாக றேபாது இருபது வயதாயருந்து, பதனாறு வருடங்கள்
எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்தான்; ஆனாலும் அவன், தன் தகப்பனாகய
தாவீைதப்ேபால், ெயேகாவாவன் பார்ைவக்கு ெசம்ைமயானைதச் ெசய்யாமல்,
2 இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் வழிகளில் நடந்து, பாகால்களுக்கு வார்க்கப்பட்ட
சைலகைளச்ெசய்தான். 3அவன்ெபன்இன்ேனாம் பள்ளத்தாக்க ேலதூபங்காட்டி,
ெயேகாவா இஸ்ரேவல் வம்சத்தாருக்கு முன்பாகத் துரத்தன மக்களுைடய
அருவருப்புகளின்படிேய தன் மகன்கைள அக்கனிய ேல எரித்துப்ேபாட்டு,
4 ேமைடகளிலும், மைலகளிலும், பச்ைசயான அைனத்து மரங்களின் கீழும்
பலிய ட்டுத் தூபங்காட்டிவந்தான். 5 ஆைகயால் அவனுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவா அவைனச் சீரியருைடய ராஜாவன் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்;
அவர்கள் அவைனத் ேதாற்கடித்து, அவனுக்கு இருக்கறவர்களிேல ெபரிய
கூட்டத்ைதச் சைறப டித்து தமஸ்குவுக்குக் ெகாண்டுேபானார்கள்; அவன்
இஸ்ரேவலுைடய ராஜாவன் ைகயலும் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டான்; இவன்
அவைன மிகுதயாக ேதாற்கடித்தான். 6 எப்படிெயனில், யூதா மனிதர்கள்
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தங்கள் முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ வ ட்டுவ ட்டதால்,
ெரமலியாவன்* மகனாகய ெபக்கா அவர்களில் ஒேர நாளில் ஒருலட்சத்து
இருபதாய ரம்ேபைரக் ெகான்றுேபாட்டான்; அவர்கள் எல்ேலாரும் மிகுந்த
ஆற்றல் உள்ளவர்கள். 7 அன்றயும் எப்ப ராயீமின் பராக்க ரமசாலியான
ச க்ரியும், ராஜாவன் மகனாகய மாேசயாைவயும், அரண்மைனத் தைலவனாகய
அஸ்ரிக்காைமயும், ராஜாவுக்கு இரண்டாம் நைலயலிருந்த எல்க்கானாைவயும்
ெகான்றுேபாட்டான். 8 இஸ்ரேவல் மக்கள் தங்கள் சேகாதரர்களில் இரண்டு
லட்சம்ேபராக ய ெபண்கைளயும் மகன்கைளயும் மகள்கைளயும் சைறப டித்து,
அவர்களுைடய அேநக வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைளக் ெகாள்ைளய ட்டு,
ெகாள்ைளப்ெபாருைளச் சமாரியாவுக்குக்ெகாண்டுேபானார்கள்.

9 அங்ேக ஓேதத் என்னும் ெபயருைடய ெயேகாவாவுைடய தீர்க்கதரிச ஒருவன்
இருந்தான்; அவன் சமாரியாவுக்கு வருகற பைடக்கு எத ராகப் ேபாய், அவர்கைள
ேநாக்க : இேதா,உங்கள்முன்ேனார்களின்ேதவனாகயெயேகாவாயூதாவன்ேமல்
ேகாபம்ெகாண்டதால் அவர்கைள உங்கள் ைககளில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்;
நீங்கேளா வானம்வைர எட்டுக ற கடுங்ேகாபத்ேதாடு அவர்கைள அழித்தீர்கள்.
10இப்ேபாதும்யூதாவன் மக்கைளயும் எருசேலமியர்கைளயும் நீங்கள்உங்களுக்கு
ேவைலக்காரர்களாகவும் ேவைலக்காரிகளாகவும் கீழ்ப்படுத்தேவண்டும்
என்று நைனக்கறீர்கள்; ஆனாலும் உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
வ ேராதமான குற்றங்கள் உங்களிடத்தலும் இல்ைலேயா? 11 ஆதலால்
நீங்கள் எனக்கு ெசவெகாடுத்து, நீங்கள் உங்கள் சேகாதரர்களிடத்தல்
சைறப டித்துக் ெகாண்டுவந்தவர்கைளத் தரும்ப அனுப்பவடுங்கள்;
ெயேகாவாவுைடய கடுங்ேகாபம் உங்கள்ேமல் இருக்கறது என்றான்.
12 அப்ெபாழுது எப்ப ராயீம் வம்சத்தனரின் தைலவர்களில் சலராக ய
ேயாகனானின் மகன் அசரியாவும், ெமஷெலேமாத்தன் மகன் ெபரகயாவும்,
சல்லூமின் மகன் எகஸ்கயாவும், அத்லாயன் மகன் அமாசாவும் ேபாரிலிருந்து
வந்தவர்களுக்கு வேராதமாக எழும்ப , 13 அவர்கைள ேநாக்க : நீங்கள்
சைறப டித்த இவர்கைள இங்ேக உள்ேள ெகாண்டுவரேவண்டாம்; நம்ேமல்
த ரளான குற்றமும், இஸ்ரேவலின்ேமல் கடுங்ேகாபமும் இருக்கும்ேபாது, நீங்கள்,
ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக நம்ேமல் குற்றம் சுமரச்ெசய்யத்தக்கதாக, நம்முைடய
பாவங்கைளயும் நம்முைடய குற்றங்கைளயும் அதகமாக்க நைனக்கறீர்கள்
என்றார்கள். 14 அப்ெபாழுது ஆயுதம் அணிந்தவர்கள் சைறப டித்தவர்கைளயும்,
ெகாள்ைளயுைடைமகைளயும், ப ரபுக்களுக்கு முன்பாகவும் அைனத்து சைபக்கு
முன்பாகவும் வ ட்டுவ ட்டார்கள். 15 அப்ெபாழுது ெபயர் குற க்கப்பட்ட மனிதர்கள்
எழும்ப , சைறப டிக்கப்பட்டவர்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு, அவர்களில்
ஆைடயல்லாத அைனவருக்கும் ெகாள்ைளயல் எடுக்கப்பட்ட ஆைடகைளக்
ெகாடுத்து, ஆைடகைளயும் காலணிகைளயும் அணிவ த்து, அவர்களுக்கு
சாப்ப டவும்குடிக்கவும் ெகாடுத்து, அவர்களுைடய காயங்களுக்குஎண்ெணய்பூச ,
அவர்களில் ெபலவீனமானவர்கைளெயல்லாம் கழுைதகள்ேமல் ஏற்ற , ேபரீச்ைச
மரங்களின் பட்டணமாகய எரிேகாவ ேல அவர்கள் சேகாதரர்களிடத்த ற்குக்
ெகாண்டுவந்துவ ட்டு, சமாரியாவுக்குத்தரும்பனார்கள்.

16 அக்காலத்த ேல ஆகாஸ் என்னும் ராஜா, அசீரியாவன் ராஜாக்கள் தனக்கு
ஒத்தாைசெசய்ய அவர்களிடத்த ற்கு ஆட்கைள அனுப்பனான். 17 ஏேதாமியரும்
கூடவந்து, யூதாைவத் தாக்க , ச லைர சைறப டித்துப்ேபாயருந்தார்கள்.
18ெபலிஸ்தரும் யூதாவ ேல சமபூமியலும் ெதற்ேகயும் இருக்க ற பட்டணங்கைளத்
தாக்க , ெபத்ஷேமைசயும், ஆயேலாைனயும், ெகெதேராத்ைதயும்,
ேசாக்ேகாைவயும் அதன் க ராமங்கைளயும், த ம்னாைவயும் அதன்
க ராமங்கைளயும், க ம்ேசாைவயும் அதன் க ராமங்கைளயும் ப டித்து அங்ேக
குடிேயறனார்கள். 19 யூதாவன் ராஜாவாகய ஆகாசனிமித்தம் ெயேகாவா
யூதாைவத் தாழ்த்தனார்; அவன் யூதாைவ சீர்குைலத்து, ெயேகாவாவுக்கு
வ ேராதமாக மிகவும் துேராகம் ெசய்தான். 20 அசீரியாவன் ராஜாவாகய
தல்காத்பல்ேநசர் அவனிடத்தல் வந்தான்; அவைன ெநருக்கனாேன அல்லாமல்
அவைனப் பலப்படுத்தவல்ைல. 21 ஆகாஸ் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தல்
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ஒருபங்கும், ராஜ அரண்மைனயல் ஒருபங்கும், ப ரபுக்களின் ைகயல் ஒருபங்கும்
எடுத்து, அசீரியாவன் ராஜாவுக்குக் ெகாடுத்தேபாதும், அவனுக்கு உதவ
கைடக்கவல்ைல. 22 தான் ெநருக்கப்படுக ற காலத்தலும் ெயேகாவாவுக்கு
வ ேராதமாக அந்த ஆகாஸ் என்னும் ராஜா துேராகம்ெசய்துெகாண்ேட இருந்தான்.
23 எப்படிெயன்றால்: சீரியா ராஜாக்களின் ெதய்வங்கள் அவர்களுக்குத் துைண
ெசய்கறதால், அவர்கள் எனக்கும் துைணெசய்ய அவர்களுக்கு பலியடுேவன்
என்று ெசால்லி, தன்ைனத் ேதாற்கடித்த தமஸ்குவன் ெதய்வங்களுக்கு அவன்
பலிய ட்டான்; ஆனாலும் அது அவனும் இஸ்ரேவல் அைனத்தும் அழிவதற்கு
காரணமானது. 24 ஆகாஸ் ேதவனுைடய ஆலயத்தன் தட்டுமுட்டுகைளச் ேசர்த்து,
அைவகைளத் துண்டுதுண்டாக்க , ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் கதவுகைளப்
பூட்டிப்ேபாட்டு,எருசேலமில்மூைலக்குமூைலபலிபீடங்கைளஉண்டாக்க , 25அந்நய
ெதய்வங்களுக்குத் தூபங்காட்டுவதற்கு, யூதாவன் ஒவ்ெவாரு பட்டணத்தலும்
ேமைடகைள உண்டாக்க ; தன் முன்ேனார்களின் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குக்
ேகாபமூட்டினான். 26அவனுைடயமற்றகாரியங்களும்,அவனுைடயஆரம்பம்முதல்
கைடசவைரயுள்ள அைனத்து ெசயல்பாடுகளும் யூதா மற்றும் இஸ்ரேவல்
ராஜாக்களின்புத்தகத்தல்எழுதப்பட்டிருக்க றது. 27ஆகாஸ்இறந்தபன்பு,அவைன
எருசேலம் நகரத்தல் அடக்கம்ெசய்தார்கள்; ஆனாலும் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்
கல்லைறகளில் அவைனஅடக்கம் ெசய்யவல்ைல; அவன் மகனாகய எேசக்கயா
அவனுைடயஇடத்தல் ராஜாவானான்.

அத்த யாயம் 29
எேசக்கயா ேதவாலயத்ைதத்தூய்ைமப்படுத்துதல்

1எேசக்கயாஇருபத்ைதந்தாம்வயதல்ராஜாவாக ,இருபத்ெதான்பதுவருடங்கள்
எருசேலமில்ஆட்ச ெசய்தான்; சகரியாவன்மகளாகயஅவனுைடயதாயன்ெபயர்
அபயாள். 2அவன்தன்தகப்பனாகய தாவீதுெசய்தபடிெயல்லாம் ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்கு ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான். 3அவன் தன் அரசாட்ச யன் முதலாம்
வருடம் முதலாம் மாதத்தல் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் கதவுகைளத்
தறந்து, அைவகைளப் பழுதுபார்த்து, 4 ஆசாரியர்கைளயும் ேலவயர்கைளயும்
அைழத்துவந்து, அவர்கைளக் க ழக்கு வீதய ேல கூடிவரச்ெசய்து, 5 அவர்கைள
ேநாக்க : ேலவயேர, ேகளுங்கள்: நீங்கள் இப்ேபாது உங்கைளப் பரிசுத்தம்
ெசய்துெகாண்டு, உங்கள் முன்ேனார்களின் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்ைதப் பரிசுத்தம்ெசய்து, அசுத்தமானைதப் பரிசுத்த ஸ்தலத்தலிருந்து
ெவளிேய ெகாண்டுேபாங்கள். 6 நம்முைடய முன்ேனார்கள் துேராகம்ெசய்து,
நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச்
ெசய்து, அவைரவ ட்டு வலக , தங்கள் முகங்கைளக் ெயேகாவாவுைடய
வாசஸ்தலத்ைதவ ட்டுத் தருப்ப , அதற்கு முதுைகக் காட்டினார்கள். 7 அவர்கள்
பரிசுத்த ஸ்தலத்தல் இஸ்ரேவலின் ேதவனுக்கு சர்வாங்க தகனபலி
ெசலுத்தாமலும், தூபங்காட்டாமலும், வளக்குகைள அைணத்துப்ேபாட்டு,
மண்டபத்தன்கதவுகைளயும்பூட்டிப்ேபாட்டார்கள். 8ஆைகயால்ெயேகாவாவுைடய
கடுங்ேகாபம் யூதாவன்ேமலும் எருசேலமின்ேமலும் வந்து, அவர் இவர்கைள,
நீங்கள் உங்கள் கண்களினால் பார்க்க றபடி, துயரத்த ற்கும், தைகப்ப ற்கும்,
ேகலிக்கும் ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 9 இதனிமித்தம் நம்முைடய முன்ேனார்கள்
பட்டயத்தால் வழுந்து, நம்முைடய மகன்களும், மகள்களும், மைனவகளும்
சைறயருப்பல் ப டிபட்டார்கள். 10 இப்ேபாதும் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய கடுங்ேகாபம் நம்ைமவ ட்டுத் தரும்பும்படிக்கு, அவேராடு
உடன்படிக்ைகெசய்ய என்மனத ேல தீர்மானித்துக்ெகாண்ேடன். 11என்மகன்கேள,
இப்ெபாழுது அசதயாக இருக்கேவண்டாம்; நீங்கள் ெயேகாவாவுக்குப் பணிவைட
ெசய்யும்படி அவருக்கு முன்பாக ந ற்கவும், அவருக்கு ஊழியம்ெசய்க றவர்களும்
தூபம்காட்டுக றவர்களுமாக இருக்கவும் உங்கைள அவர் ெதரிந்து ெகாண்டார்
என்றான்.

12 அப்ெபாழுது ேகாகாத் வம்சத்தாரில் அமாசாயன் மகன் மாகாத்தும்,
அசரியாவன் மகன் ேயாேவலும், ெமராரியன் வம்சத்தாரில் அப்தயன் மகன்
கீசும், எகேலலின் மகன் அசரியாவும், ெகர்ேசானியரில் ச ம்மாவன் மகன்
ேயாவாகும், ேயாவாகன் மகன் ஏேதனும், 13 எலிசாபான் வம்சத்தாரில் ச ம்ரியும்,
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ஏெயலும், ஆசாப்பன் வம்சத்தாரில் சகரியாவும், மத்தனியாவும், 14 ஏமானின்
வம்சத்தாரில் எக ேயலும், ச ேமயயும், எதுத்தூனின் வம்சத்தாரில் ெசமாயாவும்,
ஊசேயலும் என்னும் ேலவயர்கள் எழும்ப , 15 தங்கள் சேகாதரர்கைளக்
கூடிவரச்ெசய்து, பரிசுத்தம்ெசய்துெகாண்டு, ெயேகாவாவுைடய வசனங்களுக்கு
ஏற்ற ராஜாவனுைடய கற்பைனயன்படிேய ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைத
சுத்த கரிக்க வந்தார்கள். 16 ஆசாரியர்கள் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைத
சுத்த கரிப்பதற்காக உள்ேள ப ரேவச த்து, ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தல் கண்ட
அைனத்து அசுத்தத்ைதயும் ெவளிேய ெயேகாவாவுைடய ஆலயப்ப ராகாரத்தல்
ெகாண்டு வந்தார்கள்; அப்ெபாழுது ேலவயர்கள் அைத எடுத்து ெவளிேய
கீதேரான் ஆற்றற்குக் ெகாண்டு ேபானார்கள். 17 முதல் மாதம் முதல் ேததய ேல
அவர்கள் பரிசுத்தம் ெசய்யத்ெதாடங்க , எட்டாம் ேததய ேல ெயேகாவாவுைடய
மண்டபத்த ேல ப ரேவச த்து, ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைத எட்டுநாளில்
பரிசுத்தம்ெசய்து, முதலாம் மாதம் பதனாறாம் ேததயல் அைத முடித்தார்கள்.
18 அவர்கள் ராஜாவாகய எேசக்கயாவ டம் ேபாய்: நாங்கள் ெயேகாவாவன்
ஆலயத்ைதயும், சர்வாங்க தகனபலிபீடத்ைதயும், அதனுைடய அைனத்து
தட்டுமுட்டுகைளயும், சமுகத்து அப்பங்களின் ேமைஜையயும், அதன் அைனத்து
தட்டுமுட்டுகைளயும் தூய்ைமப்படுத்த , 19 ராஜாவாகய ஆகாஸ் அரசாளும்ேபாது
தம்முைடய பாதகத்தால் எற ந்துேபாட்ட அைனத்து தட்டுமுட்டுகைளயும்
ஒழுங்குபடுத்த ப் பரிசுத்தம்ெசய்ேதாம்; இேதா, அைவகள் ெயேகாவாவன்
ஆலயத்த ற்குமுன்பாகஇருக்க றதுஎன்றார்கள்.

20 அப்ெபாழுது ராஜாவாகய எேசக்கயா காைலய ேலேய எழுந்தருந்து,
நகரத்தன் ப ரபுக்கைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு, ெயேகாவாவன் ஆலயத்த ற்குப்
ேபானான். 21 அப்ெபாழுது அரசாட்ச க்காகவும் பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்காகவும்
யூதாவுக்காகவும் ஏழு காைளகைளயும், ஏழு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், ஏழு
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், ஏழு ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கைளயும் பாவநவாரணபலியாகக்
ெகாண்டுவந்தார்கள்; அைவகைளக் ெயேகாவாவுைடய பலிபீடத்தன்ேமல்
பலியடுங்கள் என்று அவன் ஆசாரியராக ய ஆேரானின் சந்ததயான
மகன்களுக்குச் ெசான்னான். 22 அப்படிேய ஆசாரியர்கள் காைளகைள
அடித்து, அந்த இரத்தத்ைதப் ப டித்து பலிபீடத்தன்ேமல் ெதளித்தார்கள்;
ஆட்டுக்கடாக்கைள அடித்து, அைவகளின் இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தன்ேமல்
ெதளித்தார்கள்; ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் அடித்து, அைவகளின் இரத்தத்ைதயும்
பலிபீடத்தன்ேமல் ெதளித்தார்கள். 23 ப றகு பாவநவாரண பலிக்கான
ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கைள ராஜாவுக்கும் சைபயாருக்கும் முன்பாகக்
ெகாண்டுவந்தார்கள்; அைவகள்ேமல் அவர்கள் தங்கள் ைககைள
ைவத்தார்கள். 24 இஸ்ரேவல் அைனத்தற்காகவும், சர்வாங்க தகனபலிையயும்
பாவநவாரணபலிையயும் ெசலுத்துங்கள் என்று ராஜா ெசால்லியருந்தான்;
ஆதலால் ஆசாரியர்கள் அைவகைள அடித்து, இஸ்ரேவல் அைனத்தற்கும்
பாவநவ ர்த்த உண்டாக்க, அைவகளின்இரத்தத்தால் பலிபீடத்தன்ேமல் பரிகாரம்
ெசய்தார்கள். 25 அவன், தாவீதும், ராஜாவன் தரிசனம் காண்கறவனாகய
காத்தும், தீர்க்கதரிச யாக ய நாத்தானும் கற்ப த்தபடிேய, ைகத்தாளங்கைளயும்
தம்புருக்கைளயும் சுரமண்டலங்கைளயும் வாச க்க ற ேலவயர்கைளக்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ேல நறுத்தனான்; இப்படி ெசய்யேவண்டும்
என்கற கற்பைன கர்த்தரால் அவருைடய தீர்க்கதரிச கைளக்ெகாண்டு
உண்டாயருந்தது. 26 அப்படிேய ேலவயர்கள் தாவீதன் கீதவாத்தயங்கைளயும்,
ஆசாரியர்கள் பூரிைககைளயும் ப டித்து நன்றார்கள். 27 அப்ெபாழுது
எேசக்கயா சர்வாங்க தகனபலிகைளப் பலிபீடத்தன்ேமல் ெசலுத்தக்
கட்டைளய ட்டான்; அைத ெசலுத்த ஆரம்ப த்த ேநரத்தல் ெயேகாவாைவ
துதக்கும் கீதமும் பூரிைககளும், இஸ்ரேவல் ராஜாவாகய தாவீது
ஏற்படுத்தன கீதவாத்தயங்களும் முழங்கத்ெதாடங்கனது. 28 பாடைலப்
பாடி, பூரிைககைள ஊதக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, சர்வாங்க தகனபலிையச்
ெசலுத்த முடியும்வைர சைபயார் எல்ேலாரும் பணிந்துெகாண்டிருந்தார்கள்.
29 பலிய ட்டு முடிந்தேபாது, ராஜாவும் அவேனாடிருந்த அைனவரும் தைலகுனிந்து
பணிந்துெகாண்டார்கள். 30 பன்பு எேசக்கயா ராஜாவும் ப ரபுக்களும்
ேலவயர்கைள ேநாக்க : நீங்கள் தாவீதும் தரிசனம் காண்கறவனாகய
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ஆசாபும் பாடின வார்த்ைதகளால் ெயேகாவாைவ துதயுங்கள் என்றார்கள்;
அப்ெபாழுது மக ழ்ச்ச ேயாடு துதெசய்து தைலகுனிந்து பணிந்துெகாண்டார்கள்.
31 அதன்பன்பு எேசக்கயா: இப்ேபாதும் நீங்கள் கர்த்தருக்ெகன்று உங்கைளப்
பரிசுத்தம்ெசய்தீர்கள்;ஆைகயால்அருகல்வந்து,ெயேகாவாவுைடயஆலயத்த ற்கு
தகனபலிகைளயும் ஸ்ேதாத்த ரபலிகைளயும் ெகாண்டுவாருங்கள் என்றான்;
அப்ெபாழுது சைபயாரில் வருப்பமுள்ளவர்கள் சர்வாங்க தகனபலிகைளயும்
மற்றவர்கள் தகனபலிகைளயும் ஸ்ேதாத்த ரபலிகைளயும் ெகாண்டுவந்தார்கள்.
32 சைபயார் ெகாண்டுவந்த சர்வாங்க தகனபலிகளின் ெதாைக எழுபது
காைளகளும், நூறு ஆட்டுக்கடாக்களும், இருநூறு ஆட்டுக்குட்டிகளுேம;
இைவகெளல்லாம் ெயேகாவாவுக்கு சர்வாங்க தகனமாயன. 33 அறுநூறு
காைளகளும் மூவாய ரம் ஆடுகளும் ப ரதஷ்ைட ெசய்யப்பட்டது. 34 ஆனாலும்
ஆசாரியர்களின் எண்ணிக்ைக குைறவாக இருந்ததால் அவர்களால்
அந்த சர்வாங்க தகனமான ஜீவன்கைளெயல்லாம் அடித்துத் ேதாலுரிக்க
முடியாமலிருந்தது; அதனால்அந்த ேவைலமுடியும்வைரக்கும், மற்றஆசாரியர்கள்
தங்கைளப் பரிசுத்தம்ெசய்யும்வைரக்கும், அவர்களுைடய சேகாதரர்களாகய
ேலவயர்கள் அவர்களுக்கு உதவெசய்தார்கள்; தங்கைளப் பரிசுத்தம்
ெசய்துெகாள்ள ேலவயர்கள் ஆசாரியர்கைளவ ட மன உற்சாகமுள்ளவர்களாக
இருந்தார்கள். 35 சர்வாங்க தகனபலிகளும், ஸ்ேதாத்த ரபலிகளின் ெகாழுப்பும்,
சர்வாங்கதகனங்களுக்குரிய பானபலிகளும் மிகுதயாயருந்தது; இந்தவதமாக
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் ஆராதைன த ட்டம் ெசய்யப்பட்டது. 36 ேதவன்
மக்கைள ஆயத்தப்படுத்தயைதக்குற த்து எேசக்கயாவும் மக்கள் எல்ேலாரும்
சந்ேதாஷப்பட்டார்கள்; இந்தக் காரியத்ைத ெசய்வதற்கான ேயாசைனஉடனடியாக
உண்டானது.

அத்த யாயம் 30
எேசக்கயா பஸ்கா பண்டிைகையக்ெகாண்டாடுதல்

1 அதன்பன்பு இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு பஸ்காைவக்
ெகாண்டாட, எருசேலமில் இருக்க ற ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்கு
வாருங்கள் என்று எேசக்கயா இஸ்ரேவல், யூதா எங்கும் ஆட்கைள
அனுப்பனதுமட்டுமல்லாமல், எப்ப ராயீம் மனாேச ேகாத்த ரங்களுக்கும்
கடிதங்கைள எழுதயனுப்பனான். 2பஸ்காைவஇரண்டாம் மாதத்தல் ெகாண்டாட,
ராஜாவும் அவனுைடய ப ரபுக்களும் எருசேலமிலுள்ள சைபயார் அைனவரும்
ேயாசைன ெசய்தருந்தார்கள். 3 ஆசாரியர்கள் ேபாதுமான எண்ணிக்ைகயல்
தங்கைளப் பரிசுத்தம்ெசய்யாமலும், மக்கள் எருசேலமில் இன்னும்கூடிவராமலும்
இருந்ததால், அதன் காலத்தல் அைதக் ெகாண்டாட முடியாமற்ேபானது. 4இந்தக்
காரியம் ராஜாவன் பார்ைவக்கும் அைனத்து சைபயாரின் பார்ைவக்கும்
நயாயமாகக்காணப்பட்டது. 5எழுதயருக்க றபடிநீண்டகாலமாகஅவர்கள்அைதக்
ெகாண்டாடவல்ைல; ஆைகயால் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
பஸ்காைவக் ெகாண்டாட எருசேலமுக்கு வாருங்கள் என்று ெபெயர்ெசபாமுதல்
தாண் வைரயுள்ள இஸ்ரேவல் ேதசெமங்கும் அறவப்புக் ெகாடுக்கத் தீர்மானம்
ெசய்தார்கள். 6 அப்படிேய ராஜாவும் அவனுைடய ப ரபுக்களும் ெகாடுத்த
கடிதங்கைள தபால்காரர்கள் வாங்க , ராஜாவுைடய கட்டைளயன்படிேய
இஸ்ரேவல் யூதா எங்கும் ேபாய்: இஸ்ரேவல் மக்கேள, ஆப ரகாம், ஈசாக்கு,
இஸ்ரேவல் என்பவர்களுைடய ேதவனாகய கர்த்தரிடத்த ற்குத் தரும்புங்கள்;
அப்ெபாழுது அசீரியருைடய ராஜாக்களின் ைகக்குத் தப்பயருக்க ற மீதயான
உங்களிடத்த ற்கு அவர் தரும்புவார். 7 தங்கள் முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்கு துேராகம்ெசய்த உங்கள் முற்ப தாக்கைளப்ேபாலவும் உங்கள்
சேகாதரர்கைளப்ேபாலவும் இருக்காதீர்கள்; அதற்காக, நீங்கள் காண்கறபடிேய,
அவர்கள் அழிந்துேபாக றதற்கு ஒப்புக்ெகாடுத்தாேர. 8 இப்ேபாதும் உங்கள்
முன்ேனார்கைளப்ேபால் உங்கள் கழுத்ைதக் கடினப்படுத்தாேதயுங்கள்;
நீங்கள் ெயேகாவாவுக்கு உடன்பட்டு, அவர் சதாகாலத்த ற்கும் பரிசுத்தம்ெசய்த
அவருைடய பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்கு வந்து, உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்;அப்ெபாழுதுஅவருைடயகடுங்ேகாபம்உங்கைளவ ட்டுத்
தரும்பும். 9 நீங்கள் கர்த்தரிடத்த ற்குத் தரும்பனால், உங்கள் சேகாதரர்களும்
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உங்கள் பள்ைளகளும் தங்கைள சைறப டித்தவர்களுக்கு முன்பாக இரக்கம்
ெபறுவதற்கும், இந்த ேதசத்த ற்குத் தரும்புவதற்கும் அது உதவயாயருக்கும்;
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா கருைபயும் இரக்கமும் உள்ளவர்; நீங்கள்
அவரிடத்த ற்குத் தரும்பனால், அவர் தம்முைடய முகத்ைத உங்கைளவ ட்டு
வலக்குவதல்ைல என்றார்கள். 10 அப்படி அந்த தபால்காரர்கள் எப்ப ராயீம்
மனாேச ேதசங்களில் ெசபுேலான்வைரக்கும் ஊர் ஊராகச் சுற்ற த் த ரிந்தார்கள்;
ஆனாலும் அவர்கள் இவர்கைளப்பார்த்து நைகத்துப் பரியாசம் ெசய்தார்கள்.
11ஆகலும், ஆேசரிலும், மனாேசயலும், ெசபுேலானிலும், ச லர் மனத்தாழ்ைமயாக
எருசேலமுக்குவந்தார்கள். 12யூதாவலும்ெயேகாவாவுைடயவார்த்ைதயன்படிேய,
ராஜாவும் ப ரபுக்களும், கட்டைளய ட்ட முைறயன்படி ெசய்வதற்கு, ேதவனுைடய
கரம் அவர்கைள ஒருமனப்படுத்தனது. 13 அப்படிேய இரண்டாம் மாதத்தல்
புளிப்பல்லாத அப்பப்பண்டிைகையக் ெகாண்டாடத் த ரளான மக்கள் எருசேலமில்
மகாெபரிய சைபயாகக் கூடினார்கள். 14 அவர்கள் எழும்ப , எருசேலமில்
இருந்த பலிபீடங்கைளயும், தூபபீடங்கைளயும் அகற்ற கீதேரான் ஆற்ற ேல
ேபாட்டார்கள். 15பன்புஇந்தஇரண்டாம்மாதம்பதனான்காம்ேததயல்பஸ்காவன்
ஆட்டுக்குட்டிகைள அடித்தார்கள்; ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும் ெவட்கப்பட்டு,
தங்கைள சுத்தம்ெசய்து, சர்வாங்க தகனபலிகைளக் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்குக் ெகாண்டுவந்து, 16 ேதவனுைடய மனிதனாகய ேமாேசயன்
நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு ஏற்ற தங்கள் முைறைமயன்படிேய தங்களுக்கு
நயமித்த இடத்த ேல நன்றார்கள்; ஆசாரியர்கள் ேலவயர்களின் ைகயலிருந்து
இரத்தத்ைதவாங்க த்ெதளித்தார்கள். 17சைபய ேலஅேநகர் தங்கைளப்பரிசுத்தம்
ெசய்துெகாள்ளாமல் இருந்தார்கள்; ஆைகயால் சுத்தமில்லாத எல்ேலாைரயும்
ெயேகாவாவுக்குப் பரிசுத்தம்ெசய்ய, ேலவயர்கள் அவர்களுக்காகப் பஸ்காவன்
ஆட்டுக்குட்டிகைள அடிக்கும் காரியத்ைத வ சாரித்தார்கள். 18 அேதெனன்றால்
எப்ப ராயீம், மனாேச, இசக்கார், ெசபுேலான் மனிதர்களில் அேநகம் மக்கள்
தங்கைளச் சுத்தம் ெசய்துெகாள்ளாமல் இருந்தும், எழுதப்பட்டிராத முைறயல்
பஸ்காைவச் சாப்ப ட்டார்கள். 19 எேசக்கயா அவர்களுக்காக வண்ணப்பம்ெசய்து,
தங்கள் முன்ேனார்களின் ேதவனாகய கர்த்தரான ேதவைனத் ேதட,
தங்கள் இருதயத்ைத ேநராக்கனவர்கள் பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்ேகற்ற சுத்தம்
அைடயாமலிருந்தாலும், கருைபயுள்ள ெயேகாவா அவர்கள் எல்ேலாருக்கும்
மன்னிப்பாராகஎன்றான். 20ெயேகாவாஎேசக்கயாவன்வண்ணப்பத்ைதக்ேகட்டு,
மக்களுக்கு உதவ ெசய்தார். 21அப்படிேய எருசேலமிேல காணப்பட்ட இஸ்ரேவல்
மக்கள் புளிப்பல்லாத அப்பப்பண்டிைகைய ஏழுநாட்களும் மகா ஆனந்தத்ேதாடு
ெகாண்டாடினார்கள்; ேலவயர்களும் ஆசாரியர்களும் அனுதனமும்
கர்த்தருக்ெகன்று ேபேராைசயாகத் ெதானிக்கும் கீதவாத்தயங்களால்
ெயேகாவாைவ துதத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 22 ெயேகாவாவுக்கு அடுத்த
காரியத்தல்நல்லஉணர்வுள்ளஅைனத்துேலவயேராடும்எேசக்கயாஆதரவாகப்
ேபசனான்; இப்படி அவர்கள் பண்டிைகயன் ஏழு நாட்களும் சாப்ப ட்டு,
ஸ்ேதாத்த ரபலிகைளச் ெசலுத்த , தங்கள் முன்ேனார்களின் ேதவனாகய
ெயேகாவாைவ துதத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 23 பன்பு ேவறு ஏழுநாட்கள்
ெகாண்டாட சைபயார் எல்ேலாரும் ேயாசைனெசய்து, அந்த ஏழுநாட்களும்
ஆனந்தத்ேதாடு ெகாண்டாடினார்கள். 24 யூதாவன் ராஜாவாகய எேசக்கயா
சைபக்கு ஆய ரம் காைளகைளயும், ஏழாய ரம் ஆடுகைளயும் ெகாடுத்தான்;
ப ரபுக்களும் சைபக்கு ஆய ரம் காைளகைளயும், பத்தாய ரம் ஆடுகைளயும்
ெகாடுத்தார்கள்; ஆசாரியர்களில் அேநகம்ேபர் தங்கைளச் சுத்தம்ெசய்தார்கள்.
25 யூதாவன் சைபயாரும், ஆசாரியர்களும், ேலவயர்களும், இஸ்ரேவலிலிருந்து
வந்த சைபயாரும், இஸ்ரேவல் ேதசத்தலிருந்து வந்த அந்நயரும், யூதாவல்
குடியருந்தவர்களும் மக ழ்ச்ச யாயருந்தார்கள். 26 அப்படிேய எருசேலமில் மகா
சந்ேதாஷம் உண்டாயருந்தது; தாவீதன் மகனாகய சாெலாேமான் என்னும்
இஸ்ரேவலுைடய ராஜாவன் நாட்கள் முதற்ெகாண்டு இப்படி எருசேலமில்
நடந்ததல்ைல. 27 ேலவயரான ஆசாரியர்கள் எழுந்து நன்று, மக்கைள
ஆசீர்வத த்தார்கள்; அவர்களுைடய சத்தம் ேகட்கப்பட்டு, அவர்களுைடய
வண்ணப்பம் அவருைடய பரிசுத்த வாசஸ்தலமாகய பரேலாகத்தல் வந்து
எட்டினது.
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அத்த யாயம் 31
1 இைவகெளல்லாம் முடிந்தபன்பு, வந்தருந்த இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும்

யூதாவன் பட்டணங்களுக்குப் புறப்பட்டுப்ேபாய், யூதா ெபன்யமீன்
எங்கும் எப்ப ராயீமிலும் மனாேசயலும் இருந்த சைலகைள உைடத்து,
வக்க ரகத்ேதாப்புகைள ெவட்டி, ேமைடகைளயும் பீடங்கைளயும் இடித்து,
அைவகைளெயல்லாம் இடித்துப்ேபாட்டார்கள்; பன்பு இஸ்ரேவல் மக்கள்
எல்ேலாரும்அவரவர்தங்கள்ஊர்களிலிருக்க றதங்கள்ெசாந்தஇருப்ப டத்த ற்குத்
தரும்பனார்கள்.

ஆராதைனக்காகெகாடுக்கப்பட்ட பங்களிப்புகள்
2 எேசக்கயா, ஆசாரியர்கள் ேலவயருைடய குழுக்கைள

அவர்கள் வரிைசகளின்முைறேயயும், ஒவ்ெவாருவைரயும் அவர்கள்
ஊழியத்தன்முைறேயயும்ஒழுங்குபடுத்த ,ஆசாரியர்கைளயும்ேலவயர்கைளயும்,
சர்வாங்க தகனபலிகைளயும் சமாதானபலிகைளயும் ெசலுத்தவும்,
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் வாசல்களில் ஊழியம்ெசய்து துதத்து
ஸ்ேதாத்த ரிக்கவும் ஒழுங்குபடுத்தனான். 3 ராஜா ெயேகாவாவுைடய
நயாயப்ப ரமாணத்தல் எழுதயருக்க றமுைறயல் காைலமாைலகளில்
ெசலுத்தேவண்டிய சர்வாங்க தகனபலிகளுக்கும், ஓய்வுநாட்களிலும்
மாதப்ப றப்புகளிலும் பண்டிைககளிலும் ெசலுத்தேவண்டிய சர்வாங்க
தகனபலிகளுக்கும் தன் ெசாத்துக்களிலிருந்து எடுத்துத் தன் பங்ைகக்
ெகாடுத்தான். 4 ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும் ெயேகாவாவுைடய
நயாயப்ப ரமாணத்ைத உற்சாகமாகக் ைகக்ெகாள்ள, அவர்களுக்குரிய
பாகத்ைதக் ெகாடுக்க மக்களுக்கும் எருசேலமின் குடிகளுக்கும் கட்டைளய ட்டான்.
5 இந்த வார்த்ைத ப ரபலமானேபாது, இஸ்ரேவல் மக்கள் தானியத்தலும்,
த ராட்ைசரசத்தலும், எண்ெணயலும், ேதனிலும், நலத்தன் எல்லா
வரவலும் முதற்பலன்கைளத் த ரளாகக் ெகாண்டுவந்து, சகலத்தலும்
தசமபாகத்ைதப் பரிபூரணமாகக் ெகாடுத்தார்கள். 6 யூதாவன் பட்டணங்களில்
குடியருந்த இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரும், யூதா வம்சத்தாரும், மாடுகளிலும்
ஆடுகளிலும் தசமபாகத்ைதயும், தங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப்
பரிசுத்தம் ெசய்யப்பட்டைவகளில் தசமபாகத்ைதயும் ெகாண்டுவந்து குவயல்
குவயலாக ைவத்தார்கள். 7 மூன்றாம் மாதத்தல் குவயல் ெசய்யத்துவங்க
ஏழாம் மாதத்தல் முடித்தார்கள். 8 எேசக்கயாவும் ப ரபுக்களும் வந்து,
அந்தக் குவயல்கைளப் பார்க்கும்ேபாது, ெயேகாவாவுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம்
ெசலுத்த , அவருைடய மக்களாகய இஸ்ரேவைலப் புகழ்ந்தார்கள். 9 அந்தக்
குவயல்கைளக் குறத்து எேசக்கயா, ஆசாரியர்கைளயும் ேலவயர்கைளயும்
வ சாரித்தேபாது, 10 சாேதாக்கன் சந்ததயானாகய அசரியா என்னும் ப ரதான
ஆசாரியன் அவைன ேநாக்க : இந்தக் காணிக்ைகையக் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்குக் ெகாண்டுவரத் ெதாடங்கனதுமுதல் நாங்கள் சாப்ப ட்டுத்
தருப்தயைடந்ேதாம்; இன்னும் மீதம் இருக்க றது; ெயேகாவா தம்முைடய
மக்கைள ஆசீர்வத த்ததால் இந்தத் த ரளான தானியக் குவயல் மீந்தருக்க றது
என்றான். 11 அப்ெபாழுது எேசக்கயா ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தல்
ேசமிப்புக் க டங்குகைள ஆயத்தப்படுத்தச் ெசான்னான். 12 அவர்கள்
அைவகைள ஆயத்தப்படுத்தனபன்பு, அைவகளிேல காணிக்ைககைளயும்,
தசம பாகத்ைதயும், பரிசுத்தம்ெசய்யப்பட்டைவகைளயும் உண்ைமயாக
எடுத்துைவத்தார்கள்; அைவகளின்ேமல் ேலவயனாகய ெகானனியா
தைலவனும், அவன் தம்பயாகய ச ேமய இரண்டாவதுமாக இருந்தான்.
13 ராஜாவாகய எேசக்கயாவும், ேதவனுைடய ஆலய வசாரைணக்காரனாகய
அசரியாவும் ெசய்த கட்டைளயன்படிேய, ெயக ேயலும், அசசயாவும், நாகாத்தும்,
ஆசேகலும், ெயரிேமாத்தும், ேயாசபாத்தும், ஏலிேயலும், இஸ்மகயாவும்,
மாகாத்தும், ெபனாயாவும், ெகானனியாவன் கீழும் அவன் தம்பயாகய
ச ேமயயன் கீழும் வ சாரிப்புக்காரர்களாக இருந்தார்கள். 14 க ழக்குவாசைலக்
காக்க ற இம்னாவன் மகனாகய ேகாேர என்னும் ேலவயன், ெயேகாவாவுக்குச்
ெசலுத்தப்பட்ட காணிக்ைககைளயும் மகா பரிசுத்தமானைவகைளயும் பங்க ட,
ேதவனுக்கு ெசலுத்தும் உற்சாகக் காணிக்ைககள்ேமல் அதகாரியாயருந்தான்.
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15அவனுைடய ைகக்கு உதவயாக ஆசாரியர்களின் பட்டணங்களில் குழுக்களின்
முைறயலிருக்கற தங்கள் சேகாதரர்களிேல ெபரியவனுக்கும் ச றயவனுக்கும்
சரிசமமாகக் ெகாடுப்பதற்கு, உண்ைமயுள்ளவர்களாக எண்ணப்பட்ட ஏேதனும்,
மின்யமீனும், ெயசுவாவும், ெசமாயாவும், அமரியாவும், ெசக்கனியாவும்
ஏற்படுத்தப்பட்டார்கள். 16வம்ச அட்டவைணகளில் எழுதப்பட்ட மூன்றுவயதுமுதல்,
அதற்கு ேமற்பட்ட ஆண்பள்ைளகைளத்தவ ர, ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குள்
ப ரேவச க்க ற அவரவருக்கும் தங்கள் குழுக்களின்படிேய, தங்கள் முைறகளிேல
தாங்கள் ெசய்க ற தங்கள் பணிவைடக்குத்தக்கதாக அநுதன சம்பளம்
ெகாடுக்கப்பட்டது. 17தங்கள்முன்ேனார்களின்வம்சஅட்டவைணகளில்எழுதப்பட்ட
தங்கள் குழுக்களின்படிேய தங்கள் முைறகளிலிருக்க ற இருபது வயதுமுதல்,
அதற்கு ேமற்பட்ட ஆசாரியர்களுக்கும், ேலவயர்களுக்கும், 18 அவர்களுைடய
எல்லாக் கூட்டத்தன் அட்டவைணயலும் எழுதப்பட்ட அவர்களுைடய எல்லாக்
குழந்ைதகளுக்கும், மைனவகளுக்கும், மகன்களுக்கும், மகள்களுக்கும் பங்கு
ெகாடுத்தார்கள்; அவர்கள் பரிசுத்தமானைத உண்ைமயன்படி பரிசுத்தமாக
வ சாரித்தார்கள். 19 ஆசாரியர்களில் அைனத்து ஆண்பள்ைளகளுக்கும்
ேலவயர்களுக்குள்ேள அட்டவைணயல் எழுதப்பட்டவர்கள் எல்ேலாருக்கும்
சம்பளம் ெகாடுக்க, ஆசாரியர்களுைடய ஒவ்ெவாரு பட்டணத்ைதச்சார்ந்த
ெவளிந லங்களிலும் ஆேரான் வம்சத்தாரில் ேபர்ேபராகக் குற க்கப்பட்ட
மனிதர்கள் இருந்தார்கள். 20 இந்த முைறயல் எேசக்கயா யூதாெவங்கும்
நடப்ப த்து, தன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக நன்ைமயும் ெசம்ைமயும்
உண்ைமயுமானைதச் ெசய்தான். 21 அவன் ேதவனுைடய ஆலயத்தன்
ேவைலயலும், தன் ேதவைனத் ேதடும்படிக்கு நயாயப்ப ரமாணத்தற்கும்
கற்பைனக்கும் அடுத்த காரியத்தலும் என்ன ெசய்யத் ெதாடங்கனாேனா,
அைதெயல்லாம்தன்முழுஇருதயத்ேதாடும்ெசய்துெவற்றெபற்றான்.

அத்த யாயம் 32
சனெகரிப் எருசேலைமப் பயமுறுத்துதல்

1 இந்தக்காரியங்கள் நைறேவறவரும்ேபாது அசீரியா ராஜாவாகய சனெகரிப்
வந்து, யூதாவுக்குள் ப ரேவச த்து, பாதுகாப்பான பட்டணங்களுக்கு எத ராக
முகாமிட்டு, அைவகைளத் தன் வசமாக்க க்ெகாள்ள நைனத்தான். 2 சனெகரிப்
வந்து, எருசேலமின்ேமல் ேபார்ெசய்யத் த ட்டமிட்டிருப்பைத எேசக்கயா
கண்டேபாது, 3 நகரத்த ற்கு ெவளிேய இருக்க ற ஊற்றுகைள அைடத்துவ ட, தன்
ப ரபுக்கேளாடும் தன் பராக்க ரமசாலிகேளாடும் ஆேலாசைனெசய்தான்; அதற்கு
அவர்கள் உதவயாயருந்தார்கள். 4அசீரியா ராஜாக்கள் வந்து, அதக தண்ணீைர
ஏன் கண்டுபடிக்க ேவண்டும் என்று ெசால்லி, அேநகம் மக்கள் கூடி, அைனத்து
ஊற்றுகைளயும் நாட்டின் நடுவல் பாயும் ஓைடையயும் அைடத்துப்ேபாட்டார்கள்.
5அவன் த டன்ெகாண்டு, இடிந்துேபான மதைலெயல்லாம் கட்டி, அைவகைளயும்
ெவளியலுள்ள மற்ற மதல்கைளயும் ேகாபுரங்கள் வைர உயர்த்த , தாவீதன்
நகரத்தனுைடய ேகாட்ைடையப் பலப்படுத்த, த ரளான ஆயுதங்கைளயும்
ேகடகங்கைளயும்ெசய்து, 6 மக்களின்ேமல் பைடத்தைலவைர ஏற்படுத்த ,
அவர்கைள நகரவாசலின் வீதய ேல தன்னருகல் கூடிவரச்ெசய்து,
அவர்கைள ேநாக்க : 7 நீங்கள் த டன்ெகாண்டு ைதரியமாயருங்கள்; அசீரியா
ராஜாவுக்கும் அவேனாடிருக்க ற ஏராளமான கூட்டத்த ற்கும் பயப்படாமலும்
கலங்காமலுமிருங்கள்; அவேனாடு இருக்கறவர்கைளவ ட நம்ேமாடு
இருக்க றவர்கள் அதகம். 8 அவேனாடு இருக்கறது மாம்ச புயம், நமக்குத்
துைணநன்று நம்முைடய ேபார்கைள நடத்த நம்ேமாடு இருக்க றவர் நம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாதாேன என்று ெசால்லி, அவர்கைளத் ேதற்றனான்;
யூதாவன் ராஜாவாகய எேசக்கயா ெசான்ன இந்த வார்த்ைதகளின்ேமல் மக்கள்
நம்ப க்ைகைவத்தார்கள்.

9 இதன்பன்பு அசீரியா ராஜாவாகய சனெகரிப் தன் முழு பைடயுடன்
லாகீசுக்கு எத ராக முற்றுைக ேபாட்டிருக்கும்ேபாது, யூதாவன் ராஜாவாகய
எேசக்கயாவ டத்த ற்கும், எருசேலமிலுள்ள யூதா மக்கள் அைனவரிடத்த ற்கும்
தன் ேவைலக்காரர்கைள அனுப்ப : 10 அசீரியா ராஜாவாகய சனெகரிப்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், முற்றுைக ேபாடப்பட்ட எருசேலமிேல நீங்கள்
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இருப்பதற்கு, நீங்கள் எதன்ேமல் நம்ப க்ைகயாயருக்க றீர்கள்? 11 நம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா நம்ைம அசீரியருைடய ராஜாவன்ைகக்குத் தப்புவ ப்பார்
என்று எேசக்கயா ெசால்லி, நீங்கள் பசயனாலும் தாகத்தாலும் சாகும்படி
உங்களுக்குப் ேபாத க்க றான் அல்லவா? 12 அவருைடய ேமைடகைளயும்
அவருைடய பலிபீடங்கைளயும் தள்ளிவ ட்டவனும், ஒேர பலிபீடத்த ற்கு
முன்பாகப் பணிந்து, அதன்ேமல் தூபங்காட்டுங்கள் என்று யூதாவுக்கும்
எருசேலமியர்களுக்கும் ெசான்னவனும் அந்த எேசக்கயாதான் அல்லவா?
13 நானும் என் முன்ேனார்களும் ேதசத்து சகல மக்களுக்கும் ெசய்தைத
அறயவல்ைலயா? அந்த ேதசங்களுைடய மக்களின் ெதய்வங்கள் அவர்கள்
ேதசத்ைத நம்முைடய ைகக்குத் தப்புவ க்க அவர்களுக்குப் ெபலன் இருந்தேதா?
14என்முன்ேனார்கள்பாழாக்கனஅந்தமக்களுைடயஅைனத்துெதய்வங்களிலும்
எவன் தன் மக்கைள என் ைகக்குத் தப்புவக்கப் பலவானாயருந்தான்?
அப்படியருக்க, உங்கள் ேதவன் உங்கைள என் ைகக்குத் தப்புவக்கமுடியுமா?
15இப்ேபாதும்எேசக்கயாஉங்கைளஏமாற்றவும்,இப்படிஉங்களுக்குேபாத க்கவும்
இடங்ெகாடுக்கேவண்டாம்; நீங்கள் அவைன நம்பவும் ேவண்டாம்; ஏெனன்றால்
எந்த மக்களின் ெதய்வமும், எந்த ராஜ்யத்தன் ெதய்வமும் தன் மக்கைள என்
ைகக்கும்என்முன்ேனார்களின்ைகக்கும்தப்புவக்கமுடியாமல்இருந்தேத;உங்கள்
ேதவன் உங்கைள என் ைகக்குத் தப்புவ ப்பது எப்படி என்கறார் என்று ெசால்லி,
16அவனுைடய ேவைலக்காரர்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாகவும்,
அவருைடய தாசனாகய எேசக்கயாவுக்கு வ ேராதமாகவும் இன்னும் அதகமாகப்
ேபசனார்கள். 17 ேதசங்களுைடய மக்களின் ெதய்வங்கள் தங்கள் மக்கைள
என் ைகக்குத் தப்புவக்காதருந்ததுேபால, எேசக்கயாவன் ேதவனும் தன்
மக்கைள என் ைகக்குத் தப்புவ ப்பதல்ைலெயன்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவாைவ அவமத க்கவும், அவருக்கு வ ேராதமாகப் ேபசவும் அவன்
கடிதங்கைளயும் எழுதனான். 18 அவர்கள் மதலின்ேமலிருக்கற எருசேலமின்
மக்கைளப் பயப்படுத்த , கலங்கச்ெசய்து, தாங்கள் நகரத்ைதப்ப டிக்கும்படி,
அவர்கைளப் பார்த்து: யூத ெமாழிய ேல மகா சத்தமாகக் கூப்ப ட்டு,
19 மனிதர்கள் ைகேவைலயனால் ெசய்யப்பட்டதும், பூமியலுள்ள மக்களால்
ெதாழுதுெகாள்ளப்பட்டதுமாயருக்க றெதய்வங்கைளக்குறத்துப்ேபசுக றதுேபால
எருசேலமின் ேதவைனயும்குறத்துப் ேபசனார்கள். 20 இதனால் ராஜாவாகய
எேசக்கயாவும் ஆேமாத்சன் மகனாகய ஏசாயா தீர்க்கதரிச யும் ப ரார்த்தைன
ெசய்து, வானத்ைத ேநாக்க முைறய ட்டார்கள். 21 அப்ெபாழுது ெயேகாவா
ஒரு தூதைன அனுப்பனார்; அவன் அசீரியருைடய ராஜாவன் முகாமிலுள்ள
அைனத்துபராக்க ரமசாலிகைளயும்,தைலவைரயும்,தளபத கைளயும்அழித்தான்;
அப்படிேய சனெகரிப் ெசத்தமுகமாகத் தன் ேதசத்த ற்குத் தரும்பனான்; அங்ேக
அவன் தன் ெதய்வத்தன் ேகாவலுக்குள் ப ரேவச க்க றேபாது, அவனுைடய
கர்ப்பப்ப றப்பான சலர் அவைனப் பட்டயத்தால் ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள். 22இப்படிக்
ெயேகாவா எேசக்கயாைவயும் எருசேலமின் குடிமக்கைளயும் அசீரியருைடய
ராஜாவாகய. சனெகரிபன் ைகக்கும் மற்ற எல்ேலாருைடய ைகக்கும் வலக்க க்
காப்பாற்ற , அவர்கைளச் சுற்றுப்புறத்தாருக்கு வலக்க ஆதரித்து நடத்தனார்.
23 அேநகம்ேபர் ெயேகாவாக்ெகன்று எருசேலமுக்குக் காணிக்ைககைளயும்,
யூதாவன் ராஜாவாகய எேசக்கயாவுக்கு வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைளயும்
ெகாண்டுவந்தார்கள்; அவன் இதற்குப்ப றகு சகல மக்களின் பார்ைவக்கும்
மத க்கப்பட்டவனாயருந்தான்.

எேசக்கயாவன்ெபருைமமற்றும்அவனுைடயெவற்றயும்மரணமும்
24 அந்த நாட்களில் எேசக்கயா வயாத ப்பட்டு மரணமைடயும்தருவாயல்

இருந்தான்; அவன் ெயேகாவாைவ ேநாக்க ெஜபம்ெசய்யும்ேபாது,
அவர் அவனுக்கு வாக்குத்தத்தம்ெசய்து, அவனுக்கு ஒரு அற்புதத்ைதக்
கட்டைளய ட்டார். 25 எேசக்கயா தனக்குச் ெசய்யப்பட்ட உதவக்குத்
தகுந்தவாறு நடக்காமல் மனேமட்டிைமயானான்; ஆைகயால் அவன்ேமலும்,
யூதாவன்ேமலும், எருசேலமின்ேமலும் கடுங்ேகாபம் வந்தது. 26 எேசக்கயாவன்
மனேமட்டிைமயனினால் அவனும் எருசேலமின் மக்களும் தங்கைளத்
தாழ்த்தனதால், ெயேகாவாவுைடய கடுங்ேகாபம் எேசக்கயாவன் நாட்களிேல
அவர்கள்ேமல் வரவல்ைல. 27எேசக்கயாவுக்கு மிகுதயான ஐசுவரியமும் கனமும்
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உண்டாயருந்தது;ெவள்ளியும்,ெபான்னும்,இரத்தனங்களும்கந்தவர்க்கங்களும்,
ேகடகங்களும், வேநாதமான ஆபரணங்களும்* ைவக்கும்படியான
ெபாக்கஷசாைலகைளயும், 28 தனக்கு வந்துெகாண்டிருந்த தானியமும்
த ராட்ைசரசமும் எண்ெணயும் ைவக்கும்படியான ேசமிப்பு அைறகைளயும்,
அைனத்துவதமான மிருகஜீவன்களுக்குக் கூடாரங்கைளயும், மந்ைதகளுக்குத்
ெதாழுவங்கைளயும் உண்டாக்கனான். 29அவன் தனக்குப் பட்டணங்கைளக் கட்டி
ஏராளமான ஆடுமாடுகைள ைவத்தருந்தான்; ேதவன் அவனுக்கு மகா த ரளான
ெசல்வத்ைதக் ெகாடுத்தார். 30 இந்த எேசக்கயா கீேயான் என்னும் ஆற்ற ேல
அைணகட்டி, அதன் தண்ணீைர ேமற்ேகயருந்து கீேழ தாவீதன் நகரத்த ற்கு
ேநராகத் தருப்பனான்; எேசக்கயா ெசய்தெதல்லாம் வாய்த்தது. 31 ஆகலும்
பாப ேலான் ப ரபுக்களின் ப ரத ந த கள் ேதசத்த ேல நடந்த அற்புதத்ைதக் ேகட்க
அவனிடத்த ற்கு அனுப்பப்பட்ட காரியத்தல் அவன் இருதயத்தல் இருக்கற
எல்லாவற்ைறயும் அறவதற்காக அவைனச் ேசாத ப்பதற்கு ேதவன் அவைனக்
ைகவ ட்டார். 32எேசக்கயாவன் மற்ற காரியங்களும், அவன் ெசய்த நன்ைமகளும்
ஆேமாத்சன் மகனாகய ஏசாயா தீர்க்கதரிச யன் புத்தகத்தலும், யூதா இஸ்ரேவல்
ராஜாக்களின் புத்தகத்தலும் எழுதப்பட்டிருக்க றது. 33 எேசக்கயா இறந்தபன்பு,
அவைன தாவீது வம்சத்தாரின் கல்லைறகளில் முக்கயமான† கல்லைறயல்
அடக்கம்ெசய்தார்கள்;யூதாமுழுவதும்,எருசேலமின்மக்களும்அவன்இறந்தேபாது
அவனுக்கு மரியாைத ெசலுத்தனார்கள்; அவன் மகனாகய மனாேச அவனுைடய
இடத்தல் ராஜாவானான்.

அத்த யாயம் 33
யூதாவன்ராஜாவாகயமனாேச

1 மனாேச ராஜாவாக றேபாது பன்னிரண்டு வயதாயருந்து, ஐம்பத்ைதந்து
வருடங்கள் எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்தான். 2 ெயேகாவா, இஸ்ரேவல்
மக்களுக்கு முன்பாகத் துரத்தன மக்களுைடய அருவருப்புகளின்படிேய, அவன்
ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான். 3 அவன்
தன் தகப்பனாகய எேசக்கயா இடித்துப்ேபாட்ட ேமைடகைளத் தரும்பவும்
கட்டி, பாகால்களுக்குப் பலிபீடங்கைளக் கட்டி, வக்க ரகத்ேதாப்புகைள
உண்டாக்க , வானத்தன் நட்சத்த ரங்கைளெயல்லாம் பணிந்துெகாண்டு,
அைவகைள வணங்க , 4 எருசேலமிேல என் நாமம் என்ெறன்ைறக்கும் வளங்கும்
என்று ெயேகாவா ெசான்ன தம்முைடய ஆலயத்த ேல பலிபீடங்கைளக் கட்டி,
5 ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் இரண்டு ப ராகாரங்களிலும் வானத்தன்
நட்சத்த ரங்களுக்ெகல்லாம் பலிபீடங்கைளக் கட்டினான். 6 அவன் ெபன்
இன்ேனாம் பள்ளத்தாக்க ேல தன் மகன்கைளத் தகனபலிகளாக தீய ேல
பலிய ட்டு, நாள் நட்சத்த ரம் பார்த்து, பல்லிசூனியங்கைள அநுசரித்து, ேஜாத டம்
பார்க்க றவர்கைளயும் குறெசால்லுகறவர்கைளயும் ைவத்து, ெயேகாவாவுக்குக்
ேகாபமுண்டாக அவர் பார்ைவக்கு மிகுதயும் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்.
7இந்த ஆலயத்தலும், இஸ்ரேவல் வம்சங்களிெலல்லாம் நான் ெதரிந்துெகாண்ட
எருசேலமிலும், என் நாமத்ைத என்ெறன்ைறக்கும் வளங்கச்ெசய்ேவன்
என்றும், 8 நான் ேமாேசையக்ெகாண்டு இஸ்ரேவலுக்குக் ெகாடுத்த
சகல நயாயப்ப ரமாணத்தற்கும், கட்டைளகளுக்கும், நயாயங்களுக்கும்
ஏற்றபடிேய அவர்களுக்கு நான் கற்ப த்தைவகைளெயல்லாம் அவர்கள்
ெசய்யக் கவனமாக இருந்தார்கேளயானால், நான் இனி அவர்கள் கால்கைள
அவர்கள் முன்ேனார்களுக்கு நைலப்படுத்தைவத்த ேதசத்தலிருந்து
வலகச்ெசய்வதல்ைலெயன்றும், ேதவன் தாவீேதாடும் அவன் மகனாகய
சாெலாேமாேனாடும் ெசால்லியருந்த ேதவனுைடய ஆலயத்தல்தாேன, அவன்
தான் ெசய்த வக்க ரகமாக ய சைலைய நாட்டினான். 9 அப்படிேய ெயேகாவா
இஸ்ரேவல் வம்சத்தாருக்குமுன்பாக அழித்த மக்கைளவ ட, யூதாவும் எருசேலமின்
மக்களும் ெபால்லாப்புச் ெசய்யதக்கதாக, மனாேச அவர்கைள வழிவலக ப்
ேபாகச்ெசய்தான். 10 ெயேகாவா மனாேசேயாடும் அவனுைடய மக்கேளாடும்
ேபசனேபாதலும், அவர்கள் கவனிக்காேத ேபானார்கள். 11 ஆைகயால்
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ெயேகாவா: அசீரியா ராஜாவன் தளபத கைள அவர்கள்ேமல் வரச்ெசய்தார்;
அவர்கள் மனாேசைய முட்ெசடிகளில் ப டித்து, இரண்டு ெவண்கலச்சங்கலியால்
அவைனக் கட்டி பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபானார்கள். 12 இப்படி அவன்
ெநருக்கப்படும்ேபாது, தன் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ ேநாக்க க் ெகஞ்ச , தன்
முன்ேனார்களின் ேதவனுக்குமுன்பாக தன்ைனமிகவும் தாழ்த்தனான். 13அவைர
ேநாக்க , அவன் வண்ணப்பம் ெசய்துெகாண்டிருக்க றேபாது, அவர் அவன்
ெகஞ்சுதலுக்கு இரங்க , அவனுைடய ெஜபத்ைதக் ேகட்டு, அவைனத் தரும்ப
எருசேலமிலுள்ள தன்னுைடய ேதசத்த ற்கு வரச்ெசய்தார்; ெயேகாவாேவ ேதவன்
என்றுஅப்ெபாழுதுமனாேசஅற ந்தான்.

14 பன்பு அவன் தாவீதுைடய நகரத்தன் ெவளி மதைலக் கீேயானுக்கு
ேமற்ேகயருக்க ற பள்ளத்தாக்கு துவங்க மீன்வாசல்வைர கட்டி, ஓேபைலச்
சுற்றலும் அைத வைளத்து, அைத மிகவும் உயர்த்த , யூதாவலுள்ள
பாதுகாப்பான பட்டணங்களிெலல்லாம் பைடத்தைலவைர ஏற்படுத்த ,
15 ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தலிருந்து அந்நய ெதய்வங்கைளயும் அந்த
சைலையயும் அகற்றவ ட்டு, ெயேகாவாவுைடய ஆலயமுள்ள மைலயலும்
எருசேலமிலும் தான் கட்டியருந்த எல்லாப் பலிபீடங்கைளயும் அகற்ற ,
பட்டணத்தற்கு ெவளிேய ேபாடச் ெசய்து, 16 ெயேகாவாவுைடய பலிபீடத்ைதப்
பழுதுபார்த்து, அதன்ேமல் சமாதானபலிகைளயும் ஸ்ேதாத்த ரபலிகைளயும்
ெசலுத்த , இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாைவஆராத க்கேவண்டும் என்று
யூதாவுக்குக் கட்டைளய ட்டான். 17 ஆனாலும் மக்கள் இன்னும் ேமைடகளில்
பலிய ட்டுவந்தார்கள்; இருந்தாலும் தங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்ெகன்ேற
அப்படிச் ெசய்தார்கள். 18 மனாேசயன் மற்ற காரியங்களும், அவன் தன்
ேதவைன ேநாக்க ச் ெசய்த வண்ணப்பமும், இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் நாமத்தல் அவேனாடு ேபசன தரிசனம் காண்கறவர்களின்
வார்த்ைதகளும், இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றது.
19அவனுைடயவண்ணப்பமும்,அவன்ெகஞ்சுதலுக்குக்ெயேகாவாஇரங்கனதும்,
அவன் தன்ைனத் தாழ்த்தனதற்கு முன்ேன ெசய்த அவனுைடய எல்லாப்
பாவமும் துேராகமும், அவன் ேமைடகைளக் கட்டி வ க்க ரகத் ேதாப்புகைளயும்
சைலகைளயும் நாட்டினஇடங்களும், ஓசாயன் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றது.
20 மனாேச இறந்தபன்பு, அவைன அவன் வீட்டிேல அடக்கம்ெசய்தார்கள்; அவன்
மகனாகயஆேமான்அவனுைடயஇடத்தல் ராஜாவானான்.

யூதாவன்ராஜாவாகயஆேமான்
21 ஆேமான் ராஜாவாக றேபாது இருபத்த ரண்டு வயதாயருந்து, இரண்டு

வருடங்கள் எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்தான். 22 அவன் தன் தகப்பனாகய மனாேச
ெசய்ததுேபால ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்;
தன் தகப்பனாகய மனாேச ெசய்துைவத்த சைலகளுக்ெகல்லாம் ஆேமான்
பலிய ட்டு, அைவகைள வணங்கனான். 23 தன் தகப்பனாகய மனாேச தன்ைனத்
தாழ்த்த க்ெகாண்டதுேபால, இந்தஆேமான் என்பவன்ெயேகாவாவுக்குமுன்பாகத்
தன்ைனத் தாழ்த்தாமல் ேமன்ேமலும் அக்க ரமம் ெசய்துவந்தான். 24அவனுைடய
ேவைலக்காரர்கள் அவனுக்கு வேராதமாக சத ெசய்து, அவன் அரண்மைனயேல
அவைனக் ெகான்று ேபாட்டார்கள். 25 அப்ெபாழுது ேதசத்து மக்கள் ஆேமான்
என்னும் ராஜாவுக்கு வ ேராதமாக சத ெசய்த அைனவைரயும் ெவட்டிப்ேபாட்டு,
அவன்மகனாகய ேயாச யாைவஅவனுைடயஇடத்தல் ராஜாவாக்கனார்கள்.

அத்த யாயம் 34
ேயாச யாவன்சீர்தருத்தங்கள்

1 ேயாச யா ராஜாவாக றேபாது எட்டு வயதாயருந்து, முப்பத்ெதாரு வருடங்கள்
எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்தான். 2 அவன் ெயேகாவாவுைடய பார்ைவக்கு
ெசம்ைமயானைதச் ெசய்து, தன் தகப்பனாகய தாவீதன் வழிகளில், வலது
இடதுபுறமாக வலகாமல் நடந்தான். 3 அவன் தன் அரசாட்ச யன் எட்டாம் வருட
ஆட்சயல்,தான்இன்னும்இளவயதாயருக்கும்ேபாது,தன்தகப்பனாகயதாவீதன்
ேதவைனத் ேதட ஆரம்ப த்து, பன்னிரண்டாம் வருடத்தல் ேமைடகள், ேதாப்புகள்,
உருவங்கள், சைலகள் ஆகய இைவகள் இல்லாமல்ேபாகும்படி, யூதாைவயும்,
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எருசேலைமயும் தூய்ைமப்படுத்தத் ெதாடங்கனான். 4 அவனுக்கு முன்பாகப்
பாகால்களின் பலிபீடங்கைள இடித்தார்கள்; அைவகளின்ேமலிருந்த சைலகைள
ெவட்டி, வக்க ரகத் ேதாப்புகைளயும் வார்ப்பு சைலகைளயும் ெவட்டப்பட்ட
சைலகைளயும் உைடத்து ெநாறுக்க , அைவகளுக்கு பலிய ட்டவர்களுைடய
கல்லைறகளின்ேமல் தூவ , 5 பூசாரிகளின் எலும்புகைள அவர்களுைடய
பலிபீடங்களின்ேமல் சுட்ெடரித்து, இந்தவதமாக யூதாைவயும் எருசேலைமயும்
தூய்ைமப்படுத்தனான். 6 அப்படிேய அவன் மனாேச எப்ப ராயீம் ச மிேயான்
என்னும் பட்டணங்களிலும், நப்தலிவைரயும், பாழான அைவகளின்
சுற்றுப்புறங்களிலும் ெசய்தான். 7 அவன் இஸ்ரேவல் ேதசம் எங்குமுள்ள
பலிபீடங்கைளயும் வக்க ரகத் ேதாப்புகைளயும் இடித்து, சைலகைள ெநாறுக்க த்
தூளாக்க , எல்லாச் சைலகைளயும் ெவட்டிப்ேபாட்டபன்பு எருசேலமுக்குத்
தரும்பனான்.

8 அவன் ேதசத்ைதயும் ஆலயத்ைதயும் தூய்ைமப்படுத்தயபன்பு,
அவன் தன் அரசாட்ச யன் பதெனட்டாம் வருடத்த ேல, அத்சலியாவன்
மகனாகய சாப்பாைனயும், நகரத்தைலவனாகய மாெசயாைவயும்,
ேயாவாகாசன் மகனாகய ேயாவாக் என்னும் மந்த ரிையயும், தன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் ஆலயத்ைதப் பழுதுபார்ப்பதற்கு அனுப்பனான். 9 அவர்கள்
ப ரதான ஆசாரியனாகய இல்க்கயாவனிடத்தல் வந்து, வாசற்படிையக்
காக்க ற ேலவயர்கள் மனாேசயலும் எப்ப ராயீமிலும் இஸ்ரேவலில்
மீதயானவர்கெளல்லாரின் ைகயலும் யூதா ெபன்யமீன் எங்கும் ேசர்த்து,
எருசேலமுக்குத் தரும்ப ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்குக் ெகாண்டுவந்த பணத்ைத
ஒப்புவத்து, 10 ேவைலையச் ெசய்யைவக்க, ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன்
வசாரிப்புக்காரரானவர்களின் ைகயல் அைதக் ெகாடுத்தார்கள்; இவர்கள்
அைதக் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதப் பழுதுபார்த்து ஒழுங்குபடுத்துகறதற்கு
ஆலயத்தல் ேவைல ெசய்க றவர்கள் ைகய ேல ெகாடுத்தார்கள். 11 அப்படிேய
யூதாவன் ராஜாக்கள் ெகடுத்துப்ேபாட்ட அைறகைளப் பழுதுபார்க்க, ெவட்டின
கற்கைளயும், இைணப்புக்கு மரங்கைளயும், பரப்புவதற்குப் பலைககைளயும்
வாங்க தச்சர்களுக்கும் ச ற்ப ஆசாரிகளுக்கும் அைதக் ெகாடுத்தார்கள். 12 இந்த
மனிதர்கள் ேவைலைய உண்ைமயாகச் ெசய்தார்கள்; ேவைலைய நடத்த
ெமராரியன்மக்களில்யாகாத்,ஒபதயாஎன்னும்ேலவயர்களும், ேகாகாத்தயரின்
மக்களில் சகரியாவும், ெமசுல்லாமும் அவர்கள்ேமல் வ சாரிப்புக்காரர்களாக
இருந்தார்கள்; இந்த ேலவயர்கள் எல்ேலாரும் கீதவாத்தயங்கைள வாச க்க
அற ந்தவர்கள். 13 அவர்கள் சுைமகாரர்கைள வசாரிக்க றவர்களாகவும், பற்பல
ேவைலகைளச் ெசய்க றவர்கள் எல்ேலாைரயும் கண்காணிக்க றவர்களாகவும்
இருந்தார்கள்; ேலவயர்களில் இன்னும் சலர் ெசயலாளர்களாகவும்,
ந ர்வாக களாகவும்,வாசற்காவலாளருமாகஇருந்தார்கள்.

நயாயப்ப ரமாணபுத்தகத்ைதக்கண்ெடடுத்தல்
14 ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குக் ெகாண்டுவரப்பட்ட பணத்ைத

அவர்கள் எடுக்க றேபாது ேமாேசையக்ெகாண்டு கட்டைளய டப்பட்ட
ெயேகாவாவுைடய நயாயப்ப ரமாணப் புத்தகத்ைத ஆசாரியனாகய
இல்க்கயா கண்ெடடுத்தான். 15 அப்ெபாழுது இல்க்கயா, பதவாளனாகய
சாப்பாைன ேநாக்க : ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ேல நயாயப்ப ரமாணப்
புத்தகத்ைதக் கண்ெடடுத்ேதன் என்று ெசால்லி, அந்தப் புத்தகத்ைத
சாப்பானுைடய ைகயல் ெகாடுத்தான். 16 சாப்பான் அந்த புத்தகத்ைத
ராஜாவனிடத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாய், அவைன ேநாக்க : உம்முைடய
ேவைலக்காரர்களுக்கு கட்டைளய டப்பட்டைவகைளெயல்லாம் அவர்கள்
ெசய்க றார்கள். 17 ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ேல ேசர்ந்த பணத்ைத அவர்கள்
கூட்டி, அைத வ சாரிப்புக்காரர்கள் ைகயலும், ேவைல ெசய்க றவர்கள் ைகயலும்
ெகாடுத்தார்கள் என்று ராஜாவுக்கு மறுெசய்த ெசான்னதும் அல்லாமல்,
18 ஆசாரியனாகய இல்க்கயா என் ைகயல் ஒரு புத்தகத்ைதக் ெகாடுத்தான்
என்பைதப் பதவாளனாகய சாப்பான் ராஜாவுக்கு அறவத்து, ராஜாவுக்கு
முன்பாக அைத வாச த்தான். 19 நயாயப்ப ரமாணத்தன் வார்த்ைதகைள ராஜா
ேகட்டேபாது, அவன் தன் ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டு, 20 இல்க்கயாவுக்கும்,
சாப்பானின் மகனாகய அகீக்காமுக்கும், மீகாவன் மகனாகய அப்ேதானுக்கும்,
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பதவாளனாகய சாப்பானுக்கும், ராஜாவன் ேவைலக்காரனாகய அசாயாவுக்கும்
கட்டைளய ட்டுச் ெசான்னது: 21 கண்ெடடுக்கப்பட்ட இந்தப் புத்தகத்தனுைடய
வார்த்ைதகளினிமித்தம் நீங்கள் ேபாய், எனக்காகவும், இஸ்ரேவலிலும்,
யூதாவலும் மீதயானவர்களுக்காகவும் கர்த்தரிடத்தல் வ சாரியுங்கள்;
இந்தப் புத்தகத்தல் எழுதயருக்க ற எல்லாவற்றன்படிேயயும் ெசய்யும்படிக்கு
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதைய நம்முைடய முன்ேனார்கள் ைகக்ெகாள்ளாமல்
ேபானதால், நம்ேமல் மூண்ட ெயேகாவாவுைடய கடுங்ேகாபம் ெபரியது
என்றான். 22 அப்ெபாழுது இல்க்கயாவும் ராஜா அனுப்பன மற்றவர்களும்
அஸ்ராவன் மகனாகய த க்வாதன் மகனான சல்லூம் என்னும் ஆைடகள்
ைவக்கும் அைறகளின் கண்காணிப்பாளனின் மைனவயாகய உல்தாள்
என்னும் தீர்க்கதரிச யானவளிடம் ேபானார்கள்; அவள் எருசேலமில் இரண்டாம்
பகுதய ேல குடியருந்தாள்; அவேளாடு அைதக்குறத்துப் ேபசனார்கள்.
23 அவள் இவர்கைள ேநாக்க : உங்கைள என்னிடம் அனுப்பனவருக்கு நீங்கள்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா
உைரக்க றதாவது, 24 இேதா, யூதாவன் ராஜாவுக்கு முன்பாக வாச க்கப்பட்ட
புத்தகத்தல் எழுதயருக்க ற அைனத்து சாபங்களுமாகய ெபால்லாப்ைப நான்
இந்த இடத்தன்ேமலும் இதன் மக்களின்ேமலும் வரச்ெசய்ேவன். 25 அவர்கள்
என்ைனவட்டு, தங்கள் ைககளின் ெசயல்கள் எல்லாவற்றலும் எனக்குக் ேகாபம்
உண்டாக்க ேவேற ெதய்வங்களுக்குத் தூபங்காட்டினதால், என் கடுங்ேகாபம்
தணிந்து ேபாகாமலிருக்க இந்த இடத்தன்ேமல் இறங்கும் என்று ெயேகாவா
உைரக்க றார். 26 கர்த்தரிடத்தல் வ சாரிக்க றதற்கு உங்கைள அனுப்பன
யூதாவன் ராஜாவனிடத்தல் நீங்கள் ேபாய்: நீ ேகட்ட வார்த்ைதகைளக்குறத்து
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
27 இந்த இடத்த ற்கும் அதன் மக்களுக்கும் வ ேராதமாக ேதவன் ெசான்ன
அவருைடய வார்த்ைதகைள நீ ேகட்கும்ேபாது, உன் இருதயம் இளக , எனக்கு
முன்பாக நீ உன்ைனத் தாழ்த்த , எனக்கு முன்பாகப் பணிந்து, உன் ஆைடகைளக்
க ழித்துக்ெகாண்டு, எனக்குமுன்பாக அழுததால், நானும் உன்வண்ணப்பத்ைதக்
ேகட்ேடன்என்றுெயேகாவாெசால்லுகறார். 28இேதா, நான்இந்தஇடத்தன்ேமலும்
இதன் மக்களின்ேமலும் வரச்ெசய்யும் எல்லாப் ெபால்லாப்ைபயும் உன் கண்கள்
காணாதபடிக்கு,நீசமாதானத்ேதாடுஉன்கல்லைறயல்ேசர்க்கப்படநான்உன்ைன
உன் முன்ேனார்களுக்கு அருகல் ேசரச்ெசய்ேவன் என்கறார் என்று ெசான்னாள்;
அவர்கள் ராஜாவுக்குமறுெசய்த ெகாண்டுேபானார்கள்.

29 அப்ெபாழுது ராஜா யூதாவலும் எருசேலமிலுமுள்ள மூப்பைரெயல்லாம்
வரவைழத்துக் கூடிவரச்ெசய்து, 30 ராஜாவும், அைனத்து யூதா மனிதர்களும்,
எருசேலமின் மக்களும், ஆசாரியர்களும், ேலவயர்களும், ெபரிேயார்முதல்
ச ற ேயார் வைரயுள்ள அைனவரும் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குப்
ேபானார்கள்;ெயேகாவாவுைடயஆலயத்த ேலகண்ெடடுக்கப்பட்டஉடன்படிக்ைகப்
புத்தகத்தன் வார்த்ைதகைளெயல்லாம் அவர்கள் காதுகள் ேகட்க வாச த்தான்.
31 ராஜா தன் ஸ்தானத்த ேல நன்று, அந்தப் புத்தகத்தல் எழுதயருக்க ற
உடன்படிக்ைகயன் வார்த்ைதகளின்படிேய தன் ெசயல்கள் மூலமாகக்
ெயேகாவாைவப் பன்பற்ற நடப்ேபன் என்றும், தன் முழு இருதயத்ேதாடும்,
தன் முழு ஆத்துமாேவாடும், அவருைடய கற்பைனகைளயும், அவருைடய
சாட்ச கைளயும் அவருைடய கட்டைளகைளயும் ைகக்ெகாள்ளுேவன் என்றும்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் உடன்படிக்ைகெசய்து, 32 எருசேலமிலும்
ெபன்யமீனிலும் காணப்பட்ட யாவைரயும் அதற்கு இணங்கச்ெசய்தான்;
அப்படிேய எருசேலமின் மக்கள் தங்கள் முன்ேனார்களின் ேதவனாகய அந்த
ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகயன்படிேய ெசய்தார்கள். 33 ேயாச யா இஸ்ரேவல்
மக்களுைடய ேதசங்கள் எங்கும் உண்டான அருவருப்புகைளெயல்லாம்
அகற்ற . இஸ்ரேவலிேல காணப்பட்டவர்கைளெயல்லாம் தங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவாைவ ஆராத க்கச் ெசய்தான்; அவன் உயேராடிருந்த நாட்கெளல்லாம்
அவர்கள் தங்கள் முன்ேனார்களின் ேதவனாகய ெயேகாவாைவவ ட்டுப்
பன்வாங்கனதல்ைல.
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அத்த யாயம் 35

ேயாச யா பஸ்கா பண்டிைகையக்ெகாண்டாடுதல்
1 அதற்குப்பன்பு ேயாச யா எருசேலமிேல ெயேகாவாவுக்கு பஸ்காைவ

அனுசரித்தான்; அவர்கள் முதலாம் மாதம் பதனான்காம் ேததய ேல
பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டிைய அடித்தார்கள். 2 அவன் ஆசாரியர்கைள
அவர்கள் முைறவரிைசகளில் ைவத்து, அவர்கைளக் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தல் ஆராதைன ெசய்ய ஒழுங்குபடுத்த , 3 இஸ்ரேவைலெயல்லாம்
உபேதச க்க றவர்களும், ெயேகாவாவுக்குப் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களுமாகய
ேலவயர்கைள ேநாக்க : பரிசுத்தப்ெபட்டிைய தாவீதன் மகனாகய சாெலாேமான்
என்னும் இஸ்ரேவலின் ராஜா கட்டின ஆலயத்த ேல ைவயுங்கள்; ேதாளின்ேமல்
அைத சுமக்கும் ெபாறுப்பு உங்களுக்குரியதல்ல; இப்ேபாது நீங்கள் உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கும், அவருைடய மக்களாகய இஸ்ரேவலுக்கும்
ஊழியம்ெசய்து, 4 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய தாவீது எழுதன கட்டைளக்கும்,
அவன் மகனாகய சாெலாேமான் எழுதன கட்டைளக்கும் ஏற்றபடிேய
உங்கள் ப தாக்களின் குடும்பத்தாருக்காகக் குற க்கப்பட்ட வரிைசய ேல
உங்கைள ஆயத்தப்படுத்த , 5 மக்களாகய உங்கள் சேகாதரருக்காகப்
பரிசுத்த இடத்த ேல முன்ேனார்களுைடய வம்சப் ப ரிவுகளின்படிேயயும்,
ேலவயருைடய வம்சத்தார் வகுக்கப்பட்டபடிேயயும் நன்று, 6 பஸ்கா
ஆட்டுக்குட்டிைய அடித்து, உங்கைளப் பரிசுத்தம்ெசய்து, ேமாேசையக்ெகாண்டு
ெயேகாவா ெசான்னபடிேய உங்கள் சேகாதரர்கள் ெசய்வதற்கு, அவர்களுக்கு
அைவகைள ஆயத்தப்படுத்துங்கள் என்றான். 7 வந்தருந்த மக்கள்
எல்ேலாருக்கும், அவர்கள் எண்ணிக்ைகயன்படிேய, பஸ்கா பலிக்காக
முப்பதாய ரம் ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், ெவள்ளாட்டுக்குட்டிகைளயும், மூவாய ரம்
காைளகைளயும், ராஜாவாகய ேயாச யா தன்னுைடய ெசல்வத்தலிருந்து
ெகாடுத்தான். 8 அவனுைடய ப ரபுக்களும் மனப்பூர்வமான காணிக்ைகயாக
மக்களுக்கும் ஆசாரியர்களுக்கும் ேலவயர்களுக்கும் ெகாடுத்தார்கள்;
ேதவனுைடய ஆலய ேமற்பார்ைவயாளர்களாகய இல்க்கயாவும் சகரியாவும்
ெயக ேயலும் ஆசாரியர்களுக்கு பஸ்கா பலிக்ெகன்று இரண்டாய ரத்து அறுநூறு
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்,முந்நூறுகாைளகைளயும்ெகாடுத்தார்கள். 9ெகானானியா,
ெசமாயா, ெநதெனேயல் என்னும் அவர்கள் சேகாதரர்களும், அஷபயா, ஏெயல்,
ேயாசபாத் என்னும் ேலவயர்களின் ப ரபுக்களும், ேலவயர்களுக்கு பஸ்கா
பலிக்ெகன்று ஐயாய ரம் ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் ஐந்நூறு காைளகைளயும்
ெகாடுத்தார்கள். 10 இப்படி ஆராதைன ஆயத்தம் ெசய்யப்பட்டேபாது,
ராஜாவனுைடய கட்டைளயன்படிேய, ஆசாரியர்கள் தங்களுக்குரிய இடத்தலும்,
ேலவயர்கள்தங்கள்ப ரிவுகளின்வரிைசயலும்நன்று, 11பஸ்காஆட்டுக்குட்டிைய
அடித்தார்கள்; ஆசாரியர்கள் அவர்கள் ைகயலிருந்து இரத்தத்ைத வாங்க த்
ெதளித்தார்கள்; ேலவயர்கள் ேதாலுரித்தார்கள். 12 ேமாேசயன் புத்தகத்தல்
எழுதயருக்க றபடி மக்கள் ெயேகாவாவுக்குப் பலி ெசலுத்தும்படி, அவர்கள்
தகனபலி மிருகங்கைள முன்ேனார்களுைடய வம்சப்ப ரிவுகளின்படிேய,
இவர்களுக்குக் ெகாடுக்கத்தக்கதாக அைவகைளப் ப ரித்துைவத்தார்கள்;
காைளகைளயும் அப்படிேய ெசய்தார்கள். 13 அவர்கள் பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டிைய
நயாயமுைறைமயன்படிேய அக்கனியல் ெபாரித்து, பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட
மற்றைவகைளப் பாைனகளிலும் ெகாப்பைரகளிலும் சட்டிகளிலும் சைமத்து,
மக்களுக்ெகல்லாம் வைரவாகப் பங்க ட்டுக் ெகாடுத்தார்கள். 14 பன்பு
தங்களுக்காகவும் ஆசாரியர்களுக்காகவும் ஆயத்தப்படுத்தனார்கள்; ஆேரானின்
சந்ததயாராக ய ஆசாரியர்கள் சர்வாங்க தகனபலிகைளயும் ெகாழுப்ைபயும்
ெசலுத்துகறதல், இரவு வைர ேவைலயாயருந்ததால், ேலவயர்கள்
தங்களுக்காகவும், ஆேரானின் சந்ததயாராக ய ஆசாரியர்களுக்காகவும்
ஆயத்தப்படுத்தனார்கள். 15 தாவீதும், ஆசாபும், ஏமானும், ராஜாவன் தரிசனம்
காண்கறவனாகய எதுத்தூனும் கற்ப த்தபடிேய, ஆசாபன் சந்ததயாராக ய
பாடகர்கள்தங்களுைடயஇடத்தலும்,வாசல்காவலாளர்கள்ஒவ்ெவாருவாசலிலும்
நன்றார்கள்; அவர்கள் தங்கள் ேவைலையவ ட்டு வலகமுடியாமலிருந்தது;
ேலவயரான அவர்களுைடய சேகாதரர்கள் அவர்களுக்காக ஆயத்தம்
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ெசய்தார்கள். 16 அப்படிேய ராஜாவாகய ேயாச யாவனுைடய கட்டைளப்படி,
பஸ்காைவ அனுசரிக்க றதற்கும், ெயேகாவாவுைடய பலிபீடத்தன்ேமல்
சர்வாங்க தகனபலிகைளச் ெசலுத்துகறதற்கும் அடுத்த ெயேகாவாவுைடய
ஆராதைனெயல்லாம் அன்ைறயதனம் முைறப்படி ெசய்யப்பட்டது. 17 அங்ேக
வந்தருந்த இஸ்ரேவல் மக்கள் அக்காலத்தல் பஸ்காைவயும், புளிப்ப ல்லாத
அப்பப்பண்டிைகையயும் ஏழு நாட்களும் அனுசரித்தார்கள். 18 தீர்க்கதரிச யாக ய
சாமுேவலின் நாள் துவங்க , இஸ்ரேவலிேல அைதப்ேபால பஸ்கா
அனுசரிக்கப்படவல்ைல; ேயாச யாவும், ஆசாரியர்களும், ேலவயர்களும்,
யூதா அைனத்தும், இஸ்ரேவலில் வந்தருந்தவர்களும், எருசேலமின்
மக்களும் அனுசரித்த பஸ்காைவப்ேபால இஸ்ரேவல் ராஜாக்களில் ஒருவரும்
அனுசரித்ததல்ைல. 19 ேயாச யாவுைடயஅரசாட்ச யன் பதெனட்டாம் வருடத்த ேல
இந்த பஸ்காஅனுசரிக்கப்பட்டது.

ேயாச யாவன்மரணம்
20 ேயாச யா ேதவாலயத்த ற்குரியைவகைள ஒழுங்குபடுத்தன இந்த அைனத்து

ெசயல்பாடுகளுக்கும்பன்பு, எக ப்தன் ராஜாவாகய ேநேகா ஐப்ப ராத்து
நத ேயாரமான கர்ேகமிஸ் பட்டணத்தன்ேமல் ேபார் ெசய்யவந்தான்; அப்ெபாழுது
ேயாச யா அவனுக்கு வேராதமாக ேபார்ெசய்யப் புறப்பட்டான். 21 அவன்
இவனிடத்த ற்கு ப ரத ந த கைள அனுப்ப : யூதாவன் ராஜாேவ, எனக்கும்
உமக்கும் என்ன? நான் இப்ேபாது உமக்கு வ ேராதமாக அல்ல, என்ேனாடு
ேபார்ெசய்க ற ஒருவனுக்கு வேராதமாகப் ேபாக ேறன்; நான் வைரவாக
ெசயல்படேவண்டுெமன்று ேதவன் ெசான்னார்; ேதவன் என்ேனாடிருக்க றார்;
அவர் உம்ைம அழிக்காமலிருக்க அவருக்கு எத ராகச் ெசய்வைத வ ட்டுவடும்
என்று ெசால்லச்ெசான்னான். 22 ஆனாலும் ேயாச யா தன் முகத்ைத
அவைன வட்டுத் தருப்பாமலும், ேநேகா ெசான்ன ேதவனுைடய வாயன்
வார்த்ைதகளுக்குச் ெசவெகாடாமலும், அவேனாடு ேபார்ெசய்ய மாறுேவடமிட்டு,
ெமக ேதாவன் பள்ளத்தாக்க ேல ேபார்ெசய்க றதற்கு வந்தான். 23 வல்வீரர்கள்
ேயாச யா ராஜாவன்ேமல் அம்பு எய்தார்கள்; அப்ெபாழுது ராஜா தன்
ஊழியக்காரர்கைள ேநாக்க : என்ைன அப்புறம் ெகாண்டுேபாங்கள்,
எனக்குக் ெகாடிய காயம்பட்டது என்றான். 24 அப்ெபாழுது அவனுைடய
ேவைலக்காரர்கள் அந்த இரதத்தன்ேமலிருந்த அவைன இறக்க , அவனுக்கு
இருந்த இரண்டாவது இரதத்தன்ேமல் ஏற்ற அவைன எருசேலமுக்குக்
ெகாண்டுவந்தார்கள்; அவன் மரணமைடந்து தன் ப தாக்களின் கல்லைறயல்
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்; யூதாவலும் எருசேலமிலுமுள்ள யாவரும்
ேயாச யாவுக்காகத் துக்கங்ெகாண்டாடினார்கள். 25 எேரமியா ேயாச யாவன்ேமல்
புலம்பல் பாடினான்; சகல பாடகர்களும் பாடக களும் இந்நாள்வைரக்கும்
தங்கள் புலம்பல்களில் ேயாச யாைவக்குறத்துப் பாடுக றார்கள்; அைவகள்
இந்நாள்வைரக்கும்இஸ்ரேவலிேலவழக்கமாகஇருக்க றது;அைவகள்புலம்பலின்
புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றது. 26 ேயாச யாவன் மற்ற ெசயல்பாடுகளும்,
ெயேகாவாவுைடய நயாயப்ப ரமாணத்தல் எழுதயருக்க றதற்கு ஏற்ற அவன்
ெசய்த நன்ைமகளும், 27 அவனுைடய ஆரம்பம்முதல் கைடசவைரயுள்ள
ெசயல்களும்,இஸ்ரேவல்யூதா ராஜாக்களின்புத்தகத்தல்எழுதப்பட்டிருக்க றது.

அத்த யாயம் 36
யூதாவன்ராஜாவாகய ேயாவாகாஸ்

1 அப்ெபாழுது மக்கள் ேயாச யாவன் மகனாகய ேயாவாகாைச அைழத்து,
அவைன எருசேலமிேல அவன் தகப்பனுைடய இடத்த ேல ராஜாவாக்கனார்கள்.
2 ேயாவாகாஸ் ராஜாவாக றேபாது இருபத்துமூன்று வயதாயருந்து, மூன்று
மாதங்கள் எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்தான். 3அவன் எருசேலமில் அரசாளாதபடிக்கு
எக ப்தன்ராஜாஅவைனத்தள்ளிவ ட்டு,ேதசத்தன்ேமல்நூறுதாலந்துெவள்ளியும்
ஒரு தாலந்து ெபான்னுமான வரிையச் சுமத்த , 4 அவனுைடய அண்ணனாகய
எலியாக்கீைமயூதாவன்ேமலும்எருசேலமின்ேமலும்ராஜாவாக்க ,அவன்ெபயைர
ேயாயாக்கீம் என்று மாற்றனான்; அவன் தம்பயாகய ேயாவாகாைச எக ப்தன்
ராஜாவாகய ேநேகா எக ப்த ற்குக்ெகாண்டுேபானான்.
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யூதாவன்ராஜாவாகய ேயாயாக்கீம்
5 ேயாயாக்கீம் ராஜாவாக றேபாது இருபத்ைதந்து வயதாயருந்து,

பத ெனாரு வருடங்கள் எருசேலமில் அரசாண்டு, தன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான். 6 அவனுக்கு
வேராதமாக பாப ேலான் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார் வந்து, அவைன
பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாக இரண்டு ெவண்கலச் சங்கலிகளால்
அவைனக் கட்டினான். 7 ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் தட்டுமுட்டுகளிலும்
சலவற்ைற ேநபுகாத்ேநச்சார் பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாய், அைவகைள
பாப ேலானிலுள்ளதன்னுைடயேகாவலிேலைவத்தான். 8ேயாயாக்கீமுைடயமற்ற
ெசயல்பாடுகளும், அவன் ெசய்ததும், அவனிடத்த ேல கண்டுபடிக்கப்பட்டதுமான
அவனுைடய அருவருப்புகளும், இஸ்ரேவல் யூதா ராஜாக்களின் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டிருக்க றது; அவனுைடய இடத்தல் அவன் மகனாகய ேயாயாக்கீன்
ராஜாவானான்.

யூதாவன்ராஜாவாகய ேயாயாக்கீன்
9 ேயாயாக்கீன் ராஜாவாக றேபாது எட்டு வயதாயருந்து, மூன்று மாதங்களும்

பத்து நாட்களும் எருசேலமில் அரசாண்டு, ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குப்
ெபால்லாப்பானைத ெசய்தான். 10 அடுத்த வருடத்தன் ஆரம்பத்த ேல
ேநபுகாத்ேநச்சார் என்னும் ராஜா அவைனயும், ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன்
வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைளயும் பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுவரச்ெசய்து, அவன்
சறய தகப்பனாகய ச ேதக்கயாைவ யூதாவன்ேமலும் எருசேலமின்ேமலும்
ராஜாவாக்கனான்.

யூதாவன்ராஜாவாகய ச ேதக்கயா
11 ச ேதக்கயா ராஜாவாக றேபாது இருபத்ெதாரு வயதாயருந்து, பத ேனாரு

வருடங்கள் எருசேலமில் அரசாண்டு, 12 தன் ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்; அவன் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதையக் கூறய எேரமியா என்கற தீர்க்கதரிச க்கு முன்பாகத் தன்ைனத்
தாழ்த்தவல்ைல. 13 ேதவன்ேமல் தன்ைன ஆைணயடச் ெசய்த ேநபுகாத்ேநச்சார்
என்னும் ராஜாவுக்கு வ ேராதமாகக் கலகம்ெசய்து, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
கர்த்தரிடத்த ற்குத் தரும்பாமல், தன் கழுத்ைத அழுத்தமாக்க , தன் இருதயத்ைதக்
கடினப்படுத்தனான். 14 ஆசாரியர்களில் முக்கயமான அைனவரும் மற்றும்
மக்களும் கூடி புறவைககளுைடய சகல அருவருப்புகளின்படியும் மிகவும்
துேராகம்ெசய்து, ெயேகாவா எருசேலமிேல பரிசுத்தம்ெசய்த அவருைடய
ஆலயத்ைதத்தீட்டுப்படுத்தனார்கள்.

எருசேலமின்வீழ்ச்ச
15அவர்களுைடய முன்ேனார்களின் ேதவனாகய ெயேகாவா தமது மக்கைளயும்

தமது வாசஸ்தலத்ைதயும் காப்பதற்கு இரக்கமுள்ளவராக இருந்ததால்,
அவர்களிடத்த ற்குத் தம்முைடய ப ரத ந த கைள ஏற்கனேவ அனுப்பனார்.
16 ஆனாலும் அவர்கள் ேதவனுைடய ப ரத ந த கைளக் ேகலிெசய்து, அவருைடய
வார்த்ைதகைள அசட்ைடெசய்து, அவருைடய தீர்க்கதரிச கைள அவமத த்ததால்,
ெயேகாவாவுைடய கடுங்ேகாபம் அவருைடய மக்களின்ேமல் வந்தது; உதவ
இல்லாமல் ேபானது. 17 ஆதலால் அவர் அவர்கள்ேமல் கல்ேதயரின் ராஜாைவ
வரச்ெசய்தார்; அவன் அவர்களுைடய வாலிபர்கைள அவர்களின் பரிசுத்தமான
ஆலயத்த ேல பட்டயத்தால் ெகான்று, வாலிபர்கைளயும் கன்னிப்ெபண்கைளயும்
முத ேயார்கைளயும் நைரமுடி உள்ளவர்கைளயும் வ ட்டுவ டவல்ைல;
எல்ேலாைரயும் ேதவன் அவன் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 18 அவன்
ேதவனுைடய ஆலயத்தன் ெபரிதும் ச றதுமான தட்டுமுட்டுகள் அைனத்ைதயும்,
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் ெபாக்கஷங்களும் ராஜாவுக்கும் அவன்
ப ரபுக்களும் இருந்த ெபாக்கஷங்களுமாகய அைனத்ைதயும் பாப ேலானுக்குக்
ெகாண்டுேபானான். 19 அவர்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்ைதத் தீக்ெகாளுத்த ,
எருசேலமின் மதைல இடித்து, அதன் மாளிைககைளெயல்லாம் அக்கனியால்
சுட்ெடரித்து, அதலிருந்த அழகான ெபாருட்கைளெயல்லாம் அழித்தார்கள்.
20 பட்டயத்த ற்குத் தப்பன மீதயானவர்கைள அவன் பாப ேலானுக்குச்
சைறப டித்துப்ேபானான்; ெபர்ச யா அரசாட்ச ஏற்படுத்தப்படும்வைர அங்ேக
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அவர்கள் அவனுக்கும் அவனுைடய மகன்களுக்கும் அடிைமகளாக இருந்தார்கள்.
21ெயேகாவா எேரமியாவன்வாயனாேல ெசான்னவார்த்ைத நைறேவறுவதற்கு,
ேதசம்தன்னுைடயஓய்வுவருடங்கைளமனநைறவுடன்அனுபவத்துமுடியும்வைர,
அது பாழாக க்க டந்த நாட்கெளல்லாம் அதாவது எழுபது வருடங்கள் முடியும்வைர
ஓய்ந்தருந்தது.

22 எேரமியாவன் வாயனாேல ெயேகாவா ெசான்ன வார்த்ைத நைறேவற,
ெபர்ச யாவன் ராஜாவாகய ேகாேரசன் முதலாம் வருடத்த ேல ெயேகாவா
ெபர்ச யாவன் ராஜாவாகய ேகாேரசன் ஆவையத் தூண்டியதாேல, அவன்:
பரேலாகத்தன்ேதவனாகயெயேகாவாபூமியன்ேதசங்கைளெயல்லாம்எனக்குத்
தந்தருளி, யூதாவலுள்ள எருசேலமிேல தமக்கு ஆலயத்ைதக் கட்டும்படி எனக்குக்
கட்டைளய ட்டிருக்க றார். 23அவருைடயமக்கள்எல்ேலாரிலும்எவன்உங்களுக்குள்
இருக்கறாேனா அவன் ேபாகட்டும், அவனுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
அவேனாடிருப்பாராக என்று ெபர்ச யாவன் ராஜாவாகய ேகாேரஸ் அறவக்க றார்
என்றுதன்ேதசெமங்கும்எழுதயனுப்ப வளம்பரம்ெசய்தான்.
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எஸ்றா
ஆச ரியர்

எப ேரய பாரம்பரியம் எஸ்றா தான் இந்த புத்தகத்தன் ஆச ரியர் என்று
உறுத ப்படுத்துகறது. இவன் ப ராதான ஆசாரியன், ஆேரானின் வம்சவழியல்
வந்தவன். ஆைகயால் ஆசாரியனும் ேவதபாரகனுமயருந்தான். (7:1-5).
ெபர்ச யாவன் ராஜாவாகய அர்தசஸ்டா அரசாளுகற காலத்தல் ேதவனுக்காக
ைவராக்கயம்ெகாண்டு,ஒருகூட்டயூதர்கைளபாப ேலானிலிருந்துஎருசேலமுக்கு
வழி நடத்தனவன்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயகமு 7 க்கும் 440 க்கும். இைடயல்எழுதப்பட்டது.
பாப ேலானிலிருந்து தரும்ப எருசேலமுக்கு வந்த ப றகு யூத ேதசத்தல்

எழுதப்பட்டது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

பாப ேலானிலிருந்து தரும்ப எருசேலமுக்கு வந்த இஸ்ரேவலர்களுக்கும்
வரும்காலத்தல் ேவதத்ைதவாச ப்பவர்களுக்கும்.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ேதவன் எஸ்றா மூலமாக ஜனங்கைள தங்கள் ெசாந்த நாட்டிற்கு சரீரப்

ப ரகாரமாக அைழத்து வந்தார். ஆவக்குரிய ப ரகாரமாக எஸ்றா, ேவதம்
வாச த்து வளக்கயதன் மூலமாக ஜனங்கைள பாவங்களிலிருந்து மனம் தரும்ப
ெசய்தார். ேதவனுக்கு ஊழியம் ெசய்யும்ேபாது அவசுவாச களிடத்தலிருந்தும்
அந்தகார வல்லைமகளிடத்தலிருந்தும் ெபரிய எத ர்ப்புகள் வரும். முன்னேம
ஆயுத்தமாயருந்தால் எத ர்ப்புகைள சந்த க்க பலமுள்ளவர்களாய் இருப்ேபாம்.
நம்முைடய முன்ேனற்றத்த ற்கு வ ேராதமான தைடகைள வசுவாசத்தன்மூலமாய்
தகர்க்கலாம். நம்முைடய வாழ்க்ைகயல் ேதவனுைடய த ட்டங்கைள நைறேவற்ற,
பயமும் ேசார்வுமான இரண்டு ெபரிய தைடகள் வரும் என்றுஇந்த புத்தகம் நமக்கு
ஞாபகப்படுத்துகறது.

ைமயக்கருத்து
மறுசீரைமப்பு

ெபாருளடக்கம்
1. ெசருபாேபல்தைலைமயல்வந்தமுதல்சைறயருப்புமக்கள்— 1:1-6:22
2. எஸ்றா தைலைமயல்வந்தஇரண்டாம் சைறயருப்புமக்கள்— 7:1-10:44

சைறயருப்பலுள்ளமக்கள்தரும்ப ச்ெசல்ல ராஜாவாகய ேகாேரஸ்உதவுதல்
1 எேரமியாவன் வாயனால் ெயேகாவா ெசான்ன வார்த்ைத

நைறேவறுவதற்காக, ெபர்ச யாவன் ராஜாவாகய ேகாேரசுைடய முதலாம்
வருடத்த ேல, ெயேகாவா ெபர்ச யாவன் ராஜாவாகய ேகாேரசன் ஆவையத்
தூண்டியதாேல அவன்: 2 பரேலாகத்தன் ேதவனாகய ெயேகாவா பூமியன்
ேதசங்கைளெயல்லாம் எனக்குத் தந்தருளி, யூதாவலுள்ள எருசேலமிேல
தமக்கு ஆலயத்ைதக் கட்ட எனக்குக் கட்டைளய ட்டிருக்க றார். 3 அவருைடய
மக்கள் எல்ேலாரிலும் எவன் உங்களுக்குள் இருக்கறாேனா, அவனுடன்
அவனுைடய ேதவன் இருப்பாராக; அவன் யூதாவலுள்ள எருசேலமுக்குப்ேபாய்,
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதக் கட்டுவானாக;
எருசேலமில் வாசம்ெசய்க ற ேதவேன ேதவன். 4 அந்த மக்களில்
மீதயாயருக்க றவன் எந்த இடத்தல் தங்கயருக்க றாேனா, அந்த இடத்தன்
மக்கள் எருசேலமிலுள்ள ேதவனுைடய ஆலயத்துக்ெகன்று அவனிடத்தல்
உற்சாகமாகக் காணிக்ைக ெகாடுத்து அனுப்புக றதுமல்லாமல், அவனுக்குப்
ெபான், ெவள்ளி முதலிய ெபாருட்கைளயும், மிருகஜீவன்கைளயும் ெகாடுத்து
உதவ ெசய்யேவண்டும் என்று ெபர்ச யாவன் ராஜாவாகய ேகாேரஸ்
அறவக்க றார் என்று தன் ேதசெமங்கும் எழுதயனுப்ப அறவப்பு ெசய்தான்.
5 அப்ெபாழுது எருசேலமிலுள்ள ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதக் கட்டுவதற்குப்
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ேபாக யூதா ெபன்யமீன் வம்சங்களின் தைலவர்களும் ஆசாரியர்களும்
ேலவயர்களும் அல்லாமல், எவர்களுைடய ஆவைய ேதவன் ஏவனாேரா
அவர்கள் எல்ேலாரும் எழும்பனார்கள். 6 அவர்கைளச் சுற்றலும் குடியருக்க ற
அைனவரும் மனஉற்சாகமாகக் காணிக்ைக ெகாடுத்ததுமல்லாமல், ெவள்ளிப்
ெபாருட்கைளயும், ெபான்ைனயும் மற்ற ெபாருட்கைளயும் மிருகஜீவன்கைளயும்
வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைளயும் ெகாடுத்து, அவர்களுைடய ைககைளத்
த டப்படுத்தனார்கள். 7 ேநபுகாத்ேநச்சார்* எருசேலமிலிருந்து ெகாண்டுவந்து,
தன் ேதவனுைடய ேகாவலிேல ைவத்தருந்த ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்து
ெபாருட்கைளயும் ேகாேரஸ் ராஜா எடுத்துக்ெகாடுத்தான். 8 அைவகைளப்
ெபர்ச யாவன் ராஜாவாகய ேகாேரஸ் ெபாக்கஷக்காரனாகய மித்த ேரதாத்தன்
ைகயனால் எடுக்கச்ெசய்து, யூதாவன் அத பதயாகய ேசஸ்பாத்சாரிடத்தல்
எண்ணிக்ெகாடுத்தான். 9 அைவகளின் ெதாைகயாவது: ெபான் பாத்த ரங்கள்
30, ெவள்ளிப்பாத்த ரங்கள் 1,000, கத்த கள் 29 10 ெபாற்கண்ணங்கள்
30 ெவள்ளிக் கண்ணங்கள் 410, மற்றப் ெபாருட்கள் 1,000 11 ெபான்
ெவள்ளிப் ெபாருட்கெளல்லாம் 5,400, இைவகைளெயல்லாம் ேசஸ்பாத்சார்,
சைறயருப்பனின்று வடுதைலெபற்றவர்கள் பாப ேலானிலிருந்து
எருசேலமுக்குப் ேபாகும்ேபாதுஎடுத்துக்ெகாண்டுேபானான்.

அத்த யாயம் 2
சைறயருப்பலிருந்துதரும்ப வந்தவர்களுைடயஅட்டவைண

1 பாப ேலான் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார் பாப ேலானுக்குக்
ெகாண்டுேபானவர்களுக்குள்ேள, சைறயருப்பலிருந்து எருசேலமுக்கும்
யூதாவலுள்ள தங்கள் தங்கள் பட்டணங்களுக்கும், 2 ெசருபாேபல், ெயசுவா,
ெநேகமியா, ெசராயா, ெரலாயா, ெமார்ெதகாய், பல்சான், மிஸ்பார், ப க்வாய்,
ேரகூம், பானா என்பவர்களுடன் தரும்பவந்த ேதசத்து வம்சத்தாராக ய மக்களின்
ெதாைகயாவது: 3பாேராஷன்வம்சத்தார் 2,172 ேபர். 4ெசபத்தயாவன்வம்சத்தார்
372 ேபர். 5ஆராகன் வம்சத்தார் 775 ேபர். 6ெயசுவா ேயாவாப் என்பவர்களுைடய
சந்தத க்குள்ளிருந்த பாகாத் ேமாவாபன் வம்சத்தார் 2,812 ேபர். 7 ஏலாமின்
வம்சத்தார் 1,254 ேபர். 8 சத்தூவன் வம்சத்தார் 945 ேபர். 9 சக்காயன் வம்சத்தார்
760 ேபர். 10 பானியன் வம்சத்தார் 642 ேபர். 11 ெபபாயன் வம்சத்தார் 623
ேபர். 12 அஸ்காதன் வம்சத்தார் 1,222 ேபர். 13 அேதானிகாமின் வம்சத்தார் 666
ேபர். 14 ப க்வாயன் வம்சத்தார் 2,056 ேபர். 15 ஆதீனின் வம்சத்தார் நானூற்று
ஐம்பத்துநான்குேபர். 16எேசக்கயாவன் சந்ததயானஅேதரின் வம்சத்தார் 98 ேபர்.
17 ேபசாயன் வம்சத்தார் 323 ேபர். 18 ேயாராகன் வம்சத்தார் 112 ேபர். 19ஆசூமின்
வம்சத்தார் 223 ேபர். 20க பாரின் வம்சத்தார் 95 ேபர். 21ெபத்ெலேகமின் வம்சத்தார்
123 ேபர். 22ெநத்ேதாபாவன் மனிதர்கள் 56 ேபர். 23ஆனேதாத்தன் மனிதர்கள் 128
ேபர். 24அஸ்மாேவத்தன் வம்சத்தார் 42 ேபர். 25 கீரியாத்யாரீம், ெகப ரா, ேபேராத்
என்பைவகளின் வம்சத்தார் 743 ேபர். 26 ராமா, ேகபா என்பைவகளின் வம்சத்தார்
621 ேபர். 27 மிக்மாசன் மனிதர்கள் 122 ேபர். 28 ெபத்ேதல், ஆய என்பைவகளின்
மனிதர்கள் 223 ேபர். 29 ேநேபாவன் வம்சத்தார் 52 ேபர். 30 மக்பீஷன் வம்சத்தார்
156 ேபர். 31 மற்ற ஏலாமின் வம்சத்தார் 1,254 ேபர். 32ஆரீமின் வம்சத்தார் 320 ேபர்.
33 ேலாத், ஆதீத், ஓேனா என்பைவகளின் வம்சத்தார் 725 ேபர். 34 எரிேகாவன்
வம்சத்தார் 345 ேபர். 35 ெசனாகன் வம்சத்தார் 3,630 ேபர். 36ஆசாரியரானவர்கள்:
ெயசுவாவன்குடும்பத்தானாகயெயதாயாவன்வம்சத்தார் 973 ேபர். 37இம்ேமரின்
வம்சத்தார் 1,052 ேபர். 38 பஸ்கூரின் வம்சத்தார் 1,247 ேபர். 39ஆரீமின் வம்சத்தார்
1,017 ேபர். 40 ேலவயரானவர்கள்: ஒதாவயாவன் சந்ததயான ெயசுவா
கத்மிேயல் என்பவர்களின் வம்சத்தார் 74 ேபர். 41 பாடகர்களானவர்கள்: ஆசாபன்
வம்சத்தார் 128 ேபர். 42வாசல் காவலாளர்களின்வம்சத்தாரானவர்கள்: சல்லூமின்
வம்சத்தாரும், அேதரின் வம்சத்தாரும், தல்ேமானின் வம்சத்தாரும், அக்கூபன்

* அத்த யாயம் 1:7 1:7 ேநபுகாத்ேநச்சார் பாப ேலானின் இராஜாவாக கமு 605 லிருந்து 562 வைர ஆட்ச

ெசய்தான். கமு 597 ல் முற்றுைகய ட்டு, கமு 586 ல் எருசேலமின் ஆலயத்ைத அழித்துப்ேபாட்டான். 597 ல்
586 ல் 582 ல்யூதாவலிருந்து பலைர சைறப்படுத்த பாப ேலானுக்கு ெகாண்டுச் ெசன்றான். 597லும் 586லும்
ஆலயத்தலுள்ளவைலேயறப்ெபற்றெபாருட்கைளெகாள்ைளயடித்துெசன்றான்
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வம்சத்தாரும், அததாவன் வம்சத்தாரும், ேசாபாயன் வம்சத்தாருமானவர்
எல்ேலாரும் 139 ேபர். 43 ந தனீமியரானவர்கள்: சீகாவன் வம்சத்தார், அசுபாவன்
வம்சத்தார், தபாேகாத்தன் வம்சத்தார், 44 ேகேராசன் வம்சத்தார், சீயாகாவன்
வம்சத்தார், பாேதானின் வம்சத்தார், 45 ெலபானாகன் வம்சத்தார், அகாபாவன்
வம்சத்தார்,அக்கூபன்வம்சத்தார், 46ஆகாபன்வம்சத்தார், சல்மாயன்வம்சத்தார்,
ஆனானின் வம்சத்தார், 47 க த்ேதலின் வம்சத்தார், காகாரின் வம்சத்தார்,
ராயாகன் வம்சத்தார், 48 ேரத்சீனின் வம்சத்தார், ெநேகாதாவன் வம்சத்தார்,
காசாமின் வம்சத்தார், 49 ஊசாவன் வம்சத்தார், பாெசயாகன் வம்சத்தார்,
ேபசாயன் வம்சத்தார், 50 அஸ்னாவன் வம்சத்தார், ெமயூனீமின் வம்சத்தார்,
ெநபுசீமின் வம்சத்தார், 51 பக்பூக்கன் வம்சத்தார், அகுபாவன் வம்சத்தார்,
அர்கூரின் வம்சத்தார், 52 பஸ்லூதன் வம்சத்தார், ெமக தாவன் வம்சத்தார்,
அர்ஷாவன் வம்சத்தார், 53 பர்ேகாசன் வம்சத்தார், ச ெசராவன் வம்சத்தார்,
தாமாவன் வம்சத்தார், 54 ெநத்ச யாவன் வம்சத்தார், அதபாவன் வம்சத்தாருேம.
55 சாெலாேமானுைடய ேவைலயாட்களின் வம்சத்தாரானவர்கள்: ேசாதாயன்
வம்சத்தார், ெசாெபேரத்தன் வம்சத்தார், ெபருதாவன் வம்சத்தார், 56 யாலாகன்
வம்சத்தார், தர்ேகானின் வம்சத்தார், க த்ேதலின் வம்சத்தார், 57 ெசபத்தயாவன்
வம்சத்தார், அத்தீலின் வம்சத்தார், ெசபாயீமிலுள்ள ெபாெகேரத்தன் வம்சத்தார்,
ஆமியன்வம்சத்தாருேம. 58ந தனீமியரும் சாெலாேமானுைடய ேவைலயாட்களின்
வம்சத்தார் எல்ேலாரும் 392 ேபர். 59 ெதல்ெமலாகலும், ெதல் அர்சாவலும்,
ேகருபலும், ஆேதானிலும், இம்ேமரிலுமிருந்து வந்து, தாங்கள்இஸ்ரேவலர் என்று
தங்கள் ப தாக்களின் வம்சத்ைதயும், தங்கள் பூர்வீகத்ைதயும் ெசால்லமுடியாமல்
இருந்தவர்கள்: 60 ெதலாயாவன் வம்சத்தார், ெதாப யாவன் வம்சத்தார்,
ெநேகாதாவன் வம்சத்தார், ஆக 652 ேபர். 61 ஆசாரியர்களின் மகன்களில்
அபாயாவன் வம்சத்தார், ேகாசன் வம்சத்தார், கீேலயாத்தயனான பர்சலாயயன்
மகள்களில் ஒருத்தைய தருமணம்ெசய்து, அவர்கள் வம்சப்ெபயர் இடப்பட்ட
பர்ச லாயயன் வம்சத்தாேர. 62 இவர்கள் தங்கள் வம்ச அட்டவைணையத்
ேதடி, அைதக் காணாமற்ேபாய், ஆசாரிய ஊழியத்த ற்கு வலக்கப்பட்டவர்கள்
என்று எண்ணப்பட்டார்கள். 63 ஊரீம் தும்மீம் என்பைவகளுள்ள ஒரு ஆசாரியன்
எழும்பும்வைர, இவர்கள் மகா பரிசுத்தமானத ேல சாப்ப டக்கூடாெதன்று
த ர்ஷாதா அவர்களுக்குச் ெசான்னான். 64 சைபயார் எல்ேலாரும் ஏகத்த ற்கு
42,360 ேபராயருந்தார்கள். 65 அவர்கைளத்தவ ர 7,337 ேபரான அவர்களுைடய
ேவைலக்காரர்களும் ேவைலக்காரிகளும், 200 பாடகர்களும் பாடக களும்
அவர்களுக்கு இருந்தார்கள். 66 அவர்களுைடய குதைரகள் 736 அவர்களுைடய
ேகாேவறு கழுைதகள் 245, 67 அவர்களுைடய ஒட்டகங்கள் 435 கழுைதகள்
6,720, 68 வம்சங்களின் தைலவரில் சலர் எருசேலமிலுள்ள ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்கு வந்தேபாது, ேதவனுைடய ஆலயத்ைத அதன் ஸ்தானத்த ேல
எடுப்ப க்கும்படிக்கு, அதற்கான மன உற்சாகமாகக் காணிக்ைககைளக்
ெகாடுத்தார்கள். 69 அவர்கள் தங்கள் சக்த க்குத்தக்கதாக தருப்பணிப்
ெபாக்கஷத்தற்கு 61,000, *தங்கக்காசுகைளயும், 5,000,இராத்தல்†ெவள்ளிையயும்,
100ஆசாரிய ஆைடகைளயும் ெகாடுத்தார்கள். 70ஆசாரியர்களும், ேலவயர்களும்,
மக்களில் சலரும், பாடகர்களும், வாசல்காவலாளர்களும், ந தனீமியரும்,
தங்கள்தங்கள் பட்டணங்களிலும், இஸ்ரேவலர் எல்ேலாரும் தங்கள் தங்கள்
பட்டணங்களிலும்குடிேயறனார்கள்.

அத்த யாயம் 3
பலிபீடத்ைதத்தரும்பக்கட்டுதல்

1 இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் பாப ேலானின் சைறயருப்பலிருந்து தரும்ப வந்து
பட்டணங்களிேல குடிேயற , ஏழாம் மாதமானேபாது, மக்கள் ஒேரமனதுடன்
எருசேலமிேல கூடினார்கள். 2 அப்ெபாழுது ேயாசதாக்கன் மகனாகய
ெயசுவாவும், அவன் சேகாதரர்களாகய ஆசாரியர்களும், ெசயல்த ேயலின்
மகனாகய ெசருபாேபலும், அவனுைடய சேகாதரர்களும் எழும்ப , ேதவனுைடய
மனிதனாகய ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாணத்தல் எழுதயருக்க றமுைறயல்

* அத்த யாயம் 2:69 2:69 500 † அத்த யாயம் 2:69 2:69 2,800.
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சர்வாங்கதகனங்கைளப் பலியடும்படிக்கு, இஸ்ரேவலுைடய ேதவனின்
பலிபீடத்ைதக் கட்டினார்கள். 3 அவர்கள் அந்த ேதசத்தன் மக்களுக்கு
பயந்ததால், பலிபீடத்ைத அதன் ஆதாரங்களின்ேமல் ஸ்தாப த்து, அதன்ேமல்
அவர்களுைடய ெயேகாவாவுக்கு காைல மாைல சர்வாங்க தகனபலிகைளச்
ெசலுத்தனார்கள். 4 எழுதயருக்க றமுைறயல் அவர்கள் கூடாரப்பண்டிைகைய
அனுசரித்து, ந த்தய நயமத்தன்முைறயலும் அன்றாடகக் கணக்கு
வரிைசயல் ஒவ்ெவாரு நாளிலும் பலிய ட்டார்கள். 5 அதற்குப்பன்பு
அனுதனமும், மாதப்ப றப்புகளிலும், ெயேகாவாவுைடய அைனத்து பரிசுத்த
பண்டிைககளிலும் ெசலுத்தும் சர்வாங்கதகனபலிையயும், ெயேகாவாவுக்கு
அவரவர் ெசலுத்தும் உற்சாகபலிையயும் ெசலுத்தனார்கள். 6 ஏழாம் மாதம்
முதல் ேததயல் ெயேகாவாவுக்கு சர்வாங்க தகனபலிகைளச் ெசலுத்தத்
துவங்கனார்கள்;ஆனாலும்ெயேகாவாவுைடயஆலயத்தன்அஸ்தபாரம்இன்னும்
ேபாடப்படவல்ைல.

ஆலயத்ைதத்தரும்பக்கட்டுதல்
7 அப்ெபாழுது ெபர்ச யாவன் ராஜாவாகய ேகாேரஸ் தங்களுக்குப் ப றப்ப த்த

உத்த ரவன்படிேய அவர்கள் கல்தச்சர்களுக்கும் தச்சருக்கும் பணத்ைதயும்,
லீபேனானிலிருந்து ேகதுருமரங்கைளக் மத்தய தைரக் கடல்வழியாக
ேயாப்பாவைர ெகாண்டுவரச் சீேதானியர்களுக்கும் தீரியர்களுக்கும் உணைவயும்
தண்ணீைரயும்எண்ெணையயும்ெகாடுத்தார்கள்.

8 அவர்கள் எருசேலமிலுள்ள ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்கு வந்த இரண்டாம்
வருடம் இரண்டாம் மாதத்த ேல, ெசயல்த ேயலின் மகனாகய ெசருபாேபலும்,
ேயாசதாக்கன்மகனாகயெயசுவாவும், மற்றும்அவர்களுைடய சேகாதரர்களாகய
ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும், சைறயருப்பலிருந்து எருசேலமுக்கு
வந்த அைனவரும், ஆரம்பம்ெசய்து, இருபதுவயதுமுதல் அதற்கு ேமற்பட்ட
ேலவயர்கைளக் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் ேவைலைய நடத்தும்படி
ைவத்தார்கள். 9 அப்படிேய ேதவனுைடய ஆலயத்தன் ேவைலையச்
ெசய்க றவர்கைள நடத்துவதற்காக ெயசுவாவும் அவனுைடய மகன்களும்,
சேகாதரர்களும், கத்மிேயலும் அவனுைடய மகன்களும், யூதாவன் *மகன்களும்,
எனாதாதன் மகன்களும், அவர்களுைடய சேகாதரர்களாகய ேலவயர்களும்
ஒருமனப்பட்டு நன்றார்கள். 10 ச ற்ப ஆசாரிகள் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்கு
அஸ்தபாரம் ேபாடுக றேபாது, இஸ்ரேவல் ராஜாவாகய தாவீதுைடய
கட்டைளயன்படிேய, ெயேகாவாைவ துத ப்பதற்கு, ஆைடகைள அணிந்து,
பூரிைககைள ஊதுகற ஆசாரியர்கைளயும், தாளங்கைளத் தட்டுக ற ஆசாபன்
மகனாகய ேலவயர்கைளயும் நறுத்தனார்கள். 11 ெயேகாவா நல்லவர்,
இஸ்ரேவலின்ேமல் அவருைடய கருைப என்றுமுள்ளது என்று அவைரப் புகழ்ந்து
துதக்கும்ேபாது,மாற மாற ப்பாடினார்கள்;ெயேகாவாைவதுதக்கும்ேபாது,மக்கள்
எல்ேலாரும் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் அஸ்தபாரம் ேபாடப்படுவதனால்
மகா ெகம்பீரமாக ஆர்ப்பரித்தார்கள். 12 முந்தன ஆலயத்ைதப் பார்த்தருந்த
முத ர்வயதான ஆசாரியர்களிலும், ேலவயர்களிலும், ப தாக்கள் வம்சங்களின்
தைலவர்களிலும் அேநகர் இந்த ஆலயத்த ற்குத் தங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக
அஸ்தபாரம் ேபாடப்படுக றைதக் கண்டேபாது, மகா சத்தமிட்டு அழுதார்கள்;
ேவேற அேநகம்ேபேரா ெகம்பீர சந்ேதாஷமாக ஆர்ப்பரித்தார்கள். 13 மக்கள்
மகா ெகம்பீரமாக ஆர்ப்பரிக்க றதனால் அவர்களுைடய சத்தம் ெவகுதூரம்
ேகட்கப்பட்டது; ஆனாலும் சந்ேதாஷ ஆரவாரத்தன் சத்தம் இன்னெதன்றும்,
மக்களுைடயஅழுைகயன்சத்தம்இன்னெதன்றும்பகுத்தறயமுடியாதருந்தது.

அத்த யாயம் 4
தரும்பவும்கட்டப்படுதலுக்குவந்த எத ர்ப்பு

1 சைறயருப்பலிருந்து வந்த மக்கள் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்கு ஆலயத்ைதக் கட்டுக றார்கள் என்று யூதாவுக்கும்
ெபன்யமீனுக்கும் இருந்த வ ேராத கள் ேகள்வப்பட்டேபாது, 2 அவர்கள்
ெசருபாேபலிடத்த ற்கும்தைலவர்களானப தாக்களிடத்த ற்கும்வந்து: உங்களுடன்

* அத்த யாயம் 3:9 3:9ஓதவய
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நாங்களும் கட்டுேவாம்; உங்கைளப்ேபால நாங்களும் உங்கள் ேதவைன
நாடுேவாம்; இந்த இடத்த ற்கு எங்கைள வரச் ெசய்த அசீரியாவன் ராஜாவாகய
எசரத்ேதான் நாட்கள் முதற்ெகாண்டு அவருக்கு நாங்களும் பலிய ட்டுவருக ேறாம்
என்று அவர்களிடம் ெசான்னார்கள். 3 அதற்கு ெசருபாேபலும், ெயசுவாவும்,
இஸ்ரேவலில் உள்ள மற்ற தைலவர்களான ப தாக்களும் அவர்கைள ேநாக்க :
எங்கள் ேதவனுக்கு ஆலயத்ைதக் கட்டுக றதற்கு உங்களுக்கும் எங்களுக்கும்
சம்பந்தமில்ைல; ெபர்ச யாவன் ராஜாவாகய ேகாேரஸ் ராஜா எங்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டபடி. நாங்கேள இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
அைதக் கட்டுேவாம் என்றார்கள். 4 அதனால் அந்த ேதசத்து மக்கள் யூதா
மக்களின் ைககைளத் தளரச்ெசய்து, கட்டாமலிருக்க அவர்கைள வருத்தப்படுத்த ,
5 ெபர்ச யாவன் ராஜாவாகய ேகாேரசன் காலமுழுவதும், தரியு என்னும்
ெபர்ச யா ராஜா அரசாண்ட காலம்வைர, அவர்கள் ேயாசைனையப் ெபாய்யாக்க
அவர்களுக்குவேராதமாகஆேலாசைனக்காரர்களுக்குலஞ்சம்ெகாடுத்தார்கள்.

அகாஸ்ேவருமற்றும்அர்தசஷ்டாவன்காலத்தல்உண்டானஎத ர்ப்பு
6 அகாஸ்ேவரு அரசாளுகறேபாது, அவனுைடய அரசாட்ச யன் ஆரம்பத்த ேல,

யூதாவலும்எருசேலமிலும்குடியருக்க றவர்களுக்குவேராதமாகக்குற்றமனுைவ
எழுதனார்கள்.

7 அர்தசஷ்டாவன் நாட்களிலும், பஸ்லாமும், மித்த ேரதாத்தும், தாெபேயலும்,
மற்றுமுள்ளஅவர்கேளாடுஉள்ளவர்களும்,ெபர்ச யா ராஜாவானஅர்தசஷ்டாவுக்கு
ஒரு மனு எழுதனார்கள்; அந்த மனு *சீரிய எழுத்தலும் சீரிய ெமாழியலும்
எழுதப்பட்டிருந்தது. 8 ஆேலாசைனத் தைலவனாகய ெரகூமும் பதவாளனாகய
ச ம்சாயயும் எருசேலமுக்கு வ ேராதமாக அர்தசஷ்டா என்னும் ராஜாவுக்கு
எழுதன மனுவேல ைகெயாப்பம் ேபாட்டவர்கள் யாெரன்றால்: 9 ஆேலாசைனத்
தைலவனாகய ெரகூமும், பதவாளனாகய ச ம்சாயயும், மற்றும் அவர்கைளச்
சார்ந்த தீனாவயர்கள், அபற்சாத்தயர்கள், தர்ேபலியர்கள், அப்பார்ச யர்கள்,
அற்ேகவயர்கள், பாப ேலானியர்கள், சூஷங்கயர்கள், ெதகாவயர்கள்,
ஏலாமியரானவர்களும், 10 ெபரியவரும் ேபர்ெபற்றவருமான அஸ்னாப்பார், அந்த
இடங்களிலிருந்து அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து சமாரியாவன் பட்டணத்த ேல
குடிேயறச் ெசய்த மற்ற மக்களும், நத க்கு இந்தப் புறத்தல் இருக்கற மற்ற
மக்களுேம. 11 அவர்கள் அர்தசஷ்டா என்னும் ராஜாவுக்கு அனுப்பன மனுவன்
நகலாவது: நத க்கு இந்தப் புறத்தல் இருக்கற உமது அடியார் முதலானவர்கள்
அறவக்க றதுஎன்னெவன்றால்.

12 உம்மிடத்தலிருந்து எங்களிடத்த ற்கு வந்த யூதர்கள் எருசேலமிேல
கூடி, கலகமும் ெபால்லாப்புமான அந்தப் பட்டணத்தற்கு அஸ்தபாரங்கைள
இைணத்து, அதன் மதல்கைள எழுப்ப க்கட்டுக றார்கள் என்பது ராஜாவுக்குத்
ெதரிந்தருப்பதாக. 13 இப்ேபாதும் இந்தப் பட்டணம் கட்டப்பட்டு, மதல்கள்
கட்டி முடிக்கப்பட்டால், அவர்கள் எந்தெவாரு வரிையயும் ெகாடுக்கமாட்டார்கள்;
அதனால் ராஜாக்களின் வருமானத்த ற்கு நஷ்டம் வரும் என்று ராஜாவுக்குத்
ெதரிந்தருப்பதாக. 14இப்ேபாதும், நாங்கள் அரண்மைன உப்ைப சாப்படுவதால்,
ராஜாவுக்குக் குைறவு வருவைதப் பார்க்க றது எங்களுக்கு முடியாத காரியம்;
ஆைகயால் நாங்கள் இைத அனுப்ப , ராஜாவுக்குத் ெதரியப்படுத்துக ேறாம்.
15 உம்முைடய ப தாக்களின் நடபடி புத்தகங்களில் ேசாத த்துப்பார்க்கக்
கட்டைளய டேவண்டும்; அப்ெபாழுது இந்தப் பட்டணம் கலகமும், ராஜாக்களுக்கும்
ேதசத்த ற்கும் நஷ்டமும் உண்டாக்குகற பட்டணம் என்றும், பூர்வகாலமுதல் கலகம்
உள்ளதாயருந்ததால் இந்தப் பட்டணம் அழிக்கப்பட்டது என்றும், அந்த நடபடி
புத்ததகங்களில் கண்டறயலாம். 16 ஆைகயால் இந்தப் பட்டணம் கட்டப்பட்டு,
இதன் மதல்கள் கட்டி முடிக்கப்பட்டால், நத க்கு இந்தப்புறத்த ேல உமக்கு
ஒன்றும் இல்லாமல்ேபாகும் என்பைத ராஜாவுக்கு ெதரியப்படுத்துக ேறாம்
என்று எழுத அனுப்பனார்கள். 17 அப்ெபாழுது ராஜா ஆேலாசைனத்
தைலவனாகய ெரகூமுக்கும், பதவாளனாகய ச ம்சாய க்கும், சமாரியாவல்
குடியருக்க ற அவர்கைளச் சார்ந்தவர்களுக்கும், நத க்கு மறுபுறத்தல் இருக்கற
மற்றவர்களுக்கும் எழுதயனுப்பன மறுெமாழியாவது: உங்களுக்கு சமாதானம்,

* அத்த யாயம் 4:7 4:7 4:8-6:18வைரஅராமிக் பாைஷயல்எழுதப்பட்டது
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18 நீங்கள் அனுப்பன மனு நமது சமுகத்தல் ெதளிவாக வாச க்கப்பட்டது.
19 நம்முைடய கட்டைளயனால் ேசாத த்துப் பார்க்கும்ேபாது, அந்தப் பட்டணம்
பூர்வகாலமுதல் ராஜாக்களுக்கு வேராதமாக எழும்பனது என்றும், அத ேல
கலகமும் ராஜதுேராகமும் காணப்பட்டது என்றும், 20 எருசேலமில் வல்லைமயுள்ள
ராஜாக்கள் இருந்தார்கள் என்றும், அவர்கள் நத க்கு மறுபுறத்தல் இருக்கற சகல
ேதசங்கைளயும் ஆண்டுவந்தார்கள் என்றும், அைனத்து வரியும் அவர்களுக்குச்
ெசலுத்தப்பட்டது என்றும் ெதரியவருகறது. 21 இப்ெபாழுதும் நம்மிடத்தலிருந்து
மறுஉத்த ரவு வரும்வைர அந்த மனிதர்கள் அந்தப் பட்டணத்ைதக் கட்டாமல்
நறுத்தவ டக் கட்டைளயடுங்கள். 22இத ேல நீங்கள் தவறாதபடி எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள்; ராஜாக்களுக்கு நஷ்டமும் ேசதமும் ஏன் வரேவண்டும் என்று
எழுத அனுப்பனான். 23 ராஜாவாகய அர்தசஷ்டாவுைடய கட்டைளயன் நகல்
ெரகூமுக்கும், பதவாளனாகய ச ம்சாய க்கும், அவர்கைளச் சார்ந்தவர்களுக்கு
முன்பாக வாச க்கப்பட்டேபாது, அவர்கள் வைரவாக எருசேலமிலிருக்க ற
யூதரிடத்த ற்குப்ேபாய், ந ர்பந்தம் ெசய்தும் வலுக்கட்டாயமாகவும் அவர்கைள
ேவைலெசய்யவ டாமல் நறுத்த ப்ேபாட்டார்கள். 24 அப்ெபாழுது எருசேலமிலுள்ள
ேதவனுைடய ஆலயத்தன் ேவைல தைடபட்டு, ெபர்ச யாவன் ராஜாவாகய தரியு
அரசாட்ச ெசய்தஇரண்டாம்வருடம்வைர நறுத்தப்பட்டிருந்தது.

அத்த யாயம் 5
தத்னாய்என்பவன்தரியு ராஜாவுக்குக்கடிதம் எழுதுதல்

1 அப்ெபாழுது ஆகாய் தீர்க்கதரிச யும், இத்ேதாவன் மகனாகய சகரியா
என்னும் தீர்க்கதரிச யும், யூதாவலும் எருசேலமிலுமுள்ள யூதருக்கு
இஸ்ரேவலுைடய ேதவனின் நாமத்த ேல தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள்.
2 அப்ெபாழுது ெசயல்த ேயலின் மகனாகய ெசருபாேபலும் ேயாசதாக்கன்
மகனாகய ெயசுவாவும் எழும்ப , எருசேலமிலுள்ள ேதவனுைடய ஆலயத்ைதக்
கட்டத்ெதாடங்கனார்கள்; அவர்களுக்கு ைதரியம் ெசால்ல ேதவனுைடய
தீர்க்கதரிச களும் இருந்தார்கள். 3 அக்காலத்த ேல நத க்கு இந்தப்புறத்தல்
இருக்கற நாடுகளுக்கு அத பதயாகய தத்னாய் என்பவனும், ேசத்தார்
ெபாஸ்னாயும், அவர்கள் கூட்டாளிகள் அவர்களிடத்த ற்கு வந்து, இந்த
ஆலயத்ைதக் கட்டவும், இந்த மதைல எடுப்ப க்கவும் உங்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டவன் யார் என்று அவர்கைளக் ேகட்டார்கள். 4 அப்ெபாழுது
அதற்கு ஏற்ற பதைலயும், இந்த மாளிைகையக் கட்டுக ற மனிதர்களின்
ெபயர்கைளயும் அவர்களுக்குச் ெசான்ேனாம். 5 ஆனாலும் இந்தச் ெசய்த
தரியுவனிடத்த ற்குப் ேபாய் எட்டுக றவைரக்கும் இவர்கள் யூதருைடய மூப்பரின்
ேவைலையத் தைடெசய்யாதபடி, அவர்களுைடய ேதவனின் கண் அவர்கள்ேமல்
ைவக்கப்பட்டிருந்தது; அப்ெபாழுது இைதக்குறத்து அவர்கள் ெசான்ன
மறுெமாழிையக்கடிதத்தல்எழுதயனுப்பனார்கள்.

6 நத க்கு இந்தப்புறத்தலிருக்கற தத்னாய் என்னும் ேதசாத பதயும்,
ேசத்தார் ெபாஸ்னாயும், நத க்கு இப்புறத்தலிருக்கற அப்பற்சாக யரான
அவனுடன் இருந்தவர்களும், ராஜாவாகய தரியுவற்கு எழுதயனுப்பன
கடிதத்தன் நகலாவது: 7 ராஜாவாகய தரியுவற்கு முழு சமாதானமும்
உண்டாவதாக. 8 நாங்கள் யூத நாட்டிலுள்ள மகா ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்குப்
ேபாேனாம்; அது ெபருங்கற்களால் கட்டப்படுக றது; மதல்களின்ேமல் நீண்ட
மரங்கள் ைவக்கப்பட்டு, அந்த ேவைல ஒழுங்காக நடந்து, அவர்களுக்குக்
ைககூடிவருகறெதன்பது ராஜாவுக்குத் ெதரிந்தருப்பதாக. 9 அப்ெபாழுது
நாங்கள் அவர்கள் மூப்பர்கைள ேநாக்க : இந்த ஆலயத்ைதக் கட்டவும், இந்த
மதைல எடுப்ப க்கவும் உங்களுக்குக் கட்டைளய ட்டது யார் என்று ேகட்ேடாம்.
10 இதுவுமல்லாமல், அவர்களுக்குள்ேள தைலவர்களான மனிதர்கள் யார் என்று
உமக்கு எழுத ெதரியப்படுத்த, அவர்களுைடய ெபயர்கள் என்னெவன்றும்
ேகட்ேடாம். 11 அவர்கள் எங்களுக்கு மறுெமாழியாக: நாங்கள் பரேலாகத்த ற்கும்
பூேலாகத்த ற்கும் ேதவனாக இருக்க றவைரப் பன்பற்றுகறவர்களாக இருந்து,
இஸ்ரேவலின் ெபரிய ராஜா ஒருவன் அேநக வருடங்களுக்குமுன்ேன
கட்டிமுடித்த இந்த ஆலயத்ைத நாங்கள் மறுபடியும் கட்டுக ேறாம். 12 எங்கள்
முற்ப தாக்கள் பரேலாகத்தன் ேதவைனக் ேகாபப்படுத்தயதால், அவர்
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இவர்கைளப் பாப ேலான் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார் என்னும் கல்ேதயன்
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அவன் இந்த ஆலயத்ைத இடித்து, ஜனத்ைதப்
பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபானான். 13 ஆனாலும் பாப ேலான் ராஜாவாகய
ேகாேரசன்முதலாம்வருடத்த ேலேகாேரஸ்ராஜாேதவனுைடயஇந்தஆலயத்ைதக்
கட்டுவதற்குகட்டைளய ட்டார். 14ேநபுகாத்ேநச்சார்எருசேலம்ேதவாலயத்தலிருந்து
எடுத்து, பாப ேலான் ேகாவலில் ெகாண்டுேபாய் ைவத்தருந்த ேதவனுைடய
ஆலயத்தன் ெபான், ெவள்ளித் தட்டுமுட்டுகைளயும் ராஜாவாகய ேகாேரஸ்
பாப ேலான் ேகாவலிலிருந்து எடுத்து. அவர் ேதசத்து ஆளுனராக ஏற்படுத்தய
ெசஸ்பாத்சாெரன்னும் ெபயருள்ளவனிடத்தல் அைவகைள ஒப்பைடத்து,
15 அவைன ேநாக்க : நீ இந்தத் தட்டுமுட்டுகைள எடுத்து, எருசேலமில்
இருக்கும் ேதவாலயத்த ற்குக் ெகாண்டுேபா; ேதவனுைடய ஆலயம் அதன்
இடத்த ேல கட்டப்படேவண்டும் என்றார். 16 அப்ெபாழுது அந்த ெசஸ்பாத்சார்
வந்து, எருசேலமிலுள்ள ேதவனுைடய ஆலயத்தன் அஸ்தபாரத்ைதப்
ேபாட்டான்; அந்தநாள்முதல் இதுவைரக்கும் அது கட்டப்பட்டுவருகறது; அது
இன்னும் நைறவைடயவல்ைல என்றார்கள். 17 இப்ெபாழுதும் ராஜாவுக்கு
ச த்தமாயருந்தால், எருசேலமிலுள்ள ேதவனுைடய ஆலயத்ைதக் கட்ட,
ராஜாவாகய ேகாேரஸ் கட்டைளய ட்டதுண்ேடா என்று பாப ேலானில் இருக்க ற
ராஜாவன் கஜானாவ ேல ஆராய்ந்து பார்க்கவும், இந்த வஷயத்தல்
ராஜாவனுைடய வருப்பம் என்னெவன்று எங்களுக்கு எழுதயனுப்பவும்,
கட்டைளய டவும்ேவண்டும்என்றுஎழுதயனுப்பனார்கள்.

அத்த யாயம் 6
தரியு ராஜாவன்கட்டைள

1 அப்ெபாழுது ராஜாவாகய தரியு இட்ட கட்டைளயன்படிேய பாப ேலான்
கஜானாவலுள்ள பத்த ர அைறைய ேசாத த்தார்கள். 2 ேமதய நாட்டிலிருக்க ற
அக்ேமதா பட்டணத்தன் அரண்மைனயேல ஒரு சுருள் கைடத்தது;
அத ேல எழுதயருந்த வ பரமாவது: 3 ராஜாவாகய ேகாேரசன் முதலாம்
வருடத்தல், ேகாேரஸ் ராஜா எருசேலமிலிருந்த ேதவாலயத்ைதக்குற த்து இட்ட
கட்டைள என்னெவன்றால்: ேதவாலயமானது பலிெசலுத்தவந்த இடத்த ேல
கட்டேவண்டும்; அதன் அஸ்தபாரங்கள் பலமாயருக்கேவண்டும்; அது
அறுபதுமுழ உயரமும், அறுபதுமுழ அகலமுமாக இருக்கேவண்டும். 4 அது
மூன்று வரிைச ெபருங்கற்களாலும், ஒரு மாடிவரிைச புது நீண்டகற்களாக
கட்டேவண்டும்; அதற்காக ஆகும் ெசலவு ராஜாவன் அரண்மைனயலிருந்து
ெகாடுக்கப்படேவண்டும். 5 அன்றயும் ேநபுகாத்ேநச்சார் எருசேலமின்
ஆலயத்தலிருந்து எடுத்து, பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுவந்த ேதவனுைடய
ஆலயத்த ற்குரியெபான்ெவள்ளிப்ெபாருட்கள்எருசேலமிலுள்ளேதவாலயமாகய
தங்களுைடய இடத்த ற்குப் ேபாய்ேசருவதற்குத் தரும்பக் ெகாடுக்கேவண்டும்;
அைவகைள ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாங்கள் என்று
எழுதப்பட்டிருந்தது. 6 அப்ெபாழுது தரியு ராஜா எழுதயனுப்பனதாவது:
இப்ெபாழுதும், நத க்கு மறுபுறத்தலிருக்கற ஆளுனராகய தத்னாயும்
ேசத்தார் ெபாஸ்னாயுமாகய நீங்களும், நத க்கு மறுபுறத்தலிருக்கற
அத காரிகளானஉங்களுைடயகூட்டாளிகளானஅைனவரும்அந்தஇடத்ைதவ ட்டு
வலகயருங்கள். 7 ேதவனுைடய ஆலயத்தன் ேவைலைய அவர்கள் ெசய்யட்டும்,
யூதருைடய அத பதயும், மூப்பர்களும், ேதவனுைடய ஆலயத்ைத அதன்
இடத்த ேல கட்டுவார்களாக. 8 ேதவனுைடய ஆலயத்ைத யூத மூப்பர்கள் கட்டும்
வஷயத்தல் நீங்கள்அவர்களுக்குெசய்யத்தக்கதாக, நம்மால்உண்டானகட்டைள
என்னெவன்றால், அந்த மனிதர்களுக்குத் தைட ஏற்படாமலிருக்க, நத க்கு
மறுபுறத்தல் வாங்கப்படும் வரிைய ராஜாவன் பணத்த ேல அவர்களுக்குத்
தாமதமில்லாமல் ஆகும் ெசலைவக் ெகாடுக்கேவண்டும். 9 பரேலாகத்தன்
ேதவனுக்கு சர்வாங்க தகனபலிகைள ெசலுத்தத் ேதைவயான இளங்காைளகள்,
ஆட்டுக்கடாக்கள், ஆட்டுக்குட்டிகள், ேகாதுைம, உப்பு, த ராட்ைசரசம், எண்ெணய்
ஆகயைவ அனுதனம் அவர்கள் ேகட்க ற வதத்தல் குைறயல்லாமல்
ெகாடுக்கேவண்டும். 10 எருசேலமில் இருக்க ற ஆசாரியர்கள் பரேலாகத்தன்
ேதவனுக்கு சுகந்த வாசைனயான பலிகைளச் ெசலுத்த , ராஜாவுக்கும்
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அவருைடய மகன்களுக்கும் நீண்ட ஆயுளுடன் வாழ ேவண்டுதல் ெசய்ய இப்படிச்
ெசய்யேவண்டும். 11 பன்னும் நம்மால் ப றக்கும் கட்டைள என்னெவன்றால்: எந்த
மனிதனாவது இந்தக் கட்டைளைய மாற்றனால், அவனுைடய வீட்டிலிருந்து
ஒரு நீண்ட கல் படுங்க நாட்டப்பட்டு, அவன் அதல் தூக்க ப்ேபாடப்படவும்,
அதனால் அவனுைடய வீடு குப்ைபேமடாவதாக. 12ஆைகயால் இைத மாற்றவும்,
எருசேலமிலுள்ள ேதவனுைடய ஆலயத்ைதக் ெகடுக்கவும், தங்கள் ைகைய
நீட்டப்ேபாக ற சகல ராஜாக்கைளயும், அைனத்து மக்கைளயும் தம்முைடய
நாமத்ைதஅங்ேகவளங்கச்ெசய்த ேதவன்அழிப்பாராக; தரியுவாகய நாம்இந்தக்
கட்டைளையக் ெகாடுத்ேதாம்; இதன்படி ஜாக்க ரைதயாக ெசய்யேவண்டும் என்று
எழுதயனுப்பனான்.

ேதவாலயம்கட்டிமுடிக்கப்படுதலும்அதன்ப ரதஷ்ைடயும்
13 அப்ெபாழுது நத க்கு இந்தப்புறத்தலிருக்கற ஆளுனராகய தத்னாயும்,

ேசத்தார் ெபாஸ்னாயும், அவர்களின் கூட்டாளிகளும், தரியு ராஜா கட்டைளய ட்ட
ப ரகாரம் ஜாக்க ரைதயாக ெசய்தார்கள். 14 அப்படிேய யூதரின் மூப்பர்கள்
கட்டினார்கள்; தீர்க்கதரிச யாக ய ஆகாயும் இத்ேதாவன் மகனாகய சகரியாவும்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லிவந்தபடியனால் அவர்களுைடய காரியம் ைககூடிவந்தது;
அவர்கள் இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய கட்டைளயன்படியும், ேகாேரஸ், தரியு,
ெபர்ச யாவன் ராஜாவாகய அர்தசஷ்டா என்பவர்களுைடய கட்டைளயன்படியும்
அைதக் கட்டி முடித்தார்கள். 15 ராஜாவாகய தரியு அரசாளுகற ஆறாம்
வருடம் ஆதார் என்னும் மாதத்தன் மூன்றாம் ேததய ேல அந்த ஆலயம் கட்டி
முடிக்கப்பட்டது. 16 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் மக்களும், ஆசாரியர்களும்,
ேலவயர்களும், சைறயருப்பலிருந்துவந்த மற்றவர்களும், ேதவனுைடயஆலயப்
ப ரதஷ்ைடையசந்ேதாஷமாகக்ெகாண்டாடினார்கள். 17ேதவனுைடயஆலயத்தன்
ப ரதஷ்ைடக்காக நூறு காைளகைளயும், இருநூறு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும்,
நானூறு ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களுைடய
இலக்கத்தன்படிேய, இஸ்ரேவல் அைனத்தன் பாவநவாரணபலிக்காகப்
பன்னிரண்டு ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கைளயும் பலிய ட்டு, 18 ேமாேசயன்
புத்தகத்தல் எழுதயருக்க றபடிேய, அவர்கள் எருசேலமிலுள்ள ேதவனுைடய
ஆராதைனக்ெகன்று ஆசாரியர்கைள அவர்களுைடய ப ரிவுகளின்படியும்,
ேலவயர்கைளஅவர்கள்முைறவரிைசகளின்படியும் நறுத்தனார்கள்.

பஸ்கா பண்டிைக
19 சைறயருப்பலிருந்து வந்தவர்கள் முதலாம் மாதம் பதனான்காம்

ேததய ேல பஸ்காைவயும் ஆசரித்தார்கள். 20 ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும்
ஒருமனப்பட்டுத் தங்கைள சுத்தம் ெசய்துெகாண்டதால், எல்ேலாரும்
சுத்தமாயருந்து, சைறயருப்பலிருந்து வந்தவர்கள் எல்ேலாருக்காகவும்,
ஆசாரியர்களான தங்களுைடய சேகாதரர்களுக்காகவும், தங்களுக்காகவும்
பஸ்காவன் ஆட்டுக்குட்டிகைள அடித்தார்கள். 21அப்படிேய சைறயருப்பலிருந்து
தரும்பவந்த இஸ்ரேவல் மக்களும், இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
நாடும்படி, பூேலாக ஜாத களின் அசுத்தத்ைதவ ட்டு, அவர்களண்ைடய ேல
ேசர்ந்த அைனவரும் அைதச் சாப்ப ட்டு, 22 புளிப்ப ல்லாத அப்பப்பண்டிைகைய
ஏழுநாட்களாக சந்ேதாஷத்துடேன ஆசரித்தார்கள்; ெயேகாவா அவர்கைள
மக ழ்ச்ச யாக்க , அவர்களுைடய ைககைள இஸ்ரேவலின் ேதவன் என்னும்
ேதவனுைடய ஆலயத்தன் ேவைலய ேல பலப்படுத்தத்தக்கதாக அசீரியருைடய
ராஜாவன்*இருதயத்ைதஅவர்களிடம் சார்ந்தருக்கப்பண்ணினார்.

அத்த யாயம் 7
எஸ்றா எருசேலமுக்குவருதல்

1 இந்தக் காரியங்களுக்குப்பன்பு, ெசராயாவன் மகனாகய எஸ்றா,
ெபர்ச யாவன் ராஜாவாகய அர்தசஷ்டா அரசாளுகற காலத்த ேல
பாப ேலானிலிருந்து வந்தான்; இந்தச் ெசராயா அசரியாவன் மகன், இவன்
இல்க்கயாவன் மகன், 2 இவன் சல்லூமின் மகன், இவன் சாேதாக்கன் மகன்,

* அத்த யாயம் 6:22 6:22இதுெபர்ச யா ராஜாைவத்தான்குறக்க றது, பாப ேலானியர்களால்ைகப்பற்றனப்
ப றகுெபர்ச யர்களால்ைகப்பற்றப்பட்டது
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இவன் அகதூபன் மகன், 3 இவன் அமரியாவன் மகன், இவன் அசரியாவன்
மகன், இவன் ெமராேயாதன் மகன், 4 இவன் ெசராக யாவன் மகன், இவன்
ஊசயன் மகன், இவன் புக்கயன் மகன், 5 இவன் அபசுவாவன் மகன்,
இவன் பெனகாசன் மகன், இவன் எெலயாசாரின் மகன், இவன் ப ரதான
ஆசாரியனான ஆேரானின் மகன். 6 இந்த எஸ்றா இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவாஅருளியேமாேசயன்நயாயப்ப ரமாணத்த ேலேதறனேவதபாரகனாக
இருந்தான்; அவனுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய கரம் அவன்ேமல்
இருந்ததால், அவன் ேகட்டைவகைளெயல்லாம் ராஜா அவனுக்குக் ெகாடுத்தான்.
7 அவனுடன் இஸ்ரேவல் மக்களிலும், ஆசாரியர்களிலும், ேலவயர்களிலும்,
பாடகர்களிலும், வாசல் காவலாளர்களிலும், ந தனீமியரிலும், ச லர் அர்தசஷ்டா
ராஜாவன் ஏழாம் வருடத்த ேல எருசேலமுக்குப் ேபானார்கள். 8 ஐந்தாம்
மாதத்தல் அவன் எருசேலமுக்கு வந்தான்; அது அந்த ராஜாவன் ஏழாவது
வருடத்தன் ஆட்சயாக இருந்தது. 9 முதலாம் மாதம் முதல் ேததய ேல அவன்
பாப ேலானிலிருந்து பயணமாகப் புறப்பட்டு, ஐந்தாம் மாதம் முதல்ேததய ேல
தன் ேதவனுைடய தயவுள்ள கரம் தன்ேமலிருந்ததால் எருசேலமுக்கு வந்தான்.
10 ெயேகாவாவுைடய ேவதத்ைத ஆராயவும், அதன்படி ெசய்யவும், இஸ்ரேவலிேல
கட்டைளகைளயும் நீத நயாயங்கைளயும் உபேதச க்கவும், எஸ்றா தன்
இருதயத்ைதப் பக்குவப்படுத்தயருந்தான்.

ராஜாவாகயஅர்தசஷ்டா எஸ்றாவுக்குஎழுதனகடிதம்
11ெயேகாவாவுைடயகற்பைனகளின்வார்த்ைதகளிலும்,அவர்இஸ்ரேவலுக்குக்

ெகாடுத்த கட்டைளகளிலும், படித்துத் ேதறன ேவதபாரகனாகய எஸ்றா
என்னும் ஆசாரியனுக்கு, ராஜாவாகய அர்தசஷ்டா ெகாடுத்த கடிதத்தன்
நகலாவது: 12 ராஜாத ராஜாவாகய அர்தசஷ்டா பரேலாகத்தன் ேதவனுைடய
நயாயப்ப ரமாணத்ைதப் ேபாத க்க ற உத்தம ேவதபாரகனாகய எஸ்றா
என்னும் ஆசாரியனுக்குப் பூரண சமாதானமுண்டாக வாழ்த்த எழுதுகறது
என்னெவன்றால்: 13 நம்முைடய ராஜ்ஜியத்தல் இருக்க ற இஸ்ரேவல்
மக்களிலும், அதன் ஆசாரியர்களிலும், ேலவயர்களிலும், உன்னுடன்
எருசேலமுக்குப் ேபாக வருப்பமாயருக்க ற அைனவரும் ேபாகலாம் என்று
நம்மாேல உத்த ரவ டப்படுக றது. 14 நீ உன் ைகயலிருக்கற உன் ேதவனுைடய
நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி, யூதாைவயும் எருசேலைமயும் வ சாரித்து நடத்தவும்,
15 ராஜாவும் அவருைடய மந்த ரிகளும் எருசேலமில் குடியருக்க ற இஸ்ரேவலின்
ேதவனுக்கு மனவருப்பத்துடன் ெகாடுத்த ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும்,
16 பாப ேலான் ேதசெமங்கும் உனக்குக் கைடக்கும் எல்லா ெவள்ளிையயும்
ெபான்ைனயும், உன்னுைடய மக்களும் ஆசாரியர்களும் எருசேலமிலுள்ள
தங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்ெகன்று மனஉற்சாகமாகக் ெகாடுக்கும்
காணிக்ைககைளயும் நீ ெகாண்டுேபாகவும், நீ ராஜாவனாலும் அவருைடய
ஏழு மந்த ரிகளாலும் அனுப்பப்படுக றாய். 17 ஆைகயால் அந்தப் பணத்தால் நீ
தாமதமின்ற காைளகைளயும், ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்,
அைவகளுக்குரிய ேபாஜனபலிகைளயும், பானபலிகைளயும் வாங்க ,
அைவகைள எருசேலமிலுள்ள உங்கள் ேதவனுைடயஆலயத்து பலிபீடத்தன்ேமல்
ெசலுத்துவாயாக. 18 மீதயான ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும்ெகாண்டு
ெசய்யேவண்டியது இன்னெதன்று உனக்கும் உன் சேகாதரர்களுக்கும்
நலமாகத் ேதான்றுகறபடி அைத உங்கள் ேதவனுைடய ச த்தத்தன்படிேய
ெசய்யுங்கள். 19 உன் ேதவனுைடய ஆலயத்தன் ஆராதைனக்காக உனக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்ட ெபாருட்கைளயும் நீ எருசேலமின் ேதவனுைடய சந்ந தயல்
ஒப்புவக்கேவண்டும். 20 பன்னும் உன் ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்கு
அவசயமாகக் ெகாடுக்கேவண்டியருப்பைத, நீ ராஜாவன் கஜானாவலிருந்து
வாங்க க் ெகாடுப்பாயாக. 21 நத க்கு அப்புறத்தலிருக்கற அைனத்து
ெபாருளாளர்களுக்கும் அர்தசஷ்டா என்னும் ராஜாவாகய நாம் இடுகற கட்டைள
என்னெவன்றால், பரேலாகத்தன் ேதவனுைடய நயாயப்ப ரமாணத்ைதப்
ேபாத க்கும்ேவதபாரகனாகயஎஸ்றாஎன்னும்ஆசாரியன்,நூறுதாலந்துெவள்ளி,
நூறுகலம் ேகாதுைம, நூறுகலம் த ராட்ைசரசம், நூறுகலம் எண்ெணய்வைர,
உங்களிடம் ேகட்க ற எல்லாவற்ைறயும், 22 ேவண்டிய உப்ைபயும், தாமதமில்லாமல்
ெகாடுக்கவும், 23 பரேலாகத்தன் ேதவனுைடய கற்பைனயன்படிேய, எது
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ேதைவயாயருக்குேமாஅதுெவல்லாம் பரேலாகத்தன்ேதவனுைடயஆலயத்த ற்கு
கவனமாக ெசலுத்தப்படவும் ேவண்டும்; ராஜாவும் அவருைடய மகன்களும்
ஆளும் ேதசத்தன்ேமல் கடுங்ேகாபம் ஏன் வரேவண்டும். 24 பன்னும்
ஆசாரியர்களும், ேலவயர்களும், பாடகர்களும், வாசல் காவலாளர்களும்,
ந தனீமியரும், ேதவனுைடயஆலயத்தன்பணிவைடக்காரருமானஒருவன்ேமலும்
எந்தெவாரு வரிையயும் சுமத்தக்கூடாெதன்று அவர்கைளக்குறத்து உங்களுக்குத்
ெதரியப்படுத்துக ேறாம். 25 ேமலும் நத க்கு மறுபுறத்தலிருந்து உன் ேதவனுைடய
நயாயப்ப ரமாணங்கைள அறந்த அைனத்து மக்கைளயும் நயாயம் வ சாரிக்கத்
தகுதயுள்ள அறஞர்கைளயும், நயாயாத பத கைளயும், எஸ்றாவாகய நீ
உன்னிலுள்ள உன் ேதவனுைடய ஞானத்தன்படிேய ஏற்படுத்துவாயாக;
அந்தப் ப ரமாணங்கைள அறயாதவர்களுக்கு அைவகைளப் ேபாத க்கவும்
ேவண்டும். 26 உன் ேதவனுைடய நயாயப்ப ரமாணத்தன்படிேயயும்,
ராஜாவனுைடய நயாயப்ப ரமாணத்தன்படிேயயும் ெசய்யாதவெனவனும் உடேன
மரணத்துக்காகலும், நாடு கடத்தப்படுதலுக்காகலும், அபராதத்துக்காகலும்,
காவலுக்காகலும்தீர்க்கப்பட்டுத்தண்டிக்கப்படக்கடவன்என்றுஎழுதயருந்தது.

27 எருசேலமிலுள்ள ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைத அலங்கரிக்க, இப்படிப்பட்ட
ேயாசைனைய ராஜாவன் இருதயத்தல் அருளி, ராஜாவுக்கும் அவருைடய
மந்த ரிகளுக்கும் ராஜாவன் ைகக்குள்ளான பலத்த எல்லா மகாப்ப ரபுக்களுக்கும்
முன்பாக எனக்கு தயவு கைடக்கச் ெசய்த எங்கள் ப தாக்களின் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம். 28அப்படிேய என் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
கரம் என்ேமல் இருந்ததால் நான் த டன்ெகாண்டு, இஸ்ரேவலில் சல
தைலவர்கைளஎன்னுடன்வரும்படி ேசர்த்துக்ெகாண்ேடன்.

அத்த யாயம் 8
எஸ்றாவுடன்தரும்பவந்தவம்சத்தைலவர்களின்அட்டவைண

1 அர்தசஷ்டா ராஜா அரசாளும் காலத்தல் பாப ேலானிலிருந்து என்னுடன்
வந்த தங்கள் ப தாக்களுைடய வம்சங்களின் தைலவர்களும் அவர்கள் வம்ச
அட்டவைணகளுமாவன: 2 ப ெனகாசன் மகன்களில் ெகர்ேசாம், இத்தாமாரின்
மகன்களில்தானிேயல்,தாவீதன்மகன்களில்அத்தூஸ், 3பாேராஷன்மகன்களில்
ஒருவனான ெசக்கனியாவன் மகன்களில் சகரியாவும், அவனுடன் வம்ச
அட்டவைணயல் எழுதயருக்க ற 150 ஆண்மக்களும், 4 பாகாத்ேமாவாபன்
மகன்களில் ெசரக யாவன் மகனாகய எலிேயானாயும், அவனுடன் 200
ஆண்மக்களும், 5ெசக்கனியாவன் மகன்களில் யகச ேயலின் மகனும், அவனுடன்
300 ஆண்மக்களும், 6ஆதீனின் மகன்களில் ேயானத்தானின் மகனாகய ஏேபதும்,
அவனுடன் 50 ஆண்மக்களும், 7 ஏலாமின் மகன்களில் அதலியாவன் மகனாகய
எஷாயாவும், அவனுடன் 70 ஆண்மக்களும், 8 ெசபதயாவன் மகன்களில்
மிகாேவலின் மகனாகய ெசபத்தயாவும், அவனுடன் 80 ஆண்மக்களும்,
9 ேயாவாபன் மகன்களில் ெயக ேயலின் மகனாகய ஒபதயாவும், அவனுடன்
218 ஆண்மக்களும், 10 ெசேலாமித்தன் மகன்களில் ெயாச ப யாவன் மகனும்,
அவனுடன் 160 ஆண்மக்களும், 11 ெபபாயன் மகன்களில் ெபபாயன் மகனாகய
சகரியாவும், அவனுடன் 28 ஆண்மக்களும், 12 அக்காதன் மகன்களில்
காத்தானின் மகனாகய ேயாகனானும், அவனுடன் 110 ஆண்மக்களும்,
13அேதானிகாமின் கைடச புத்த ரரான எலிப்ெபேலத், ஏெயல், ெசமாயா என்னும்
ெபயர்களுள்ளவர்களும், அவர்களுடன் 60 ஆண்மக்களும், 14 ப க்வாயன்
மகன்களில்ஊத்தாயும், சபூதும்,அவர்களுடன் 70ஆண்மக்களுேம.

எருசேலமுக்குத்தரும்புதல்
15 இவர்கைள நான் அகாவாவுக்கு ஓடுகற நத க்கு அருகல்

கூட்டிக்ெகாண்டுேபாேனன்; அங்ேக மூன்று நாட்கள் தங்கயருந்ேதாம்; நான்
மக்கைளயும் ஆசாரியர்கைளயும் பார்ைவயடும்ேபாது, ேலவயன் புத்த ரரில்
ஒருவைரயும் அங்ேக காணவல்ைல. 16 ஆைகயால் நான் எலிேயசர், அரிேயல்,
ெசமாயா, எல்நாத்தான், யாரிப், எல்நாத்தான், நாத்தான், சகரியா, ெமசுல்லாம்
என்னும் தைலவைரயும், ேயாயாரிப், எல்நாத்தான் என்னும் புத்த மான்கைளயும்
அைழப்ப த்து, 17 கச ப்ப யா என்னும் இடத்தலிருக்கற தைலவனாகய
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இத்ேதாவ டத்த ற்குச் ெசய்த ெகாண்டுேபாக அவர்களுக்குக் கற்ப த்து,
நமது ேதவனுைடய ஆலயத்துப் பணிவைடக்காரர்கைள எங்களிடத்த ற்கு
அைழத்துவரும்படி, அவர்கள் கச ப்பயா என்னும் இடத்தலிருக்கற தங்கள்
சேகாதரனாகய இத்ேதாவுக்கும், ந தனீமியர்களுக்கும் ெசால்லேவண்டிய
வார்த்ைதகைளச்ெசால்லிக்ெகாடுத்ேதன். 18அவர்கள்எங்கள்ேமல்இருந்தஎங்கள்
ேதவனுைடய தையயுள்ள கரத்தன்படிேய, இஸ்ரேவலுக்குப் ப றந்த ேலவயன்
மகனாகய மேகலியன் மகன்களில் புத்தயுள்ள மனிதனாகய ெசெரப யாவும்
அவனுைடய மகன்களும் சேகாதரர்களுமான பதெனட்டுப்ேபைரயும்,
19 ெமராரியரின் மகன்களில் எஷாயாவும் அவனுடன் அஷபயாவும் அவனுைடய
சேகாதரர்களும் அவர்கள் மகன்களுமான இருபதுேபைரயும், 20 தாவீதும்
ப ரபுக்களும் ேலவயர்களுக்குப் பணிவைடக்காரர்களாக ைவத்த ந தனீமியரில்
220 ேபைரயும், எங்களிடத்தல் அைழத்துக்ெகாண்டு வந்தார்கள்; அவர்கள்
எல்ேலாருைடய ெபயர்களும் குறக்கப்பட்டன. 21 அப்ெபாழுது நாங்கள் எங்கள்
ேதவனுக்கு முன்பாக எங்கைளத் தாழ்த்துகறதற்கும், எங்களுக்காகவும்
எங்கள் பள்ைளகளுக்காகவும் எங்கள் அைனத்து ெபாருட்களுக்காகவும்
ெசவ்ைவயான வழிையத் ேதடுக றதற்கும், நான் அங்ேக அந்த அகாவா
நத க்கு அருகல் உபவாசத்ைத அறவத்ேதன். 22 வழிய ேல எத ரிைய
வலக்க , எங்களுக்குத் துைணெசய்யும்படி, நான் ராஜாவனிடத்தல்
ேசவகைரயும் குதைரவீரர்கைளயும் ேகட்க ெவட்கப்பட்டிருந்ேதன்; எங்கள்
ேதவனுைடய கரம் தம்ைமத் ேதடுக ற எல்ேலார்ேமலும் அவர்களுக்கு
நன்ைமயாக இருக்க றெதன்றும், அவருைடய வல்லைமயும் அவருைடய
ேகாபமும் அவைரவ ட்டு வலகுகறவர்கள் எல்ேலார்ேமலும் இருக்கறெதன்றும்,
நாங்கள் ராஜாவுக்குச் ெசால்லியருந்ேதாம். 23 அப்படிேய நாங்கள்
உபவாசம்ெசய்து, எங்கள் ேதவனிடத்த ேல அைதத் ேதடிேனாம்; எங்கள்
வண்ணப்பத்ைதக் ேகட்டருளினார். 24 பன்பு நான் ஆசாரியர்களின் தைலவரிேல
பன்னிரண்டுேபராக ய ெசெரப யாைவயும், அஷபயாைவயும், அவர்களுைடய
சேகாதரர்களிேல பத்துப்ேபைரயும் ப ரித்ெதடுத்து, 25 ராஜாவும், அவருைடய
ஆேலாசைனக்காரர்களும், அவருைடய ப ரபுக்களும், அங்ேகயருந்த அைனத்து
இஸ்ரேவலரும், எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்துக்ெகன்று எடுத்துக்ெகாடுத்த
காணிக்ைகயாகய ெவள்ளிையயும், ெபான்ைனயும், ெபாருட்கைளயும்
அவர்களிடத்தல் எைடேபாட்டுக் ெகாடுத்ேதன். 26 அவர்கள் ைகய ேல
நான் 650 தாலந்து ெவள்ளிையயும், 100 தாலந்து நைறயான ெவள்ளிப்
ெபாருட்கைளயும், 100 தாலந்து ெபான்ைனயும், 27 1,000 தங்கக்காசு ெபறுமான
20 ெபாற்கண்ணங்கைளயும்*, ெபான்ைனப்ேபால எண்ணப்பட்ட பளபளப்பான
இரண்டு நல்ல ெவண்கலப் பாத்த ரங்கைளயும் எைடேபாட்டுக்ெகாடுத்து,
28 அவர்கைள ேநாக்க : நீங்கள் ெயேகாவாவுக்குப் பரிசுத்தமானவர்கள்;
இந்தப் ெபாருட்களும், உங்கள் ப தாக்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
மனஉற்சாகமாகச் ெசலுத்தப்பட்ட இந்த ெவள்ளியும், இந்தப் ெபான்னும்
பரிசுத்தமானைவகள். 29 நீங்கள் அைத எருசேலமிலிருக்க ற ேதவனுைடய
ஆலயத்தன் அைறகளில் ஆசாரியர்கள் ேலவயருைடய ப ரபுக்களுக்கும்,
இஸ்ரேவலுைடய வம்சத்தைலவர்களுக்கும் முன்பாக எைடேபாட்டு
ஒப்புவக்கும்வைர வழிப்பாயருந்து, அைதக் காத்துக்ெகாள்ளுங்கள் என்ேறன்.
30 அப்படிேய அந்த ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும், அந்த ெவள்ளிையயும்
ெபான்ைனயும் ெபாருட்கைளயும் எருசேலமிலிருக்க ற எங்கள் ேதவனுைடய
ஆலயத்த ற்குக்ெகாண்டுேபாகும்படிக்கு, எைடேபாட்டுெகாண்டார்கள்.

31 நாங்கள் எருசேலமுக்குப்ேபாக, முதலாம் மாதம் பன்னிரண்டாம் ேததய ேல,
அகாவா நதையவ ட்டுப் பயணம் புறப்பட்ேடாம்; எங்கள் ேதவனுைடய கரம்
எங்கள்ேமலிருந்து, வழிய ேல எத ரியன் ைகக்கும், பதவருக்க றவர்களின்
ைகக்கும் எங்கைளத் தப்புவத்தது. 32 நாங்கள் எருசேலமுக்கு வந்து, அங்ேக
மூன்றுநாட்கள் இருந்தபன்பு, 33 நான்காம் நாளிேல அந்த ெவள்ளியும் ெபான்னும்
ெபாருட்களும், எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்தல் ஆசாரியனாகய உரியாவன்
மகன் ெமெரேமாத்தன்ைகயலும், ப ெனகாசன் மகன் எெலயாசாரின் ைகயலும்,
எல்லாவற்றற்கும் இருந்த நைறயன்படிேயயும் எைடேபாட்டு, ஒப்புவக்கப்பட்டது;
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ெயசுவாவன் மகன் ேயாசபாத்தும், பன்னூயன் மகன் ெநாவதயாவும்
என்கற ேலவயர்களும் அவர்களுடன் இருந்தார்கள். 34 அந்த நைறெயல்லாம்
அக்காலத்தல் எழுதப்பட்டது. 35 சைறப்பட்டு மீண்டவர்கள் இஸ்ரேவலின்
ேதவனுக்குச் சர்வாங்க தகனபலிகளாக இஸ்ரேவல் அைனத்தனிமித்தம்
12 காைளகைளயும், 96 ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், 77 ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்,
பாவநவாரணத்துக்காகப் 12 ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கைளயும் பலிய ட்டு,
அைவெயல்லாம் ெயேகாவாவுக்கு சர்வாங்கதகனபலியாகச் ெசலுத்தனார்கள்.
36 பன்பு ராஜாவன் ஆைணகைள நத க்கு இப்புறத்தலிருக்கற ராஜாவன்
ேதசாத பத களுக்கும் அதகாரிகளுக்கும் ஒப்புவத்தார்கள்; அப்ெபாழுது அவர்கள்
மக்களுக்கும் ேதவனுைடயஆலயத்த ற்கும்உதவயாகஇருந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 9
கலப்புத் தருமணத்ைதக்குறத்துஎஸ்றாவன்ெஜபம்

1 இைவகள் ெசய்து முடிந்தபன்பு, ப ரபுக்கள் என்னிடம் வந்து: இஸ்ரேவல்
மக்களும், ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும் ஆகய இவர்கள், கானானியர்கள்,
ஏத்தயர்கள், ெபரிச யர்கள், எபூசயர்கள், அம்ேமானியர்கள், ேமாவாப யர்கள்,
எக ப்தயர்கள், அம்ேமாரியர்கள் என்னும் இந்த ேதசங்களின் மக்களுக்கும்,
அவர்களுைடய அருவருப்புகளுக்கும் வலகயருக்கவல்ைல. 2 எப்படிெயன்றால்,
அவர்களுைடய மகள்களிேல தங்களுக்கும் தங்கள் மகன்களுக்கும் ெபண்கைளத்
தருமணம் ெசய்துெகாண்டார்கள்; இப்படிேய பரிசுத்த வம்சம்*ேதசங்களின்
மக்கேளாேட கலந்துவ ட்டது; ப ரபுக்களின் ைகயும், அதகாரிகளின் ைகயும்,
இந்தக் குற்றத்தல் முந்தனதாயருக்க றது என்றார்கள். 3 இந்தக் காரியத்ைத
நான் ேகட்டெபாழுது, என் ஆைடையயும் என் சால்ைவையயும் நான் கழித்து,
என் தைலயலும் என் தாடியலுமுள்ள முடிையப் படுங்க த் தைகத்தவனாக
உட்கார்ந்தருந்ேதன். 4 அப்ெபாழுது சைறயருப்பலிருந்து வந்தவர்களுைடய
குற்றத்தன் காரணமாக இஸ்ரேவலுைடய ேதவனின் வார்த்ைதகளுக்கு
நடுங்குகற அைனவரும் என்னுடன் கூடிக்ெகாண்டார்கள்; நாேனா மாைல பலி
ெசலுத்தப்படும்வைர தைகத்தவனாக உட்கார்ந்துெகாண்டிருந்ேதன். 5 மாைல
பலி ெசலுத்தப்படும் ேநரத்த ேல நான் துக்கத்ேதாேட எழுந்து, க ழித்துக்ெகாண்ட
ஆைடேயாடும் சால்ைவேயாடும் முழங்காற்படிய ட்டு, என் ைககைள என்
ேதவனாகயெயேகாவாவுக்கு ேநராகவ ரித்து: 6என்ேதவேன, நான்என்முகத்ைத
என் ேதவனாகய உமக்கு முன்பாக ஏெறடுக்க ெவட்கப்பட்டுக் கலங்குக ேறன்;
எங்கள் அக்க ரமங்கள் எங்கள் தைலக்கு ேமலாகப் ெபருகனது; எங்கள்
குற்றம் வானம்வைர உயர்ந்துேபானது. 7 எங்கள் ப தாக்களின் நாட்கள்முதல்
இந்நாள்வைர நாங்கள் ெபரிய குற்றத்த ற்கு உள்ளாயருக்க ேறாம்; எங்கள்
அக்க ரமங்களினாேல நாங்களும், எங்கள் ராஜாக்களும், எங்கள்ஆசாரியர்களும்,
இந்நாளிலிருக்க றதுேபால, அந்நயேதச ராஜாக்களின்ைகய ேல, பட்டயத்த ற்கும்,
சைறயருப்புக்கும், ெகாள்ைளக்கும், ெவட்கத்த ற்கும் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்ேடாம்.
8 இப்ெபாழுதும் எங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா எங்களிேல தப்பன சலைர
மீதயாக ைவக்கவும், தம்முைடய பரிசுத்த ஸ்தலத்தல் எங்களுக்கு ஒரு
இடத்ைதக் ெகாடுக்கவும், இப்படிேய எங்கள் ேதவன் எங்கள் கண்கைளப்
ப ரகாசமைடயச் ெசய்து, எங்கள் அடிைமத்தனத்த ேல எங்களுக்குக் ெகாஞ்சம்
உய ர் ெகாடுக்கவும்,அவராேலெகாஞ்சேநரமாவதுகருைப கைடத்தது. 9நாங்கள்
அடிைமகளாயருந்ேதாம்; ஆனாலும் எங்கள் அடிைமத்தனத்த ேல எங்கள் ேதவன்
எங்கைளக் ைகவ டாமல், எங்களுக்கு உய ர்ெகாடுக்கவும்; நாங்கள் எங்கள்
ேதவனுைடய ஆலயத்ைதத் தரும்பக் கட்டி, பழுதைடந்த அைதப் புதுப்ப க்கவும்
எங்களுக்கு யூதாவலும் எருசேலமிலும் ஒரு ேவலிையக் கட்டைளயடும்படிக்கும்,
ெபர்ச யாவன் ராஜாக்களின் சமுகத்தல் எங்களுக்குத் தையகைடக்கச் ெசய்தார்.
10 இப்ெபாழுதும் எங்கள் ேதவேன, நாங்கள் இனி என்னெசால்லுேவாம்; ேதவரீர்
உமது ஊழியக்காரர்களாகய தீர்க்கதரிச கைளக்ெகாண்டு ேபாத த்த உமது
கற்பைனகைள வட்டுவ ட்ேடாம். 11 நீங்கள் குடிேயறுகறதற்கு உட்ப ரேவச க்கும்
ேதசமானது; ேதசாேதசங்களுைடய மக்களின் அசுத்தத்தனாலும், அவர்கள்
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அைத ஒரு முைனெதாடங்க மறுமுைனவைர நைறயச் ெசய்த அவர்களுைடய
அருவருப்புகளினாலும்அவர்களுைடயஅசுத்தத்தாலும்,தீட்டுப்பட்டதாயருக்க றது.
12ஆதலால் நீங்கள் பலத்துக்ெகாண்டு, ேதசத்தன் நன்ைமையச் சாப்ப ட்டு, அைத
ந த்தயகாலமாக உங்கள் பள்ைளகளுக்கு ெசாத்தாகப் பன்ைவக்கும்படிக்கு,
நீங்கள் உங்கள் மகள்கைள அவர்களுைடய மகன்களுக்குக் ெகாடுக்காமலும்,
அவர்களுைடய மகள்கைள உங்கள் மகன்களுக்குக் ெகாள்ளாமலும்,
அவர்களுைடய சமாதானத்ைதயும் நன்ைமையயும் ஒருக்காலும் நாடாமலும்
இருப்பீர்களாக என்றீேர. 13 இப்ெபாழுதும் எங்கள் ேதவேன, எங்கள் ெபால்லாத
ெசயல்களினாலும், எங்கள்ெபரிய குற்றத்தாலும், இைவகெளல்லாம் எங்கள்ேமல்
வந்தும், ேதவரீர் எங்கள் அக்க ரமத்த ற்குத்தக்க ஆக்கைனைய எங்களுக்கு
இடாமல், எங்கைள இப்படித் தப்பவ ட்டிருக்கும்ேபாது, 14 நாங்கள் உமது
கற்பைனகைள வீணாக்கவும், இந்த அருவருப்புகளுள்ள மக்கேளாேட சம்பந்தம்
கலக்கவும்முடியுேமா? அப்படிச்ெசய்தால்,எங்களில்ஒருவரும்மீந்துதப்பாதபடிக்கு,
ேதவரீர்எங்கைளந ர்மூலமாக்கும்வைரஎங்கள்ேமல்ேகாபமாயருப்பீர்அல்லேவா?
15 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, நீர் நீதயுள்ளவர்; ஆைகயால்
இந்நாளில் இருக்க றதுேபால, நாங்கள் தப்ப மீந்தருக்க ேறாம்; இேதா, நாங்கள்
உமக்கு முன்பாகக் குற்றத்த ற்குள்ளானவர்கள்; இதன் காரணமாக நாங்கள்
உமக்குமுன்பாக ந ற்கத்தக்கவர்கள்அல்லஎன்றுவண்ணப்பம்ெசய்ேதன்.

அத்த யாயம் 10
மக்களின்பாவஅறக்ைக

1 எஸ்றா இப்படி வண்ணப்பம்ெசய்து, அறக்ைகய ட்டு அழுது, ேதவனுைடய
ஆலயத்த ற்கு முன்பாகத் தாழவழுந்துக டக்கும்ேபாது, இஸ்ரேவலில் ஆண்களும்
ெபண்களும் பள்ைளகளுமான மகா ெபரிய சைப அவனிடத்தல் வந்து கூடினது;
மக்கள் மிகவும் அழுதார்கள். 2 அப்ெபாழுது ஏலாமின் மகன்களில் ஒருவனாகய
ெயக ேயலின் மகன் ெசக்கனியா எஸ்றாைவ ேநாக்க : நாங்கள் ேதசத்து
மக்களிலுள்ளஅந்நயப்ெபண்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாண்டதால், எங்கள் ேதவனுக்கு
வேராதமாகப் பாவம்ெசய்ேதாம்; ஆகலும் இப்ெபாழுது இந்தக் காரியத்த ேல
இன்னும்இஸ்ரேவலுக்காக நம்ப க்ைக உண்டு. 3இப்ெபாழுதும் அந்தப் ெபண்கள்
எல்ேலாைரயும், அவர்களிடத்தல் ப றந்தவர்கைளயும், என் ஆண்டவனுைடய
ஆேலாசைனக்கும், நமது ேதவனுைடய கற்பைனக்கு நடுங்குகறவர்களின்
ஆேலாசைனக்கும் ஏற்றப ரகாரம் அகற்ற ப்ேபாடுேவாம் என்று நம்முைடய
ேதவனுடன் உடன்படிக்ைக ெசய்ேவாமாக; நயாயப்ப ரமாணத்தன்படிேய
ெசய்யப்படுவதாக. 4எழுந்தரும்; இந்தக் காரியத்ைத நடப்ப க்க றது உமக்குரியது;
நாங்களும் உம்ேமாடு இருப்ேபாம்; நீர் த டன்ெகாண்டு இைதச் ெசய்யும் என்றான்.
5 அப்ெபாழுது எஸ்றா எழுந்தருந்து, ஆசாரியர்களிலும் ேலவயர்களிலும்
முக்கயமானவர்களும் இஸ்ரேவல் அைனவரும் இந்த வார்த்ைதயன்படி
ெசய்ய, அவர்கைள ஆைணயடச் ெசான்னான்; அவர்கள் ஆைணயட்டார்கள்.
6 அதன்பன்பு எஸ்றா ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்கு முன்னிருந்து எழுந்து,
எலியாச பன் மகனாகய ேயாகனானின் அைறக்குள் ெசன்றான்; அங்ேக
வந்தேபாது, அவன் சைறயருப்பலிருந்து வந்தவர்களுைடய குற்றத்தனால்
அப்பம் சாப்ப டாமலும் தண்ணீர் குடிக்காமலும் துக்கப்பட்டுக்ெகாண்டிருந்தான்.
7அப்ெபாழுது சைறயருப்பலிருந்துவந்தவர்கள் எல்ேலாரும் எருசேலமிேலவந்து
கூடேவண்டும் என்றும், 8 மூன்று நாட்களுக்குள்ேள ப ரபுக்கள் மூப்பர்களுைடய
ஆேலாசைனயன்படிேய எவனாகலும் வராமல்ேபானால், அவனுைடய
ெபாருட்கெளல்லாம் பறமுதல் ெசய்யப்பட்டு, சைறயருப்பலிருந்து வந்த
சைபயலிருந்து அவன் வலக்கப்படுவான் என்றும், யூதாவலும் எருசேலமிலும்
வளம்பரம் ெசய்தார்கள். 9 அப்படிேய யூதா ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தார்
எல்ேலாரும் மூன்று நாட்களுக்குள்ேள எருசேலமிேல கூடினார்கள்; அது
ஒன்பதாம் மாதம் இருபதாம் ேததயாயருந்தது; மக்கள் எல்ேலாரும் ேதவனுைடய
ஆலயத்தன் வீதய ேல அந்தக் காரியத்தனாலும் அைடமைழயனாலும்
நடுங்க க்ெகாண்டிருந்தார்கள். 10 அப்ெபாழுது ஆசாரியனாகய எஸ்றா
எழுந்தருந்து அவர்கைள ேநாக்க : நீங்கள் இஸ்ரேவலின்ேமல் இருக்கற
குற்றத்ைத அதகரிக்கச்ெசய்ய, ேவறு இனப் ெபண்கைளத் தருமணம்ெசய்ததால்
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பாவம்ெசய்தீர்கள். 11இப்ெபாழுதும்நீங்கள்உங்கள்முன்ேனார்களின்ேதவனாகய
கர்த்தரிடத்தல் அறக்ைகய ட்டு, அவருைடய ப ரியத்தன்படிேய ெசய்து, ேதசத்தன்
மக்கைளயும், ேவறு இனப் ெபண்கைளயும் வ ட்டுவலகுங்கள் என்றான்.
12 அப்ெபாழுது சைபயார் அைனவரும் மகா சத்தத்ேதாேட மறுெமாழியாக: ஆம்,
நீர் ெசான்ன வார்த்ைதகளின்படிேய ெசய்யேவண்டியதுதான். 13 ஆனாலும்
மக்கள் த ரளாயருக்க றார்கள், இது மைழக்காலமுமாக இருக்க றது, இங்ேக
ெவளிய ேலந ற்கஎங்களாேலமுடியாது;இதுஒருநாள்இரண்டுநாள்ேவைலயல்ல;
இந்தக் காரியத்த ேல கட்டைளைய மீறனவர்களாகய நாங்கள் அேநகர்.
14 ஆைகயால் இதற்கு சைபெயங்கும் எங்கள் ப ரபுக்கள் வ சாரிப்புக்காரர்களாக
ஏற்படுத்தப்படேவண்டும்; இந்தக் காரியத்தனால் நம்முைடய ேதவனுக்கு
இருக்கற கடுங்ேகாபம் எங்கைளவ ட்டுத் தரும்பும்படி, எங்கள் பட்டணங்களில்
ேவறு இனமான ெபண்கைளக்ெகாண்ட அைனவரும் ஒவ்ெவாரு பட்டணத்தன்
மூப்பேராடும் நயாயாத பத கேளாடும் குற த்தகாலங்களில் வரேவண்டும்
என்றார்கள். 15ஆசேகலின் மகன் ேயானத்தானும், த க்காவன் மகன் யக்சயாவும்
மாத்த ரம் அைத வ சாரிப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டார்கள்; ெமசுல்லாமும்,
சப்ேபதாய என்னும் ேலவயனும் அவர்களுக்கு உதவயாயருந்தார்கள்.
16 சைறயருப்பலிருந்து வந்தவர்கள் இந்தப்ப ரகாரம் ெசய்தார்கள்;
ஆசாரியனாகய எஸ்றாவும் தங்கள் ப தாக்களுைடய குடும்பத்தன்படிேய
ேபர்ேபராக அைழக்கப்பட்ட ப தாக்களுைடய வம்சங்களின் தைலவர்கள்
அைனவரும்,இந்தக்காரியத்ைதவ சாரிக்கும்படி,பத்தாம்மாதம்முதல்ேததய ேல,
தனித்து உட்கார்ந்து, 17 ேவறு இனமான ெபண்கைளத் தருமணம் ெசய்தவர்கள்
எல்ேலாருைடய காரியத்ைதயும் முதலாம் மாதம் முதல் ேததய ேல வ சாரித்து
முடித்தார்கள்.

கலப்புத் தருமணம்ெசய்துெகாண்டவர்கள்
18 ஆசாரிய புத்த ரரில் மறு ஜாதயான மைனவகைளக் ெகாண்டவர்களாகக்

காணப்பட்டவர்கள் யாெரன்றால்: ேயாசதாக்கன் மகனாகய ெயசுவாவன்
மகன்களிலும் அவனுைடய சேகாதரர்களிலும், மாெசயா, எலிேயசர், யாரீப்,
ெகதலியா என்பவர்கள். 19இவர்கள்தங்கள்ெபண்கைளத்தள்ளிவடுேவாம் என்று
உறுதெமாழி ெகாடுத்து; தாங்கள்குற்றவாளிகளானதால்குற்றநவாரணபலியாக
ஒரு ஆட்டுக்கடாைவச் ெசலுத்தனார்கள். 20இம்ேமரின் மகன்களில் அனானியும்,
ெசபதயாவும், 21 ஆரீமின் மகன்களில் மாெசயா, எலியா, ெசமாயா, ெயக ேயல்,
உசயா என்பவர்களும்; 22 பஸ்கூரின் மகன்களில் எலிேயானாய், மாெசயா,
இஸ்மேவல், ெநதெனேயல், ேயாசபாத், எலாசா என்பவர்களும்; 23 ேலவயர்களில்
ேயாசபாத், ச ேமய ,ெகலிதாஎன்னும்ெபயர்ெகாண்டெகலாயா,ெபத்தகயா,யூதா,
எலிேயசர் என்பவர்களும்; 24 பாடகர்களில் எலியாச பும், வாசல் காவலாளர்களில்
சல்லூம், ேதேலம், ஊரி என்பவர்களும்; 25 மற்ற இஸ்ரேவலருக்குள்ேள
பாேராஷன் மகன்களில் ரமீயா, ெயசயா, மல்கயா, மியாமின், எெலயாசார்,
மல்கஜா, ெபனாயா என்பவர்களும்; 26 ஏலாமின் மகன்களில் மத்தனியா,
சகரியா, ெயக ேயல், அப்த , ெயரிேமாத், எலியா என்பவர்களும்; 27 சத்தூவன்
மகன்களில் எலிேயானாய், எலியாச ப், மத்தனியா, ெயரிேமாத், சாபாத், அச சா
என்பவர்களும்; 28 ெபபாயன் மகன்களில் ேயாகனான், அனனியா, சாபாய ,
அத்லாய என்பவர்களும்; 29பானியன்மகன்களில்ெமசுல்லாம், மல்லூக்,அதாயா,
யாசுப்,ெசயால், ராேமாத்என்பவர்களும், 30பாகாத்ேமாவாபன்மகன்களில்அத்னா,
ெகலால், ெபனாயா, மாெசயா, மத்தனியா, ெபசெலேயல், பன்னூய , மனாேச
என்பவர்களும்; 31 ஆரீமின் மகன்களில் எலிேயசர், இஷயா, மல்கயா, ெசமாயா,
ஷமிேயான், 32 ெபன்யமீன், மல்லூக், ெசமரியா என்பவர்களும்; 33 ஆசூமின்
மகன்களில் மதனாய், மத்தத்தா, சாபாத், எலிப்ெபேலத், எெரமாய , மனாேச,
ச ேமய என்பவர்களும்; 34 பானியன் மகன்களில் மாதாய , அம்ராம், ஊேவல்,
35ெபனாயா, ெபதயா, ெகல்லூ, 36வனியா, ெமெரேமாத், எலியாச ப், 37மத்தனியா,
மதனாய், யாசாய், 38பானி, பன்னூய , ச ெமய , 39ெசேலமியா, நாத்தான், அதாயா,
40மக்நாத்பாய , சாசாய , சாராய , 41அசெரேயல்,ெசேலமியா,ெசமரியா, 42சல்லூம்,
அமரியா, ேயாேசப்என்பவர்களும்; 43ேநேபாவன்மகன்களில்ஏெயல்,மத்த த்தயா,
சாபாத், ெசபனா, யதாய், ேயாேவல், ெபனாயா என்பவர்களுேம. 44 இவர்கள்
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எல்ேலாரும் ேவறுஇனமானெபண்கைளத் தருமணம்ெசய்தவர்கள்; *இவர்களில்
சலர் தருமணம்ெசய்தெபண்களிடத்தல்பள்ைளகைளப்ெபற்றருந்தார்கள்.

* அத்த யாயம் 10:44 10:44 புறஜாத மைனவமார்கைளயும் அவர்களுக்கு பறந்த பள்ைளகைளயும்

அனுப்பவ ட்டார்கள்
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ெநேகமியா
ஆச ரியர்

ெநேகமியா (ெயேகாவா ஆறுதளிக்க றார்) இந்த புத்தகத்தன் முக்கய ஆச ரியர்
என்று யூத பாரம்பரியம் ஆணித்தரமாக ெசால்க றது. அதகமான பகுத கள்
அவனாேல எழுதப்பட்டது. அவனுைடய வாலிப நாட்கைளக் குறத்து ஒரு
குற ப்பும் இல்ைல. ெபர்ச யா சாம்ராஜ்ஜியத்தல் அர்தசஷ்டா இராஜாவன்
பானபாத்த ரக்காரனாக அறமுகப்படுத்தப்படுக றான். எஸ்றா புத்தகத்துக்கு
அடுத்து ெநேகமியா வரிைசயல் வருகறது. இைவ இரண்டும் ஒேர புத்தகமாக
இருந்ததுஎன்றுேவதவல்லுனர்கள்ெசால்லுகறார்கள்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயகமு 457 க்கும் 400 கமு. க்கும். இைடயல்எழுதப்பட்டது.
இந்த புத்தகம், பாப ேலானியா ேதசத்தலிருந்து தரும்ப வந்த ப றகு, யூத

ேதசத்தல்உள்ளஎருசேலமில்ெபர்ச யர் காலத்தல்எழுதப்பட்டது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

பாப ேலானிய சைறயருப்பலிருந்து தரும்ப வந்த இஸ்ரேவலர்களுக்கு
எழுதப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ெதரிந்துக் ெகாள்ளப்பட்ட இஸ்ரேவலர்கள் தங்கள் ேதவனின் அன்ைபயும்

வல்லைமயும் அற ந்து அவருைடய உடன்படிக்ைகையக்கு உண்ைமையய் இருக்க
அறவுறுத்துகறார். ேதவன் ெஜபத்த ற்கு பதல் அளிக்க றார். அவருைடய
கட்டைளக்களுக்கு கீழ்படிய ேவண்டிய எல்லாக் காரியங்கைளயும் ேதவன்
தருகறார். ஜனங்கள் தங்கள் ெசல்வங்கைள பக ர்ந்து ேதவனின் காரியங்கைள
ேசர்ந்து ெசய்யேவண்டும். ேதவைன பன்பற்றுகறவர்கள் மத்தயல் சுயநலம்
காணப்படக்கூடாது. பணக்காரர்கள் ஏழ்ைமயன் நமித்தம் ஜனங்கைள
ஏமாற்றக்கூடாது.
ெதரிந்துக் ெகாள்ளப்பட்ட இஸ்ரேவலர்கள் தங்கள் ேதவனின் அன்ைபயும்

வல்லைமயும் அற ந்து அவருைடய உடன்படிக்ைகையக்கு உண்ைமையய் இருக்க
அறவுறுத்துகறார். ேதவன் ெஜபத்த ற்கு பதல் அளிக்க றார். அவருைடய
கட்டைளக்களுக்கு கீழ்படிய ேவண்டிய எல்லாக் காரியங்கைளயும் ேதவன்
தருகறார். ஜனங்கள் தங்கள் ெசல்வங்கைள பக ர்ந்து ேதவனின் காரியங்கைள
ேசர்ந்து ெசய்யேவண்டும். ேதவைன பன்பற்றுகறவர்கள் மத்தயல் சுயநலம்
காணப்படக்கூடாது. பணக்காரர்கள் ஏழ்ைமயன் நமித்தம் ஜனங்கைள
ஏமாற்றக்கூடாது.

ைமயக்கருத்து
மறுபடிகட்டுதல்

ெபாருளடக்கம்
1ெநேகமியாவன்முதல்அத பதயன்காலம்— 1:1-12:47
2ெநேகமியாவன்இரண்டாம்அத பதயன்காலம்— 13:1-31

ெநேகமியாவன்ெஜபம்
1 அகலியாவன் மகனாகய ெநேகமியாவன் ெசயல்பாடுகள்: இருபதாம்

வருடம் கஸ்ேலயு* மாதத்தல் நான் சூசான் என்னும் அரண்மைனயல்
இருக்கும்ேபாது சம்பவத்தது† என்னெவன்றால், 2 என்னுைடய சேகாதரர்களில்
ஒருவனாகய அனானியும், ேவறு சல மனிதர்களும் யூதாவலிருந்து வந்தார்கள்;
அவர்களிடத்தல் நான் சைறயருப்பலிருந்து தப்பன யூதர்களின் ெசய்தையயும்,
எருசேலமின் ெசய்தையயும் வ சாரித்ேதன். 3அதற்கு அவர்கள்: சைறயருப்பல்

* அத்த யாயம் 1:1 1:1 கஸ்ேலயு மாதம் பாப ேலானின் காலண்டரின் 9, மாதமாகும். எப ேரயர் காலண்டர் படி

இதுநவம்பர் 15முதல்டிசம்பர் 15வைரஆகும் † அத்த யாயம் 1:1 1:1ெபர்ச யஇராஜ்ஜியத்தன்அர்தசஷ்டா

இராஜாவன் (க . மு. 465-425) ஆட்ச க் காலத்தல் ஏலம் ேதசத்தன் தைலநகரமான சூசன் அரண்மைனயல்

ெநேகமியாஇருந்தான்
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மீதயாக இருக்க றவர்கள் அந்த ேதசத்த ேல ெகாடிய தீங்ைகயும் ந ந்ைதையயும்
அநுபவக்க றார்கள்; எருசேலமின் மதல் இடிக்கப்பட்டும், அதன் வாசல்கள்
அக்கனியால்சுட்ெடரிக்கப்பட்டும்க டக்க றதுஎன்றார்கள். 4இந்தவார்த்ைதகைளக்
ேகட்டேபாது நான் உட்கார்ந்து அழுது, ச ல நாட்களாகத் துக்கப்பட்டு, உபவாச த்து,
மன்றாடி, பரேலாகத்தன் ேதவைன ேநாக்க : 5 பரேலாகத்தன் ேதவனாகய
கர்த்தா ெயேகாவாேவ, உம்மில் அன்புகூர்ந்து, உம்முைடய கற்பைனகைளக்
ைகக்ெகாள்ளுகறவர்களுக்கு, உடன்படிக்ைகையயும் கருைபையயும்
காக்க ற மகத்துவமும் பயங்கரமுமான ேதவேன, 6 உமது அடியார்களாகய
இஸ்ரேவல் மக்களுக்காக இன்று இரவும் பகலும் உமக்கு முன்பாக மன்றாடி,
இஸ்ரேவல் மக்களாகய நாங்கள் உமக்கு வ ேராதமாகச் ெசய்த பாவங்கைள
அறக்ைகயடுகற அடிேயனுைடய ெஜபத்ைதக் ேகட்க றதற்கு, உம்முைடய
ெசவகள் கவனித்தும், உம்முைடய கண்கள் தறந்தும் இருப்பதாக; நானும்
என்னுைடய தகப்பன் வீட்டார்களும் பாவம் ெசய்ேதாம். 7 நாங்கள் உமக்கு
முன்பாக மிகவும் ெகட்டவர்களாக நடந்ேதாம்; நீர் உம்முைடய ஊழியனாகய
ேமாேசக்குக் கற்ப த்த கற்பைனகைளயும், கட்டைளகைளயும், நயாயங்கைளயும்
ைகக்ெகாள்ளாமற்ேபாேனாம். 8 நீங்கள் கட்டைளைய மீறனால், நான் உங்கைள
ேதசங்களுக்குள்ேள ச தறடிப்ேபன் என்றும், 9 நீங்கள் என்னிடத்தல் தரும்ப ,
என்னுைடயகற்பைனகைளக்ைகக்ெகாண்டு,அைவகளின்படிெசய்வீர்களானால்,
உங்களிேல ச தறுண்டுேபானவர்கள்வானத்தன்கைடச முைனயல்இருந்தாலும்,
நான் அங்ேகயருந்து அவர்கைளச் ேசர்த்து, என்னுைடய நாமம் வளங்குவதற்காக
நான் ெதரிந்துெகாண்ட இடத்த ற்கு அவர்கைளக் ெகாண்டுவருேவன் என்றும்
ேதவரீர் உம்முைடய ஊழியனாகய ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்ட வார்த்ைதைய
நைனத்தருளும். 10 ேதவரீர் உமது மகா வல்லைமயனாலும், உமது பலத்த
கரத்தனாலும், மீட்டுக்ெகாண்ட உமது அடியார்களும் உமது மக்களும்
இவர்கள்தாேன. 11 ஆண்டவேர, உமது அடியானின் ெஜபத்ைதயும், உமது
நாமத்த ற்குப் பயப்படேவண்டும் என்று வரும்புக ற உமது அடியார்களின்
ெஜபத்ைதயும் உமது ெசவகள் கவனித்தருப்பதாக; இன்ைறக்கு உமது
அடியானுக்குக் காரியத்ைதக் ைககூடிவரச்ெசய்து, இந்த மனிதனுக்கு முன்பாக
எனக்கு இரக்கம் கைடக்கச்ெசய்தருளும் என்று ெஜபம் ெசய்ேதன். நான்
ராஜாவற்குப் பானம்பரிமாறுக றவனாகஇருந்ேதன்.

அத்த யாயம் 2
அர்தசஷ்டா ெநேகமியாைவஎருசேலமிற்குஅனுப்புதல்

1 அர்தசஷ்டா ராஜாவன் இருபதாம் வருட ஆட்சயன் ந சான்* மாதத்த ேல,
த ராட்ைசரசம் ராஜாவற்கு முன்பாக ைவத்தருக்கும்ேபாது, நான் அைத எடுத்து
அவருக்குக் ெகாடுத்ேதன்; நான் முன்பு ஒருேபாதும் அவருக்கு முன்பாக துக்கமாக
இருந்ததல்ைல. 2 அப்ெபாழுது ராஜா என்ைனப் பார்த்து: நீ துக்கமுகமாக
இருக்க றது என்ன? உனக்கு வயாதயல்ைலேய, இது மனதன் துக்கேம தவ ர
ேவெறான்றும் இல்ைல என்றார்; அப்ெபாழுது நான் மிகவும் பயந்து, 3 ராஜாைவ
ேநாக்க : ராஜா என்ைறக்கும்வாழ்க; என்னுைடயதகப்பன்மார்களின்கல்லைறகள்
இருக்கும் இடமாகய நகரம்† பாழானதும், அதன் வாசல்கள் அக்கனியால்
சுட்ெடரிக்கப்பட்டும் க டக்கும்ேபாது, நான் துக்கமுகத்ேதாடு இல்லாமல் இருப்பது
எப்படிஎன்ேறன். 4அப்ெபாழுதுராஜாஎன்ைனப்பார்த்து: நீேகட்க றகாரியம்என்ன
என்றார். அப்ெபாழுது நான்: பரேலாகத்தன் ேதவைன ேநாக்க ெஜபம்ெசய்து,
5 ராஜாைவப் பார்த்து: ராஜாவற்கு வருப்பமாயருந்து, அடிேயனுக்கு உமது
முன்னிைலயல் தயவு கைடத்ததானால், என்னுைடய தகப்பன்மார்களின்
கல்லைறகள்இருக்கும் பட்டணத்ைதக் கட்டுவதற்கு,யூதா ேதசத்த ற்கு நீர் என்ைன
அனுப்ப ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்என்ேறன். 6அப்ெபாழுது ராணியும், பக்கத்தல்
உட்கார்ந்தருந்தாள். ராஜா என்ைனப் பார்த்து: உன்னுைடய ப ரயாணத்தற்கு
எத்தைன நாட்கள் ஆகும், நீ எப்ெபாழுது தரும்ப வருவாய் என்று ேகட்டார்.
இவ்வளவுநாட்கள் ஆகுெமன்று நான் ராஜாவற்குச் ெசான்னேபாது, என்ைன
அனுப்ப அவருக்கு வருப்பமானது. 7 பன்னும் நான் ராஜாைவப் பார்த்து:

* அத்த யாயம் 2:1 2:1இந்தமாதம்மார்ச் 15முதல்ஏப்ரல் 15வைரஆகும். † அத்த யாயம் 2:3 2:3எருசேலம்
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ராஜாவற்கு வருப்பமாயருந்தால், நான் யூதா ேதசத்த ற்குப்ேபாய்ச் ேசரும்வைர,
நத க்கு மறுபுறத்தலிருக்கற ஆளுநர்கள் நான் ேபாக அனுமதயளிக்கவும்
அவர்களுக்கு நான் கடிதங்கள் ெகாடுப்பதற்காகவும், 8 ேதவாலயத்தல்
இருக்கற ேகாட்ைடயன் கதவு ேவைலக்கும், நகரமதலின் ேவைலக்கும்,
நான் தங்கப்ேபாக ற வீட்டின் ேவைலக்கும் ேவண்டிய மரங்கைள ராஜாவன்
வனக் காவலாளனாகய ஆசாப் எனக்குக் ெகாடுப்பதற்காகவும், அவனுக்கும்
ஒரு கடிதம் கட்டைளய டப்படுவதாக என்ேறன்; என் ேதவனுைடய தயவுள்ள
கரம் என்ேமல் இருந்ததால், ராஜா அைவகைள எனக்குக் கட்டைளய ட்டார்.
9 அப்படிேய நான் நத க்கு மறுபுறத்தலிருக்கற ஆளுநர்களிடத்த ற்கு வந்து,
ராஜாவன்கடிதங்கைளஅவர்களுக்குக்ெகாடுத்ேதன்; ராஜாஎன்ேனாடுஇராணுவ
அதகாரிகைளயும், குதைரவீரர்கைளயும் அனுப்பயருந்தார். 10இைத ஓேரானிய
பட்டணத்து வாச யாகய சன்பல்லாத்தும்‡, அம்ேமானியனான ெதாப யா என்னும்
ஊழியக்காரனும் ேகட்டேபாது, இஸ்ரேவல் மக்களின் நன்ைமைய வசாரிக்க
ஒருவன்வந்தான்என்பதுஅவர்களுக்குமிகவும் ேகாபமாகஇருந்தது.

ெநேகமியா எருசேலம்மதல்கைளக்கண்காணித்தல்
11 நான் எருசேலமுக்கு வந்து, அங்ேக மூன்றுநாட்கள் இருந்தபன்பு, 12 நான்

சல மனிதர்கைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு, இரவல் எழுந்து நகரத்ைதச் ேசாதைன
ெசய்ேதன்; ஆனாலும் எருசேலமிற்காகச் ெசய்யேவண்டிய காரியத்ைத
என்னுைடய ேதவன் என்னுைடய மனத ேல ைவத்தைத நான் ஒருவருக்கும்
ெதரிவ க்கவல்ைல; நான் ஏற ப்ேபான மிருகத்ைதத் தவ ர ேவெறாரு மிருகமும்
என்னுடன் இருந்ததல்ைல. 13 நான் அன்று இரவு பள்ளத்தாக்கன் வாசல்
வழியாகப் புறப்பட்டு, வலுசர்ப்பக் கணற்ைறக் கடந்து, குப்ைபேமட்டு வாசலுக்கு
வந்து, எருசேலமில் இடிந்துேபான மதைலயும், அக்கனியால் சுட்ெடரிக்கப்பட்ட
அதன் வாசல்கைளயும் பார்ைவய ட்ேடன். 14 அந்த இடத்ைதவ ட்டு ஊற்றுவாசல்
அருகலும், ராஜாவன் குளத்தன் அருகலும் ேபாேனன்; நான் ஏறயருந்த மிருகம்
அங்ேக நடந்துேபாவதற்கு வழி இல்லாதருந்தது. 15 அன்று இரவ ேலேய நான்
ஆற்ேறாரமாகப் ேபாய், மதைலப் பார்ைவய ட்டுத் தரும்ப , பள்ளத்தாக்கன்
வாசல்வழியாக வந்துவ ட்ேடன். 16 நான் ேபானதும், நான் ெசய்ததும்
அதகாரிகள் ஒருவருக்கும் ெதரியாது; அதுவைரயலும் நான் யூதருக்காவது,
ஆசாரியர்கள் ெபரியவர்கள் அதகாரிகளுக்காவது, ேவைலெசய்க ற
மற்றவர்களுக்காவது ஒன்றும் ெதரிவ க்கவல்ைல. 17 பன்பு நான் அவர்கைள
ேநாக்க : எருசேலம் பாழாயருப்பைதயும், அதன் வாசல்கள் அக்கனியால்
சுட்ெடரிக்கப்பட்டுக்க டப்பைதயும், நாம் இருக்க ற சறுைமையயும் பார்க்க றீர்கேள;
நாம் இனி அவமானம் அைடயாமலிருக்க, எருசேலமின் மதைலக் கட்டுேவாம்
வாருங்கள் என்று ெசால்லி, 18 என் ேதவனுைடய கரம் என்ேமல் நன்ைமயாக
இருப்பைதயும், ராஜா என்ேனாடு ெசான்ன வார்த்ைதகைளயும் அவர்களுக்கு
ெதரிவ த்ேதன்; அப்ெபாழுது அவர்கள்: எழுந்து கட்டுேவாம் வாருங்கள் என்று
ெசால்லி, அந்த நல்ல ேவைலக்குத் தங்கள் ைககைள பலப்படுத்தனார்கள்.
19 ஓேரானியனான சன்பல்லாத்தும், அம்ேமானியனான ெதாப யா என்னும்
ஊழியக்காரனும், அரபயனான ேகேஷமும் இைதக் ேகட்டேபாது, எங்கைள
ேகலிெசய்து, எங்கைள அவமத த்து: நீங்கள் ெசய்க ற இந்தக் காரியம் என்ன?
நீங்கள் ராஜாவற்கு வ ேராதமாகக் கலகம் ெசய்யப்ேபாக றீர்கேளா என்றார்கள்.
20 அதற்கு நான் மறுெமாழியாக: பரேலாகத்தன் ேதவனானவர் எங்களுக்குக்
காரியத்ைதக் ைககூடிவரச்ெசய்வார்; அவருைடய ஊழியக்காரர்களாகய
நாங்கள் எழுந்து கட்டுேவாம்; உங்களுக்ேகா எருசேலமிேல பங்குமில்ைல
பாத்தயமுமில்ைல; உங்கள் ெபயர்ெசால்லப்பட ஒன்றும் இல்ைலெயன்று
அவர்களிடம் ெசான்ேனன்.

அத்த யாயம் 3
மதைலக்கட்டுபவர்கள்

1 அப்ெபாழுது ப ரதான ஆசாரியனாகய எலியாச பும், அவனுைடய
சேகாதரர்களாகய ஆசாரியர்களும் எழுந்து, ஆட்டுவாசைலக் கட்டினார்கள்;

‡ அத்த யாயம் 2:10 2:10 சமாரிய மாகாணத்தன்அதகாரி
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அைதக் கட்டி, அவர்கள் ப ரதஷ்ைடெசய்து, அதன் கதவுகைள ைவத்து, நூறு
என்கற ேகாபுரம்முதல் அனாெனேயலின் ேகாபுரம்வைரக் கட்டிப் ப ரதஷ்ைட
ெசய்தார்கள். 2 அவன் அருேக எரிேகாவன் மனிதர்கள் கட்டினார்கள்; அவர்கள்
அருேக இம்ரியன் மகனாகய சக்கூர் கட்டினான். 3 மீன்வாசைல அெசனாவன்
மகன்கள் கட்டினார்கள்; அதற்கு உத்த ரம் ைவத்து, அதற்குக் கதவுகைளயும்
பூட்டுக்கைளயும் தாழ்ப்பாள்கைளயும் ேபாட்டார்கள். 4 அவர்கள் அருேக ேகாசன்
மகனாகய உரியாவன் மகன் ெமெரேமாத் பழுதுபார்த்துக் கட்டினான்; அவர்கள்
அருகல் ெமேஷசாெபேயலின் மகனாகய ெபரக யாவன் மகன் ெமசுல்லாம்
பழுதுபார்த்துக் கட்டினான்; அவர்கள் அருேக பானாவன் மகனாகய சாேதாக்
பழுதுபார்த்துக் கட்டினான். 5அவர்கள் அருேக ெதக்ேகாவாஊைரச்ேசர்ந்தவர்கள்
பழுதுபார்த்துக் கட்டினார்கள்; அவர்களுைடய தைலவர்கேளா, தங்கள்
ஆண்டவருைடய ேவைலக்குத் தங்களுைடய பங்ைக ெசய்யவல்ைல. 6 பைழய
வாசைலப் பெசயாகன் மகனாகய ேயாய்தாவும், ேபேசாத யாவன் மகனாகய
ெமசுல்லாமும் பழுதுபார்த்துக் கட்டினார்கள்; அவர்கள் அதற்கு உத்த ரம் ைவத்து,
அதற்குக் கதவுகைளயும் பூட்டுகைளயும் தாழ்ப்பாள்கைளயும் ேபாட்டார்கள்.
7 அவர்கள் அருேக க ப ேயான் மிஸ்பா ஊர்களின் மனிதர்களின் ெமலதீயா
என்னும் க ப ேயானியனும், யாேதான் என்னும் ெமேராேனாத்தயனும், நத க்கு
மறுபுறத்தலிருக்கற அத பதயன் மாகாணம்வைர பழுதுபார்த்துக் கட்டினார்கள்.
8 அவர்கள் அருேக ெபாற்ெகால்லர்களில் ஒருவனாகய அராயாவன் மகன்
ஊச ேயல் பழுதுபார்த்துக் கட்டினான்; அவன் அருேக வாசைனத்த ரவயம்
தயாரிக்க றவனின் மகனாகய அனனியா பழுதுபார்த்துக்கட்டினான்; அதுமுதல்
அகலமான மதல்வைர எருசேலம் இடிக்காமல் வ டப்பட்டிருந்தது. 9 அவர்கள்
அருேக எருசேலம் பட்டணத்தன் பாதையஆட்ச ெசய்யும்ஊரின் மகன் ெரப்பாயா
பழுதுபார்த்துக்கட்டினான். 10 அவர்கள் அருேக அருமாப்பன் மகன் ெயதாயா
தன்னுைடய வீட்டுக்கு எத ரில் உள்ள பகுதையப் பழுதுபார்த்துக் கட்டினான்;
அவன் அருேக ஆசாப்ெநயாவன் மகன் அத்தூஸ் பழுதுபார்த்துக் கட்டினான்.
11மற்றப்பகுதையயும்,சூைளகளின்ேகாபுரத்ைதயும்,ஆரீமின்மகன்மல்கஜாவும்,
பாகாத்ேமாவாபன் மகன் அசூபும் பழுதுபார்த்துக் கட்டினார்கள். 12 அவன்
அருேக எருசேலம் பட்டணத்தன் மறுபாதைய ஆட்ச ெசய்யும் அல்ேலாேகசன்
மகன் சல்லூமும், அவனுைடய மகள்களும் பழுதுபார்த்துக் கட்டினார்கள்.
13 பள்ளத்தாக்கன்வாசைல ஆனூனும், சாேனாவாகன் மக்களும் பழுதுபார்த்துக்
கட்டினார்கள்; அவர்கள் அைதக் கட்டி, அதற்குக் கதவுகைளயும் பூட்டுகைளயும்
தாழ்ப்பாள்கைளயும் ேபாட்டு, குப்ைபேமட்டு வாசல்வைரயும் மதலில் ஆய ரம்
முழம் கட்டினார்கள். 14 குப்ைபேமட்டுவாசைலப் ெபத்ேகேரமின் மாகாணத்ைத
ஆட்ச ெசய்யும் ெரக்காவன் மகன் மல்கயா பழுதுபார்த்து, அைதக் கட்டி, அதற்குக்
கதவுகைளயும் பூட்டுகைளயும் தாழ்ப்பாள்கைளயும் ேபாட்டான். 15ஊற்றுவாசைல
மிஸ்பாவன் மாகாணத்ைத ஆட்ச ெசய்யும் ெகால்ேலாேசயன் மகன் சல்லூம்
பழுதுபார்த்து, அைதக் கட்டி, கூைரயைமத்து, அதற்குக் கதவுகைளயும்
பூட்டுகைளயும் தாழ்ப்பாள்கைளயும் ேபாட்டு, ராஜாவன் ேதாட்டத்தன்
அருகலிருக்கற சீேலாவாவன் குளத்து மதைலயும், தாவீதன் நகரத்தலிருந்து
இறங்குகற படிகள்வைர இருக்க றைதயும் கட்டினான். 16 அவனுக்குப்
பன்னாகப் ெபத்சூர் மாகாணத்தன் பாதைய ஆட்ச ெசய்த அஸ்பூகன் மகன்
ெநேகமியா தாவீதன் கல்லைறகளுக்கு எத ரான இடம்வைரக்கும், ெவட்டப்பட்ட
குளம்வைரக்கும், பலசாலிகளின் வீடுவைரக்கும் இருக்க றைதப் பழுதுபார்த்துக்
கட்டினான். 17 அவனுக்குப் பன்னாக ேலவயர்களில் பானியன் மகன் ேரகூமும்,
அவன் அருேக ேககலா மாகாணத்தல் தன்னுைடய பாத ப்பங்ைக ஆட்ச
ெசய்யும் அஷபயாவும் பழுதுபார்த்துக் கட்டினார்கள். 18 அவனுக்குப் ப றகு
அவனுைடய சேகாதரர்களில் ேககலா மாகாணத்து மறுபாதைய ஆட்ச ெசய்யும்
எனாதாதன் மகன் பாபாய *பழுதுபார்த்துக் கட்டினான். 19 அவன் அருேக
மிஸ்பாைவ ஆட்ச ெசய்யும் ெயசுவாவன் மகன் ஏசர் என்பவன் மதலின்
கைடசமுைனயேல ஆயுதசாைலயன் படிகளுக்கு எத ேரயருக்க ற ேவெறாரு
பகுதைய பழுதுபார்த்துக் கட்டினான். 20அவனுக்குப் பன்னாகச் சாபாயன் மகன்
பாரூக் அந்தக் கைடசமுைனயலிருந்து ப ரதான ஆசாரியனாகய எலியாச பன்

* அத்த யாயம் 3:18 3:18 பாபாய பன்னுய
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வாசற்படிவைர இருக்க ற பன்ெனாரு பகுதைய மிக கவனமாக பழுதுபார்த்துக்
கட்டினான். 21 அவனுக்குப் ப றகு ேகாசன் மகனாகய உரியாவன் மகன்
ெமெரேமாத் எலியாச பன் வீட்டு வாசற்படியலிருந்து அவனுைடய வீட்டின்
கைடசமுைனவைர இருக்க ற பன்ெனாரு பங்ைகப் பழுதுபார்த்துக் கட்டினான்.
22 அவனுக்குப் ப றகு சமபூமியல் தங்கயருக்க ற ஆசாரியர்கள் பழுதுபார்த்துக்
கட்டினார்கள். 23 அவர்களுக்குப் ப றகு ெபன்யமீனும், அசூபும் தங்களுைடய
வீட்டுக்கு எத ேர இருக்க றைதப் பழுதுபார்த்துக் கட்டினார்கள்; அவர்களுக்குப்
ப றகு அனனியாவன் மகனாகய மாேசயாவன் மகன் அசரியா தன்னுைடய
வீட்டின்அருேகஇருக்க றைதப்பழுதுபார்த்துக்கட்டினான். 24அவனுக்குப்பன்னாக
எனாதாதன்மகன்பன்னூய அசரியாவன்வீடுமுதல்மதலின்கைடசமுைனவைர
வைளவுவைரக்கும் இருக்க ற ேவெறாரு பகுதையப் பழுதுபார்த்துக் கட்டினான்.
25 ஊசாயன் மகன் பாலால் வைளவுக்கு எத ேரயும், காவல் வீட்டின் வாசலில்
ராஜாவன் உயரமான அரண்மைனக்கு ெவளிப்புறமாயருக்க ற ேகாபுரத்த ற்கு
எத ேரயும் இருக்க றைதக் கட்டினான்; அவனுக்குப் ப றகு பாேராஷன்
மகன் ெபதாயாவும், 26 ஓேபலிேல குடியருக்க ற ந தனீமியர்கைளச் ேசர்ந்த
மனிதர்களும் கழக்ேகயருக்க ற தண்ணீர்வாசலுக்கு ெவளிப்புறமான
ேகாபுரத்த ற்கு எத ேரயருக்க ற இடம்வைர கட்டினார்கள். 27 அவர்களுக்குப்
பன்னாகத் ெதக்ேகாவா ஊைரச்ேசர்ந்தவர்கள் ெவளிப்புறமான ெபரிய
ேகாபுரத்த ற்கு எத ேர ஓேபலின் மதல்வைர இருக்க ற மற்ெறாரு பகுதையப்
பழுதுபார்த்துக் கட்டினார்கள். 28 குதைரவாசல் முதற்ெகாண்டு ஆசாரியர்கள்
அவரவர் தங்களுைடய வீடுகளுக்கு எத ேர இருக்க றைதப் பழுதுபார்த்துக்
கட்டினார்கள். 29 அவர்களுக்குப் ப றகு இம்ேமரின் மகன் சாேதாக் தன்னுைடய
வீட்டுக்கு எத ேர இருக்க றைதப் பழுதுபார்த்துக் கட்டினான்; அவனுக்குப் ப றகு
கழக்குவாசைலக் காக்க ற ெசக்கனியாவன் மகன் ெசமாயா பழுதுபார்த்துக்
கட்டினான். 30அவனுக்குப் ப றகு ெசல்மீயாவன் மகன் அனனியாவும், சாலாபன்
ஆறாவது மகனாகய ஆனூனும், ேவெறாரு பகுதையப் பழுதுபார்த்துக்
கட்டினார்கள்;அவர்களுக்குப்ப றகுெபரகயாவன்மகன்ெமசுல்லாம்,தன்னுைடய
அைறவீட்டுக்கு எத ேர இருக்க றைதப் பழுதுபார்த்துக் கட்டினான். 31அவனுக்குப்
ப றகு ெபாற்ெகால்லனின் மகன் மல்கயா மிப்காத் என்னும் வாசலுக்கு எத ேர
ஆலயப் பணியாளர்களும் வயாபாரிகளும் குடியருக்க ற இடம்முதல் கைடச
முைனயன் ேமல்வீடுவைரக்கும் இருக்க றைதப் பழுதுபார்த்துக் கட்டினான்.
32 கைடசமுைனயன் ேமல்வீட்டுக்கும் ஆட்டுவாசலுக்கும் நடுேவ இருக்கறைத
ெபாற்ெகால்லர்களும்வயாபாரிகளும்பழுதுபார்த்துக்கட்டினார்கள்.

அத்த யாயம் 4
கட்டுமானப்பணிக்குஎத ர்ப்பு

1 நாங்கள் மதைலக் கட்டுக ற ெசய்தைய சன்பல்லாத் ேகட்டேபாது, அவன்
ேகாப த்து, எரிச்சலைடந்து, யூதர்கைள ேகலிெசய்து: 2 அந்த அற்பமான
யூதர்கள் ெசய்க றது என்ன, அவர்களுக்கு இடங்ெகாடுக்கப்படுேமா,
பலியடுவார்கேளா, ஒருநாளில் முடித்துப்ேபாடுவார்கேளா, சுட்ெடரித்துப்
ேபாடப்பட்டு மண்ேமடுகளான கற்களுக்கு உய ர் ெகாடுப்பார்கேளா, என்று
தன்னுைடயசேகாதரர்களுக்கும்சமாரியாவன்பைடக்கும்முன்பாகச்ெசான்னான்.
3 அப்ெபாழுது அம்ேமானியனாகய ெதாப யா அவனுைடய பக்கத்தல் நன்று:
அவர்கள் கட்டினாலும் என்ன, ஒரு நரி ஏற ப்ேபானால் அவர்களுைடய கல்மதல்
இடிந்துேபாகும் என்றான். 4 எங்கள் ேதவேன, நாங்கள் அவமத க்கப்படுக றைதக்
ேகட்டு, அவர்கள் ெசய்த இகழ்ச்சைய அவர்களுைடய தைலயன்ேமல் தருப்ப ,
அவர்கைளச் சைறயருப்பன் ேதசத்த ேல ெகாள்ைளய டப்பட ஒப்புக்ெகாடும்.
5 அவர்களுைடய அக்க ரமத்ைத மூடிப்ேபாடாேதயும்; அவர்களுைடய பாவம்
உமக்கு முன்பாக அழிக்கப்படாதருப்பதாக; கட்டுக றவர்களுக்கு மனேவதைன
உண்டாகப் ேபசனார்கேள. 6 நாங்கள் மதைலக் கட்டிவந்ேதாம்; மதல்கள்
எல்லாம் பாதவைர ஒன்றாக இைணந்து உயர்ந்தது; மக்கள் ேவைலெசய்வதற்கு
ஆவலாக இருந்தார்கள். 7 எருசேலமின் மதைலக் கட்டுக ற ேவைல
முன்ேனறுகறது என்றும், இடிக்கப்பட்ட இடங்கள் அைடபட்டுவருகறது
என்றும் சன்பல்லாத்தும், ெதாப யாவும், அரபயர்களும், அம்ேமானியர்களும்,
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அஸ்ேதாத்தயர்களும் ேகட்டேபாது, அவர்கள் மிகவும் எரிச்சலைடந்து,
8 எருசேலமின்ேமல் ேபார்ெசய்ய எல்ேலாரும் ஒன்றாக வரவும், ேவைலையத்
தடுக்கவும் முடிவு ெசய்தார்கள். 9 ஆனாலும் நாங்கள் எங்கள் ேதவைன
ேநாக்க ெஜபம்ெசய்து, அவர்களுக்காக இரவும்பகலும் காவல் காக்க றவர்கைள
ைவத்ேதாம். 10 அப்ெபாழுது யூதா மனிதர்கள்: சுைமகாரர்களின் ெபலன்
குைறந்துேபாக றது; மண்ேமடு மிச்சமாக இருக்க றது; நாங்கள் மதைலக்
கட்டக்கூடாது என்றார்கள். 11 எங்களுைடய எத ரிகேளாெவன்றால்; நாங்கள்
அவர்கள் நடுேவ வந்து, அவர்கைளக் ெகான்றுேபாடும்வைர, அவர்கள் அைத
அறயாமலும் பார்க்காமலும் இருக்கேவண்டும்; இவ்வதமாக அந்த ேவைலைய
நறுத்துேவாம் என்றார்கள். 12அைதஅவர்களருகல்குடியருக்க றயூதர்களும், பல
இடங்களிலுமிருந்து எங்களிடம் வந்து, பத்துமுைற எங்களுக்குச் ெசான்னார்கள்.
13 அப்ெபாழுது நான்: மதலுக்குப் பன்னாக இருக்க ற பள்ளமான இடங்களிலும்
ேமடுகளிலும், பட்டயங்கைளயும், ஈட்டிகைளயும், வல்லுகைளயும் ப டித்தருக்க ற
மக்கைளக் குடும்பம் குடும்பமாக நறுத்த ேனன். 14 அைத நான் பார்த்து
எழுந்து, ப ரபுக்கைளயும், அதகாரிகைளயும் மற்ற மக்கைளயும் ேநாக்க :
அவர்களுக்குப் பயப்படாதருங்கள்; நீங்கள் மகத்துவமும் பயங்கரமுமான
ஆண்டவைர நைனத்து, உங்கள் சேகாதரர்களுக்காகவும், மகன்களுக்காகவும்,
மகள்களுக்காகவும், மைனவகளுக்காகவும், உங்கள் வீடுகளுக்காகவும்
யுத்தம்ெசய்யுங்கள் என்ேறன். 15 எங்களுக்குச் ெசய்த ெதரியவந்தது என்றும்,
ேதவன் அவர்களுைடய ஆேலாசைனைய ெபாய்யாக்கனார் என்றும், எங்கள்
எத ரிகள் ேகட்டேபாது, நாங்கள் எல்ேலாரும் அவரவர் தங்கள் ேவைலையச்
ெசய்ய மதலுக்குத் தரும்ப ேனாம். 16 அன்றுமுதற்ெகாண்டு என்னுைடய
ேவைலக்காரர்களில் பாத ஆட்கள் ேவைல ெசய்தார்கள், பாத ஆட்கள்
ஈட்டிகைளயும் ேகடகங்கைளயும் வல்லுகைளயும் கவசங்கைளயும் ப டித்து
நன்றார்கள்; அதகாரிகள் யூதாவன் மக்கள் எல்ேலாருக்கும் பன்புறமாக
நன்றார்கள். 17 மதைல கட்டுக றவர்களும், சுைமசுைமக்க றவர்களும்,
சுைமேயற்றுகறவர்களும், அவரவர் ஒரு ைகய ேல ேவைலெசய்து, மறுைகய ேல
ஆயுதம் ப டித்தருந்தார்கள். 18 கட்டுக றவர்கள் அவரவர் தங்கள் பட்டயத்ைதத்
தங்கள் இடுப்ப ேல கட்டிக்ெகாண்டவர்களாக ேவைலெசய்தார்கள்; எக்காளம்
ஊதுகறவன் என் அருகல் நன்றான். 19 நான் ப ரபுக்கைளயும் அதகாரிகைளயும்
மற்ற மக்கைளயும் ேநாக்க : ேவைல ெபரிதும் வ ரிவானதுமாக இருக்க றது;
நாம் மதலின்ேமல் ச தறப்பட்டு ஒருவருக்கு ஒருவர் தூரமாக இருக்க ேறாம்.
20 நீங்கள் எந்த இடத்தல் எக்காளச் சத்தத்ைதத் ேகட்க றீர்கேளா அந்த இடத்தல்
வந்து, எங்கேளாடு கூடுங்கள்; நம்முைடய ேதவன் நமக்காக யுத்தம்ெசய்வார்
என்ேறன். 21இப்படிேய நாங்கள் ேவைலெசய்துெகாண்டிருந்ேதாம்; அவர்களிேல
பாத ஆட்கள் கழக்கு ெவளுக்கும் ேநரம்முதல் நட்சத்த ரங்கைள காணும்வைர
ஈட்டிகைளப் ப டித்தருந்தார்கள். 22 அந்தச் சமயத்த ேல நான் மக்கைளப் பார்த்து:
இரவல் நமக்குக் காவலுக்கும் பகலில் ேவைலக்கும் உதவ, அவரவர் தங்கள்
ேவைலக்காரர்கேளாடு எருசேலமுக்குள்ேளஇரவு தங்கேவண்டும் என்று ெசால்லி,
23 நாேனா, என்னுைடய சேகாதரர்கேளா, என்னுைடய ேவைலக்காரர்கேளா,
என்ைனப் பன்பற்ற காவல்காக்க ற வீரர்கேளா எங்கள் உைடகைள மாற்ற க்
ெகாள்ளாதருந்ேதாம்; ஒவ்ெவாருவரும் தங்களிடத்தல் ஆயுதங்கைளயும்
தண்ணீைரயும்ைவத்தருந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 5
ெநேகமியா ஏைழகளுக்குஉதவுதல்

1 மக்களுக்குள் அேநகரும் அவர்களுைடய ெபண்களும் யூதர்களாகய
தங்களுைடய சேகாதரர்கள்ேமல் குற்றம் சாட்டுக ற ெபரிய கூக்குரல்
உண்டானது. 2அது என்னெவன்றால், அவர்களில் சலர்: நாங்கள் எங்களுைடய
மகன்கேளாடும், மகள்கேளாடும் அேநகரானதால், சாப்ப ட்டுப் பைழப்பதற்காக
நாங்கள் தானியத்ைதக் கடனாக வாங்க ேனாம் என்றார்கள். 3 ேவறு சலர்:
எங்களுைடய நலங்கைளயும், த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைளயும், வீடுகைளயும்
நாங்கள் அைடமானமாக ைவத்து, இந்தப் பஞ்சத்த ேல தானியம் வாங்க ேனாம்
என்றார்கள். 4 இன்னும் சலர்: ராஜாவற்கு வரிைய ெசலுத்த, நாங்கள்
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எங்களுைடய நலங்கள்ேமலும், த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கள்ேமலும், பணத்ைதக்
கடனாக வாங்க ேனாம் என்றும்; 5 எங்களுைடய உடலும், சேகாதரர்கள்
உடலும் சரி; எங்களுைடய பள்ைளகளும் அவர்களுைடய பள்ைளகளும் சரி;
ஆனாலும், இேதா, நாங்கள் எங்களுைடய மகன்கைளயும், மகள்கைளயும்
அடிைமயாக்கேவண்டியதாக இருக்க றது; அப்படிேய எங்களுைடய மகள்களில்
சலர் அடிைமயாகவும்இருக்க றார்கள்; அவர்கைள மீட்க எங்களுக்குவழியல்ைல;
எங்களுைடய நலங்களும், த ராட்ைசத்ேதாட்டங்களும் ேவறு மனிதர்கள்
ைகவசமானது என்றார்கள். 6அவர்கள் கூக்குரைலயும், இந்த வார்த்ைதகைளயும்
நான் ேகட்டேபாது, மிகவும் ேகாபங்ெகாண்டு, 7 என்னுைடய மனத ேல
ஆேலாசைனெசய்து, ப றகு ப ரபுக்கைளயும் அதகாரிகைளயும் கடிந்துெகாண்டு:
நீங்கள் அவரவர் தங்களுைடய சேகாதரர்கள்ேமல் ஏன் வட்டி சுமத்துகறீர்கள்
என்று ெசால்லி, அவர்களுக்கு வேராதமாக ஒரு ெபரிய சைப கூடிவரச்ெசய்து,
8 அவர்கைள ேநாக்க : யூதரல்லாதவர்களுக்கு வற்கப்பட்ட யூதர்களாகய
எங்கள் சேகாதரர்கைள நாங்கள் எங்கள் சக்த க்குத்தக்கதாக மீட்டிருக்கும்ேபாது,
நீங்கள் தரும்ப உங்கள் சேகாதரர்கைள வற்கலாமா? இவர்கள் நமக்கு
வைலப்பட்டுப்ேபாகலாமா என்ேறன்;அப்ெபாழுதுஅவர்கள்மறுஉத்த ரவுெசால்ல
இடமில்லாமல் மவுனமாக இருந்தார்கள். 9 பன்னும் நான் அவர்கைள ேநாக்க :
நீங்கள்ெசய்க றகாரியம்நல்லதல்ல;நம்முைடயஎத ரிகளாகயயூதரல்லாதவர்கள்
அவமத க்க றதனாேலநீங்கள்நம்முைடயேதவனுக்குப்பயந்துநடக்கேவண்டாமா?
10 நானும் என்னுைடய சேகாதரர்களும் என்னுைடய ேவைலக்காரர்களும்
இப்படியா அவர்களுக்குப் பணமும் தானியமும் கடன் ெகாடுத்தருக்க ேறாம்?
இந்த வட்டிைய வ ட்டுவடுேவாமாக. 11 நீங்கள் இன்ைறக்கு அவர்களுைடய
நலங்கைளயும், த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைளயும், ஒலிவத்ேதாப்புகைளயும்,
வீடுகைளயும், நீங்கள் பணத்தலும் தானியத்தலும் த ராட்ைசரசத்தலும்
எண்ெணயலும் நூற்றுக்ெகான்று வீதமாக அவர்களிடத்தல் தண்டைனயாக
வாங்கவருகற வட்டிையயும், அவர்களுக்குத் தரும்பக் ெகாடுத்துவடுங்கள்
என்ேறன். 12 அதற்கு அவர்கள்: நாங்கள் அைதத் தரும்பக் ெகாடுத்துவ ட்டு,
இனி அப்படி அவர்களிடத்தல் ேகட்கமாட்ேடாம்; நீர் ெசால்லுகறபடிேய
ெசய்ேவாம் என்றார்கள்; அப்ெபாழுது நான் ஆசாரியர்கைள அைழத்து,
அவர்கள் இந்த வார்த்ைதயன்படி ெசய்ய அவர்கைள ஆைணயட ைவத்ேதன்.
13 நான் என்னுைடய ஆைடைய உதற ப்ேபாட்டு, இப்படி இந்த வார்த்ைதைய
நைறேவற்றாத எந்த மனிதைனயும் அவன் வீட்டிலும் அவன் சம்பாத்தயத்தலும்
இருந்து ேதவன் உதற ப்ேபாடக்கடவர்; இப்படியாக அவன் உதற ப்ேபாடப்பட்டு,
ெவறுைமயாகப் ேபாவானாக என்ேறன்; அதற்குச் சைபயார்கள் எல்ேலாரும்
ஆெமன் என்று ெசால்லி, ெயேகாவாைவ துதத்தார்கள்; பன்பு மக்கள் இந்த
வார்த்ைதயன்படிேய ெசய்தார்கள். 14 நான் யூதா ேதசத்த ேல ஆளுநராக
இருக்க ராஜாவாகய அர்தசஷ்டா எனக்கு நயமித்த நாளாகய அவருைடய
இருபதாம் வருடம்முதல்அவருைடயமுப்பத்த ரண்டாம் வருடம் வைரக்கும்இருந்த
பன்னிரண்டுவருடகாலங்களாக,நானும்என்னுைடயசேகாதரர்களும்ஆளுநர்கள்
உணவுக்காக வாங்குகற பணத்ைத ெபற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. 15 எனக்கு
முன்னிருந்த ஆளுநர்கள் மக்களுக்குப் பாரமாக இருந்து, அவர்கள் ைகய ேல
அப்பமும் த ராட்ைசரசமும் வாங்கனதும் அன்ற , நாற்பது ேசக்கல் ெவள்ளியும்
வாங்கவந்தார்கள்; அவர்களுைடய ேவைலக்காரர்களும் கூட மக்களின்ேமல்
அதகாரம் ெசலுத்தனார்கள்; நாேனா ேதவனுக்குப் பயந்ததால் இப்படிச்
ெசய்யவல்ைல. 16 ஒரு வயைலயாவது நாங்கள் வாங்கவல்ைல; நாங்கள் அந்த
மதலின் ேவைலய ேல மும்முரமாக இருந்ேதாம்; என்னுைடய ேவைலக்காரர்கள்
அைனவரும் கூட்டமாக அந்த ேவைலக்குக் கூடிவந்தார்கள். 17 யூதர்களும்
மூப்பர்களுமான நூற்ைறம்பதுேபரும், எங்கைளச் சுற்றலும் இருக்கற யூதர்கள்
அல்லாதவர்களிடமிருந்து எங்களிடத்த ற்கு வந்தவர்களும் என்னுைடய பந்தயல்
சாப்ப ட்டார்கள். 18நாெளான்றுக்குஒரு காைளயும், முதல்தரமானஆறுஆடுகளும்
சைமக்கப்பட்டது; பறைவகளும் சைமக்கப்பட்டது; பத்துநாைளக்கு ஒருமுைற
பலவத த ராட்ைசரசமும் ெசலவழிந்தது; இப்படிெயல்லாம் இருந்தேபாதும், இந்த
மக்கள் பட்டபாடு கடினமாக இருந்ததால், ஆளுநர்கள் வாங்குகற பணத்ைத நான்
ெபற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. 19 என்னுைடய ேதவேன, நான் இந்த மக்களுக்காகச்
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ெசய்த எல்லாவற்றற்காகவும்எனக்குநன்ைமயுண்டாக என்ைனநைனத்தருளும்.

அத்த யாயம் 6
கட்டுமானப் பணிக்கு ேமலும்எத ர்ப்பு

1 நான் மதைலக் கட்டிமுடித்தைதயும், இனி அத ேல த றப்பு ஒன்றுமில்ைல
என்பைதயும், சன்பல்லாத்தும், ெதாப யாவும், அரபயனான ேகேஷமும்
எங்களுக்கருந்த மற்ற எத ரிகளும் ேகள்வப்பட்டேபாது, 2 நான் வாசல்களுக்கு
இன்னும் கதவு ேபாடாமலிருப்பதால், சன்பல்லாத்தும், ேகேஷமும் ஆள் அனுப்ப :
நாம் ஓேனா பள்ளத்தாக்கல் இருக்க ற க ராமங்கள் ஒன்றல் ஒருவைரெயாருவர்
கண்டு ேபசுேவாம் வாரும் என்று கூப்ப ட்டார்கள்; அவர்கேளாெவன்றால்
எனக்குத் தீங்கு ெசய்ய நைனத்தார்கள். 3 அப்ெபாழுது நான் அவர்களிடத்த ற்கு
ஆட்கைள அனுப்ப : நான் ெபரிய ேவைலையச் ெசய்க ேறன், நான் வரமுடியாது;
நான் அந்த ேவைலையவ ட்டு உங்களிடத்த ற்கு வருவதால் இந்த ேவைல
நன்றுவடும்என்றுெசால்லச்ெசான்ேனன். 4அவர்கள்இந்தவதமாகநான்குமுைற
எனக்குச் ெசால்லியனுப்பனார்கள்; நானும் இந்த வதமாகேவ அவர்களுக்கு
மறுெமாழி அனுப்ப ேனன். 5ஐந்தாம் முைறயும் சன்பல்லாத்து அந்த வதமாகேவ
தன்னுைடய ேவைலக்காரைனயும், அவன் ைகய ேல முத்தைரேபாடாத ஒரு
கடிதத்ைதயும் எனக்கு அனுப்பனான். 6அத ேல: நீரும் யூதர்களும் கலகம்ெசய்ய
நைனக்கறீர்கள் என்றும், அதற்காக நீர் மதைலக் கட்டுக றீர் என்றும், இந்த
வதமாக நீர் அவர்களுக்கு ராஜாவாகப் ேபாக றீர் என்றும், 7யூதாவ ேல ஒரு ராஜா
இருக்க றார் என்றுஉம்ைமக்குறத்து எருசேலமிேலகூறுகற தீர்க்கதரிச கைளயும்
சம்பாத த்தீெரன்றும் யூதரல்லாதவர்களுக்குள்ேள ப ரபலமாக இருக்க றது,
கஷ்மூவும் அப்படிச் ெசால்லுகறான்; இப்ேபாதும் இந்தச் ெசய்த ராஜாவற்கு
எட்டுேம; ஆைகயால் நாம் ஒருவேராெடாருவர் ஆேலாசைன ெசய்வதற்காக
நீர் வரேவண்டும் என்று எழுதயருந்தது. 8 அதற்கு நான்: நீர் ெசால்லுகற
அந்தக் காரியங்களில் ஒன்றும் நடக்கவல்ைல; அைவகள் உம்முைடய
மனதன் கற்பைனேய அல்லாமல் ேவறல்ல என்று ெசால்லியனுப்ப ேனன்.
9 அந்த ேவைல நைடெபறாமலிருக்க, எங்கள் ைககள் ேசார்ந்துேபாகும்
என்று ெசால்லி, அவர்கள் எல்ேலாரும் எங்கைளப் பயமுறுத்தப்பார்த்தார்கள்.
ஆதலால் ேதவேன, நீர் என்னுைடய ைககைளத் பலப்படுத்தயருளும்.
10 ெமகதாெபேயலின் மகனாகய ெதலாயாவன் மகன் ெசமாயா தன்னுைடய
வீட்டிேலஅைடக்கப்பட்டிருக்கும்ேபாது,நான்அவனிடத்தல்ேபாேனன்;அப்ெபாழுது
அவன்: நாம் இருவருமாக ேதவனுைடய வீடாக ய ஆலயத்த ற்குள்ேள ேபாய்,
ேதவாலயத்தன் கதவுகைளப் பூட்டுேவாம் வாரும்; உம்ைமக் ெகான்றுேபாட
வருவார்கள், இரவ ேல உம்ைமக் ெகான்றுேபாட வருவார்கள் என்றான்.
11 அதற்கு நான்: என்ைனப்ேபான்ற மனிதன் ஓடிப்ேபாவாேனா? என்ைனப்
ேபான்றவன் உய ர் பைழக்கும்படி ேதவாலயத்த ேல ேபாய்ப் பதுங்குவாேனா?
நான் ேபாவதல்ைல என்ேறன். 12 ேதவன் அவைன அனுப்பவல்ைலெயன்றும்,
ெதாப யாவும் சன்பல்லாத்தும் அவனுக்குக் பணம்ெகாடுத்ததால், அவன்
எனக்கு வேராதமாக அந்தத் தீர்க்கதரிசனத்ைதச் ெசான்னான் என்றும்
அறந்துெகாண்ேடன். 13 நான் பயந்து அவர்கள் ெசான்னைதச்ெசய்து பாவம்
ெசய்வதற்கும், என்ைன அவமானப்படுத்த காரணத்ைத ஏற்படுத்துவதற்கும்
அவனுக்கு பணம் ெகாடுத்தருந்தார்கள். 14 என்னுைடய ேதவேன,
ெதாப யாவும் சன்பல்லாத்தும் ெசய்த இந்தச் ெசய்ைககளுக்குத்தகுந்ததாக
நீர் அவர்கைளயும், ெநாவதயாள் என்னும் தீர்க்கதரிச யானவைளயும், எனக்கு
பயமுண்டாக்கப்பார்த்த மற்றத் தீர்க்கதரிச கைளயும் நைனத்துக்ெகாள்ளும்.
15 அப்படிேய மதலானது ஐம்பத்த ரண்டு நாட்களுக்குள்ேள கட்டப்பட்டு, எலூல்
மாதம்இருபத்ைதந்தாந்ேததய ேலமுடிந்தது.

கட்டிமுடிக்கப்பட்ட மதலுக்குஎத ர்ப்பு
16 எங்கள் எத ரிகள் எல்ேலாரும் அைதக் ேகட்டேபாதும், எங்கைள

சுற்றலும் இருக்கற யூதரல்லாதவர்கள் அைனவரும் கண்டேபாதும், மிகவும்
நம்ப க்ைகயற்றுப்ேபாய், இந்த ெசயல் எங்கள் ேதவனால் ைககூடி வந்தெதன்று
அறந்தார்கள். 17அந்த நாட்களில் யூதாவலுள்ள ெபரிய மனிதர்களிடத்தலிருந்து
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ெதாப யாவுக்குப் ேபாக றதும், ெதாப யாவனிடத்தலிருந்து அவர்களுக்கு
வருகறதுமான கடிதங்கள் அேநகமாயருந்தது. 18 அவன் ஆராகன்
மகனாகய ெசகனியாவுக்கு மருமகனாக இருந்ததும் அல்லாமல், அவன்
மகனாகய ேயாகனான் ெபரகயாவன் மகனாகய ெமசுல்லாமின் மகைள
தருமணம் ெசய்தருந்ததாலும், யூதாவல் அேநகர் அவனுக்கு ஆைணயட்டுக்
ெகாடுத்தருந்தார்கள். 19 அவன் ெசய்யும் நன்ைமகைளயும் அவர்கள்
எனக்கு முன்பாக வவரித்து, என்னுைடய வார்த்ைதகைள அவனுக்குக்
ெகாண்டுேபாவார்கள்; ெதாப யா எனக்குப் பயமுண்டாகக் கடிதங்கைள
அனுப்புவான்.

அத்த யாயம் 7
1 மதல் கட்டிமுடிந்து, கதவுகள் ேபாடப்பட்டு, வாசல் காவலாளர்கைளயும்,

பாடகர்கைளயும், ேலவயர்கைளயும் ஏற்படுத்தனபன்பு, 2 நான் என்னுைடய
சேகாதரனாகய அனானிையயும், அேநகைரவ ட உண்ைமயுள்ளவனும்
ேதவனுக்குப் பயந்தவனுமாக இருந்த அரண்மைனத் தைலவனாகய
அனனியாைவயும், எருசேலமின் காவல் வ சாரைணக்கு ஏற்படுத்த ேனன்.
3 அவர்கைள ேநாக்க : ெவயல் ஏறும்வைர எருசேலமின் வாசல்கள்
தறக்கப்படேவண்டாம்; நீங்கள் நற்கும்ேபாேத கதவுகைள அைடத்து தாழ்ப்பாள்
ேபாட்டு, எருசேலமில் குடியருக்க ற காவலாளர்கள் அவரவர் தங்கள் காவலிேல,
அவரவர் தங்கள்வீடுகளுக்குஎத ராக நறுத்தப்படேவண்டும்என்ேறன்.

சைறயருப்பலிருந்துதரும்ப வந்தவர்களின்பட்டியல்
4 பட்டணம் வசாலமும் ெபரிதுமாக இருந்தது; அதற்குள்ேள மக்கள்

குைறவாக இருந்தார்கள், வீடுகளும் கட்டப்படவல்ைல. 5 அப்ெபாழுது வம்ச
அட்டவைணகைளப் பார்ப்பதற்கு, நான் ப ரபுக்கைளயும் அதகாரிகைளயும்
மக்கைளயும் கூடிவரச்ெசய்ய, என்னுைடய ேதவன் என்னுைடய மனத ேல ஒரு
எண்ணத்ைத உண்டாக்கனார்; முதலில் வந்தவர்களின் வம்ச அட்டவைணப்
புத்தகம் அப்ெபாழுது எனக்கு கைடத்தது; அத ேல எழுதயருக்க நான்
கண்டது என்னெவன்றால்: 6 பாப ேலான் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார்
சைறப டித்துப்ேபானவர்களும், சைறயருப்பலிருந்து ெசருபாேபேலாடும்,
ெயசுவா, ெநேகமியா, அசரியா, ராமியா, நகமானி, ெமார்ெதகாய், பல்சான்,
மிஸ்ெபேரத், ப க்வாய , ெநகூம், பானா என்பவர்கேளாடுங்கூட வந்து,
7 எருசேலமுக்கும் யூதாவுக்கும் தரும்ப த் தங்கள் தங்கள் பட்டணங்களிேல
குடிேயறனவர்களுமான இந்த ேதசத்தன் ஆண்களாகய இஸ்ரேவல் மக்களான
மனிதர்களின் எண்ணிக்ைகயாவது: 8 பாேராஷன் வம்சத்தனர்கள் 2,172 ேபர்.
9 ெசபத்தயாவன் வம்சத்தனர்கள் 372 ேபர். 10 ஆராகன் வம்சத்தனர்கள்
652 ேபர். 11 ெயசுவா ேயாவாப் என்பவர்களின் சந்ததயலிருந்த பாகாத்
ேமாவாபன் வம்சத்தனர்கள் 2,818 ேபர். 12 ஏலாமின் வம்சத்தனர்கள் 1,254 ேபர்.
13 சத்தூவன் வம்சத்தனர்கள் 845 ேபர். 14 சக்காயன் வம்சத்தனர்கள் 760 ேபர்.
15பன்னூயயன்வம்சத்தனர்கள் 648 ேபர். 16ெபபாயன்வம்சத்தனர்கள் 628 ேபர்.
17அஸ்காதன் வம்சத்தனர்கள் 2,322 ேபர். 18அேதானிகாமின் வம்சத்தனர்கள் 667
ேபர். 19 ப க்வாயன் வம்சத்தனர்கள் 2,067 ேபர். 20 ஆதீனின் வம்சத்தனர்கள்
655 ேபர். 21 எேசக்கயாவன் சந்ததயான அேதரின் வம்சத்தனர்கள் 98 ேபர்.
22 ஆசூமின் வம்சத்தனர்கள் 328 ேபர். 23 ேபசாயன் வம்சத்தனர்கள் 324 ேபர்.
24 ஆரீப்பன் வம்சத்தனர்கள் 112 ேபர். 25 க ப ேயானின் வம்சத்தனர்கள் 95 ேபர்.
26 ெபத்லேகம் ஊைரச்ேசர்ந்தவர்களும், ெநத்ேதாபா ஊைரச்ேசர்ந்தவர்களும்
188 ேபர். 27 ஆனேதாத்தூர் மனிதர்கள் 128 ேபர். 28 ெபத் அஸ்மாேவத்
ஊைரச்ேசர்ந்தவர்கள் 42 ேபர். 29 கீரியாத்யாரீம், ெகப ரா, ேபேராத் ஊர்களின்
மனிதர்கள் 743 ேபர். 30 ராமா, ேகபா ஊர்களின் மனிதர்கள் 621 ேபர். 31 மிக்மாஸ்
ஊைரச்ேசர்ந்தவர்கள் 122 ேபர். 32 ெபத்ேதல், ஆய ஊர்களின் மனிதர்கள் 123
ேபர். 33 ேவெறாரு ேநேபா ஊைரச்ேசர்ந்தவர்கள் 52 ேபர். 34 மற்ெறாரு ஏலாம்
வம்சத்தனர்கள் 1,254 ேபர். 35 ஆரிம் வம்சத்தனர்கள் 320 ேபர். 36 எரிேகா
வம்சத்தனர்கள் 345 ேபர். 37 ேலாத், ஆதீத், ஓேனா ஊர்களின் வம்சத்தனர்கள்
721 ேபர். 38 ெசனாகா வம்சத்தனர்கள் 3,930 ேபர். 39 ஆசாரியர்களானவர்கள்:
ெயசுவாகுடும்பத்தானாகயெயதாயாவன்வம்சத்தனர்கள் 973ேபர். 40இம்ேமரின்
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வம்சத்தனர்கள் 1,052 ேபர். 41 பஸ்கூரின் வம்சத்தனர்கள் 1,247 ேபர். 42ஆரீமின்
வம்சத்தனர்கள் 1,017 ேபர். 43ேலவயர்களானவர்கள்: ஒதயாவன்சந்தத க்குள்ேள
கத்மிேயலின் மகனாகய ெயசுவாவன் வம்சத்தனர்கள் 74 ேபர். 44 பாடகர்கள்:
ஆசாபன் வம்சத்தனர்கள் 148 ேபர். 45 வாசல் காவலாளர்கள்: சல்லூமின்
வம்சத்தனர்கள், அேதரின் வம்சத்தனர்கள், தல்ேமானின் வம்சத்தனர்கள்,
அக்கூபன் வம்சத்தனர்கள், அததாவன் வம்சத்தனர்கள், ேசாபாயன்
வம்சத்தனர்கள், ஆக 138 ேபர். 46 ஆலயப் பணியாளர்கள்: சீகாவன்
வம்சத்தனர்கள், அசுபாவன் வம்சத்தனர்கள், தபாேகாத்தன் வம்சத்தனர்கள்,
47 ேகேராசன் வம்சத்தனர்கள், சீயாவன் வம்சத்தனர்கள், பாேதானின்
வம்சத்தனர்கள், 48ெலபானாவன்வம்சத்தனர்கள், அகாபாவன்வம்சத்தனர்கள்,
சல்மாயன் வம்சத்தனர்கள், 49 ஆனானின் வம்சத்தனர்கள், க த்ேதலின்
வம்சத்தனர்கள், காகாரின் வம்சத்தனர்கள், 50 ராயாகன் வம்சத்தனர்கள்,
ேரத்சீனின் வம்சத்தனர்கள், ெநேகாதாவன் வம்சத்தனர்கள், 51 காசாமின்
வம்சத்தனர்கள், ஊசாவன் வம்சத்தனர்கள், பாெசயாகன் வம்சத்தனர்கள்,
52 ேபசாயன் வம்சத்தனர்கள், ெமயுநீமின் வம்சத்தனர்கள், ெநபுசீமின்
வம்சத்தனர்கள், 53 பக்பூக்கன் வம்சத்தனர்கள், அகுபாவன் வம்சத்தனர்கள்,
அர்கூரின் வம்சத்தனர்கள், 54 பஸ்லூதன் வம்சத்தனர்கள், ெமக தாவன்
வம்சத்தனர்கள், அர்ஷாவன் வம்சத்தனர்கள், 55 பர்ேகாசன் வம்சத்தனர்கள்,
ச ெசராவன் வம்சத்தனர்கள், தாமாவன் வம்சத்தனர்கள், 56 ெநத்ச யாகன்
வம்சத்தனர்கள், அதபாவன் வம்சத்தனர்கள், 57 சாெலாேமானுைடய
ேவைலக்காரர்களின் வம்சத்தனர்கள்: ேசாதாயன் வம்சத்தனர்கள்,
ெசாெபேரத்தன் வம்சத்தனர்கள், ெபரிதாவன் வம்சத்தனர்கள், 58 யாலாவன்
வம்சத்தனர்கள், தர்ேகானின் வம்சத்தனர்கள், க த்ேதலின் வம்சத்தனர்கள்,
59 ெசபத்தயாவன் வம்சத்தனர்கள், அத்தீலின் வம்சத்தனர்கள், ெபாெகேரத்
ெசபாய மிலுள்ள வம்சத்தனர்கள், ஆேமானின் வம்சத்தனர்கள். 60 ஆலய
பணியாளர்களும், சாெலாேமானுைடய ேவைலயாட்களின் வம்சத்தனர்களும்
ேசர்ந்து முந்நூற்றுத் ெதாண்ணூற்ற ரண்டுேபர். 61 ெதல்ெமலாகலும், ெதல்
அர்சாவலும், ேகருபலும், ஆேதானிலும், இம்ேமரிலும் இருந்துவந்தும், தாங்கள்
இஸ்ரேவலர்கள் என்றுதங்கள் ப தாக்களின்வம்சத்ைதயும், தங்கள்பூர்வத்ைதயும்
ெசால்லமுடியாமல் இருந்தவர்கள்: 62 ெதலாயாவன் வம்சத்தனர்கள்,
ெதாப யாவன் வம்சத்தனர்கள், ெநேகாதாவன் வம்சத்தனர்கள், ஆக 642 ேபர்.
63 ஆசாரியர்களில் அபாயாவன் வம்சத்தனர்கள், ேகாசன் வம்சத்தனர்கள்,
கீேலயாத்தயனான பர்சலாயன் மகள்களில் ஒருத்தைய தருமணம்ெசய்து,
அவர்களுைடய வம்சத்தன் ெபயரிடப்பட்ட பர்ச லாயயன் வம்சத்தனர்கள்.
64இவர்கள் தங்களுைடய வம்ச அட்டவைணையத் ேதடி, அைதக் காணாமற்ேபாய்,
ஆசாரிய ஊழியத்த ற்கு ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் என்று எண்ணப்பட்டார்கள்.
65 ஊரீம் தும்மீம்* என்பைவகளுள்ள ஒரு ஆசாரியன் வரும்வைர, அவர்கள்
மகா பரிசுத்தமானைத சாப்ப டக்கூடாெதன்று த ர்ஷாதா அவர்களுக்குச்
ெசான்னான். 66 சைபயார்கள் எல்ேலாரும் ேசர்ந்து 42,360 ேபராக இருந்தார்கள்.
67 அவர்கைளத்தவ ர 7,337 ேபர்களான அவர்களுைடய ேவைலக்காரர்களும்,
ேவைலக்காரிகளும், 245 பாடகர்களும், பாடக களும் அவர்களுக்கு இருந்தார்கள்.
68 அவர்களுைடய குதைரகள் 736, ேகாேவறு கழுைதகள் 245. 69 ஒட்டகங்கள்
435 கழுைதகள் 6,720. 70 வம்சத்தைலவர்களில் சலர் ேவைலக்ெகன்று
ெகாடுத்ததாவது: த ர்ஷாதா 1,000தங்கக்காைசயும், 50கலங்கைளயும், 530ஆசாரிய
உைடகைளயும் ெபாக்கஷத்தற்குக் ெகாடுத்தான். 71 வம்சத்தைலவர்களில்
சலர் ேவைலயன் ெபாக்கஷத்தற்கு 20,000 தங்கக்காசுகைளயும், 2,200 ராத்தல்
ெவள்ளிையயும்† ெகாடுத்தார்கள். 72 மற்ற மக்கள் 20,000 தங்கக்காைசயும்,‡
2,000 ராத்தல் ெவள்ளிையயும், 67 ஆசாரிய உைடகைளயும் ெகாடுத்தார்கள்.
73 ஆசாரியர்களும், ேலவயர்களும், வாசல் காவலாளர்களும், பாடகர்களும்,
மக்களில் சலரும், ஆலய பணியாளர்களும், இஸ்ரேவலர்கள் அைனவரும் தங்கள்
தங்கள் பட்டணங்களில் குடிேயறனார்கள்; ஏழாம் மாதமானேபாது, இஸ்ரேவல்

* அத்த யாயம் 7:65 7:65யாத். 28:30ஐபார்க்க,இைவகள்மூலமாகேதவச த்தம்அறயபயன்படுத்தனார்கள்.
† அத்த யாயம் 7:71 7:71 8,500 க ேலா. க ராம் ெபான், 170 க ேலா. ெபான். 1,200 க ேலா ெவள்ளி
‡ அத்த யாயம் 7:72 7:72 170 க ேலாெபான், 1, 100 க ேலாெவள்ளி.
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வம்சத்தனர்கள்தங்கள்பட்டணங்களில்இருந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 8
எஸ்றா நயாயப்ப ரமாணத்ைதவாச த்தல்

1மக்கள் எல்ேலாரும் தண்ணீர் வாசலுக்கு முன்பாக இருந்த த றந்த ெவளிய ேல
ஒருமனப்பட்டுக் கூடி, ெயேகாவா இஸ்ரேவலுக்குக் கற்ப த்த ேமாேசயன்
நயாயப்ப ரமாண புத்தகத்ைதக் ெகாண்டுவரேவண்டுெமன்று ேவதபாரகனாகய
எஸ்றாவுக்குச் ெசான்னார்கள். 2 அப்படிேய ஏழாம் மாதம் முதல் ேததயல்
ஆசாரியனாகய எஸ்றா நயாயப்ப ரமாணத்ைத ஆண்களும் ெபண்களும், ேகட்டு
அற ந்துெகாள்ளக்கூடிய அைனவருமாகய சைபக்கு முன்பாகக் ெகாண்டுவந்து,
3 தண்ணீர் வாசலுக்கு முன்பாக இருந்த த றந்தெவளிக்கு எத ேர காைலதுவங்க
மதயம்வைர ஆண்களுக்கும் ெபண்களுக்கும், ேகட்டு அற ந்துெகாள்ளக்கூடிய
மற்றவர்களுக்கும்முன்பாகஅைதவாச த்தான்;எல்லாமக்களும்நயாயப்ப ரமாண
புத்தகம் வாச க்கப்பட்டைத கவனமாகக் ேகட்டார்கள். 4 ேவதபாரகனாகய எஸ்றா
அதற்ெகன்று மரத்தால் ெசய்யப்பட்ட ஒரு ப ரசங்கபீடத்தன்ேமல் நன்றான்;
அவனருகல் அவனுக்கு வலதுபக்கமாக மத்த த்தயாவும், ெசமாவும், அனாயாவும்,
உரியாவும்,இல்க்கயாவும்,மாெசயாவும்,அவனுக்குஇடதுபக்கமாகப்ெபதாயாவும்,
மீசேயலும், மல்கயாவும், ஆசூமும், அஸ்பதானாவும், சகரியாவும், ெமசுல்லாமும்
நன்றார்கள். 5 எஸ்றா எல்லா மக்களுக்கும் உயர நன்று, எல்லா மக்களும்
காணப்புத்தகத்ைதத்த றந்தான்;அவன்அைதத்த றந்தேபாது,மக்கள்எல்ேலாரும்
எழுந்துநன்றார்கள். 6அப்ெபாழுதுஎஸ்றாமகத்துவமுள்ளேதவனாகயெயேகாவா
ைவ ஸ்ேதாத்தரித்தான்; மக்கெளல்ேலாரும் தங்கள் ைககைளக் குவத்து, அதற்கு
மறுெமாழியாக, ஆெமன், ஆெமன் என்று ெசால்லி, குனிந்து, முகங்குப்புற
வழுந்து, ெயேகாவாைவ ெதாழுதுெகாண்டார்கள். 7 ெயசுவா, பானி, ெசெரப யா,
யாமின், அக்கூப், சப்ேபதாய ஒதயா, மாெசயா, ெகலிதா, அசரியா, ேயாசபாத்,
ஆனான், ெபலாயா என்பவர்களும், ேலவயர்களும், நயாயப்ப ரமாணத்ைத
மக்களுக்கு வளங்கச்ெசய்தார்கள்; மக்கள் தங்கள் நைலய ேல நன்றார்கள்.
8 அவர்கள் ேதவனுைடய நயாயப்ப ரமாணப் புத்தகத்ைத வளக்கமாக
வாச த்து, அர்த்தம்ெசால்லி, வாச த்தைத அவர்களுக்கு வளங்கச்ெசய்தார்கள்.
9 மக்கள் எல்ேலாரும் நயாயப்ப ரமாணத்தன் வார்த்ைதகைளக் ேகட்டேபாது,
அழுததால், த ர்ஷாதா என்னப்பட்ட ெநேகமியாவும், ேவதபாரகனாகய எஸ்றா
என்னும் ஆசாரியனும், மக்களுக்கு வளக்க க்காட்டின ேலவயர்களும் எல்லா
மக்கைளயும் ேநாக்க : இந்த நாள் உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப்
பரிசுத்தமான நாள்; நீங்கள் துக்கப்படவும் அழவும் ேவண்டாம் என்றார்கள்.
10 பன்னும் அவன் அவர்கைள ேநாக்க : நீங்கள் ேபாய்க் ெகாழுைமயானைதச்
சாப்ப ட்டு, இனிப்பானைதக்குடித்து, ஒன்றுமில்லாதவர்களுக்கு அைவகைள
ெகாடுங்கள்; இந்த நாள் நம்முைடய ஆண்டவருக்குப் பரிசுத்தமான நாள்,
துக்கப்படேவண்டாம்; ெயேகாவாவுக்குள் மக ழ்ச்ச யாயருப்பேத உங்களுைடய
ெபலன் என்றான். 11 ேலவயர்களும் மக்கள் அைனவைரயும் அைமத ப்படுத்த :
அழாதருங்கள், இந்த நாள் பரிசுத்தமான நாள், துக்கப்படேவண்டாம் என்றார்கள்.
12 அப்ெபாழுது மக்கள் எல்ேலாரும் தங்களுக்கு அறவக்கப்பட்ட வார்த்ைதகைள
உணர்ந்ததால், சாப்ப ட்டுக் குடிக்கவும், உணவுகைள ெகாடுக்கவும், மிகுந்த
சந்ேதாஷம் ெகாண்டாடவும் ேபானார்கள். 13 மறுநாளில் மக்களின் எல்லா
வம்சத்தைலவர்களும், ஆசாரியர்களும், ேலவயர்களும், நயாயப்ப ரமாணத்தன்
வார்த்ைதகைளஅறந்துெகாள்ளேவண்டும் என்று ேவதபாரகனாகய எஸ்றாவ டம்
கூடிவந்தார்கள். 14 அப்ெபாழுது நயாயப்ப ரமாணத்த ேல*, இஸ்ரேவல் மக்கள்
ஏழாம் மாதத்தன் பண்டிைகய ேல கூடாரங்களில் குடியருக்க ேவண்டும் என்று
ெயேகாவா ேமாேசையக்ெகாண்டுகற்றுக்ெகாடுத்தகாரியம் எழுதயருக்க றைதக்
கண்டார்கள். 15 ஆைகயால் எழுதயருக்க றமுைறயல் கூடாரங்கைளப்
ேபாட, நீங்கள் மைலகளுக்குப் புறப்பட்டுப்ேபாய் ஒலிவக்கைளகைளயும்,
காட்டு ஒலிவக்கைளகைளயும், மிருதுச் ெசடிகளின் கைளகைளயும்,
ேபரீச்ச மட்ைடகைளயும், அடர்ந்த மரக்கைளகைளயும் ெகாண்டுவாருங்கள்
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என்று தங்களுைடய எல்லா பட்டணங்களிலும், எருசேலமிலும் கூறப்
ப ரபலப்படுத்தனார்கள். 16 அப்படிேய மக்கள் ெவளிேய ேபாய் அைவகைளக்
ெகாண்டுவந்து, அவரவர் தங்கள் வீடுகள்ேமலும், தங்கள் வளாகங்களிலும்,
ேதவனுைடய ஆலயவளாகங்களிலும், தண்ணீர்வாசல் ெவளியலும்,
எப்ப ராயீம்வாசல் ெவளியலும் தங்களுக்குக் கூடாரங்கைளப் ேபாட்டார்கள்.
17 இவ்வதமாகச் சைறயருப்பலிருந்து தரும்ப வந்தவர்களின் சைபயார்கள்
எல்ேலாரும் கூடாரங்கைளப் ேபாட்டு, கூடாரங்களில் குடியருந்தார்கள்;
இப்படிேய நூனின் மகனாகய ேயாசுவாவன் நாட்கள்முதல் அந்த நாள்வைர
இஸ்ரேவல் மக்கள் ெசய்யாமலிருந்து இப்ெபாழுது ெசய்ததால், மிகுந்த
சந்ேதாஷமுண்டாயருந்தது. 18 முதலாம் நாள்துவங்கக் கைடச நாள்வைர,
தனம்தனம் ேதவனுைடய நயாயப்ப ரமாண புத்தகம் வாச க்கப்பட்டது; ஏழுநாள்
பண்டிைகைய ஆசரித்தார்கள்; எட்டாம்நாளிேலா, முைறயன்படிேய வ ேசஷத்த
ஆசரிப்பு நாளாகஇருந்தது.

அத்த யாயம் 9
இஸ்ரேவலர்கள்தங்கள்பாவங்கைளஅறக்ைகெசய்தல்

1 அந்த மாதம் இருபத்துநான்காம் ேததய ேல இஸ்ரேவல் மக்கள்
உபவாசம்ெசய்து, சணல் ஆைட உடுத்த , தங்கள்ேமல் புழுதையப்
ேபாட்டுக்ெகாண்டவர்களாகக் கூடிவந்தார்கள். 2 இஸ்ரேவல் சந்ததயார்கள்
யூதரல்லாதவர்கைள எல்லாம் வ ட்டுப்ப ரிந்து வந்து நன்று, தங்களுைடய
பாவங்கைளயும், தங்கள் முன்ேனார்களின் அக்க ரமங்கைளயும்
அறக்ைகய ட்டார்கள். 3 அவர்கள் எழுந்து, தங்கள் நைலயல் நன்றார்கள்;
அப்ெபாழுது அந்நாளின் காற்பகுதவைர அவர்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் நயாயப்ப ரமாணப் புத்தகம் வாச க்கப்பட்டது; அடுத்த
காற்பகுதவைர அவர்கள் பாவஅறக்ைகெசய்து, தங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவாைவ குனிந்து வணங்கனார்கள். 4 ெயசுவா, பானி, கத்மிேயல்,
ெசபனியா, புன்னி, ெசெரப யா, பானி, ெகனானி என்பவர்கள் ேலவயர்களுைடய
படிகளின்ேமல் நன்று, தங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ ேநாக்க மகா
சத்தமாக அலறனார்கள். 5 பன்பு ேலவயர்களான ெயசுவா, கத்மிேயல்,
பானி, ஆசாப்ெநயா, ெசெரப யா, ஒதயா, ெசபனியா, ெபத்தகயா என்பவர்கள்
மக்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் எழுந்து, என்றும் என்ெறன்ைறக்குமிருக்க ற
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ ஸ்ேதாத்த ரியுங்கள் என்று ெசால்லி,
ெயேகாவாைவ ேநாக்க : எல்லா துத ஸ்ேதாத்த ரத்த ற்கும் ேமலான உம்முைடய
மகைமயுள்ள நாமத்த ற்கு ஸ்ேதாத்த ரமுண்டாவதாக. 6 நீர் ஒருவேர ெயேகாவா;
நீர் வானங்கைளயும், வானாத வானங்கைளயும், அைவகளுைடய சர்வ
ேசைனகைளயும், பூமிையயும் அதலுள்ள எல்லாவற்ைறயும், சமுத்த ரங்கைளயும்
அைவகளிலுள்ள எல்லாவற்ைறயும் உண்டாக்கனீர்; அைவகைளெயல்லாம் நீர்
காப்பாற்றுகறீர்;வானேசைனகள்உம்ைம பணிந்துெகாள்ளுகறது. 7ஆப ராைமத்
ெதரிந்துெகாண்டு, அவைன ஊர் என்னும் கல்ேதயர்களின் பட்டணத்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்து,அவனுக்குஆப ரகாம்என்னும்ெபயரிட்ட ேதவனாகயெயேகாவா
நீர். 8 அவனுைடய இருதயத்ைத உமக்கு முன்பாக உண்ைமயுள்ளதாகக்கண்டு,
கானானியர்கள், ஏத்தயர்கள், எேமாரியர்கள், ெபரிச யர்கள், எபூசயர்கள்,
க ர்காச யகளுைடய ேதசத்ைத அவன் சந்தத க்குக் ெகாடுக்க, அவேனாடு
உடன்படிக்ைகெசய்து. உம்முைடய வார்த்ைதகைள நைறேவற்றனீர்; நீர்
நீதயுள்ளவர். 9 எக ப்த ேல எங்கள் முற்ப தாக்கள் அநுபவத்த உபத்த ரவத்ைத
நீர் கண்டு, ெசங்கடலில் அவர்கள் கூப்படுதைலக் ேகட்டீர். 10 பார்ேவானிடமும்,
அவனுைடய எல்லா ஊழியக்காரர்களிடமும், அவன் ேதசத்தன் எல்லா
மக்களிடத்தலும், அைடயாளங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும் ெசய்தீர்; அவர்கள்
உமது மக்கைள கர்வத்துடன் நடத்தனார்கள் என்பைத அற ந்தருந்தீர்; இப்படிேய
இந்தநாள்வைரக்கும்இருக்க றஉமக்குபுகைழஉண்டாக்கனீர். 11நீர்அவர்களுக்கு
முன்பாக சமுத்த ரத்ைதப் ப ரித்ததால், அதன் நடுவாகக் கால்நைனயாமல்
நடந்தார்கள்; ஆழமான தண்ணீர்களிேல கல்ைலப்ேபாடுக றதுேபால,
அவர்கைளத் ெதாடர்ந்தவர்கைள ஆழங்களிேல ேபாட்டுவ ட்டீர். 12 நீர் பகலிேல
ேமகமண்டலத்தனாலும் அவர்கள் நடக்கேவண்டிய வழிைய அவர்களுக்கு
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ெவளிச்சமாக்கஇரவ ேலஅக்கனிமண்டலத்தனாலும்,அவர்கைளவழிநடத்தனீர்.
13 நீர் சீனாய்மைலயல் இறங்க , வானத்தலிருந்து அவர்கேளாேட ேபச ,
அவர்களுக்குச் ெசம்ைமயான நீத நயாயங்கைளயும், நல்ல கட்டைளகளும்
கற்பைனகளுமாகய உண்ைமயான ப ரமாணங்கைளயும் ெகாடுத்தீர். 14 உமது
பரிசுத்த ஓய்வுநாைள அவர்களுக்குத் ெதரியப்படுத்த , உமது ஊழியனாகய
ேமாேசையக்ெகாண்டு, அவர்களுக்குக் கற்பைனகைளயும், கட்டைளகைளயும்,
நயாயப்ப ரமாணங்கைளயும் கற்றுக்ெகாடுத்தீர். 15 அவர்கள் பச க்கு
வானத்தலிருந்து அப்பம் ெகாடுத்து, அவர்கள் தாகத்த ற்குக் கன்மைலயலிருந்து
தண்ணீர் புறப்படச்ெசய்து, நீர் அவர்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று ஆைணயட்ட
ேதசத்ைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுங்கள் என்று அவர்களுக்குச் ெசான்னீர்.
16 எங்கள் முன்ேனார்களாகய அவர்கேளா ஆணவமாக நடந்து, தங்கள் கழுத்ைதக்
கடினப்படுத்த ,*உம்முைடயகற்பைனகைளக் ேகட்காமல் ேபானார்கள். 17அவர்கள்
கற்பைனகைளக்ேகட்கமனமில்லாமலும்,அவர்களிடத்த ேலநீர்ெசய்தஉம்முைடய
அற்புதங்கைள நைனக்காமலும் ேபாய், தங்களுைடய கழுத்ைதக் கடினப்படுத்த ,
தங்களுைடய அடிைமத்தனத்தற்குத் தரும்ப அவர்கள் கலகம்ெசய்து, ஒரு
தைலவைனஏற்படுத்தனார்கள்;ஆகலும்முழுவதும்மன்னிக்க றவரும்,இரக்கமும்
மனஉருக்கமும், நீடிய சாந்தமும், மகா கருைபயுமுள்ளவருமான ேதவனாகய
நீர் அவர்கைளக் ைகவ டவல்ைல. 18 அவர்கள் உேலாகத்தால் ெசய்யப்பட்ட
ஒரு கன்றுக்குட்டிையத் தங்களுக்கு உண்டாக்க : இது உன்ைன எக ப்தலிருந்து
ெகாண்டுவந்த உன்னுைடய ெதய்வம் என்று ெசால்லி, ேகாபமைடயத்தக்க
ெபரிய அக்க ரமங்கைளச் ெசய்தருந்தாலும், 19 நீர் உம்முைடய மிகுந்த மன
உருக்கத்தாேல, அவர்கைள வனாந்த ரத்த ேல ைகவ டவல்ைல; அவர்கைள
வழிநடத்தப் பகலிேல ேமகமண்டலத்தாலும் அவர்களுக்கு ெவளிச்சத்ைதயும்
அவர்கள் நடக்கேவண்டிய வழிையயும் காட்ட இரவ ேல அக்கனிமண்டலத்தாலும்
அவர்கைளவ ட்டு வலகவல்ைல. 20அவர்களுக்குஅறைவஉணர்த்த உம்முைடய
நல் ஆவையக் கட்டைளய ட்டீர்; அவர்கள் வாய்க்கு உம்முைடய மன்னாைவ தந்து,
அவர்கள் தாகத்த ற்குத் தண்ணீைரக் ெகாடுத்தீர். 21இப்படி நாற்பது வருடங்களாக
வனாந்த ரத்தல் அவர்களுக்கு ஒன்றும் குைறவல்லாமல், அவர்கைளப்
பராமரித்துவந்தீர்; அவர்களுைடய உைடகள் பழைமயாகப் ேபாகவுமில்ைல,
அவர்களுைடய கால்கள் வீங்கவுமில்ைல. 22 அவர்களுக்கு ராஜ்ஜியங்கைளயும்
மக்கைளயும் ஒப்புக்ெகாடுத்து, அைவகைள எல்ைல எல்ைலயாக அவர்களுக்குப்
பங்க ட்டீர்; எஸ்ேபானின் ராஜாவாகய சீேகானின் ேதசத்ைதயும், பாசானின்
ராஜாவாகய ஓகன் ேதசத்ைதயும் சுதந்தரித்துக்ெகாண்டார்கள். 23அவர்களுைடய
பள்ைளகைள வானத்து நட்சத்த ரங்கைளப்ேபாலப் ெபருகச்ெசய்து,
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும்படி நீர் அவர்கள் முன்ேனார்களுக்குச் ெசான்ன
ேதசத்த ேல அவர்கைள அைழத்துவந்தீர். 24 அப்படிேய பள்ைளகள் உள்ேள
நுைழந்து, ேதசத்ைதச் சுதந்தரித்துக் ெகாண்டார்கள்; நீர் அவர்களுக்கு
முன்பாக ேதசத்தன் மக்களாகய கானானியர்கைளத் தாழ்த்த , அவர்கைளயும்
அவர்களுைடய ராஜாக்கைளயும், ேதசத்தன் மக்கைளயும், தாங்கள்வரும்பயைத
ெசய்ய, அவர்கள் ைகய ேல ஒப்புக்ெகாடுத்தீர். 25 அவர்கள் பாதுகாப்பான
பட்டணங்கைளயும், ெசழுைமயான பூமிையயும் கட்டிக்ெகாண்டு, எல்லாவத
உைடைமகள் நைறந்த வீடுகைளயும், ெவட்டப்பட்ட கணறுகைளயும், ஏராளமான
த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைளயும், ஒலிவத்ேதாப்புகைளயும், கனிெகாடுக்கும்
மரங்கைளயும் சுதந்தரித்துக்ெகாண்டு, சாப்ப ட்டுத் தருப்தயாக க் ெகாழுத்து,
உம்முைடய ெபரிய தயவனால் ெசல்வச்ெசழிப்பாக வாழ்ந்தார்கள். 26 ஆனாலும்
அவர்கள் கீழ்ப்படியாதவர்களாக , உமக்கு வ ேராதமாகக் கலகம்ெசய்து,
உம்முைடய நயாயப்ப ரமாணத்ைதத் தங்களுக்குப் பன்ேன எற ந்துவ ட்டு,
தங்கைள உம்மிடத்தல் தருப்பும்படி அவர்கைள மிகவும் கடிந்துெகாண்ட
உம்முைடய தீர்க்கதரிச கைளக் ெகான்றுேபாட்டு, ேகாபமைடயச்ெசய்க ற ெபரிய
அக்க ரமங்கைளச் ெசய்தார்கள். 27 ஆைகயால் அவர்கைள ெநருக்குகற
அவர்களுைடய எத ரிகளின் ைகயல் அவர்கைள ஒப்புக்ெகாடுத்தீர்;
அவர்கள் உபத்த ரவம் அநுபவக்க ற காலத்தல் அவர்கள் உம்ைம ேநாக்க க்
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கூப்படுகறேபாேதா, நீர் பரேலாகத்தலிருந்து ேகட்டு, உம்முைடய மிகுந்த
இரக்கத்தனால் அவர்கைள அவர்களுைடய எத ரிகளின் ைகயலிருந்து
வடுவக்க ற இரட்சகர்கைள அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தீர். 28 அவர்களுக்கு
இைளப்பாறுதல் உண்டானேபாேதா, உமக்கு முன்பாக மறுபடியும் தீைம
ெசய்யத் துவங்கனார்கள்; ஆைகயால் அவர்களுைடய எத ரிகள் அவர்கைள
ஆள, அவர்களுைடய ைகய ேல ஒப்புவத்தீர்; அவர்கள் மனந்தரும்ப , உம்ைம
ேநாக்க க் கூப்ப ட்டேபாேதா, நீர் பரேலாகத்தலிருந்து ேகட்டு, அவர்கைள
உம்முைடய இரக்கங்களின்படிேய அேநகந்தரம் வடுதைலயாக்கவ ட்டீர்.
29 அவர்கைள உம்முைடய நயாயப்ப ரமாணத்தற்குத் தருப்ப அவர்கைளத்
அதகமாகக் கடிந்துெகாண்டீர்; ஆனாலும் அவர்கள் ஆணவம்ெகாண்டு,
உம்முைடய கற்பைனகைளக் ேகட்காமல், கீழ்ப்படிந்து நடக்க ற மனிதன்
ெசய்து பைழக்க ற உம்முைடய நீத நயாயங்களுக்கு வேராதமாகப்
பாவஞ்ெசய்து, தங்கள் ேதாைள முரட்டுத்தனமாக வலக்க , கற்பைனகைளக்
ேகட்காமல், தங்கள் கழுத்ைதக் கடினப்படுத்த க்ெகாண்டார்கள். 30 நீர்
அேநக வருடங்களாக அவர்கள்ேமல் ெபாறுைமயாக இருந்து, உம்முைடய
ஆவயனால் ேபசன உம்முைடய தீர்க்கதரிச கைளக்ெகாண்டு அவர்கைள
கடினமாக கடிந்துெகாண்டாலும், அவர்கள் ேகட்காமல்ேபானதாேல அவர்கைள
அந்நய ேதசத்துமக்களின் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தீர். 31 ஆகலும் உம்முைடய
மிகுந்த இரக்கங்களின்படிேய, அவர்கைள ந ர்மூலமாக்காமலும் அவர்கைளக்
ைகவ டாமலும் இருந்தீர்; நீர் கருைபயும் இரக்கமுமுள்ள ேதவன். 32இப்ெபாழுதும்
உடன்படிக்ைகையயும் கருைபையயும் காக்க ற வல்லைமயும் பயங்கரமுமுள்ள
மகா ேதவனாகய எங்கள் ேதவேன, அசீரியா ராஜாக்களின் நாட்கள்
முதற்ெகாண்டுஇந்நாள்வைரக்கும் எங்களுக்கும், எங்களுைடய ராஜாக்களுக்கும்,
ப ரபுக்களுக்கும், ஆசாரியர்களுக்கும், தீர்க்கதரிச களுக்கும், முன்ேனார்களுக்கும்,
உம்முைடய மக்கள் அைனவருக்கும் சம்பவத்த எல்லா வருத்தமும் உமக்கு
முன்பாக ச றயதாக காணப்படாதருப்பதாக. 33 எங்களுக்கு சம்பவக்கச்ெசய்த
எல்லாவற்றலும் நீர் நீதயுள்ளவர்; நீர் உண்ைமயாய் நடத்தனீர்; நாங்கேளா
துன்மார்க்கம் ெசய்ேதாம். 34 எங்களுைடய ராஜாக்களும், ப ரபுக்களும்,
ஆசாரியர்களும்,முன்ேனார்களும்,உம்முைடயநயாயப்ப ரமாணத்தன்முைறயல்
ெசய்யாமலும், உம்முைடய கற்பைனகைளயும், நீர் அவர்கைளக் கடிந்துெகாண்ட
உம்முைடய சாட்ச கைளயும் கவனியாமலும் ேபானார்கள். 35 அவர்கள் தங்கள்
ராஜ்ஜியத்தலும், நீர் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்த உம்முைடய ெபரிய தயவலும், நீர்
அவர்களுக்கு முன்பாகத் த றந்துைவத்த வ சாலமும் ெசழிப்புமான ேதசத்தலும்
உமக்கு ஊழியஞ்ெசய்யாமலும், தங்கள் தீயெசயல்கைளவ ட்டுத் தரும்பாமலும்
ேபானார்கள். 36 இேதா, இன்ைறயதனம் நாங்கள் அடிைமகளாக இருக்க ேறாம்.
இேதா, பலைனயும் நன்ைமையயும் அனுபவக்க நீர் எங்கள் முன்ேனார்களுக்குக்
ெகாடுத்த இந்த ேதசத்தல்தாேன நாங்கள் அடிைமகளாக இருக்க ேறாம். 37அதன்
வருமானம் எங்கள் பாவங்களினாேல நீர் எங்கள்ேமல் நயமித்த ராஜாக்களுக்கு
அதகமாக ேபாக றது;அவர்கள்தங்களுக்குவருப்பமானமுைறயல்எங்களுைடய
சரீரங்கைளயும்மிருகஜீவன்கைளயும்ஆளுகறார்கள்;நாங்கள்ெகாடியஇக்கட்டில்
அகப்பட்டிருக்க ேறாம். 38 இைவெயல்லாம் இப்படி இருக்க றதால், நாங்கள்
உறுதயான உடன்படிக்ைகெசய்து அைத எழுத ைவக்க ேறாம்; எங்களுைடய
ப ரபுக்களும், ேலவயர்களும், ஆசாரியர்களும் அதற்கு முத்தைர ேபாடுவார்கள்
என்றார்கள்.

அத்த யாயம் 10
உடன்படிக்ைகெசய்தவர்களின்ெபயர் பட்டியல்

1 முத்தைரய டப்பட்ட பத்த ரத்தல் உள்ள ெபயர்கள் என்னெவன்றால்:
அகலியாவன் மகனாகய த ர்ஷாதா என்னும் ெநேகமியா, ச ேதகயா, 2 ெசராயா,
அசரியா, எேரமியா, 3 பஸ்கூர், அமரியா, மல்கஜா, 4 அத்தூஸ், ெசபனியா,
மல்லூக், 5 ஆரிம், ெமெரேமாத், ஒபதயா, 6 தானிேயல், க ேநேதான், பாருக்,
7 ெமசுல்லாம், அபயா, மியாமின், 8 மாச யா, பல்காய், ெசமாயா என்னும்
ஆசாரியர்களும், 9 ேலவயர்களாகய அசனியாவன் மகன் ெயசுவா, எனாதாதன்
மகன்களில் ஒருவனாகய பன்னூய , கத்மிேயல் என்பவர்களும், 10 அவர்கள்
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சேகாதரர்களாகய ெசபனியா, ஒதயா, ெகலிதா, ெபலாயா, ஆனான், 11 மீகா,
ேரேகாப், அஷபயா, 12 சக்கூர், ெசெரப யா, ெசபனியா, 13ஒதயா, பானி, ெபனினு
என்பவர்களும், 14 மக்களின் தைலவர்களாகய பாேராஷ், பாகாத்ேமாவாப்,
ஏலாம், சத்தூ, பானி, 15 புன்னி, அஸ்காத், ெபபாய , 16 அேதானியா, ப க்வாய்,
ஆதீன், 17 அேதர், எேசக்கயா, அசூர், 18 ஒதயா, ஆசூம், ேபசாய், 19 ஆரீப்,
ஆனேதாத், ெநபாய், 20 மக்பயாஸ், ெமசுல்லாம், ஏசீர், 21 ெமெஷசாெபேயல்,
சாேதாக், யதுவா, 22 ெபலத்தயா, ஆனான், ஆனாயா, 23 ஓெசயா, அனனியா,
அசூப், 24 அல்ேலாேகஸ், பலகா, ேசாேபக், 25 ேரகூம், அஷபனா, மாெசயா,
26 அகயா, கானான், ஆனான், 27 மல்லூக், ஆரிம், பானா என்பவர்களுேம.
28 மக்களில் மற்றவர்களாகய ஆசாரியர்களும், ேலவயர்களும், வாசல்
காவலாளர்களும், பாடகர்களும், ஆலய பணியாளர்களும், ேதசங்களின்
மக்கைளவ ட்டுப் ப ரிந்து ேதவனுைடய நயாயப்ப ரமாணத்தற்குத் தரும்பன
அைனவரும், அவர்களுைடய மைனவகளும், மகன்களும், மகள்களுமாகய
அறவும் புத்தயும் உள்ளவர்கெளல்ேலாரும், 29 தங்களுக்குப் ெபரியவர்களாகய
தங்கள் சேகாதரர்கேளாடு கூடிக்ெகாண்டு: ேதவனுைடய ஊழியனாகய
ேமாேசையக்ெகாண்டு ெகாடுக்கப்பட்ட ேதவனுைடய நயாயப்ப ரமாணத்தன்
முைறயல் நடந்துெகாள்ேவாம் என்றும், எங்கள் ஆண்டவராக ய ெயேகாவாவன்
கற்பைனகைளயும்சகலநீத நயாயங்கைளயும்,கட்டைளகைளயும்ைகக்ெகாண்டு,
அைவகளின்படி ெசய்ேவாம் என்றும், 30 நாங்கள் எங்களுைடய மகள்கைள
ேதசத்தன் மக்களுக்குக் ெகாடுக்காமலும், எங்கள் மகன்களுக்கு அவர்களுைடய
மகள்கைள எடுக்காமலும் இருப்ேபாம் என்றும், 31 ேதசத்தன் மக்கள்
ஓய்வுநாளிேல சரக்குகைளயும், எந்தவதத் தானியங்கைளயும் வற்பதற்குக்
ெகாண்டுவந்தால், நாங்கள் அைத ஓய்வுநாளிலும் பரிசுத்தநாளிலும் அவர்கள்
ைகயல் வாங்காதருப்ேபாம் என்றும், நாங்கள் ஏழாம் வருடத்ைத வடுதைல
வருடமாக்க எல்லா கடன்கைளயும் வ ட்டுவடுேவாம் என்றும் ஆைணயட்டு
ஒப்பந்தம் ெசய்தார்கள். 32 ேமலும்: நாங்கள் எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்தன்
ஆராதைனக்காக சமுகத்து அப்பங்களுக்கும், ந ரந்தர உணவுபலிக்கும்,
ஓய்வு நாட்களிலும் மாதப்ப றப்புகளிலும் ெசலுத்தும் ந ரந்தர சர்வாங்க
தகனபலிகளுக்கும், பண்டிைககளுக்கும், அப ேஷகத்துக்கான ெபாருள்களுக்கும்,
இஸ்ரேவலுக்காகப் பாவநவ ர்த்த உண்டாக்கும் பலிகளுக்கும், 33 எங்கள்
ேதவனுைடய ஆலயத்தன் எல்லா ேவைலக்கும், வருடந்ேதாறும் நாங்கள்
ேசக்கலில்மூன்றல்ஒருபங்ைகக்*ெகாடுப்ேபாம்என்கறெபாறுப்ைபஎங்கள்ேமல்
ஏற்றுக்ெகாண்ேடாம். 34 நயாயப்ப ரமாணத்தல் எழுதயருக்க றபடிேய எங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய பலிபீடத்தன்ேமல் எரிக றதற்காக குற க்கப்பட்ட
காலங்களில் வருடாவருடம் எங்கள் முன்ேனார்களின் குடும்பங்களின்முைறேய,
எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்குக் ெகாண்டுவரேவண்டிய வறகு
காணிக்ைகக்காகவும், ஆசாரியர்களுக்கும், ேலவயர்களுக்கும், மக்களுக்கும்
சீட்டுப்ேபாட்ேடாம். 35 நாங்கள் வருடந்ேதாறும் எங்கள் ேதவனுைடய
ஆலயத்த ற்கு எங்கள் ேதசத்தன் முதற்பலைனயும், சகலவத மரங்களின்
எல்லா முதற்கனிகைளயும் ெகாண்டுவரவும், 36 நயாயப்ப ரமாணத்தல்
எழுதயருக்க றபடிேய, எங்கள் மகன்களில் முதற்ப றந்தவர்கைளயும்,
எங்கள் ஆடுமாடுகளாகய மிருகஜீவன்களின் முதற்ப றந்தைவகைளயும்,
எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்கும் எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்த ேல
ஊழியஞ்ெசய்க ற ஆசாரியர்களிடத்த ற்கும் ெகாண்டுவரவும், 37 நாங்கள்
எங்கள் பைசந்தமாவல் முதற்பாகத்ைதயும், எங்கள் பைடப்புகைளயும், எல்லா
மரங்களின் முதற்பலனாகய த ராட்ைசப்பழரசத்ைதயும், எண்ெணையயும்,
எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்தன் அைறகளில் ைவக்க ஆசாரியர்களிடத்த ற்கும்,
எங்கள் நலப்பய ர்களில் தசமபாகம் ேலவயர்களிடத்த ற்கும் ெகாண்டுவரவும்,
ேலவயர்களாகய இவர்கள் எங்கள் ேவளாண்ைமயன் பட்டணங்களிெலல்லாம்
தசமபாகம் ேசர்க்கவும், 38 ேலவயர்கள் தசமபாகம் ேசர்க்கும்ேபாது ஆேரானின்
மகனாகய ஒரு ஆசாரியன் ேலவயர்கேளாடுகூட இருக்கவும், தசமபாகமாக ய
அத ேல ேலவயர்கள் பத்தல் ஒரு பங்ைக எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்தலுள்ள
ெபாக்கஷ அைறகளில் ெகாண்டுவரவும் முடிவுெசய்துெகாண்ேடாம். 39 பரிசுத்த
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இடத்தன் பணிெபாருட்களும், ஊழியஞ்ெசய்க ற ஆசாரியர்களும், வாசல்
காவலாளர்களும், பாடகர்களும் இருக்கற அந்த அைறகளிேல இஸ்ரேவல்
மக்களும், ேலவ ேகாத்த ரத்தார்களும் தானியம் த ராட்ைசரசம் எண்ெணய்
என்பைவகளின்பைடப்புகைளக்ெகாண்டுவரேவண்டியது;இந்தவதமாகநாங்கள்
எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்ைதப் பராமரிக்காமல் வடுவதல்ைலெயன்று
முடிவுெசய்துெகாண்ேடாம்.

அத்த யாயம் 11
எருசேலமில் புத தாககுடிேயறயவர்கள்

1 மக்களின் அதகாரிகள் எருசேலமிேல குடியருந்தார்கள்; மற்ற மக்கள்,
தங்களுக்குள்ேள பத்துப்ேபர்களில் ஒருவைன எருசேலம் என்னும் பரிசுத்த
நகரத்தலும் ஒன்பதுேபைர மற்றப் பட்டணங்களிலும் குடியருக்கச்ெசய்ய
சீட்டுகைளப் ேபாட்டார்கள். 2ஆனாலும் எருசேலமிேல குடியருக்க மனப்பூர்வமாகச்
சம்மத த்த மனிதர்கைளெயல்லாம் மக்கள் வாழ்த்தனார்கள். 3 யூதாவன்
பட்டணங்களில் இஸ்ரேவலர்களும், ஆசாரியர்களும், ேலவயர்களும்,
ஆலயப் பணியாளர்களும், சாெலாேமானுைடய ேவைலக்காரர்களின்
சந்தத களும், அவரவர் தங்கள் பட்டணங்களிலுள்ள தங்கள் ெசாந்த இடத்த ேல
குடியருந்தார்கள்; எருசேலமிேல குடியருந்த நாடுகளின் தைலவர்கள்
யாெரன்றால்: 4 எருசேலமிேல யூதா சந்ததயர்களில் சலரும், ெபன்யமீன்
சந்ததயர்களில் சலரும் குடியருந்தார்கள்; யூதா மக்களிேல ேபேரசன்
சந்ததயல் ஒருவனான மகலாெலேயலின் மகனாகய ெசபதயாவன் மகன்
அமரியாவுக்குப் ப றந்த சகரியாவுக்கு மகனான உசயாவன் மகன் அத்தாயாவும்,
5 சீேலானின் மகன் சகரியாவுக்கு மகனாகய ேயாயாரிபுக்கு மகனான
அதாயாவுக்குப் ப றந்த அசாயாவன் மகன் ெகால்ேலாேச ெபற்ற பாருக்கன்
மகன் மாெசயாவுேம. 6 எருசேலமிேல குடியருக்க ற ேபேரசன் மகன்கெளல்லாம்
நானூற்று அறுபத்ெதட்டு பலசாலிகளாக இருந்தார்கள். 7 ெபன்யமீன்
சந்ததயர்களில் யாெரன்றால், சல்லு என்பவன்; இவன் ெமசுல்லாமுக்கும்,
இவன் ேயாேவதுக்கும், இவன் ெபதாயாவுக்கும், இவன் ெகாலாயாவுக்கும்,
இவன் மாெசயாவுக்கும், இவன் ஈத்த ேயலுக்கும், இவன் எஷாயாவுக்கும்
மகனானவன். 8அவனுக்குப்பன்கப்பாய்,சல்லாய்முதலானவர்கள்ெதாளாய ரத்து
இருபத்ெதட்டுேபர். 9அவர்கள்ேமல் கண்காணியான ச க்ரியன்மகன் ேயாேவலும்,
பட்டணத்தன்ேமல் இரண்டாவது கண்காணியான அெசனூவாவன் மகன்
யூதாவுேம. 10 ஆசாரியர்களில் ேயாயாரிபன் மகன் ெயதாயா, யாகன்
என்பவர்களும், 11 அகதூபன் மகன் ெமராேயாத்த ற்குப் ப றந்த சாேதாக்கன்
மகன் ெமசுல்லாம் ெபற்ற இல்க்கயாவன் மகன் ெசராயா என்னும் ேதவனுைடய
ஆலயத்தன் ேமற்பார்ைவயாளனும், 12 ஆலயத்த ேல ேவைலெசய்க ற அவர்கள்
சேகாதரர்களாகய எண்ணூற்று இருபத்த ரண்டுேபரும், மல்கயாவன் மகன்
பஸ்கூருக்கு மகனான சகரியாவன் மகன் அம்ச க்குப் ப றந்த ெபல்லியாவன்
மகன் எேராகாமுக்குப் ப றந்த அதாயாவும், 13 குடும்பத்தைலவர்களாகய
அவனுைடய சேகாதரர்கள் இருநூற்று நாற்பத்த ரண்டுேபர்களும், இம்ேமரின்
மகன் ெமசல்ேலேமாத்தன் மகனாகய அகசாய்க்குப் ப றந்த அசெரேயலின்
மகன் அமாசாயும், 14 அவர்களுைடய சேகாதரர்களாகய பலசாலிகள் நூற்று
இருபத்ெதட்டுேபருேம; இவர்கள்ேமல் அெகேதாலிமின் மகன் சப்த ேயல்
கண்காணியாக இருந்தான். 15 ேலவயர்களிேல புன்னியன் மகன் அசபயாவன்
மகனாகயஅஸ்ரிக்காமின்மகனானஅசூபன்மகன்ெசமாயாவும், 16ேதவனுைடய
ஆலயத்தன் ெவளிேவைலைய வசாரிக்க ற ேலவயர்களின் தைலவர்களிேல
சப்ேபதாயயும், ேயாசபாத்தும், 17 ஆசாபன் மகன் சப்தயன் மகனாகய
மீகாவன் மகன் மத்தனியா ெஜபத்தல் ஸ்ேதாத்த ரப்பாட்ைடத் துவக்குகற
தைலவனும் அவனுைடய சேகாதரர்களில் இரண்டாவதான பக்பூக்கயா
என்னும் ஒருவனும், எதுத்தூனின் மகன் காலாவன் மகனாகய சம்முவாவன்
மகன் அப்தாவுேம. 18 பரிசுத்த பட்டணத்தலிருந்த ேலவயர்கள் அைனவரும்
இருநூற்று எண்பத்துநான்குேபர். 19 வாசல் காவலாளர்கள் அக்கூபும்,
தல்ேமானும், வாசல்களில் காவல்காக்க ற அவர்களுைடய சேகாதரர்களும்
நூற்று எழுபத்த ரண்டுேபர். 20 மற்ற இஸ்ரேவலர்களும், ஆசாரியர்களும்,



ெநேகமியாஅத்தயாயம் 11:21 657 ெநேகமியாஅத்தயாயம் 12:23

ேலவயர்களும், யூதாவன் எல்லா பட்டணங்களிலும் இருந்தார்கள். 21 ஆலய
பணியாளர்கள் ஓேபலிேல குடியருந்தார்கள்; அவர்கள்ேமல் சீகாவும் கஸ்பாவும்
ெபாறுப்பாளர்களாக இருந்தார்கள். 22 எருசேலமிலிருக்க ற ேலவயர்களின்
தைலைம அதகாரி மீகாவன் மகன் மத்தனியாவன் மகனாகய அஷபயாவுக்குப்
ப றந்த பானியன்மகன்ஊச என்பவன் ேதவனுைடயஆலயத்தன்ஊழியத்த ற்கு
ந ற்க ற பாடகர்களாகய ஆசாபன் மகன்களில் ஒருவன். 23 பாடகர்களாகய
அவர்களுக்காக தனக்கூலி ெகாடுக்க ராஜாவனால் கட்டைளய டப்பட்டிருந்தது.
24 யூதாவன் மகனாகய ேசராக்கன் சந்ததயர்களில் ெமெசசாெபேயலின் மகன்
ெபத்தகயா மக்களின் காரியங்களுக்ெகல்லாம் ராஜாவன் முன்பு நன்றான்.
25 தங்கள் நாட்டுப்புறங்களான க ராமங்களில் இருக்க றவர்களுக்குள்ேள
யூதாவன் மக்களில் சலர் கீரியாத் அர்பாவலும் அதன் க ராமங்களிலும்,
தீேபானிலும்அதன்க ராமங்களிலும், எகாப்ெசேயலிலும்அதன்க ராமங்களிலும்,
26 ெயசுவாவலும், ேமாலாதாகலும், ெபத்ெபேலதலும், 27 ஆசார்சூவாவலும்,
ெபெயர்ெசபாவலும் அதன் க ராமங்களிலும், 28 ச க்லாகலும், ேமேகானாகலும்
அதன் க ராமங்களிலும், 29 என்ரிம்ேமானிலும், ேசாரியாவலும், யர்மூத்தலும்,
30 சாேனாவாகலும், அதுல்லாமிலும் அைவகளின் க ராமங்களிலும், லாகீசலும்
அதன் நாட்டுப்புறங்களிலும், அெசக்காவலும் அதன் க ராமங்களிலும்,
ெபெயர்ெசபா துவங்க இன்ேனாமின் பள்ளத்தாக்குவைர குடிேயறனார்கள்.
31 ேகபாவன் ஊைரச்ேசர்ந்த ெபன்யமீன் மக்கள், மிக்மாஸ், ஆயா, ெபத்ேதல்
ஊர்களிலும் அதன் க ராமங்களிலும், 32 ஆனேதாத், ேநாப், அனனியா,
33 ஆத்ேசார், ராமா, க த்தாய ம், 34 ஆதீத், ெசேபாய ம், ெநபலாத், 35 ேலாத், ஓேனா
என்னும் ஊர்களிலும், ச ற்பாசாரிகளின் பள்ளத்தாக்கலும் குடியருந்தார்கள்.
36ேலவயர்களிேல சலர்யூதாவலும், ச லர் ெபன்யமீனிலும்இருந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 12
ஆசாரியர்களும்ேலவயர்களும்

1 ெசயல்த ேயலின் மகனாகய ெசருபாேபேலாடும் ெயசுவாேவாடும் வந்த
ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும் யாெரன்றால்: ெசராயா, எேரமியா, எஸ்றா,
2 அமரியா, மல்லூக், அத்தூஸ், 3 ெசக்கனியா, ேரகூம், ெமெரேமாத், 4 இத்ேதா,
க ேநேதா, அபயா, 5மியாமின், மாதயா, பல்கா, 6ெசமாயா, ேயாயாரிப், ெயதாயா,
7 சல்லு, ஆேமாக், இல்க்கயா, ெயதாயா என்பவர்கள்; இவர்கள் ெயசுவாவன்
நாட்களில், ஆசாரியர்களுக்கும் தங்கள் சேகாதரர்களுக்கும் தைலவர்களாக
இருந்தார்கள். 8 ேலவயர்கள் யாெரன்றால்: ெயசுவா, பன்னூய , கத்மிேயல்,
ெசெரப யா, யூதா, மத்தனியா என்பவர்கள்; இவனும்இவனுைடய சேகாதரர்களும்
துதெசய்தலுக்கு ெபாறுப்பாக இருந்தார்கள். 9 பக்பூக்கயா, உன்னி என்கற
அவர்கள் சேகாதரர்கள் அவர்களுக்கு எத ேர காவல்காத்தருந்தார்கள். 10ெயசுவா
ெயாயகீைமப் ெபற்றான், ெயாயகீம் எலியாசைபப் ெபற்றான், எலியாச ப்
ெயாயதாைவப்ெபற்றான். 11ெயாயதா ேயானத்தாைனப்ெபற்றான், ேயானத்தான்
யதுவாைவப் ெபற்றான். 12 ெயாயகீமின் நாட்களிேல தகப்பன்மார்களின்
குடும்பத்தார்களுக்கு தைலவர்களான ஆசாரியர்கள் யாெரன்றால்: ெசராயாவன்
சந்ததயல் ெமராயா, எேரமியாவன் சந்ததயல் அனனியா, 13 எஸ்றாவன்
சந்ததயல் ெமசுல்லாம், அமரியாவன் சந்ததயல் ேயாகனான், 14 ெமலிகுவன்
சந்ததயல் ேயானத்தான், ெசபனியாவன் சந்ததயல் ேயாேசப்பு, 15 ஆரீமின்
சந்ததயல்அதனா,ெமராேயாதன்சந்ததயல்எல்காய், 16இத்ேதாவன்சந்ததயல்
சகரியா, க ேநேதானின் சந்ததயல் ெமசுல்லாம், 17அபயாவன் சந்ததயல் ச க்ரி,
மினியாமீன் ெமாவதயா என்பவர்களின் சந்ததயல் பல்தாய். 18 பல்காவன்
சந்ததயல் சம்முவா, ெசமாயாவன் சந்ததயல் ேயானத்தான், 19 ேயாயாரிபன்
சந்ததயல் மதனாய், ெயதாயாவன் சந்ததயல் ஊச , 20 சல்லாயன் சந்ததயல்
கல்லாய், ஆேமாக்கன் சந்ததயல் ஏேபர், 21இல்க்கயாவன் சந்ததயல்அஷபயா,
ெயதாயாவன் சந்ததயல் ெநதெனேயல் என்பவர்கள். 22எலியாச பன் நாட்களில்
ெயாயதா, ேயாகனான், யதுவா என்கற ேலவயர்கள் தகப்பன்மார்களின்
தைலவர்களாக எழுதப்பட்டார்கள்; ெபர்ச யனாகய தரியுவன் ஆட்ச காலம்வைர
இருந்த ஆசாரியர்களும் அப்படிேய எழுதப்பட்டார்கள். 23 ேலவயன்
சந்ததயர்களாகய தகப்பன்மார் குடும்பத்தார்களின் தைலவர்கள் எலியாச பன்
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மகனாகயேயாகனானின்நாட்கள்வைரநாளாகமப்புத்தகத்தல்எழுதப்பட்டார்கள்.
24 ேலவயர்களின் தைலவர்களாகய அஷபயாவும், ெசெரப யாவும், கத்மிேயலின்
மகன் ெயசுவாவும், அவர்களுக்கு எத ேர ந ற்க ற அவர்களுைடய சேகாதரர்களும்,
ேதவனுைடய மனிதனாகய தாவீதனுைடய கற்பைனயன்படிேய துத க்கவும்
ஸ்ேதாத்த ரிக்கவும், ஒருவருக்ெகாருவர் எத ர்முகமாக ப ரிவுகளாக இருந்தார்கள்.
25மத்தனியா, பக்பூக்கயா, ஒபதயா, ெமசுல்லாம், தல்ேமான், அக்கூப் என்பவர்கள்
வாசல்களிலிருக்க ற ெபாக்கஷ அைறகைளக் காவல்காக்க றவர்களாக
இருந்தார்கள்.

எருசேலமின்மதல்கள்ப ரதஷ்ைடெசய்யப்படுதல்
26 ேயாசதாக்கன் மகனாகய ெயசுவாவன் மகன் ெயாயகீமின் நாட்களிலும்,

ஆளுநராகய ெநேகமியாவும், ேவதபாரகனாகய எஸ்றா என்னும் ஆசாரியனும்
இருக்கற நாட்களிலும் அவர்கள் இருந்தார்கள். 27 எருசேலமின் மதைல
ப ரதஷ்ைடெசய்யும்ேபாது, துதயனாலும் பாடலினாலும், ைகத்தாளம் தம்புரு
சுரமண்டலம்முதலானகீதவாத்தயங்களினாலும்,ப ரதஷ்ைடையமக ழ்ச்ச ேயாேட
ெகாண்டாட எல்லா இடங்களிலும் இருக்க ற ேலவயர்கைள எருசேலமுக்குக்
கூட்டிவரத் ேதடினார்கள். 28 அப்படிேய பாடகர்களின் குழுவனர் எருசேலமின்
சுற்றுப்புறங்களான சமபூமியலும், ெநத்ேதாபாத்தயர்களின் க ராமங்களிலும்,
29 ெபத்கல்காலிலும், ேகபா, அஸ்மாேவத் ஊர்களின் நாட்டுப்புறங்களிலுமிருந்து
வந்து கூடினார்கள்; பாடகர்கள் எருசேலைமச் சுற்றலும் தங்களுக்குக்
க ராமங்கைளக் கட்டியருந்தார்கள். 30 ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும்
தங்கைளச் சுத்தம்ெசய்துெகாண்டு, மக்கைளயும் பட்டணவாசல்கைளயும்
மதைலயும் சுத்தம்ெசய்தார்கள். 31 அப்ெபாழுது நான் யூதாவன் ப ரபுக்கைள
மதலின்ேமல் ஏறச்ெசய்து, துதெசய்து நடந்துேபாவதற்காக இரண்டு ெபரிய
கூட்டத்தார்கைள நறுத்த ேனன்; அவர்களில் ஒரு கூட்டத்தார் மதலின்ேமல்
வலதுபுறமாகக் குப்ைபேமட்டு வாசலுக்குப் ேபானார்கள். 32 அவர்கள் பன்ேன
ஓசாயாவும், யூதாவன் தைலவர்களில் பாத ப்ேபர்களும், 33 அசரியா, எஸ்றா,
ெமசுல்லாம், 34 யூதா, ெபன்யமீன், ெசமாயா, எேரமியா என்பவர்களும்,
35 பூரிைககைளப் ப டிக்க ற ஆசாரியர்களின் மகன்களில் ஆசாப்பன் மகன்
சக்கூரின் மகனாகய மிகாயாவுக்கு மகனான மத்தனியாவன் மகன்
ெசமாயாவுக்குப் ப றந்த ேயானத்தானின் மகன் சகரியாவும், 36 ேதவனுைடய
மனிதனாகய தாவீதன் கீதவாத்தயங்கைள வாச க்க ற அவனுைடய
சேகாதரர்களான ெசமாயா, அசெரேயல், மிலாலாய், கலாலாய், மகாய்,
ெநதெனேயல், யூதா, அனானி என்பவர்களும் ேபானார்கள்; ேவதபாரகனாகய
எஸ்றா இவர்களுக்கு முன்பாக நடந்தான். 37 அங்ேகயருந்து அவர்கள்
தங்களுக்கு எத ரான தண்ணீர்வாசலுக்கு வந்தேபாது, மதைலவ ட உயரமான
தாவீது நகரத்தன் படிகளில் ஏற , தாவீது வீட்டின் ேமலாகக் க ழக்ேகயருக்க ற
தண்ணீர்வாசல்வைர ேபானார்கள். 38 துதெசய்க ற இரண்டாம் கூட்டத்தார்
எத ேரயருக்க ற வழியாக நடந்துேபானார்கள், அவர்கள் பன்ேன நான் ேபாேனன்;
மக்களில் பாத ப்ேபர் மதலின்ேமல் சூைளகளின் ேகாபுரத்ைதக் கடந்து, அகழ்
மதல்வைர ேநராகப்ேபாய், 39 எப்ப ராயீம்வாசைலயும், பைழயவாசைலயும்,
மீன்வாசைலயும், அனாெனேயலின் ேகாபுரத்ைதயும், ேமயா என்கற
ேகாபுரத்ைதயும் கடந்து, ஆட்டுவாசல்வைர புறப்பட்டுக் காவல்வீட்டுவாசலிேல
நன்றார்கள். 40 அதற்குப்பன்பு துதெசய்க ற இரண்டு கூட்டத்தார்களும்
ேதவனுைடய ஆலயத்த ேல வந்து நன்றார்கள்; நானும் என்ேனாடு இருக்கற
தைலவர்களில் பாத ப்ேபர்களும், 41 பூரிைககைளப் ப டிக்க ற எலியாக்கீம்,
மாெசயா, மினியாமீன், மிகாயா, எலிேயானாய், சகரியா, அனனியா என்கற
ஆசாரியர்களும், 42 மாெசயா, ெசமாயா, எெலயாசார், ஊச , ேயாகனான்,
மல்கயா, ஏலாம், ஏேசர் என்பவர்களும் நன்ேறாம்; பாடகர்களும், அவர்கைள
நடத்துகறவனாகய ெயஷரகயாவும் சத்தமாகப் பாடினார்கள். 43 அந்த
நாளிேல அத கமான பலிகைளச் ெசலுத்த , ேதவன் தங்களுக்குப் ெபரிய
சந்ேதாஷத்ைத உண்டாக்கயதால் மக ழ்ச்ச யாக இருந்தார்கள்; ெபண்களும்
பள்ைளகளும்கூடக் களிகூர்ந்தார்கள்; எருசேலமின் களிப்பு தூரத்த ேல
ேகட்கப்பட்டது. 44 அன்ைறயதனம் ெபாக்கஷங்கைளயும், பைடப்புகைளயும்,
முதற்பழங்கைளயும், தசமபாகங்கைளயும் ைவக்கும் அைறகளின்ேமல்,
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ஆசாரியர்களுக்கும் ேலவயர்களுக்கும் நயாயப்ப ரமாணத்தன்முைறயல்
வரேவண்டிய பட்டணங்களுைடய நலங்களின் பங்குகைள அைவகளில்
ேசர்ப்பதற்கு, ச ல மனிதர்கள் ெபாறுப்பாளர்களாக ைவக்கப்பட்டார்கள்;
ஊழியஞ்ெசய்து நற்க ற ஆசாரியர்கள்ேமலும் ேலவயர்கள்ேமலும்
யூதா மனிதர்கள் சந்ேதாஷமாக இருந்தார்கள். 45 பாடகர்களும், வாசல்
காவலாளர்களும், தாவீதும் அவன் மகனாகய சாெலாேமானும் கற்ப த்தபடி
தங்கள் ேதவனுைடய காவைலயும், சுத்த கரிப்பன் காவைலயும் காத்தார்கள்.
46 தாவீதும் ஆசாப்பும் இருந்த பூர்வநாட்களில் பாடகர்களின் தைலவர்களும்
ைவக்கப்பட்டு, ேதவனுக்குத் துதயும் ஸ்ேதாத்த ரங்களும் ெசலுத்துகற
சங்கீதங்கள் ஒழுங்கு ெசய்யப்பட்டிருந்தது. 47 ஆைகயால் ெசருபாேபலின்
நாட்களிலும், ெநேகமியாவன் நாட்களிலும், இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும்
பாடகர்களுக்கும் வாசல் காவலாளர்களுக்கும் அனுதன ஒழுங்கன்படி
ேவைலைளக் ெகாடுத்தார்கள்; அவர்கள் ேலவயர்களுக்ெகன்று ப ரதஷ்ைட
ெசய்துெகாடுத்தார்கள்; ேலவயர்கள் ஆேரானின் சந்தத க்ெகன்று அவர்கள்
ேவைலகைளப்ப ரதஷ்ைடெசய்துெகாடுத்தார்கள்.

அத்த யாயம் 13
ெநேகமியாவன்இறுத சீர்தருத்தஅறக்ைக

1 அன்ைறயதனம் மக்கள் ேகட்க, ேமாேசயன் புத்தகத்ைத வாச த்தார்கள்;
அத ேல அம்ேமானியர்களும் ேமாவாப யர்களும், இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு
அப்பமும் தண்ணீரும் ெகாடுக்க எத ர்ெகாண்டுவராமல், அவர்கைளச் சப க்க
அவர்களுக்கு வேராதமாகப் ப ேலயாைமக் கூலிக்கு அமர்த்த க்ெகாண்டதால்,
2 அவர்கள் என்ைறக்கும், அந்தச் சாபத்ைத ஆசீர்வாதமாகத் தருப்பன எங்கள்
ேதவனுைடய சைபக்கு வரக்கூடாது என்று எழுதயருக்க றதாகக் காணப்பட்டது.
3 ஆைகயால் அவர்கள் அந்தக் கட்டைளையக் ேகட்டேபாது, பற்பல ேதசத்தன்
மக்கைளெயல்லாம் இஸ்ரேவைலவ ட்டுப் ப ரித்துவ ட்டார்கள். 4 இதற்குமுன்ேன
எங்கள்ேதவனுைடயஆலயத்தன்அைறகளுக்குப்ெபாறுப்பாளனாகைவக்கப்பட்ட
ஆசாரியனாகய எலியாச ப் ெதாப யாேவாடு இைணந்தவனாயருந்து,
5முற்காலத்தல் காணிக்ைககளும், சாம்ப ராணியும், ஆலயப் பணிெபாருட்களும்,
ேலவயர்களுக்கும், பாடகர்களுக்கும், வாசல் காவலாளர்களுக்கும் ஒதுக்கப்பட்ட
தானியம் த ராட்ைசரசம் எண்ெணய் என்பைவகளிேல தசமபாகமும்,
ஆசாரியர்கைளச் ேசருக ற பைடப்பான காணிக்ைககளும் ைவக்கப்பட்டிருந்த
இடத்தல் ஒரு ெபரிய அைறைய அவனுக்கு ஆயத்தம்ெசய்தருந்தான்.
6இெதல்லாம்நடக்கும்ேபாதுநான்எருசேலமில்இல்ைல; பாப ேலான்ராஜாவாகய
அர்தசஷ்டாவன் முப்பத்த ரண்டாம் வருடத்த ேல நான் ராஜாவ டத்த ற்குேபாய்,
ச ல நாட்களுக்குப்பன்பு தரும்ப ராஜாவ டத்தல் அனுமத ெபற்றுக்ெகாண்டு,
7 எருசேலமுக்கு வந்ேதன்; அப்ெபாழுது எலியாச ப் ெதாப யாவுக்கு ேதவனுைடய
ஆலயத்து வளாகங்களில் ஒரு அைறைய ஆயத்தம்ெசய்ததால், ெசய்த
தீங்ைக அற ந்துெகாண்ேடன். 8 அதனால் நான் மிகவும் மனம் வருந்த .
ெதாப யாவன் வீட்டுப்ெபாருட்கைளெயல்லாம் அந்த அைறயலிருந்து ெவளிேய
எற ந்துவ ட்ேடன். 9 பன்பு நான் அைறவீடுகைளச் சுத்தம் ெசய்யச்ெசால்லி,
ேதவனுைடயஆலயப்ெபாருட்கைளயும் காணிக்ைககைளயும் சாம்ப ராணிையயும்
அங்ேக தரும்பக் ெகாண்டுவந்து ைவத்ேதன். 10 பன்னும் ேலவயர்களுக்கு
ஒதுக்கப்பட்ட ேவைலகள் அவர்களுக்கு ெகாடுக்கப்படவல்ைலெயன்பைதயும்,
ேவைல ெசய்க ற ேலவயர்களும் பாடகர்களும் அவரவர் தங்களுைடய
வைளநலங்களுக்கு ஓடிப்ேபானார்கள் என்பைதயும் நான் அறந்துெகாண்ேடன்.
11 அப்ெபாழுது நான் தைலைமயானவர்கேளாடு வாதாடி, ேதவனுைடய ஆலயம்
ஏன் ைகவ டப்படேவண்டும் என்று ெசால்லி, அவர்கைளச் ேசர்த்து, அவரவர்
ெபாறுப்பல் அவர்கைள ைவத்ேதன். 12 அப்ெபாழுது யூதர்கள் எல்ேலாரும்
தானியம் த ராட்ைசரசம் எண்ெணய் என்பைவகளில் தசமபாகத்ைதப் ெபாக்கஷ
அைறகளில் ெகாண்டுவந்தார்கள். 13 அப்ெபாழுது நான் ஆசாரியனாகய
ெசேலமியாைவயும், ேவதபாரகனாகய சாேதாக்ைகயும், ேலவயர்களில்
ெபதாயாைவயும், இவர்களுக்குக் ைகத்துைணயாக மத்தனியாவன்
மகன் சக்கூரின் மகனாகய ஆனாைனயும் ெபாக்கஷ அைறகளின்ேமல்
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ெபாருளாளர்களாக ைவத்ேதன்; அவர்கள் உண்ைமயுள்ளவர்கள் என்று
எண்ணப்பட்டார்கள்; ஆைகயால் தங்கள் சேகாதரர்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் ேவைல
அவர்களுக்கு ெகாடுக்கப்பட்டது. 14 என்னுைடய ேதவேன, நான் என் ேதவனுைடய
ஆலயத்த ற்காகவும் அதன் முைறைமகளுக்காகவும் ெசய்த நற்ெசயல்கைள
அழித்துப்ேபாடாமல், இந்தக் காரியத்த ேல என்ைன நைனத்தருளும். 15 அந்த
நாட்களில் நான் யூதாவ ேல ஓய்வுநாளில் சலர் ஆைலகளில் மித க்க றைதயும்,
ச லர் தானியப் ெபாத கைளக் கழுைதகள்ேமல் ஏற்ற க்ெகாண்டு வருகறைதயும்,
த ராட்ைசரசம், த ராட்ைசப்பழம், அத்த ப்பழம் முதலானைவகளின் பற்பல
சுைமகைள ஓய்வுநாளிேல எருசேலமுக்குக் ெகாண்டுவருகறைதயும்
பார்த்து, அவர்கள் தன்பண்டம் வற்க ற நாைளப்பற்ற அவர்கைள மிகவும்
கடிந்துெகாண்ேடன். 16 மீைனயும், சகலவத சரக்குகைளயும் ெகாண்டுவந்து,
ஓய்வுநாளிேல யூதா மக்களுக்கும் எருசேலமில் இருக்க றவர்களுக்கும் வற்கற
சல தீரு பட்டணத்தார்களும் உள்ேள குடியருந்தார்கள். 17 ஆைகயால் நான்
யூதாவன் ெபரியவர்கைளக் கடிந்துெகாண்டு: நீங்கள் ஓய்வுநாைளப் பரிசுத்தக்
குைலச்சலாக்குகற இந்தப் ெபால்லாத ெசயைலச் ெசய்க றெதன்ன? 18 உங்கள்
ப தாக்கள் இப்படிச் ெசய்ததனாலல்லவா நமது ேதவன் நம்ேமலும், இந்த
நகரத்தன்ேமலும் இந்தத் தீங்ைகெயல்லாம் வரச்ெசய்தார்; நீங்கேளாெவன்றால்
ஓய்வுநாைளப் பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்குகறதனால், இஸ்ரேவலின் ேமலிருக்கற
கடுங்ேகாபத்ைத அத கரிக்கச்ெசய்க றீர்கள் என்று அவர்களுக்குச் ெசான்ேனன்.
19 ஆைகயால் ஓய்வுநாளுக்கு முன்ேன எருசேலமின் பட்டணவாசலில்
மாைலமைறயும்ேபாது, கதவுகைளப் பூட்டவும் ஓய்வுநாள் முடியும்வைர
அைவகைளத் தறக்காமல் இருக்கவும் ேவண்டுெமன்று கட்டைளய ட்டு
ஓய்வுநாளிேல ஒரு சுைமயும் உள்ேள வராமல் வாசலருகல் என்னுைடய
ேவைலக்காரர்களில் சலைர நறுத்த ேனன். 20அதனால்வர்த்தகர்களும், சகலவத
சரக்குகைள வற்கறவர்களும் இரண்ெடாருமுைற எருசேலமுக்கு ெவளிேய
இரவுதங்கனார்கள். 21 அப்ெபாழுது நான் அவர்கைள மிகவும் கடிந்துெகாண்டு,
நீங்கள் மதல் அருகல் இரவு தங்குகறது என்ன? நீங்கள் மறுபடியும் இப்படி
ெசய்தால், உங்கைள ைகது ெசய்ேவன் என்று அவர்கேளாேட ெசான்ேனன்;
அதுமுதல் அவர்கள் ஓய்வுநாளில் வராமலிருந்தார்கள். 22 ஓய்வுநாைளப்
பரிசுத்தமாக்கஉங்கைளச்சுத்தம்ெசய்துெகாண்டுவாசல்கைளக்காக்கவாருங்கள்
என்று ேலவயர்களுக்கும் ெசான்ேனன். என்னுைடய ேதவேன, இைதக்குறத்து நீர்
என்ைனநைனத்தருளி,உம்முைடயமிகுந்தகருைபயனால்எனக்குஇரங்குவீராக.
23அஸ்ேதாத், அம்ேமான், ேமாவாப் ஜாத களான ெபண்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாண்ட
சல யூதர்கைளயும் அந்த நாட்களில் கண்ேடன். 24 அவர்களுைடய
பள்ைளகள் ேபசன ேபச்சல் பாத அஸ்ேதாத் ெமாழியாக இருந்தது; இவர்கள்
அவரவர்களுைடய ெமாழிையத்தவ ர யூதெமாழிையத் ெதளிவாகப் ேபச
அறயாதருந்தார்கள். 25 அவர்கைளயும் நான் கடிந்துெகாண்டு அவர்கள்ேமல்
வரும் சாபத்ைதக் கூற , அவர்களில் சலைர அடித்து, மயைரப் பய்த்து:
நீங்கள் உங்கள் மகள்கைள அவர்களுைடய மகன்களுக்குக் ெகாடுக்காமலும்,
அவர்களுைடய மகள்களில் ஒருவைரயும் உங்கள் மகன்களுக்காவது
உங்களுக்காவது எடுக்காமலும் இருக்கேவண்டுெமன்று அவர்கைள ேதவன்ேமல்
ஆைணயடச்ெசய்து, நான் அவர்கைள ேநாக்க : 26 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய
சாெலாேமான் இதனாேல பாவம்ெசய்தானல்லவா? அவைனப்ேபான்ற ராஜா
அேநகம் ேதசங்களுக்குள்ேள இருந்ததல்ைல; அவன் தன்னுைடய ேதவனால்
ச ேநக க்கப்பட்டவனாக இருந்தான்; ேதவன் அவைன இஸ்ரேவலைனத்தன்
ேமலும்ராஜாவாகைவத்தார்;அப்படிப்பட்டவைனயும்யூதரல்லாதெபண்கள்பாவம்
ெசய்யைவத்தார்கேள. 27நீங்கள்யூதரல்லாதெபண்கைளச்ேசர்த்துக்ெகாள்வதால்,
நம்முைடய ேதவனுக்குத் துேராக களாக , இந்தப் ெபரிய தீங்ைக எல்லாம் ெசய்ய,
உங்களுக்கு இடங்ெகாடுப்ேபாேமா என்ேறன். 28 ெயாயதாவன் மகன்களிேல
ப ரதான ஆசாரியனாகய எலியாச பனுைடய மகன் ஒருவன் ஓேரானியனான
சன்பல்லாத்த ற்கு மருமகனானான்; ஆைகயால் அவைன என்ைனவட்டுத்
துரத்த ேனன். 29 என்னுைடய ேதவேன, அவர்கள் ஆசாரிய ஊழியத்ைதயும்,
ஆசாரிய ஊழியத்த ற்கும் ேலவயர்களுக்கும் இருக்கற உடன்படிக்ைகையயும்
கைறப்படுத்தனார்கள் என்று அவர்கைள நைனத்துக்ெகாள்ளும். 30 இப்படிேய
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நான்யூதரல்லாதவர்கைளெயல்லாம்நீக்க ,ஆசாரியர்கைளயும்ேலவயர்கைளயும்
சுத்த கரித்து, அவரவைர அவர்கள் ேவைலயன் ெபாறுப்புகளில் நறுத்த ,
31குறக்கப்பட்ட காலங்களிேல ெசலுத்தப்படேவண்டிய வறகு காணிக்ைகையயும்,
முதற்பலன்கைளயுங்குறத்துத் த ட்டமிட்ேடன். என்னுைடய ேதவேன எனக்கு
நன்ைமயுண்டாக என்ைனநைனத்தருளும்.
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எஸ்தர்
ஆச ரியர்

இந்த புத்தத்தன் ஆச ரியர் யூதனாயும் ெபர்ச யா இராஜ்ஜியத்தன்
அரண்மைனயன் காரியங்கைள அறந்தவனாயும் இருந்தான். அரண்மைனயன்
காரியங்கள், பாரம்பரியங்கள், ந கழ்ச்ச கைள தன் கண்களால் கண்டவனால்
எழுதப்பட்டது. ெசருபாேபல் தைலைமயல் யூதா ேதசத்த ற்கு தரும்ப
வந்தவர்களுக்கு எழுதப்பட்டது என்று ேவத வல்லுனர்கள் நம்புக றார்கள். ச லர்
ெமார்ெதகாய் தான் இதன் ஆச ரியர் என்கறார்கள். ச லர் மற்றவர்கள் என்று
ெசால்க றார்கள்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய கமு 464 க்கும் 331 கமு. க்கும். இைடயல் எழுதப்பட்டது. இந்த

சரித்த ர கைதெபர்ச யாவன்இராஜாவாகயஅகாஸ்ேவருவன்காலத்தல்.
தைலநகரமானசூசானின்அரண்மைனயல்நடந்தது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

பூரிம் பண்டிைக ஆரம்பமானக் காரணத்ைத யூத ஜனங்கள் அறந்துக்
ெகாள்ள இந்த எஸ்தர் புத்தகம் எழுதப்பட்டது. எக ப்தலிருந்து இஸ்ரேவலர்கள்
எப்படி மீட்பு அைடந்தார்கேளா அேத மாத ரி இந்த பண்டிைக யூதர்களின்
அழிவலிருந்து இரட்ச க்கப்பட்டைதக் குற த்து ஞாபகப்படுத்தப்பட வருடம்ேதாறும்
ெகாண்டாடப்படுக றது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ேதவன் மனிதர்களின் ச த்தத்ைத மாற்ற , ெவறுப்புகைள ெநாறுக்க ,

ஆபத்துக்காலத்தல் மனிதர்கள் மத்தயல் க ரிைய ெசய்து உதுவுகறார் என்பைத
காட்டுக றது. தம்முைடய ஜனங்கள் மத்தயல் ேதவன் க ரிைய ெசய்க றார் என்று
காண்பக்க றது. தம்முைடய ெதய்வீக த ட்டங்கைள நைறேவற்ற மனிதனுைடய
தீர்மானங்கைளயும், ெசயல்கைளயும் உபேயாகப்படுத்துவது ேபால் எஸ்தரின்
வாழ்க்ைக சூழ்நைலகைள உபேயாகப்படுத்த க்ெகாண்டார். பூரிம் பண்டிைக
ஸ்தாப க்கப்பட்டைத எஸ்தர் புத்தகம் பதவு ெசய்க றது. இன்ைறய காலத்தலும்
யூதர்கள்பூரிம் பண்டிைகநாட்களில் எஸ்தர் புத்தகத்ைதவாச க்க றார்கள்.

ைமயக்கருத்து
மாறாட்டம்/ தவறானேபாக்கு

ெபாருளடக்கம்
1 எஸ்தர்இராணியாகெதரிந்ெதடுக்கப்படுக றாள்— 1:1-2:23
2 ேதவஜனங்களுக்குவந்த ேபராபத்து— 3:1-15
3 எஸ்தரும்ெமார்ெதகாயும் எடுத்த நடவடிக்ைககள்— 4:1-5:14
4மரணஆபத்தலிருந்துயூதர்களுக்குவடுதைல— 6:1-10:3

ராணியாக யவஸ்த பதவயழத்தல்
1 இந்தய ேதசம் முதல் கூஷ் *ேதசம்வைரயுள்ள 127 நாடுகைளயும் அரசாட்ச

ெசய்த அகாஸ்ேவருவன் நாட்களிேல சம்பவ த்ததாவது: 2 ராஜாவாகய
அகாஸ்ேவரு சூசான் அரண்மைனயல் இருக்கற தன்னுைடய ராஜ்ஜியத்தன்
சங்காசனத்தன்ேமல் அமர்ந்தருந்தான். 3 அவனுைடய அரசாட்ச யன்
மூன்றாம் வருடத்த ேல தன்னுைடய அதகாரிகளுக்கும் ேவைலக்காரர்களுக்கும்
வருந்தளித்தான்; அப்ெபாழுது ெபர்ச யா ேமதயா ேதசங்களிலுள்ள
மகத்தானவர்களும், நாடுகளின் ஆளுனர்களும், ப ரபுக்களும், அவனுைடய
சமுகத்தல் வந்தருந்தார்கள். 4அவன் தன்னுைடய ராஜ்ஜியத்தன் மகைமயான
ஐசுவரியத்ைதயும், தன்னுைடய மகத்துவத்தன் மகைமயான ெபருைமகைளயும்
180 நாட்கள்வைரயும் காண்பத்துக்ெகாண்டிருந்தான். 5 அந்த நாட்கள்
முடிந்தேபாது, ராஜா சூசான் அரண்மைனயல் வந்தருந்த ெபரிேயார்முதல்
ச ற ேயார்வைரயுள்ள எல்லா மக்களுக்கும் ராஜ அரண்மைனையச்ேசர்ந்த

* அத்த யாயம் 1:1 1:1 எத்த ேயாப்ப யா
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சங்காரத்ேதாட்டத்தலுள்ள மண்டபத்தல் ஏழு நாட்கள் வருந்தளித்தான்.
6 அங்ேக ெவண்கலத் தூண்களின்ேமேல உள்ள ெவள்ளி வைளயங்களில்
ெமல்லிய நூலும் சவப்பு நூலுமான கயறுகளால் ெவள்ைளயும் பச்ைசயும்
இளநீலமுமாகய ெதாங்குதைரகள் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது; சவப்பும்
நீலமும் ெவள்ைளயும் கறுப்புமான கற்கள் பத த்தருந்த தளவரிைசயன்ேமல்
ெபாற்சரிைகயும் ெவள்ளிச்சரிைகயுமான ெமத்ைதகள் ைவக்கப்பட்டிருந்தது.
7 ெபான்னால் ெசய்யப்பட்ட பலவத பாத்த ரங்களிேல பானம் ெகாடுக்கப்பட்டது;
முதல்தரமான த ராட்ைசரசம் ராஜாவன் ெகாைடத்தன்ைமக்கு ஏற்றவாறு
பரிபூரணமாகப் பரிமாறப்பட்டது. 8 அவரவருைடய மனதன்படிேய ெசய்யலாம்
என்று ராஜா தன்னுைடய அரண்மைனயன் ெபரிய மனிதர்களுக்ெகல்லாம்
கட்டைளய ட்டிருந்தபடியால், முைறப்படி குடித்தார்கள்; ஒருவனும்
கட்டாயப்படுத்தவல்ைல. 9ராணியாக யவஸ்தயும்ராஜாவாகயஅகாஸ்ேவருவன்
அரண்மைனயேல ெபண்களுக்கு ஒரு வருந்தளித்தாள். 10 ஏழாம் நாளிேல
ராஜா த ராட்ைசரசத்தனால் சந்ேதாஷமாக இருக்கும்ேபாது, ேபரழகயாயருந்த
ராணியாக ய வஸ்தயன் அழைக மக்களுக்கும் அதகாரிகளுக்கும்
காண்பப்பதற்காக, ராஜக ரீடம் அணிந்தவளாக, அவைளத் தனக்கு முன்பாக
அைழத்துவரேவண்டுெமன்று, 11 ராஜாவாகய அகாஸ்ேவருவன் சமுகத்தல்
பணிவைட ெசய்க ற ெமகுமான், பஸ்தா, அற்ேபானா, ப க்தா, அபக்தா, ேசதார்,
கர்காஸ் என்னும் ஏழு ப ரதானிகளுக்கும்† ராஜா கட்டைளய ட்டான். 12 ஆனாலும்
ப ரதானிகள்மூலமாய் ராஜாெசால்லியனுப்பனகட்டைளக்கு ராணியாக யவஸ்த
வரமாட்ேடன் என்றாள்; அப்ெபாழுது ராஜா கடுங்ேகாபமைடந்து, தனக்குள்ேள
எரிச்சல் அைடந்தான். 13 அந்த சமயத்தல் ராஜசமுகத்தல் இருக்கறவர்களும்,
ராஜ்ஜியத்தன் முதன்ைம ஆசனங்களில் உட்காருக றவர்களுமான கர்ேஷனா,
ேசதார், அத்மாதா, தர்ஷீஸ், ேமேரஸ், மர்ேசனா, ெமமுகான் என்னும் ெபர்ச யர்கள்
ேமதயர்களுைடய ஏழு ப ரபுக்களும் அவன் அருகல் இருந்தார்கள். 14 ராஜா
ந யாயப்ப ரமாணத்ைதயும் ராஜநீதையயும் அற ந்தவர்களிடம் ேபசுவது தனக்கு
வழக்கமானபடியால்,காலாகாலெசயல்பாடுகைளஅறந்தபண்டிதர்கைளேநாக்க :
15 ராஜாவாகய அகாஸ்ேவரு அதகாரிகளின் மூலமாகச் ெசால்லியனுப்பன
கட்டைளயன்படி ராணியாக ய வஸ்த ெசய்யாமற்ேபானதனால், ேதசத்தன்
சட்டப்படி அவளுக்குச் ெசய்யேவண்டியது என்ன என்று ேகட்டான். 16அப்ெபாழுது
ெமமுகான் ராஜாவற்கும் ப ரபுக்களுக்கும் முன்ேன மறுெமாழியாக: ராணியாக ய
வஸ்த ராஜாவற்கு மட்டும் அல்ல, ராஜாவாகய அகாஸ்ேவருவனுைடய
எல்லா நாடுகளிலுமுள்ள எல்லாப ரபுக்களுக்கும் எல்லா மக்களுக்குங்கூட
அநயாயம் ெசய்தாள். 17 ராஜாவாகய அகாஸ்ேவரு ராணியாக ய வஸ்தையத்
தமக்கு முன்பாக அைழத்துவரச் ெசான்னேபாது, அவள் வரமாட்ேடன் என்று
ெசான்ன ெசய்த எல்லாப் ெபண்களுக்கும் ெதரியவந்தால், அவர்களும்
தங்களுைடய கணவன்கைளத் தங்களுைடய பார்ைவயல் அற்பமாக
நைனப்பார்கள். 18 இன்ைறயதனேம ெபர்ச யாவலும் ேமதயாவலுமுள்ள
ப ரபுக்களின் ெபண்கள் ராணியன் ெசய்தையக் ேகட்கும்ேபாது, ராஜாவன்
ப ரபுக்களுக்ெகல்லாம்அப்படிேயெசால்லுவார்கள்;மிகுந்தஅசட்ைடயும்எரிச்சலும்
வைளயும். 19 ராஜாவற்கு வருப்பமாக இருந்தால், வஸ்த இனி ராஜாவாகய
அகாஸ்ேவருவுக்கு முன்பாக வரக்கூடாது என்றும், அவளுைடய ராஜேமன்ைமைய
அவைளவட ச றந்த மற்ெறாரு ெபண்ணுக்கு ராஜா ெகாடுப்பாராக என்றும்,
அவரால் ஒரு ராஜகட்டைள அனுப்ப , அது மீறப்படாதபடி, ெபர்ச யாவுக்கும்
ேமதயாவுக்கும்உரிய ேதசத்தன்சட்டத்தலும்எழுதப்படேவண்டும். 20இப்படி ராஜா
முடிெவடுத்தகாரியம்தமதுராஜ்ஜியெமங்கும்ேகட்கப்படும்ேபாது,ெபரிேயார்முதல்
ச ற ேயார்வைரயுள்ள எல்லாப் ெபண்களும் தங்கள் கணவன்கைள மத ப்பார்கள்
என்றான். 21 இந்த வார்த்ைத ராஜாவற்கும் ப ரபுக்களுக்கும் நலமாகத்
ேதான்றயதால், ராஜா ெமமுகானுைடய வார்த்ைதயன்படிேய ெசய்து, 22 எந்த
கணவனும்தன்னுைடயவீட்டிற்குத்தாேனஅதகாரியாகஇருக்கேவண்டும்என்றும்,
இைத அந்தந்த மக்களுைடய ெமாழிய ேல அறவக்கப்பட ேவண்டும் என்றும்,
அந்தந்த நாட்டில் வழங்குகற ெசாந்த எழுத்தலும், அந்தந்த ேதசத்தல் ேபசுக ற

† அத்த யாயம் 1:11 1:11 இவர்கள் வைதயடிக்கப்பட்ட ஆண்கள், இராஜா மாளிைகயல் இராணிகைள

பாதுகாக்க நயமிக்கப்பட்டஅத காரிகள்



எஸ்தர்அத்தயாயம் 2:1 664 எஸ்தர்அத்தயாயம் 2:15

ெமாழிகளிலும், ராஜாவன்எல்லா நாடுகளுக்கும்கட்டைளஎழுத அனுப்பனான்.

அத்த யாயம் 2
எஸ்தர் ராணியாக நயமிக்கப்படுதல்

1 இைவகளுக்குப்பன்பு, ராஜாவாகய அகாஸ்ேவருவன் ேகாபம்
தணிந்தேபாது, அவன் வஸ்தையயும் அவள் ெசய்தைதயும் அவைளக்குறத்துத்
தீர்மானிக்கப்பட்டைதயும் நைனத்தான். 2அப்ெபாழுது ராஜாவற்குப் பணிவைட
ெசய்க ற அவனுைடய ேவைலக்காரர்கள் அவைன ேநாக்க : அழகாக இருக்க ற
கன்னிப்ெபண்கைள ராஜாவுக்காகத் ேதடேவண்டும். 3அதற்காக ராஜா தம்முைடய
ராஜ்ஜியத்தன் நாடுகளிெலல்லாம் ெபாறுப்பாளர்கைள ைவக்கேவண்டும்;
இவர்கள் அழகாக இருக்க ற எல்லா கன்னிப்ெபண்கைளயும் ஒன்றுகூட்டி,
சூசான் அரண்மைனயல் இருக்கற கன்னிமாடத்த ற்கு அைழத்துவந்து,
ெபண்கைளக் காவல்காக்க ற ராஜாவன் அதகாரியாக ய ேயகாயனிடம்
ஒப்புவக்கேவண்டும்; அவர்களுைடய அலங்கரிப்புக்கு ேவண்டியைவகள்
அவர்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படேவண்டும். 4அப்ெபாழுது ராஜாவன் கண்களுக்குப்
ப ரியமானகன்னி,வஸ்தக்குபதலாகப்பட்டத்துராணியாகேவண்டும்என்றார்கள்;
இந்தவார்த்ைத ராஜாவற்குநலமாகத் ேதான்றயபடியால்அப்படிேயெசய்தான்.

5 அப்ெபாழுது சூசான் அரண்மைனயேல ெபன்யமீனியனாகய கீசன் மகன்
சீேமயனுைடய மகனாகய யாவீரின் மகன் ெமார்ெதகாய் என்னும் ெபயருள்ள
ஒரு யூதன் இருந்தான். 6 அவன் பாப ேலான் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார்
யூதாவன் ராஜாவாகய எெகானியாைவப் ப டித்துக்ெகாண்டுேபாக றேபாது,
அவேனாடு எருசேலமிலிருந்து ப டித்து ெகாண்டுேபாகப்பட்டவர்களில் ஒருவனாக
இருந்தான். 7 அவன் தன்னுைடய ச றய தகப்பனின் மகளாகய எஸ்தர்
என்னும் அத்சாைள வளர்த்தான்; அவளுக்குத் தாய்தகப்பன் இல்ைல;
அந்தப் ெபண் அழகும் வரும்பத்தக்கவளுமாக இருந்தாள்; அவளுைடய
தகப்பனும், தாயும் மரணமைடந்தேபாது, ெமார்ெதகாய் அவைளத் தன்னுைடய
மகளாக எடுத்துக்ெகாண்டான். 8 ராஜாவன் கட்டைளயும் தீர்மானமும்
ப ரபலமாக , அேநக ெபண்கள் கூட்டப்பட்டு, சூசான் அரண்மைனயலுள்ள
ேயகாயனிடத்தல் ஒப்புவக்கப்படுக றேபாது, எஸ்தரும் ராஜாவன்
அரண்மைனக்கு அைழத்துக்ெகாண்டுேபாகப்பட்டு, ெபண்கைளக் காவல்காக்க ற
ேயகாயனிடம் ஒப்புவக்கப்பட்டாள். 9 அந்தப் ெபண் அவனுைடய பார்ைவக்கு
நன்றாக இருந்ததால், அவளுக்கு அவனுைடய கண்களிேல தயவு கைடத்தது;
ஆைகயால் அவளுைடய அலங்கரிப்புக்கு ேவண்டியைவகைளயும், அவளுக்குத்
ேதைவயானமற்றைவகைளயும்அவளுக்குக்ெகாடுக்கவும், ராஜஅரண்மைனயல்
இருக்கற ஏழு பணிப்ெபண்கைள அவளுக்கு நயமித்து கன்னிமாடத்தல் ச றந்த
ஒரு இடத்த ேல அவைளயும் அவளுைடய பணிப்ெபண்கைளயும் ைவத்தான்.
10 எஸ்தேரா தன்னுைடய மக்கைளயும், தன்னுைடய உறவனர்கைளயும்
அறவக்காமல் இருந்தாள்; ெமார்ெதகாய் அைதத் ெதரிவ க்கேவண்டாெமன்று
அவளுக்குக் கற்ப த்தருந்தான். 11 எஸ்தருைடய சுகெசய்தையயும் அவளுக்கு
நடக்கும் காரியத்ைதயும் அறய ெமார்ெதகாய் தனந்ேதாறும் கன்னிமாடத்து
முற்றத்த ற்கு முன்பாக உலாவுவான். 12 ஒவ்ெவாரு ெபண்ணும் ஆறுமாதங்கள்
ெவள்ைளப்ேபாளத்ைதலத்தனாலும், ஆறுமாதங்கள்வாசைனப்ெபாருட்களாலும்,
ெபண்களுக்குரிய மற்ற அலங்கரிப்புகளினாலும் அலங்கரிக்கப்படுக ற நாட்கள்
நைறேவற , இப்படியாக ெபண்களின் முைறயன்படி பன்னிரண்டு மாதங்களாகச்
ெசய்துமுடித்தபன்பு, ராஜாவாகய அகாஸ்ேவருவனிடம் வர, அவளவளுைடய
முைற வருகறேபாது, 13 இப்படி அலங்கரிக்கப்பட்ட ெபண் ராஜாவ டம் ேபாவாள்;
கன்னிமாடத்தலிருந்து தன்ேனாடு ராஜ அரண்மைனக்குப் ேபாக, அவள் தனக்கு
ேவண்டுெமன்று ேகட்பைவகைள எல்லாம் அவளுக்குக் ெகாடுக்கப்படும்.
14 மாைலயல் அவள் உள்ேள ேபாய், காைலயல், ப டித்த ெபண்கைளக்
காவல்காக்க ற ராஜாவன் அதகாரியாக ய சாஸ்காசுைடய ெபாறுப்பல் இருக்கற
ெபண்களின் இரண்டாம் மாடத்த ற்குத் தரும்பவருவாள்; ராஜா தன்ைன
வரும்ப ப் ெபயர்ெசால்லி அைழக்கும்வைர அவள் ஒருேபாதும் ராஜாவ டம்
ேபாகக்கூடாது. 15 ெமார்ெதகாய் தனக்கு மகளாய் ஏற்றுக்ெகாண்டவளும்,
அவனுைடய ச றய தகப்பனாகய அபயாேயலின் மகளுமான எஸ்தர் ராஜாவ டம்
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ேபாவதற்கு முைற வந்தேபாது, அவள் ெபண்கைளக் காவல்காக்க ற ராஜாவன்
அதகாரியாக ய ேயகாய் நயமித்த காரியத்ைதத் தவ ர ேவெறான்றும்
ேகட்கவல்ைல; எஸ்தருக்குத் தன்ைனக் காண்கற எல்ேலாருைடய கண்களிலும்
தயவு கைடத்தது. 16 அப்படிேய எஸ்தர் ராஜாவாகய அகாஸ்ேவரு அரசாளுகற
ஏழாம்வருடம்ேதேபத்மாதமாக யபத்தாம்மாதத்த ேலஅரண்மைனக்குராஜாவ டம்
அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாகப்பட்டாள். 17 ராஜா எல்லாப் ெபண்கைளயும்வ ட
எஸ்தர்ேமல் அன்புைவத்தான்; எல்லா கன்னிப்ெபண்கைளயும்வ ட அவளுக்கு
ராஜாவற்கு முன்பாக அத க தயவும் இரக்கமும் கைடத்தது; ஆைகயால் ராஜா
ராஜக ரீடத்ைத அவளுைடய தைலயன்ேமல் ைவத்து, அவைள வஸ்தயன்
இடத்தல் பட்டத்து ராணியாக்கனான். 18 அப்ெபாழுது ராஜா தன்னுைடய
எல்லாப் ப ரபுக்களுக்கும் ேவைலக்காரர்களுக்கும், எஸ்தரினிமித்தம் ஒரு
ெபரிய வருந்துெசய்து, நாடுகளுக்கும் கரிசைனேயாடு வரிவலக்கு உண்டாக்க ,
தன்னுைடயெகாைடத்தன்ைமக்குஏற்றவாறுெவகுமானங்கைளக்ெகாடுத்தான்.

ெமார்ெதகாய் சத த்த ட்டத்ைதஅறதல்
19இரண்டாம்முைறகன்னிைககள்ேசர்க்கப்படும்ேபாது,ெமார்ெதகாய்ராஜாவன்

அரண்மைன வாசலில் உட்கார்ந்தருந்தான். 20 எஸ்தர் ெமார்ெதகாய் தனக்குக்
கற்ப த்தருந்தபடி, தன்னுைடய உறவனர்கைளயும் தன்னுைடய மக்கைளயும்
ெதரிவ க்காதருந்தாள்; எஸ்தர் ெமார்ெதகாய டம் வளரும்ேபாது அவனுைடய
ெசால்ைலக்ேகட்டு நடந்ததுேபால, இப்ெபாழுதும் அவனுைடய ெசால்ைலக்ேகட்டு
நடந்துவந்தாள். 21அந்தநாட்களில்ெமார்ெதகாய்ராஜாவன்அரண்மைனவாசலில்
உட்கார்ந்தருக்க றேபாது,வாசல்காக்க றராஜாவன்இரண்டுவாசல்காவலாளிகள்
ப க்தானாவும் ேதேரசும் கடுங்ேகாபத்துடன், ராஜாவாகய அகாஸ்ேவருக்கு
தீங்குெசய்ய வாய்ப்ைபத் ேதடினார்கள். 22 இந்தக் காரியம் ெமார்ெதகாய்க்குத்
ெதரியவந்ததால், அவன் அைத ராணியாக ய எஸ்தருக்கு அறவத்தான்; எஸ்தர்
ெமார்ெதகாயன் ெபயரால் அைத ராஜாவற்குச் ெசான்னாள். 23அந்தக் காரியம்
வ சாரிக்கப்படுக றேபாது, அது உண்ைமெயன்று காணப்பட்டது; ஆைகயால்
அவர்கள் இருவரும் மரத்த ேல தூக்க ப்ேபாடப்பட்டார்கள்; இது ராஜ சமுகத்த ேல
நாளாகமப்புத்தகத்த ேலஎழுதப்பட்டிருக்க றது.

அத்த யாயம் 3
ஆமான்யூதர்கைளஅழிக்க சத ெசய்தல்

1 இைவகளுக்குப்பன்பு, ராஜாவாகய அகாஸ்ேவரு அம்ெமதாத்தாவன்
மகனாகய ஆமான் என்னும் ஆகாகயைன ேமன்ைமப்படுத்த ,
தன்னிடத்தலிருக்கறஎல்லாப ரபுக்களுக்கும்ேமலாகஅவனுைடயஅதகாரத்தன்
ஆசனத்ைத உயர்த்தைவத்தான். 2ஆைகயால் ராஜாவன் அரண்மைன வாசலில்
இருக்கற ராஜாவன் ேவைலக்காரர்கள் எல்ேலாரும் ஆமானுக்கு முன்பாக
முழங்காலிட்டு வணங்கவந்தார்கள்; அவனுக்கு இப்படிச் ெசய்யேவண்டும்
என்று ராஜா கட்டைளய ட்டிருந்தான்; ஆனாலும் ெமார்ெதகாய் அவனுக்கு
முன்பாக முழங்காலிடவுமில்ைல, வணங்கவுமில்ைல. 3 அப்ெபாழுது ராஜாவன்
அரண்மைன வாசலில் இருக்கற ராஜாவன் ேவைலக்காரர்கள் ெமார்ெதகாையப்
பார்த்து: நீ ராஜாவன் கட்டைளைய மீறுகறது என்ன என்று ேகட்டார்கள்.
4 இப்படி அவர்கள் நாளுக்குநாள் அவனிடம் ெசால்லியும், அவன் தங்களுைடய
வார்த்ைதையக் ேகட்காதேபாது, தான் யூதன் என்று அவன் அவர்களுக்கு
அறவத்தருந்தபடியால், ெமார்ெதகாயன் ெசாற்கள் நைலநற்குேமா என்று
பார்ப்பதற்கு, அைத ஆமானுக்கு அறவத்தார்கள். 5 ஆமான் ெமார்ெதகாய்
தனக்கு முன்பாக முழங்காலிட்டு வணங்காதைதக் கண்டேபாது, கடுங்ேகாபம்
நைறந்தவனானான். 6ஆனாலும்ெமார்ெதகாையமட்டும்ெகால்லுவதுஅவனுக்கு
அற்பமான காரியமாக இருந்தது; ெமார்ெதகாயன் மக்கள் இன்னாெரன்று
ஆமானுக்கு அறவக்கப்பட்டிருந்தபடியால், அகாஸ்ேவருவன் ராஜ்ஜியெமங்கும்
இருக்கற ெமார்ெதகாயன் மக்களாகய யூதர்கைளெயல்லாம் அழிக்க அவன்
த ட்டம் தீட்டினான். 7 ராஜாவாகய அகாஸ்ேவருவன் பன்னிரண்டாம் வருட
ஆட்சயன் ந சான் மாதமாக ய முதலாம் மாதத்த ேல ஆமானுக்கு முன்பாகப்
பூர் என்னப்பட்ட சீட்டு (யூதர்கைள அழிக்கும் த ட்டத்த ற்கா) எந்த நாள் எந்த
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மாதம் என்று அறயப் ேபாடப்பட்டது, ஆதார் (ஏப்ரல்) மாதமான பன்னிரண்டாம்
மாதத்தன்ேமல் சீட்டு வழுந்தது. 8 அப்ெபாழுது ஆமான் அகாஸ்ேவரு
ராஜாைவ ேநாக்க : உம்முைடய ராஜ்ஜியத்தன் எல்லா நாடுகளிலுமுள்ள
மக்களுக்குள்ேள ஒருவத மக்கள் ச தற பரவயருக்க றார்கள்; அவர்களுைடய
வழக்கங்கள் எல்லா மக்களுைடய வழக்கங்களுக்கும் வத்தயாசமாக
இருக்க றது; அவர்கள் ராஜாவன் சட்டங்கைளக் ைகக்ெகாள்ளுவதல்ைல;
ஆைகயால் அவர்கைள இப்படி வ ட்டிருக்க றது ராஜாவற்கு நயாயமல்ல.
9 ராஜாவற்கு வருப்பமிருந்தால், அவர்கைள அழிக்கேவண்டுெமன்று எழுத
அனுப்பேவண்டியது; அப்ெபாழுது நான் ராஜாவன் கருவூலத்தல் ெகாண்டுவந்து
ெசலுத்த பத்தாய ரம் தாலந்து ெவள்ளிைய எண்ணி ராஜாவன் காரியத்தல்
ெபாறுப்பாய் உள்ளவனுைடய ைகயல் ெகாடுப்ேபன் என்றான். 10 அப்ெபாழுது
ராஜா தன்னுைடய ைகயலிருக்கற தன்னுைடய ேமாத ரத்ைதக் கழற்ற , அைத
ஆகாகயனானஅம்ெமதாத்தாவன்மகனும்யூதர்களின்எத ரியுமாக யஆமானிடம்
ெகாடுத்து, 11 ஆமாைன ேநாக்க : அந்த ெவள்ளிைய நீ ைவத்துக்ெகாள்; அந்த
மக்களுக்கு உன்னுைடய வருப்பப்படி ெசய்யலாம் என்றான். 12 முதலாம்
மாதம் பதமூன்றாந்ேததய ேல, ராஜாவன் எழுத்தர்கள் அைழக்கப்பட்டார்கள்;
ஆமான் கற்ப த்தபடிெயல்லாம் ராஜாவன் அதகாரிகளுக்கும், ஒவ்ெவாரு
நாட்டின்ேமல் ைவக்கப்பட்டிருந்த துைரகளுக்கும், எல்லா வைகயான மக்களின்
ப ரபுக்களுக்கும், அந்தந்த நாட்டில் வழங்கும் எழுத்தலும், அந்தந்த ஜாதயார்
ேபசும் ெமாழிகளிலும் எழுதப்பட்டது; ராஜாவாகய அகாஸ்ேவருவன் ெபயரால்
அது எழுதப்பட்டு, ராஜாவன் ேமாத ரத்தனால் முத்தைர ேபாடப்பட்டது. 13ஆதார்
மாதமான பன்னிரண்டாம் மாதம் பதமூன்றாந் ேததயாகய ஒேர நாளில்
ச ற ேயார் ெபரிேயார் குழந்ைதகள் ெபண்கள் ஆகய எல்லா யூதர்கைளயும்
ெகான்று அழிக்கவும், அவர்கைள ெநாறுக்கவும், தபால்காரர்கள் ைகயல்
ராஜாவன் நாடுகளுக்ெகல்லாம் கட்டைளகள் அனுப்பப்பட்டது. 14அந்த நாளுக்கு
ஆயத்தப்பட்டிருக்கேவண்டும் என்று எல்லா மக்களுக்கும்கூற அறவப்பதற்காகக்
ெகாடுக்கப்பட்ட கட்டைளயன் நகல் இதுேவ, இது ஒவ்ெவாரு நாட்டிலும்
ெதரியப்படுத்தப்பட்டது. 15 அந்த தபால்காரர்கள் ராஜாவன் உத்த ரவனால்
வைரவாகப் புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்; அந்தக் கட்டைள சூசான் அரண்மைனயல்
பறந்தது. ராஜாவும் ஆமானும் குடிக்கும்படி உட்கார்ந்தார்கள்; சூசான் நகரம்
கலங்கயது.

அத்த யாயம் 4
ெமார்ெதகாய் எஸ்தைரஉதவ ெசய்யும்படிவற்புறுத்துதல்

1 நடந்த எல்லாவற்ைறயும் ெமார்ெதகாய் அற ந்தேபாது, ெமார்ெதகாய்
தன்னுைடய ஆைடகைளக் க ழித்து, சணலாைட அணிந்து, சாம்பல்
ேபாட்டுக்ெகாண்டு, நகரத்தன் நடுேவ புறப்பட்டுப்ேபாய், துயரமுள்ள உரத்த
சத்தத்துடன் அலறக்ெகாண்டு, 2 ராஜாவன் அரண்மைன வாசல்வைர வந்தான்;
சணலாைட அணிந்தவனாக ராஜாவன் அரண்மைன வாசலுக்குள் நுைழய
ஒருவனுக்கும் அனுமத இல்ைல. 3 ராஜாவன் உத்த ரவும் அவனுைடய
கட்டைளயும் ேபாய்ச்ேசர்ந்த ஒவ்ெவாரு நாட்டிலும் யூதர்களுள்ள பகுத களில்
ெபரிய துக்கமும், உபவாசமும், அழுைகயும், புலம்பலும் உண்டாக , அேநகர்
சணலாைட அணிந்து சாம்பலில் க டந்தார்கள். 4 அப்ெபாழுது எஸ்தரின்
இளம்ெபண்களும்,அவளுைடயபணிவைடக்காரர்களும்ேபாய்,அைதஅவளுக்கு
அறவத்தார்கள்; அதனாேல ராணி மிகவும் துக்கப்பட்டு, ெமார்ெதகாய்
உடுத்தயருந்த சணலாைடைய எடுத்துப்ேபாட்டு, அவனுக்கு அணிந்துெகாள்ள
ஆைடகைள அனுப்பனாள்; அவேனா அைவகைள ஏற்றுக்ெகாள்ளாமல்
இருந்தான். 5 அப்ெபாழுது எஸ்தர் தன்னுைடய பணிவைடக்ெகன்று
ராஜாவனால் நயமித்தருந்த அவனுைடய அதகாரிகளில் ஒருவனாகய
ஆத்தாைக அைழத்து: காரியம் என்ன? அதன் காரணம் என்ன? என்று
அறயும்படி, ெமார்ெதகாயனிடம் வ சாரிக்க அவனுக்குக் கட்டைளய ட்டாள்.
6 அப்படிேய ஆத்தாகு ராஜாவன் அரண்மைன வாசலுக்கு முன்னான பட்டணத்து
வீதயல் இருக்கற ெமார்ெதகாய டம் புறப்பட்டுப்ேபானான். 7 அப்ெபாழுது
ெமார்ெதகாய் தனக்குச் சம்பவத்த எல்லாவற்ைறப்பற்றயும், யூதர்கைள
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அழிக்கும்படி ஆமான் ராஜாவன் கருவூலத்தற்கு எண்ணிக்ெகாடுப்ேபன்
என்று ெசான்ன பணத்ெதாைகையப் பற்றயும் அவனுக்கு அறவத்ததும்
அல்லாமல், 8 யூதர்கைள அழிக்கும்படி சூசானில் ப றந்த கட்டைளயன்
நகைலயும் அவனிடம் ெகாடுத்து, அைத எஸ்தருக்குக் காண்பத்துத்
ெதரியப்படுத்தவும், அவள் ைதரியமாக ராஜாவ டம் ேபாய், அவனிடம் தன்னுைடய
மக்களுக்காக வண்ணப்பம்ெசய்யவும் மன்றாடவும் ேவண்டுெமன்று அவளுக்குச்
ெசால்லச்ெசான்னான். 9 ஆத்தாகு வந்து, ெமார்ெதகாயன் வார்த்ைதகைள
எஸ்தருக்கு அறவத்தான். 10அப்ெபாழுது எஸ்தர் ஆத்தாக டம் ெமார்ெதகாய்க்குச்
ெசால்லியனுப்பனது: 11யாராவதுஅைழக்கப்படாமல், உள்முற்றத்தல் ராஜாவ டம்
வந்தால், ஆணாக இருந்தாலும் ெபண்ணாக இருந்தாலும் சரி, அவர்கள்
பைழக்கும்படி அவர்களுக்கு ேநராக ராஜா ெபாற்ெசங்ேகாைல நீட்டினாெலாழிய
மற்றப்படி சாகேவண்டும் என்கற ஒரு சட்டமுண்டு, இது ராஜாவன் எல்லா
ேவைலக்காரர்களுக்கும், ராஜாவுைடய நாடுகளிலுள்ள எல்லா மக்களுக்கும்
ெதரியும்; நான் இந்த முப்பது நாட்களாக ராஜாவ டம் வரவைழக்கப்படவல்ைல
என்று ெசால்லச்ெசான்னாள். 12 எஸ்தரின் வார்த்ைதகைள ெமார்ெதகாய்க்குத்
ெதரிவ த்தார்கள். 13 ெமார்ெதகாய் எஸ்தருக்குத் தரும்பச் ெசால்லச்ெசான்னது:
நீ ராஜாவன் அரண்மைனயல் இருக்கறதனால், மற்ற யூதர்கள் தப்ப
முடியாமல் இருக்கும்ேபாது, நீ தப்புவாெயன்று உன்னுைடய மனத ேல
நைனவுெகாள்ளாேத. 14 நீ இந்தக் காலத்த ேல மவுனமாக இருந்தால், யூதருக்கு
உதவயும் வடுதைலயும் ேவெறாரு இடத்தலிருந்து எழும்பும், அப்ெபாழுது
நீயும் உன்னுைடய தகப்பன் குடும்பத்தாரும் அழிவீர்கள்; நீ இப்படிப்பட்ட
காலத்த ற்குஉதவயாகஇருக்கும்படிஉனக்கு ராஜேமன்ைம கைடத்தருக்கலாேம,
யாருக்குத் ெதரியும், என்று ெசால்லச்ெசான்னான். 15 அப்ெபாழுது எஸ்தர்
ெமார்ெதகாய்க்கு மறுபடியும் ெசால்லச்ெசான்னது: 16 நீர் ேபாய், சூசானில்
இருக்க ற யூதர்கைளெயல்லாம் கூடிவரச்ெசய்து, மூன்று நாட்கள் இரவும்
பகலும் சாப்ப டாமலும் குடிக்காமலுமிருந்து, எனக்காக உபவாசம் இருங்கள்;
நானும் என்னுைடய பணிவைடப்ெபண்களும் உபவாசம் இருப்ேபாம்; இப்படிேய
சட்டத்ைத மீற , ராஜாவ டம் ேபாேவன்; நான் ெசத்தாலும் சாக ேறன் என்று
ெசால்லச்ெசான்னாள். 17 அப்ெபாழுது ெமார்ெதகாய் புறப்பட்டுப்ேபாய், எஸ்தர்
தனக்குச்ெசான்னபடிெயல்லாம்ெசய்தான்.

அத்த யாயம் 5
ராஜாவ டம் எஸ்தரின் ேவண்டுதல்

1 மூன்றாம் நாளிேல எஸ்தர் ராஜஉைட அணிந்துெகாண்டு, ராஜ
அரண்மைனயன் உள்முற்றத்தல், ராஜா இருக்கும் இடத்த ற்கு எத ராக
வந்து நன்றாள்; ராஜா அரண்மைனவாசலுக்கு எத ரான ெகாலுமண்டபத்தல்
சங்காசனத்த ேல அமர்ந்தருந்தான். 2 ராஜா ராணியாக ய எஸ்தர் முற்றத்தல்
ந ற்க றைதக்கண்டேபாது,அவளுக்குஅவனுைடயகண்களில்தயவுகைடத்ததால்,
ராஜா தன்னுைடய ைகயலிருக்கற ெபாற் ெசங்ேகாைல எஸ்தரிடம் நீட்டினான்;
அப்ெபாழுது எஸ்தர் அருேக வந்து ெசங்ேகாலின் நுனிையத் ெதாட்டாள்.
3 ராஜா அவைள ேநாக்க : எஸ்தர் ராணிேய, உனக்கு என்ன ேவண்டும்? நீ
ேகட்க ற மன்றாட்டு என்ன? நீ ராஜ்ஜியத்தல் பாதையக் ேகட்டாலும், உனக்குக்
ெகாடுக்கப்படும் என்றான். 4 அப்ெபாழுது எஸ்தர்: ராஜாவற்கு வருப்பமானால்,
நான் தங்களுக்குச் ெசய்த வருந்த ற்கு ராஜாவும் ஆமானும் இன்ைறக்கு
வரேவண்டும் என்றாள். 5 அப்ெபாழுது ராஜா எஸ்தர் ெசான்னபடிேய ெசய்ய,
ஆமாைன வைரவாக வரும்படி ெசால்லி, எஸ்தர் ெசய்த வருந்த ற்கு ராஜாவும்
ஆமானும் வந்தார்கள். 6 வருந்த ேல த ராட்ைசரசம் பரிமாறப்படும்ேபாது,
ராஜா எஸ்தைரப் பார்த்து: உன்னுைடய ேவண்டுதல் என்ன? அது உனக்குக்
ெகாடுக்கப்படும்; நீ ேகட்க றது என்ன? நீ ராஜ்ஜியத்தல் பாதையக் ேகட்டாலும்
கைடக்கும் என்றான். 7 அதற்கு எஸ்தர் மறுெமாழியாக: 8 ராஜாவன் கண்களில்
எனக்குக் கருைப கைடத்து, என்னுைடய ேவண்டுதைலக் கட்டைளய டவும்,
என்னுைடய வண்ணப்பத்தன்படி ெசய்யவும், ராஜாவற்குச் வருப்பமாக
இருந்தால், ராஜாவும் ஆமானும் நான் இன்னும் தங்களுக்குச் ெசய்யப்ேபாக ற
வருந்த ற்கு வரேவண்டும் என்பேத என்னுைடய ேவண்டுதலும் என்னுைடய
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வண்ணப்பமுமாக இருக்க றது; நாைளக்கு ராஜாவன் ெசாற்படி ெசய்ேவன்
என்றாள்.

ெமார்ெதகாய்க்குஎத ராகஆமானின்கடுங்ேகாபம்
9 அன்ைறயதனம் ஆமான் சந்ேதாஷமும் மனமகழ்ச்ச யுடனும் புறப்பட்டான்;

ஆனாலும் ராஜாவன் அரண்மைன வாசலில் இருக்கற ெமார்ெதகாய்
தனக்கு முன்பு எழுந்தருக்காமலும் அைசயாமலும் இருக்கறைத ஆமான்
கண்டேபாது, அவன் ெமார்ெதகாயன்ேமல் கடுங்ேகாபம் அைடந்தவனானான்.
10 ஆனாலும் ஆமான் அைத அடக்க க்ெகாண்டு, தன்னுைடய வீட்டிற்கு வந்து,
தன்னுைடய நண்பர்கைளயும் தன்னுைடய மைனவயாகய ச ேரைஷயும்
அைழத்து, 11 தன்னுைடய ஐசுவரியத்தன் மகைமையயும், தன்னுைடய
பள்ைளகளின் எண்ணிக்ைகையயும், ராஜா தன்ைனப் ெபரியவனாக்க ,
தன்ைனப் ப ரபுக்கள்ேமலும் ராஜாவன் ேவைலக்காரர்கள்ேமலும் உயர்த்தன
எல்லாவற்ைறயும் ஆமான் அவர்களுக்கு வவரித்துச் ெசான்னான். 12 பன்னும்
ஆமான்: ராணியாக ய எஸ்தரும் தான் ெசய்த வருந்த ற்கு ராஜாவுடன்
என்ைனத்தவ ர ேவெறாருவைரயும் அைழக்கவல்ைல; நாைளக்கும் ராஜாவுடன்
நான் வருந்த ற்கு அைழக்கப்பட்டிருக்க ேறன். 13 ஆனாலும் அந்த யூதனாகய
ெமார்ெதகாய் ராஜாவன் அரண்மைனவாசலில் உட்கார்ந்தருக்க றைத நான்
காணும்ேபாது அைவெயல்லாம் எனக்கு ஒன்றுமில்ைல என்றான். 14அப்ெபாழுது
அவனுைடய மைனவயாகய ச ேரஷ ம் அவனுைடய நண்பர்கள் எல்ேலாரும்
அவைனப் பார்த்து: ஐம்பது முழ உயரமான ஒருதூக்குமரம் ெசய்யப்படேவண்டும்;
அத ேல ெமார்ெதகாையத் தூக்க ப்ேபாடும்படி நாைளயதனம் நீர் ராஜாவற்குச்
ெசால்லேவண்டும்; பன்பு சந்ேதாஷமாக ராஜாவுடன் வருந்த ற்குப் ேபாகலாம்
என்றார்கள்; இந்தக் காரியம்ஆமானுக்கு நன்றாகத் ெதரிந்ததால்தூக்குமரத்ைதச்
ெசய்தான்.

அத்த யாயம் 6
ெமார்ெதகாய்ெகளரவக்கப்படுதல்

1அந்த இரவல் ராஜாவற்குதூக்கம் வராததனால், அவனுைடய ராஜ்ஜியத்தன்
ந கழ்வுகள் எழுதயருக்க ற பதவு புத்தகத்ைதக் ெகாண்டுவரச்ெசான்னான்;
அது ராஜசமுகத்தல் வாச க்கப்பட்டது. 2 அப்ெபாழுது வாசற் காவலாளர்களில்
ராஜாவன் இரண்டு அதகாரிகளாகய ப க்தானாவும் ேதேரசும், ராஜாவாகய
அகாஸ்ேவருவுக்கு தீங்கு ெசய்ய நைனத்த ெசய்தைய ெமார்ெதகாய்
அறவத்தான் என்று எழுதயருக்க றது வாச க்கப்பட்டது. 3 அப்ெபாழுது ராஜா:
இதற்காக ெமார்ெதகாய்க்கு கனமும் ேமன்ைமயும் ெசய்யப்பட்டதா என்று
ேகட்டான். அதற்குராஜாவற்குபணிவைடெசய்க றேவைலக்காரர்கள்: அவனுக்கு
ஒன்றும் ெசய்யப்படவல்ைல என்று ெசான்னார்கள். 4 ஆமான் தான் ெசய்த
தூக்குமரத்த ேல ெமார்ெதகாையத் தூக்க ப்ேபாடேவண்டுெமன்று, ராஜாவ டம்
ேபசும்படி ராஜஅரண்மைனயன் ெவளிமுற்றத்த ேல வந்தருந்தான். அப்ெபாழுது
ராஜா: முற்றத்தலிருக்கறதுயார் என்று ேகட்டான். 5 ராஜாவன் ேவைலக்காரர்கள்
அவைன ேநாக்க : இேதா, ஆமான் முற்றத்த ேல ந ற்க றான் என்றார்கள்; ராஜா:
அவன் உள்ேள வரட்டும் என்றான். 6ஆமான் உள்ேள வந்தேபாது, ராஜா அவைன
ேநாக்க : ராஜா கனப்படுத்த வரும்புக ற மனிதனுக்கு என்னெசய்யப்படேவண்டும்
என்று ேகட்டான்; அதற்கு ஆமான், என்ைனத்தவ ர, யாைர ராஜா கனப்படுத்த
வரும்புவார் என்று தன்னுைடய மனத ேல நைனத்து, 7 ராஜாைவ ேநாக்க : ராஜா
கனப்படுத்த வரும்புக ற மனிதனுக்கு ெசய்யேவண்டியது என்னெவன்றால்,
8 ராஜா அணிந்துெகாள்ளுகற ராஜஉைடயும், ராஜா ஏறுகற குதைரயும்,
அவருைடய தைலய ேல சூட்டப்படும் ராஜக ரீடமும் ெகாண்டுவரப்படேவண்டும்.
9 அந்த ஆைடயும் குதைரயும் ராஜாவுைடய முக்கய ப ரபுக்களில் ஒருவனுைடய
ைகய ேல ெகாடுக்கப்படேவண்டும்; ராஜா கனப்படுத்த வரும்புக ற மனிதைன
அலங்கரித்தபன்பு,அவைனக்குதைரயன்ேமல்ஏற்ற , நகரவீதயல்உலாவும்படிச்
ெசய்து, ராஜா கனப்படுத்த வரும்புக ற மனிதனுக்கு இப்படிேய ெசய்யப்படும்
என்று அவனுக்கு முன்பாகக் கூறப்படேவண்டும் என்றான். 10அப்ெபாழுது ராஜா
ஆமாைன ேநாக்க : சீக்க ரமாக நீ ெசான்னபடி ஆைடையயும் குதைரையயும்
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ெகாண்டுேபாய், ராஜ அரண்மைனயன் வாசலில் உட்கார்ந்தருக்க ற யூதனாகய
ெமார்ெதகாய்க்கு அந்தப்படிேய ெசய்; நீ ெசான்ன எல்லாவற்றலும் ஒன்றும்
தவறாதபடி பார் என்றான். 11 அப்படிேய ஆமான் ஆைடையயும் குதைரையயும்
ெகாண்டுேபாய்,ெமார்ெதகாையஅலங்கரித்து,அவைனக்குதைரயன்ேமல்ஏற்ற ,
நகரவீதயல் உலாவரும்படிச்ெசய்து, ராஜா கனப்படுத்த வரும்புக ற மனிதனுக்கு
இப்படிேய ெசய்யப்படும் என்று அவனுக்கு முன்பாகக் கூறனான். 12 பன்பு
ெமார்ெதகாய் ராஜாவன் அரண்மைனவாசலுக்குத் தரும்ப வந்தான்; ஆமாேனா
துக்கப்பட்டு முக்காடிட்டுக்ெகாண்டு தன்னுைடய வீட்டிற்கு வைரவாகப்ேபானான்.
13 ஆமான் தனக்கு ேநர்ந்த எல்லாவற்ைறயும் தன்னுைடய மைனவயாகய
ச ேரஷ க்கும் தன்னுைடய நண்பர்கள் எல்ேலாருக்கும் அறவத்தேபாது,
அவனுைடய ஆேலாசைனக்காரர்களும் அவனுைடய மைனவயாகய ச ேரஷ ம்
அவைனப் பார்த்து: ெமார்ெதகாய்க்கு முன்பாக நீர் தாழ்ந்துேபாகத் துவங்கனீர்;
அவன் யூத குலமாக இருந்தால், நீர் அவைன ேமற்ெகாள்ளாமல் அவனுக்கு
முன்பாகத் தாழ்ந்துேபாவது ந ச்சயம் என்றார்கள். 14 அவர்கள் இப்படிப்
ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத, ராஜாவன் அதகாரிகள் வந்து, எஸ்தர் ெசய்த
வருந்த ற்குவரஆமாைனத்துரிதப்படுத்தனார்கள்.
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ஆமான்தூக்க ப்ேபாடப்படுதல்

1 ராணியாக ய எஸ்தருடன் வருந்து உண்ண, ராஜாவும் ஆமானும் வந்தேபாது,
2 இரண்டாம் நாள் வருந்தல் த ராட்ைசரசம் பரிமாறப்படும்ேபாது, ராஜா
எஸ்தைர ேநாக்க : எஸ்தர் ராணிேய, உன்னுைடய ேவண்டுதல் என்ன? அது
உனக்குக் ெகாடுக்கப்படும்; நீ ேகட்க ற மன்றாட்டு என்ன? நீ ராஜ்ஜியத்தல்
பாதையக் ேகட்டாலும் கைடக்கும் என்றான். 3 அப்ெபாழுது ராணியாகய
எஸ்தர் மறுெமாழியாக: ராஜாேவ, உம்முைடய கண்களில் எனக்குக் கருைப
கைடத்து, ராஜாவற்கு வருப்பமாக இருந்தால் என்னுைடய ேவண்டுதலுக்கு
என்னுைடய ஜீவனும், என்னுைடய மன்றாட்டுக்கு என்னுைடய மக்களும்
எனக்குக் கட்டைளய டப்படுவதாக. 4 எங்கைள அழித்துக் ெகால்லும்படி நானும்
என்னுைடய மக்களும் வற்கப்பட்ேடாம்; ஆண்களும், ெபண்களும் அடிைமகளாக
வற்கப்பட்டுப்ேபானாலும்நான்மவுனமாகஇருப்ேபன்;இப்ெபாழுேதா ராஜாவற்கு
உண்டாகும் நஷ்டத்த ற்கு அந்த எத ரி உத்த ரவாதம் பண்ணமுடியாது என்றாள்.
5அப்ெபாழுது ராஜாவாகய அகாஸ்ேவரு மறுெமாழியாக, ராணியாக ய எஸ்தைர
ேநாக்க : இப்படிச்ெசய்யத்துணிகரங்ெகாண்டவன்யார்? அவன்எங்ேக? என்றான்.
6 அதற்கு எஸ்தர்: எத ரியும் பைகவனுமாகய அந்த மனிதன் இந்த ெபால்லாத
ஆமான்தான் என்றாள்; அப்ெபாழுது ராஜாவற்கும் ராணிக்கும் முன்பாக ஆமான்
த கலைடந்தான். 7 ராஜா கடுங்ேகாபத்ேதாடு த ராட்ைசரசப் பந்தையவ ட்டு
எழுந்து, அரண்மைனத் ேதாட்டத்த ற்குப் ேபானான்; ராஜாவனால் தனக்கு
ஆபத்து ந ர்ணயக்கப்பட்டெதன்று ஆமான் கண்டு, ராணியாக ய எஸ்தரிடம்
தன்னுைடய உயருக்காக வண்ணப்பம்ெசய்ய எழுந்து நன்றான். 8 ராஜா
அரண்மைனத் ேதாட்டத்தலிருந்து த ராட்ைசரசம் பரிமாறப்பட்ட இடத்த ற்குத்
தரும்ப வரும்ேபாது, எஸ்தர் உட்கார்ந்தருக்க ற ெமத்ைதயன்ேமல் ஆமான்
வழுந்துக டந்தான்; அப்ெபாழுது ராஜா: நான் அரண்மைனயல் இருக்கும்ேபாேத
என்னுைடய கண்முன்ேன இவன் ராணிைய பலவந்தம் ெசய்யேவண்டுெமன்று
இருக்கறாேனா என்றான்; இந்த வார்த்ைத ராஜாவன் வாயலிருந்து வந்தவுடேன
ஆமானின் முகத்ைத மூடினார்கள். 9 அப்ெபாழுது ராஜசமுகத்தல் இருக்கற
அத காரிகளில் அற்ேபானா என்னும் ஒருவன்: இேதா, ராஜாவன் நன்ைமக்காகப்
ேபசன ெமார்ெதகாய்க்கு ஆமான் ெசய்வத்த ஐம்பது முழ உயரமான தூக்குமரம்
ஆமானுைடய வீட்டின் அருகல் நடப்பட்டிருக்க றது என்றான்; அப்ெபாழுது
ராஜா: அத ேல அவைனத் தூக்க ப்ேபாடுங்கள் என்றான். 10 அப்படிேய
ஆமான் ெமார்ெதகாய்க்கு ஆயத்தம்ெசய்த தூக்குமரத்தல் ஆமாைனேய
தூக்க ப்ேபாட்டார்கள்;அப்ெபாழுது ராஜாவன்ேகாபம் தணிந்தது.
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யூதர்களுக்கான ராஜாவன்கட்டைள
1 அன்ைறயதனம் அகாஸ்ேவரு ராஜா யூதர்களின் வ ேராத யாக இருந்த

ஆமானின் வீட்ைட ராணியாக ய எஸ்தருக்குக் ெகாடுத்தான்; ெமார்ெதகாய்
ராஜாவற்கு முன்பாக வந்தான்; அவன் தனக்கு இன்ன உறவு என்று எஸ்தர்
அறவத்தருந்தாள். 2 ராஜா ஆமானின் ைகயலிருந்து வாங்கய தம்முைடய
ேமாத ரத்ைத எடுத்து, அைத ெமார்ெதகாய்க்குக் ெகாடுத்தான்; எஸ்தர்
ெமார்ெதகாைய ஆமானின் அரண்மைனக்கு அதகாரியாக ைவத்தாள்.
3 பன்னும் எஸ்தர் ராஜாவ டம் ேபச , அவனுைடய பாதங்களில் வழுந்து அழுது,
ஆகாகயனான ஆமானின் தீவைனையயும் அவன் யூதர்களுக்கு வேராதம்
ெசய்ய ேயாச த்த ேயாசைனையயும் மாற்ற அவனிடம் வண்ணப்பம் ெசய்தாள்.
4 அப்ெபாழுது ராஜா ெபாற்ெசங்ேகாைல எஸ்தருக்கு நீட்டினான்; எஸ்தர்
எழுந்து ராஜாவற்கு முன்பாக நன்று: 5 ராஜாவற்கு வருப்பமாயருந்து அவர்
சமுகத்தல் எனக்குக் கருைப கைடத்து, ராஜாவற்கு முன்பாக நான் ெசால்லும்
வார்த்ைத சரிெயன்று காணப்பட்டு, அவருைடய கண்களுக்கு நான் ப ரியமாக
இருந்தால், ராஜாவன்நாடுகளிெலல்லாம்இருக்க றயூதர்கைளஅழிக்கேவண்டும்
என்று அம்ெமதாத்தாவன் மகனாகய ஆமான் என்னும் ஆகாகயன் தீய
எண்ணத்ேதாடு எழுதன கட்டைளகள் ெசல்லாமல் ேபாகச்ெசய்யும்படி எழுத
அனுப்பப்படேவண்டும். 6 என்னுைடய மக்களின்ேமல் வரும் தீங்ைக நான்
எப்படிப் பார்க்கமுடியும்? என்னுைடய உறவனர்களுக்கு வரும் அழிைவ
நான் எப்படி சக க்கமுடியும்? என்றாள். 7 அப்ெபாழுது அகாஸ்ேவரு ராஜா
ராணியாக ய எஸ்தைரயும் யூதனாகய ெமார்ெதகாையயும் ேநாக்க : இேதா,
ஆமானின் வீட்ைட எஸ்தருக்குக் ெகாடுத்ேதன்; அவன் யூதர்கைள தாக்க
துணிந்தபடியால் அவைன மரத்த ேல தூக்க ப்ேபாட்டார்கள். 8 இப்ேபாதும்
உங்களுக்கு வருப்பமானபடி நீங்கள் ராஜாவன் ெபயரால் யூதர்களுக்காக
எழுத ராஜாவன் ேமாத ரத்தால் முத்தைர ேபாடுங்கள்; ராஜாவன் ெபயரால்
எழுதப்பட்டு, ராஜாவன் ேமாத ரத்தால் முத்தைர ேபாடப்பட்டைதச் ெசல்லாமல்
ேபாகச்ெசய்ய ஒருவராலும் முடியாது என்றான். 9 சீவான் மாதம் என்னும்
மூன்றாம் மாதம் இருபத்துமூன்றாம் ேதத ேல ராஜாவன் எழுத்தர்கள்
அைழக்கப்பட்டார்கள்;ெமார்ெதகாய்கற்ப த்தபடிெயல்லாம்யூதர்களுக்கும்இந்தய
ேதசம்முதல் எத்த ேயாப்ப யா ேதசம் வைரயுள்ள நூற்றருபத்ேதழு நாடுகளின்
ேதசாத பத களுக்கும், அதபத களுக்கும், அதகாரிகளுக்கும், அந்தந்த ேதசத்தல்
ேபசுக ற ெமாழிகளிலும், அந்தந்த ஜாதயார் ேபசும் ெமாழியலும், யூதர்களுக்கும்
அவர்களுைடய ேதசத்தல் ேபசுக ற ெமாழிகளிலும் அவர்களுைடய ெசாந்த
ெமாழிகளிலும் எழுதப்பட்டது. 10 அந்தக் கட்டைளகள் அகாஸ்ேவரு ராஜாவன்
ெபயரால் எழுதப்பட்டு, ராஜாவன் ேமாத ரத்தால் முத்தைர ேபாடப்பட்டபன்பு,
குதைரகள்ேமலும் ேவகமான ஒட்டகங்கள்ேமலும், ேகாேவறு கழுைதகள்ேமலும்
ேவகமாக ஓடுகற குதைரகள் ேமல்ஏற ப்ேபாக ற தபால்காரர்கள் ைகயல்
அனுப்பப்பட்டது. 11அைவகளில், அகாஸ்ேவரு ராஜாவுைடய எல்லா நாடுகளிலும்
ஆதார் மாதம் என்கற பன்னிரண்டாம் மாதம் பதன்மூன்றாம் ேததயாகய
அந்த ஒேர நாளிேல, 12 அந்தந்த நாடுகளில் இருக்க ற யூதர்கள் ஒன்றாகச்
ேசர்ந்து, தங்களுைடய உயைரக் காப்பாற்றவும், தங்கைள வேராத க்கும்
எத ரிகளாகய மக்களும், ேதசத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களுமான எல்ேலாைரயும்,
அவர்களுைடய குழந்ைதகைளயும், ெபண்கைளயும் ெகான்று அழிக்கவும்,
அவர்களுைடய உைடைமகைளக் ெகாள்ைளய டவும், ராஜா யூதர்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டார் என்று எழுதயருந்தது. 13யூதர்கள் தங்களுைடய பைகவர்கைளப்
பழிவாங்கும்படி நயமித்த அன்ைறயதனத்தல் ஆயத்தமாக இருக்கேவண்டும்
என்று அந்தந்த நாட்டிலுள்ள எல்லா மக்களுக்கும் கூறப்படுக றதற்காகக்
ெகாடுக்கப்பட்ட கட்டைளயன் நகல் இதுேவ; இது ஒவ்ெவாரு நாட்டிலும்
ப ரபலப்படுத்தப்பட்டது. 14 அப்படிேய ேவகமான ஒட்டகங்கள்ேமலும், ேகாேவறு
கழுைதகள்ேமலும் ஏறன தபால்காரர்கள் ராஜாவன் வார்த்ைதயால் ஏவப்பட்டு,
வைரவாக புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்; அந்தக் கட்டைள சூசான் அரண்மைனயல்
ெகாடுக்கப்பட்டது. 15 அப்ெபாழுது ெமார்ெதகாய் இளநீலமும் ெவள்ைளயுமான
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ராஜஉைடயும், ெபரிய ெபாற்க ரீடமும், பட்டும் இரத்தாம்பரமும் அணிந்தவனாக
ராஜாவ டத்தலிருந்து புறப்பட்டான்; சூசான் நகரம் ஆர்ப்பரித்து மக ழ்ந்தருந்தது.
16 இவ்வதமாக யூதர்களுக்கு ெவளிச்சமும், மக ழ்ச்ச யும், களிப்பும், கனமும்
உண்டானது. 17 ராஜாவன் வார்த்ைதயும் அவனுைடய கட்டைளயும் ேபாய்ச்ேசர்ந்த
எல்லா நாடுகளிலும், எல்லாப் பட்டணங்களிலும், யூதர்களுக்குள்ேள அது
மகழ்ச்ச யும், களிப்பும், வருந்துண்டு ெகாண்டாடும் நல்ல நாளுமாக இருந்தது;
யூதர்களுக்குப் பயப்படுக ற பயம் ேதசத்து மக்கைளப் ப டித்ததால், அவர்களில்
அேநகர்யூதமார்க்கத்தல்இைணந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 9
யூதர்களின்ெவற்ற

1 ராஜாவன் வார்த்ைதயன்படியும் அவனுைடய கட்டைளயன்படியும்
ெசய்யப்படுக றதற்கு, ஆதார் மாதம் என்கற பன்னிரண்டாம் மாதம்
பதன்மூன்றாந்ேததய ேல,யூதர்களின்பைகவர்கள்அவர்கைளேமற்ெகாள்ளலாம்
என்று நம்பனார்கேள; அந்த நாளிேல, யூதர்களானவர்கள் தங்கள் பைகவர்கைள
ேமற்ெகாள்ளும்படிக் காரியம் மாறுதலாக முடிந்தது. 2 யூதர்கள் அகாஸ்ேவரு
ராஜாவன் எல்லா நாடுகளிலுமுள்ள பட்டணங்களிேல தங்களுக்கு தீங்ைக
ெகாண்டுவர முயற்ச ெசய்தவர்கள்ேமல் ைகேபாடக் கூடிக்ெகாண்டார்கள்;
ஒருவரும் அவர்களுக்கு முன்பாக ந ற்கமுடியாமல் இருந்தது; அவர்கைளப்பற்ற
எல்லா மக்களுக்கும் பயமுண்டாயற்று. 3 நாடுகளின் எல்லா அத காரிகளும்,
ஆளுநர்களும், ப ரபுக்களும், ராஜாவன் ந ர்வாக களும், யூதர்களுக்குத்
துைணயாக நன்றார்கள்; ெமார்ெதகாயனால் உண்டான பயம் அவர்கைளப்
ப டித்தது. 4 ெமார்ெதகாய் ராஜாவன் அரண்மைனயல் ெபரியவனாக
இருந்தான்; அவனுைடய புகழ் எல்லா நாடுகளிலும் ப ரபலமானது; இந்த
ெமார்ெதகாய் என்பவன் ேமன்ேமலும் ெபரியவன் ஆனான். 5அப்படிேய யூதர்கள்
தங்களுைடய வ ேராத கைளெயல்லாம் பட்டயத்தால் ெவட்டிக்ெகான்று அழித்து,
தங்களுக்கு வருப்பமானபடி தங்கள் பைகவர்களுக்குச் ெசய்தார்கள். 6 யூதர்கள்
சூசான் அரண்மைனயலும் ஐந்நூறுேபைரக் ெகான்று அழித்துப்ேபாட்டார்கள்.
7 அம்ெமதாத்தாவன் மகனாகய ஆமான் என்னும் யூதர்களுைடய எத ரியன்
மகன்களான பர்சான்தாத்தா, தல்ேபான், அஸ்பாதா, 8 ெபாராதா, அதலியா,
அரிதாத்தா, 9 பர்மஷ்டா, அரிசாய், அரிதாய், வாய்சாதா ஆகய பத்துப்ேபைரயும்
ெகான்றுேபாட்டார்கள். 10 ஆனாலும் அவர்கள் ெகாள்ைளய டவல்ைல.
11 அன்ைறயதனம் சூசான் அரண்மைனயல் ெகான்றுேபாடப்பட்டவர்களின்
எண்ணிக்ைக ராஜாவற்கு முன்பாக ெகாண்டுவரப்பட்டது. 12 அப்ெபாழுது
ராஜா, ராணியாக ய எஸ்தைர ேநாக்க : யூதர்கள் சூசான் அரண்மைனயல்
ஐந்நூறுேபைரயும் ஆமானின் பத்து மகன்கைளயும் ெகான்றுேபாட்டார்கள்;
ராஜாவன் மற்ற நாடுகளிலும் என்ன ெசய்தருப்பார்கேளா, இப்ேபாதும்
உன்னுைடய ேவண்டுதல் என்ன? அதுஉனக்குக் கட்டைளய டப்படும்; உன்னுைடய
மன்றாட்டு என்ன? அதன்படி ெசய்யப்படும் என்றான். 13 அப்ெபாழுது எஸ்தர்:
ராஜாவற்கு வருப்பமாக இருந்தால், இன்ைறயநாளின் கட்டைளயன்படிேய
சூசானிலிருக்க ற யூதர்கள் நாைளக்கும் ெசய்யவும், ஆமானின் பத்து
மகன்களின் உடைலயும் தூக்குமரத்தல் தூக்க ப்ேபாடவும் உத்த ரவ டேவண்டும்
என்றாள். 14 அப்படிேய ெசய்யும்படி ராஜா உத்த ரவு ெகாடுத்தான்; அதற்கு
சூசானிேல கட்டைள பறந்தது; ஆமானின் பத்து மகன்களுைடய உடல்கைளயும்
தூக்க ப்ேபாட்டார்கள். 15 சூசானில் இருக்க ற யூதர்கள் ஆதார் மாதத்தன்
பதனான்காம்ேததயலும் கூடிச்ேசர்ந்து, சூசானில் முந்நூறுேபைரக்
ெகான்றுேபாட்டார்கள்; ஆனாலும் ெகாள்ைளயடிக்கத் தங்களுைடய ைகைய
நீட்டவல்ைல. 16 ராஜாவன்நாடுகளிலுள்ளமற்றயூதர்கள் தங்களுைடயஉயைரப்
பாதுகாக்கவும், தங்கள் பைகவர்களுக்கு வலக இைளப்பாறுதல் அைடயவும்
ஒன்றாகச்ேசர்ந்து, தங்களுைடய எத ரிகளில் எழுபத்ைதயாய ரம்ேபைரக்
ெகான்றுேபாட்டார்கள்; ஆனாலும் ெகாள்ைளயடிக்கத் தங்களுைடய ைகைய
நீட்டவல்ைல. 17 ஆதார் மாதத்தன் பதமூன்றாம்ேததய ேல இப்படிச் ெசய்து,
பதனான்காம்ேததய ேல இைளப்பாற , அைத வருந்துண்டு சந்ேதாஷப்படுக ற
பண்டிைகநாளாக்கனார்கள்.
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பூரிம் ெகாண்டாடப்படுதல்
18 சூசானிலுள்ள யூதர்கேளா, அந்த மாதத்தன் பதமூன்றாந்ேததயலும்

பதனான்காம்ேததயலும் ஏகமாகக்கூடி, பதைனந்தாந்ேததயல் இைளப்பாற ,
அைத வருந்துண்டு சந்ேதாஷப்படுக ற பண்டிைக நாளாக்கனார்கள். 19ஆதலால்
மதல்களில்லாத ஊர்களில் குடியருக்க ற நாட்டுப்புறத்தாரான யூதர்கள் ஆதார்
மாதத்தன் பதனான்காம்ேததையச் சந்ேதாஷமும், வருந்துண்கற பூரிப்புமான
நாளும்,ஒருவருக்ெகாருவர் பரிசுகைளஅனுப்புக ற நாளுமாக்கனார்கள்.

20 ெமார்ெதகாய் இந்தக் காரியங்கைள எழுத , சமீபத்தலும் தூரத்தலும்
இருக்கற அகாஸ்ேவரு ராஜாவன் எல்லா நாடுகளிலுமுள்ள எல்லா
யூதர்களுக்கும் கடிதங்கைள அனுப்ப , 21 ஒவ்ெவாரு வருடமும் ஆதார் மாதத்தன்
பதனான்காம் பதைனந்தாந்ேதத கைள, யூதர்கள் தங்களுைடய பைகவர்களுக்கு
வலக இைளப்பாறுதல் அைடந்த நாட்களாகவும், அவர்களுைடய சஞ்சலம்
சந்ேதாஷமாகவும், அவர்களுைடய துக்கம் மக ழ்ச்ச யாகவும் மாறன மாதமாகவும்
அநுசரித்து, 22 அந்நாட்களில் வருந்துண்டு சந்ேதாஷம்ெகாண்டாடவும்,
ஒருவருக்ெகாருவர் பரிசுகைள அனுப்பவும், எளியவர்களுக்குத் தானதர்மம்
ெசய்யவும்ேவண்டும் என்று த ட்டம் ெசய்தான். 23அப்ெபாழுது யூதர்கள் தாங்கள்
ெசய்யத்துவங்கயபடியும் ெமார்ெதகாய் தங்களுக்கு எழுதனபடியும் ெசய்யச்
சம்மத த்தார்கள். 24அம்ெமதாத்தாவன் மகனாகய ஆமான் என்னும் ஆகாகயன்,
யூதர்களுக்ெகல்லாம்எத ரியாகஇருந்துயூதர்கைளஅழிக்கநைனத்து,அவர்கைள
அழிக்கவும், ஒடுக்கவும் பூர் என்னப்பட்ட சீட்ைடப் ேபாட ெசய்தான். 25 ஆனாலும்
எஸ்தர், ராஜாவற்குமுன்பாகப்ேபாய், யூதர்களுக்குவேராதமாக அவன் நைனத்த
அவனுைடய ெபால்லாத ேயாசைன அவனுைடய தைலயன்ேமல் தரும்பும்படி
கட்டைளய ட்டதால், அவைனயும் அவனுைடய மகன்கைளயும் மரத்த ேல
தூக்க ப்ேபாட்டார்கள். 26 ஆைகயால் அந்த நாட்கள் பூர் என்னும் ெபயரால் பூரீம்
என்னப்பட்டது;அவன்அந்தகடிதத்தல்எழுதயருந்தஎல்லாவார்த்ைதகளினாலும்,
தாங்கேள இந்த வஷயத்தல் அனுபவத்தைவகளினாலும், தங்களுக்கு
சம்பவத்தைவகளினாலும், 27 யூதர்கள் அைத ஏற்றுக்ெகாண்டு, அந்த இரண்டு
நாட்கைளக்குறத்து எழுதயருக்க றபடிேய, அைவகைள ஒவ்ெவாரு வருடமும்,
அைவகளின் சரியான காலத்தல் ெகாண்டாடாமல் இருப்பதல்ைல என்பைதயும்,
28 இந்த நாட்கள் எல்லாத் தைலமுைறகளிலும், வம்சங்களிலும், ேதசங்களிலும்,
ஊர்களிலும் நைனவுகூறப்பட்டு ெகாண்டாடப்படேவண்டும் என்பைதயும், இந்தப்
பூரீம் என்னும் பண்டிைக நாட்கள் யூதர்களுக்குள்ேள தவற ப்ேபாகாமலும்,
அைவகைள நைனவுகூருதல் தங்களுைடய சந்ததயனர்களுக்குள்ேள
ஒழிந்துேபாகாமலும்இருக்கேவண்டும்என்பைதயும்,தங்கள்ேமலும்,தங்களுைடய
சந்ததயனர்கள்ேமலும், தங்களுைடய மார்க்கத்தல் அைமயப்ேபாக ற மற்ற
எல்ேலார்ேமலும் கடனாக நயமித்துக் ெகாண்டார்கள். 29 பூரிைமக்குற த்து
எழுதயருக்க ற இந்த இரண்டாம் கடிதத்ைத உறுத ப்படுத்தும்படி, அபயாேயலின்
மகளாகய எஸ்தர் என்னும் ராணியும், யூதனாகய ெமார்ெதகாயும், பன்னும் மகா
உறுதயாக எழுதனார்கள். 30யூதனாகய ெமார்ெதகாயும், ராணியாக ய எஸ்தரும்
யூதர்களுக்கு உறுதெசய்ததும், அவர்கள் உபவாசத்ேதாடும் அலறுதேலாடும்
அனுசரிப்ேபாம் என்று தங்கள்ேமலும் தங்கள் சந்ததயனர்ேமலும் கடனாக
நயமித்துக்ெகாண்டதுமான, பூரீம் என்னப்பட்ட இந்த நாட்கள் அைவகளின்
சரியான காலங்களில் அனுசரிக்கப்படும் காரியத்ைத உறுதயாக்க, 31 அவன்
அகாஸ்ேவருவன் ராஜ்ஜியத்தலுள்ள நூற்றருபத்ேதழு நாடுகளிலும் இருக்க ற
எல்லா யூதர்களுக்கும் சமாதானமும் உண்ைமயுமான வார்த்ைதகைளயுைடய
கடிதங்கைள அனுப்பனான். 32 இப்படிேய எஸ்தரின் கட்டைளயானது பூரீம்
நாட்கைளப்பற்றனஇந்தசம்பவங்கைளஉறுத ப்படுத்தனது;அதுஒருபுத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டது.

அத்த யாயம் 10
ெமார்ெதகாயன்ேமன்ைம

1 ராஜாவாகய அகாஸ்ேவரு ேதசத்தன்ேமலும், மத்தய தைரக் கடலிலுள்ள
தீவுகளின்ேமலும், வரிைய ஏற்படுத்தனான். 2 பலமும் வல்லைமயுமான
அவனுைடயஎல்லாெசயல்களும், ராஜாெபரியவனாக்கனெமார்ெதகாயனுைடய
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ேமன்ைமயன் மகத்துவமும், ேமதயா ெபர்ச யா ராஜாக்களின் நாளாகம
புத்தகத்தல் எழுதயருக்க றது. 3 யூதனாகய ெமார்ெதகாய் ராஜாவாகய
அகாஸ்ேவருவுக்கு இரண்டாவதாக இருந்தவனும், யூதர்களுக்குள் ெபரியவனும்,
தன்னுைடய த ரளான சேகாதரர்களுக்குப் ப ரியமானவனுமாக இருந்ததும் அன்ற
தன்னுைடய மக்களுைடய நன்ைமையத்ேதடி, தன்னுைடய மக்களுக்ெகல்லாம்
சமாதானமுண்டாகப் ேபசுக றவனுமாகஇருந்தான்.
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ேயாபு
ஆச ரியர்

இந்த புத்தகத்ைத யார் எழுதனார்கள் என்று சரியான ஆச ரியர்
குற ப்ப டபடவல்ைல. ஒன்றுக்கு ேமற்பட்ட ஆச ரியர்கள் இருப்பதாக
கருதபப்டுக றது. ேவத புத்தகங்களிேல எழுதப்பட்ட புத்தகங்களில் ேயாபு
தான் முதல் புத்தகம் என்று ெசால்லப்படுக றது. ேயாபு தன் வாழ்க்ைகயல்
ெசால்லிமுடியாத, தாங்கமுடியாத துன்பங்கைள அனுபவத்தவன். அப்படிப்பட்ட
துன்பம் ஏன் ேயாபுக்கு வந்தது என்று அவனுைடய நண்பர்கள் காரணம்
ேதடினார்கள்ஆனால் சரியாக கண்டுப டிக்கமுடியவல்ைல. ேயாபு, ேதமானியான
எலிப்பாஸ், சூகயனான பல்தாது, நாகமாத்தயனான ேசாப்பார், எலிகூ, இந்த
புத்தகத்தன்முக்கயநபர்களாகஇருக்க றார்கள்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
யார் என்றுந ச்சயமாகஅறயமுடியவல்ைல.
சைறப்பட்டப் ப றகுஎழுதப்பட்டிருக்கலாம்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

பண்ைடய யூதர்களுக்கும் ேவதம் வாச க்க ற அைனவருக்கும் எழுதப்பட்டது,
எக ப்தல் அடிைமத்தனத்தல் ேவதைன அனுபவத்த க்ெகாண்டிருந்த
இஸ்ரேவலர்களுக்கு ேயாபுவன் சரித்த ரத்தனால் ேமாேசயனால் ஆறுதல்
ெசால்லப்பட்டதுஎன்றுெசால்லப்படுக றது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
இந்த புத்தகத்தன் மூலம் நாம் கற்றுக்ெகாள்ளுகற காரியங்கள்

என்னெவன்றால்: சாத்தானால் நமக்கு பணப் ப ரச்சைனகைளயும் சரீர
அழிவுகைள கர்த்தருைடய அனுமதயல்லாமல் ெகாண்டுவரமுடியாது. உலகல்
நடக்க ற அநயாயமான துன்பங்களுக்கு காரணம் என்ன என்று மனித அறவுக்கு
எட்டாததாய் இருக்க றது. துன்மார்க்கன் தன் அக்க ரமத்துக்கு ஏற்றபடி தீைமைய
ந ச்சயமாகஅனுபவப்பான். நம்ைம சுத்த கரிக்க, ேசாத க்க, பாடம் கற்றுக்ெகாள்ள
சல சமயங்களில்துன்பங்கள்அனுமதக்கப்படுக றது.

ைமயக்கருத்து
பாடுகள்மூலம்ஆச ர்வாதம்.

ெபாருளடக்கம்
1.முகவுைரயும் சாத்தானால்பாடுபடுவதும்— 1:1-2:13
2. ேயாபு தன் மூன்று நண்பர்களுடன் தன்னுைடய துன்பங்கைள பக ர்ந்துக்
ெகாண்டான்— 3:1-31:40

3. எலிப்பாஸ்ேதவனுைடயநன்ைமகைளஅறவக்க றான்— 32:1-37:24
4. ேதவன்தம்முைடய சர்வவல்லைமையெவளிப்படுத்துகறார்— 38:1-41:34
5. ேதவன்ேயாபுைவதரும்பஸ்தாப க்க றார்— 42:1-17

முன்னுைர
1 ஊத்ஸ் ேதசத்த ேல ேயாபு என்னும் ெபயருைடய ஒரு மனிதன் இருந்தான்:

அந்த மனிதன்உத்தமனும் சன்மார்க்கனும், ேதவனுக்குப் பயந்து, ெபால்லாப்புக்கு
வலகுகறவனுமாயருந்தான். 2 அவனுக்கு ஏழு மகன்களும் மூன்று மகள்களும்
பறந்தார்கள். 3அவனுக்கு 7,000ஆடுகளும், 3,000ஒட்டகங்களும், 500ஏர்மாடுகளும்,
500 கழுைதகளுமாகய மிருகஜீவன்கள் இருந்ததுமன்ற , மிகுதயான
ேவைலக்காரர்களும் இருந்தார்கள்; அதனால் அந்த மனிதன் கழக்குப்பகுதயன்
மக்களில் எல்லாரிலும் ெபரியவனாயருந்தான். 4 அவனுைடய மகன்கள்,
அவனவன் தன்தன் நாளிேல தன்தன் வீட்டிேல வருந்துெசய்து, தங்கள் மூன்று
சேகாதரிகைளயும்தங்களுடன்உணவுசாப்ப டஅைழப்பார்கள். 5வருந்துெசய்க ற
அவரவருைடய நாள்முைறமுடிக றேபாது, ேயாபு: ஒருேவைளஎன்மகன்கள் பாவம்
ெசய்து, ேதவைனத் தங்கள் இருதயத்த ேல ந ந்த த்தருப்பார்கள் என்று ெசால்லி,
அவர்கைள வரவைழத்து, பரிசுத்தப்படுத்த , அதகாலேம எழுந்து, அவர்கள்
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எல்ேலாருைடய எண்ணிக்ைகயன் வரிைசயல் சர்வாங்க தகனபலிகைளச்
ெசலுத்துவான்;இந்தமுைறயல்ேயாபுஅந்நாட்களிெலல்லாம்ெசய்துவருவான்.

ேயாபுவுக்குவந்தமுதலாம் ேசாதைன
6ஒருநாள்ேதவதூதர்கள்*ெயேகாவாவுைடயமுன்னிைலயல்வந்துநன்றேபாது,

சாத்தானும் அவர்கள் நடுவ ேல வந்து நன்றான். 7 ெயேகாவா சாத்தாைனப்
பார்த்து: நீ எங்ேகயருந்து வருகறாய் என்றார். சாத்தான் ெயேகாவாவுக்கு
மறுெமாழியாக: பூமிெயங்கும் உலாவ , அதல் சுற்ற த்த ரிந்து வருக ேறன்
என்றான். 8 ெயேகாவா சாத்தாைன ேநாக்க : என் தாசனாகய ேயாபன்ேமல்
கவனம் ைவத்தாேயா? உத்தமனும் சன்மார்க்கனும், ேதவனுக்குப் பயந்து,
ெபால்லாப்புக்கு வலகுகறவனுமாகய அவைனப்ேபால பூமியல் ஒருவனும்
இல்ைல என்றார். 9 அதற்குச் சாத்தான் ெயேகாவாவுக்கு மறுெமாழியாக:
ேயாபு வீணாகவா ேதவனுக்குப் பயந்து நடக்க றான்? 10 நீர் அவைனயும்
அவனுைடய வீட்ைடயும் அவனுக்கு இருந்த எல்லாவற்ைறயும் சுற்ற
ேவலியைடக்கவல்ைலேயா? அவனுைடயைககளின் ேவைலகைளஆசீர்வத த்தீர்;
அவனுைடய சம்பத்து ேதசத்தல் ெபருகயது. 11 ஆனாலும் உம்முைடய ைகைய
நீட்டி அவனுக்கு இருக்கறைவெயல்லாம் ெதாடுவீரானால், அப்ெபாழுது அவன்
உமது முகத்த ற்கு முன்ேன உம்ைம ந ந்த க்கமாட்டாேனா பாரும் என்றான்.
12 ெயேகாவா சாத்தாைன ேநாக்க : இேதா, அவனுக்கு இருக்கறைவெயல்லாம்
உன் ைகயலிருக்கறது; அவன்ேமல்மாத்த ரம் உன் ைகைய நீட்டாேத என்றார்;
அப்ெபாழுதுசாத்தான்ெயேகாவாவுைடயசமுகத்ைதவ ட்டுப்புறப்பட்டுப்ேபானான்.
13 பன்பு ஒருநாள் ேயாபுைடய மகன்களும் அவனுைடய மகள்களும், தங்கள்
மூத்த சேகாதரன் வீட்டிேல சாப்ப ட்டு த ராட்ைசரசம் குடிக்க றேபாது, 14 ஒரு
ஆள் அவனிடத்தல் வந்து: எருதுகள் உழுகறேபாது, கழுைதகள் அைவகளின்
பக்கத்த ேல ேமய்ந்து ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, 15 சேபயர்கள் அைவகைள தாக்க ,
அைவகைளக் ெகாண்டுேபானார்கள்; ேவைலயாட்கைளயும் பட்டயத்தால்
ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள்; நான் ஒருவன் மாத்த ரம் தப்ப , அைத உமக்கு அறவக்க
வந்ேதன் என்றான். 16 இவன் இப்படிப் ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
ேவெறாருவன் வந்து: வானத்தலிருந்து ேதவனுைடய ெநருப்பு வழுந்து,
ஆடுகைளயும் ேவைலயாட்கைளயும் சுட்ெடரித்துப்ேபாட்டது; நான் ஒருவன்
மாத்த ரம் தப்ப , அைத உமக்கு அறவக்க வந்ேதன் என்றான். 17இவன் இப்படிப்
ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,ேவெறாருவன்வந்து: கல்ேதயர்மூன்றுகுழுக்களாக
வந்து, ஒட்டகங்கள்ேமல் வழுந்து, அைவகைள ஓட்டிக்ெகாண்டுேபானார்கள்,
ேவைலயாட்கைளயும் பட்டயக்கருக்கனால் ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள்; நான் ஒருவன்
மாத்த ரம் தப்ப , அைத உமக்கு அறவக்க வந்ேதன் என்றான். 18இவன் இப்படிப்
ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, ேவெறாருவன் வந்து: உம்முைடய மகன்களும்
உம்முைடயமகள்களும்,தங்கள்மூத்தசேகாதரன்வீட்டில்சாப்ப ட்டுத்த ராட்ைசரசம்
குடிக்க றேபாது, 19வனாந்த ரவழியாகப் ெபருங்காற்றுவந்து,அந்தவீட்டின்நான்கு
மூைலயலும் அடிக்க, அது பள்ைளகளின்ேமல் வழுந்ததனால் அவர்கள் இறந்து
ேபானார்கள்; நான் ஒருவன் மாத்த ரம் தப்ப , அைத உமக்கு அறவக்க வந்ேதன்
என்றான். 20 அப்ெபாழுது ேயாபு எழுந்தருந்து, தன் சால்ைவையக் க ழித்து,
தன் தைலையச் சைரத்து, தைரய ேல வழுந்து பணிந்து: 21 ந ர்வாணியாக
என் தாயன் கர்ப்பத்தலிருந்து வந்ேதன்; ந ர்வாணியாக அவ்வ டத்த ற்குத்
தரும்புேவன்; எனக்கு இருந்தெதல்லாம் ெயேகாவா ெகாடுத்தார், ெயேகாவா
அைவகைள எடுத்தார்; ெயேகாவாவுைடய நாமத்த ற்கு நன்ற என்றான்.
22 இைவெயல்லாவற்றலும் ேயாபு பாவம்ெசய்யவுமில்ைல, ேதவைனப்பற்ற க்
குைறெசால்லவுமில்ைல.

அத்த யாயம் 2
ேயாபுவுக்குவந்தஇரண்டாம் ேசாதைன

1பன்ெனாருநாளிேலேதவபுத்த ரர்கள்ெயேகாவாவுைடயமுன்னிைலயல்வந்து
நன்றேபாது, சாத்தானும் அவர்கள் நடுவ ேல ெயேகாவாவுைடய முன்னிைலயல்
வந்து நன்றான். 2ெயேகாவா சாத்தாைனப் பார்த்து: நீ எங்ேகயருந்து வருகறாய்

* அத்த யாயம் 1:6 1:6 ேதவபுத்த ரர்கள்
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என்றார்; சாத்தான்ெயேகாவாவுக்குமறுெமாழியாக: பூமிெயங்கும்உலாவ ,அதல்
சுற்ற த்த ரிந்து வருக ேறன் என்றான். 3 அப்ெபாழுது ெயேகாவா சாத்தாைன
ேநாக்க : நீ என் தாசனாகய ேயாபன்ேமல் கவனம் ைவத்தாேயா? உத்தமனும்
சன்மார்க்கனும், ேதவனுக்குப் பயந்து, ெபால்லாப்புக்கு வலகுகறவனுமான
மனிதனாகய அவைனப்ேபால பூமியல் ஒருவனுமில்ைல; காரணமில்லாமல்
அவைன அழிப்பதற்கு நீ என்ைன தூண்டினேபாதலும், அவன் இன்னும் தன்
உத்தமத்த ேல உறுதயாக ந ற்க றான் என்றார். 4 சாத்தான் ெயேகாவாவுக்கு
மறுெமாழியாக: ேதாலுக்குப் பதலாகத் ேதாைலயும், தன் உயருக்குப் பதலாகத்
தனக்கு இருந்த எல்லாவற்ைறயும், மனிதன் ெகாடுத்துவடுவான். 5ஆனாலும் நீர்
உம்முைடய ைகைய நீட்டி, அவனுைடய எலும்ைபயும் அவனுைடய உடைலயும்
ெதாடுவீரானால், அப்ெபாழுது அவன் உமது முகத்த ற்கு முன்பாக உம்ைம
ந ந்த க்கமாட்டாேனா பாரும் என்றான். 6 அப்ெபாழுது ெயேகாவா சாத்தாைன
ேநாக்க : இேதா, அவன்உன்ைகயலிருக்கறான்; ஆனாலும்அவனுைடய உயைர
மாத்த ரம் வ ட்டுவடு என்றார். 7 அப்ெபாழுது சாத்தான் ெயேகாவாவுைடய
முன்னிைலையவ ட்டுப் புறப்பட்டு, ேயாபன் உள்ளங்கால் ெதாடங்க அவனுைடய
உச்சந்தைலவைர ெகாடிய ெகாப்புளங்களால் அவைனவாத த்தான். 8அவன்ஒரு
உைடந்த ஓட்ைட எடுத்து, தன்ைனச் சுறண்டிக்ெகாண்டு சாம்பலில் அமர்ந்தான்.
9அப்ெபாழுது அவனுைடய மைனவ அவைனப் பார்த்து: நீர் இன்னும் உம்முைடய
உத்தமத்த ேல உறுதயாக ந ற்க றீேரா? ேதவைன நந்த த்து உயைர வடும்
என்றாள். 10 அதற்கு அவன்: நீ பய த்தயக்காரி ேபசுக றதுேபாலப் ேபசுக றாய்;
ேதவன் ைகய ேல நன்ைமையப் ெபற்ற நாம் தீைமையயும் ெபறேவண்டாேமா
என்றான்; இைவகள் எல்லாவற்றலும் ேயாபு தன் உதடுகளினால் பாவம்
ெசய்யவல்ைல.

ேயாபுவன்மூன்றுநண்பர்கள்
11 ேயாபுவன் மூன்று ச ேநக தராக ய ேதமானியனான எலிப்பாசும், சூகயனான

பல்தாதும், நாகமாத்தயனான ேசாப்பாரும், ேயாபுக்கு சம்பவத்த தீைமகள்
யாைவயும் ேகள்வப்பட்டேபாது, அவனுக்காகப் பரிதாபப்படவும், அவனுக்கு
ஆறுதல் ெசால்லவும், ஒருவேராெடாருவர் ேயாசைன ெசய்துெகாண்டு, அவரவர்
தங்கள் இடங்களிலிருந்து வந்தார்கள். 12அவர்கள்தூரத்தல் வரும்ேபாது தங்கள்
கண்கைள ஏெறடுத்துப் பார்த்து, அவைன உருத்ெதரியாமல், சத்தமிட்டு அழுது,
அவரவர்தங்கள்அங்கையக்க ழித்து,வானத்ைதப்பார்த்து: தங்கள்தைலகள்ேமல்
புழுதையத் தூற்றக்ெகாண்டுவந்து, 13 அவனுைடய துக்கம் மகாெகாடிய துக்கம்
என்று கண்டு, ஒருவரும் அவனுடன் ஒரு வார்த்ைதையயும் ேபசாமல், இரவு பகல்
ஏழுநாட்கள்,அவனுடன்தைரயல்அமர்ந்தருந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 3
ேயாபுவன்வார்த்ைதகள்

1 அதற்குப் பன்பு ேயாபு தன் வாையத்த றந்து, தான் பறந்த நாைளச் சப த்து,
2வசனித்துச்ெசான்னதுஎன்னெவன்றால்:
3 நான் ப றந்தநாளும் ஒரு ஆண்பள்ைள உற்பத்தயானது என்று ெசால்லப்பட்ட

இரவும்அழிவதாக.
4அந்தநாள்இருளாக்கப்படுவதாக;
ேதவன்உயரத்தலிருந்துஅைதவ சாரிக்காமலும்,
ெவளிச்சம்அதன்ேமல்ப ரகாச க்காமலும்,
5கடுைமயானஇருளும்
மரணஇருளும்அைதக்கைறப்படுத்த , கருேமகம்அைதமூடி,
மந்தாரநாளின்பயங்கரங்கள்அைதபயமுறுத்துவதாக.
6அந்தஇரைவஇருள்ப டிப்பதாக;
வருடத்தன் நாட்களில் அது சந்ேதாஷப்படுக ற நாளாக இராமலும்

மாதக்கணக்க ேலஅதுவராமலும் ேபாவதாக.
7அந்தஇரவுதனிைமயாயருப்பதாக;அத ேலெகம்பீரசத்தம்இல்லாமற்ேபாவதாக.
8நாைளச் சப க்க றவர்களும்,லிவயாதாைனஎழும்பச்ெசய்க றவர்களும்,
அைதச் சப ப்பார்களாக.
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9அதன்மைறயும்காலத்தல் ேதான்றயநட்சத்த ரங்கள்இருண்டு,
அது எத ர்பார்த்தருந்த ெவளிச்சம் ேதான்றாமலும், வடியற்காலத்து ெவளுப்ைப

அதுபார்க்காமலும்இருப்பதாக.
10நான்இருந்தகர்ப்பத்தன்வாசைலஅதுஅைடக்காமலும்,
என்கண்கள்காண்கறவருத்தத்ைதமைறத்துவ டாமலும்இருந்தேத.
11நான்கர்ப்பத்தல்அழியாமலும்,
கர்ப்பத்தலிருந்துபுறப்படுக றேபாேதஇறக்காமலும் ேபானெதன்ன?
12என்ைனஏந்த க்ெகாள்ளமடியும்,
நான்பாலுண்ணமார்பகங்களும்இருந்தெதன்ன?
13அப்படியல்லாதருந்தால்,
அைசயாமல்க டந்துஅமர்ந்தருந்து,
14பாழ்நலங்களில் தங்களுக்கு மாளிைகையக் கட்டின பூமியன் ராஜாக்களுடனும்

மந்த ரிமார்களுடனும்,
15அல்லது,ெபான்ைனஉைடயவர்களும்,
தங்கள் வீடுகைள ெவள்ளியனால் ந ரப்பனவர்களுமான ப ரபுக்களுடன் நான்

இப்ெபாழுதுதூங்க இைளப்பாறுேவேன.
16அல்லது,ெவளிப்படாதவளர்ச்ச யைடயாத கருைவப்ேபாலவும்,
ெவளிச்சத்ைதப் பார்க்காதகுழந்ைதகைளப்ேபாலவும்இருப்ேபேன.
17துன்மார்க்கருைடயெதாந்தரவுஅங்ேகஓய்ந்தருக்க றது;
ெபலனற்றுேசார்ந்து ேபானவர்கள்அங்ேகஇைளப்பாறுகறார்கள்.
18சைறப்பட்டிருந்தவர்கள்அங்ேக ஏகமாகஅமர்ந்தருக்க றார்கள்;
ஒடுக்குகறவனுைடயசத்தம்அங்ேக ேகட்கப்படுக றதல்ைல.
19ச றயவனும்ெபரியவனும்அங்ேக சமமாகஇருக்க றார்கள்;
அடிைமதன்எஜமானுக்குநீங்கலாயருக்க றான்.
20மரணத்தற்குஆைசயாகக் காத்தருந்து,
புைதயைலத் ேதடுக றதுேபாலஅைதத் ேதடியும்அைடயாமற்ேபாக றவர்களும்,
21கல்லைறையக்கண்டுபடித்ததனால்மிகவும்மக ழ்ந்து,
22 அதற்காகச் சந்ேதாஷப்படுக ற பாக்கயம் இல்லாதவராக ய இவர்களுக்கு

ெவளிச்சமும்,
மனவருத்தமும் உள்ள இவர்களுக்கு உய ர் ெகாடுக்கப்படுக றதனால் பலன்

என்ன?
23தன்வழிையக்காணமுடியாதபடிக்கு,
ேதவனால்வைளந்துெகாள்ளப்பட்டவனுக்குெவளிச்சத்தனால்பலன்என்ன?
24என்சாப்பாட்டுக்குமுன்ேனஎனக்குப்ெபருமூச்சுஉண்டாக றது;
என்கதறுதல்ெவள்ளம்ேபால் புரண்டுேபாக றது.
25நான்பயந்த காரியம் எனக்குச் சம்பவத்தது;
நான்பயப்பட்டதுஎனக்குவந்தது.
26எனக்குச்சுகமுமில்ைல,
ந ம்மதயுமில்ைல,அைமதலுமில்ைல;
எனக்குத்துன்பேமவந்தது.

அத்த யாயம் 4
எலிப்பாஸின்வார்த்ைதகள்

1அப்ெபாழுதுேதமானியனாகயஎலிப்பாஸ்மறுெமாழியாக:
2நாங்கள்உம்முடன்ேபசத்துணிந்தால்,அனுமத ப்பீேரா?
ஆனாலும்ேபசாமல்அடக்க க்ெகாள்ளத்தக்கவன்யார்?
3இேதா, நீர்அேநகருக்குப் புத்த ெசால்லி,
ேசார்ந்தைககைளத்த டப்படுத்தனீர்.
4வழுகறவைனஉம்முைடயவார்த்ைதகளால்ந ற்கச்ெசய்தீர்,
தள்ளாடுக றமுழங்கால்கைளப்பலப்படுத்தனீர்.
5இப்ெபாழுேதாதுன்பம்உமக்குசம்பவத்ததனால் ேசார்ந்துேபாக றீர்;
அதுஉம்ைமத்ெதாட்டதனால்கலங்குகறீர்.
6உம்முைடய ேதவபக்த உம்முைடயஉறுதயாயும்,
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உம்முைடய வழிகளின் உத்தமம் உம்முைடய நம்ப க்ைகயாகவும்
இருக்கேவண்டியதல்லேவா?

7குற்றமில்லாமல்அழிந்தவன்உண்ேடா?
சன்மார்க்கர்அழிக்கப்பட்டதுஎப்ேபாது?
இைதநைனத்துப்பாரும். 8நான்கண்டிருக்கறபடி,
அநயாயத்ைதஉழுது, தீைமையவைதத்தவர்கள்,
அைதேயஅறுக்கறார்கள்.
9ேதவனுைடயசுவாசத்தனாேலஅவர்கள்அழிந்து,
அவருைடயமூக்கன்காற்றனாேலஅழிக றார்கள்.
10சங்கத்தன்ெகர்ச்ச ப்பும்,ெகாடிய சங்கத்தன்முழக்கமும்அடங்கும்;
பாலசங்கங்களின்பற்களும்உைடந்துேபாகும்.
11க ழச்சங்கம்இைரயல்லாைமயால்இறந்துேபாகும்,
பாலசங்கங்கள்ச தற ப்ேபாகும்.
12இப்ேபாதும்ஒருவார்த்ைதஎன்னிடத்தல்இரகச யமாகஅறவக்கப்பட்டது,
அதன்ெமல்லியஓைசஎன்காதல்வழுந்தது.
13மனிதர்ேமல்அயர்ந்ததூக்கம்வரும்ேபாது,
இரவுதரிசனங்களில் பலவத ேதாற்றங்கள்உண்டாகும்ேபாது,
14பயமும்நடுக்கமும்என்ைனப்ப டித்தது,
என்எலும்புகெளல்லாம் நடுங்கயது.
15அப்ெபாழுதுஒருஆவ என்முகத்த ற்குமுன்பாகக் கடந்தது,
என்உடலின்முடிகள்சலிர்த்தது.
16அதுஒருஉருவம்ேபாலஎன்கண்களுக்குமுன்நன்றது,
ஆனாலும்அதன்உருவம்இன்னெதன்றுவளங்கவல்ைல;
அைமதலுண்டானது,அப்ெபாழுதுநான்ேகட்ட சத்தமாவது:
17மனிதன்ேதவைனவடநீத மானாயருப்பாேனா?
மனிதன்தன்ைனஉண்டாக்கனவைரவ டசுத்தமாயருப்பாேனா?
18ேகளும்,அவர்தம்முைடய ேவைலக்காரரிடத்தல்நம்ப க்ைகைவப்பதல்ைல;
தம்முைடயதூதரின்ேமலும்புத்தயீனத்ைதச்சுமத்துகறாேர,
19புழுதயல்அஸ்தபாரம் ேபாட்டு,
மண்வீடுகளில்குடியருந்து,ெசல்லுப்பூச்ச யால்
அரிக்கப்படுக றவர்கள்ேமல்அவர் நம்ப க்ைகைவப்பதுஎப்படி?
20காைலமுதல்மாைலவைரக்கும்அழிந்து,
கவனிப்பார் ஒருவருமில்லாமல்,
நைலயானஅழிைவஅைடக றார்கள்.
21அவர்களிலிருக்க றஅவர்களுைடயேமன்ைமேபாய்வடுமல்லேவா?
ஞானமைடயாமல்இறக்க றார்கேளஎன்றுெசான்னான்.

அத்த யாயம் 5
1 “இப்ேபாதுகூப்படும்,உமக்குபதல்ெகாடுப்பவர்உண்ேடா என்றுபார்ப்ேபாம்?
பரிசுத்தவான்களில்யாைர ேநாக்க ப் பார்ப்பீர்?
2ேகாபம்மூடைனக்ெகால்லும்;
ெபாறாைமபுத்தயல்லாதவைனஅழிக்கும்.
3மூடன்ஒருவன்ேவரூன்றுகறைதநான்கண்டு
உடேனஅவனுைடயகுடியருக்கும்இடத்ைதச் சப த்ேதன்.
4அவனுைடயபள்ைளகள்காப்பாற்றுவதற்குத்தூரமாக ,
காப்பாற்றுவாரில்லாமல்,வாசலிேலெநாறுக்கப்பட்டார்கள்.
5 பச த்தவன் அவனுைடய வைளச்சைல முட்ெசடிகளுக்குள் இருந்து பற த்துச்

சாப்ப ட்டான்;
ேபராைசக்காரன்அவனுைடயெசல்வத்ைதவழுங்கனான்.
6தீைமபுழுதயலிருந்துஉண்டாக றதுமில்ைல;
வருத்தம்மண்ணிலிருந்துமுைளக்கறதுமில்ைல.
7தீப்ெபாற கள் ேமேலபறக்க றதுேபால,
மனிதன்வருத்தம்அநுபவக்கப் ப றந்தருக்க றான்.
8ஆனாலும்நான்ேதவைனநாடி,
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என்நயாயத்ைத ேதவனிடத்தல்ஒப்பைடப்ேபன்.
9ஆராய்ந்துமுடியாதெபரிய காரியங்கைளயும், எண்ணமுடியாத
அத சயங்கைளயும்அவர்ெசய்க றார்.
10தாழ்ந்தவர்கைளஉயரத்தல்ைவத்து,
துக்க க்க றவர்கைளகாப்பாற்ற உயர்த்துகறார்.
11அவர்பூமியன்ேமல்மைழையெபய்யைவத்து,
ெவளிந லங்களின்ேமல்தண்ணீர்கைளவருவக்கறார்.
12தந்த ரக்காரரின்ைககள்காரியத்ைதமுழுவதும்ெசய்துமுடிக்காமல்இருக்க,
அவர்களுைடயத ட்டங்கைளஅவர்ெபாய்யாக்குகறார்.
13அவர்ஞானிகைளஅவர்களுைடயதந்த ரத்த ேல ப டிக்க றார்;
தந்த ரக்காரரின்ஆேலாசைனகட்டப்படும்.
14அவர்கள்பகற்காலத்த ேலஇருளுக்குள்ளாக ,
மத்தயானேவைளய ேலஇரவல்தடவுக றதுேபாலதடவ அைலகறார்கள்.
15ஆனாலும்எளியவைனஅவர்கள்வாயலிருக்கற பட்டயத்த ற்கும்,
ெபலவானின்ைகக்கும்தடுத்துகாப்பாற்றுகறார்.
16அதனால்தரித்த ரனுக்குநம்ப க்ைகஉண்டு;
தீைமயானதுதன்வாையமூடும்.
17இேதா, ேதவன்தண்டிக்கறமனிதன்பாக்கயவான்;
ஆைகயால் சர்வவல்லவருைடய ச ட்ைசையஅற்பமாக எண்ணாதரும்.
18அவர்காயப்படுத்த க் காயம்கட்டுக றார்;
அவர்அடிக்க றார்,அவருைடயைகஆற்றுகறது.
19ஆறுஇக்கட்டுகளுக்குஉம்ைமவலக்க க்காப்பார்;
ஏழாவதலும்ெபால்லாப்புஉம்ைமத்ெதாடாது.
20பஞ்சகாலத்த ேலஅவர்உம்ைமமரணத்தற்கும்,
ேபாரிேல பட்டயத்தன்ெவட்டுக்கும்வலக்க க்காப்பார்.
21நாவன்சவுக்குக்கும்மைறக்கப்படுவீர்;
அழிவுவரும்ேபாதும் பயப்படாமலிருப்பீர்.
22அழிைவயும்பஞ்சத்ைதயும்பார்த்து ச ரிப்பீர்கள்;
காட்டுமிருகங்களுக்கும்பயப்படாமலிருப்பீர்கள்.
23ெவளியன்கற்களுடனும்உமக்குஉடன்படிக்ைகயருக்கும்;
ெவளியன்மிருகங்களும்உம்முடன்சமாதானமாயருக்கும்.
24உம்முைடயகுடியருப்பு சமாதானத்துடன்இருக்கக்காண்பீர்;
உம்முைடயகுடியருக்கும்இடத்ைதவ சாரிக்கும்ேபாது
குைறைவக்காணமாட்டீர்.
25உம்முைடய சந்தத ெபருக ,
உம்முைடய சந்ததயார் பூமியன் தாவரங்கைளப்ேபால இருப்பார்கள் என்பைத

அற ந்துெகாள்வீர்கள்.
26தானியம் ஏற்றகாலத்த ேலகளஞ்சயத்தல் ேசருக றதுேபால,
முத ர்வயத ேலகல்லைறயல்ேசருவீர்.
27இேதா, நாங்கள்ஆராய்ந்துஅற ந்ததுஇதுதான்;
காரியம்இப்படியருக்க றது;
இைதநீர் ேகட்டுஉமக்குநன்ைமயுண்டாகஅற ந்துெகாள்ளும்” என்றான்.

அத்த யாயம் 6
ேயாபுவன்வார்த்ைதகள்

1ேயாபு மறுெமாழியாக:
2 “என்ப ரச்சைனகளும்,
துன்பங்களும்தராச ேலைவக்கப்பட்டுநறுக்கப்பட்டால், நலமாயருக்கும்.
3அப்ெபாழுதுஅதுகடற்கைரமணைலவடபாரமாயருக்கும்;
ஆைகயால்என்துக்கம்ெசால்லிமுடியாது.
4சர்வவல்லைமயுள்ளேதவனின்அம்புகள்எனக்குள்ைதத்தருக்க றது;
அைவகளின்வஷம்என்உயைரக்குடிக்க றது;
ேதவனால்உண்டாகும்பயங்கரங்கள்
எனக்குமுன்பாகஅணியணியாக ந ற்க றது.
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5புல்இருக்க றஇடத்த ேலகாட்டுக்கழுைதகத்துேமா?
தனக்குத்தீவனமிருக்க றஇடத்த ேலஎருதுகதறுேமா?
6ருசயல்லாத பதார்த்தத்ைதஉப்பல்லாமல் சாப்ப டமுடியுேமா?
முட்ைடயன்ெவள்ைளக்கருவல்சுைவஉண்ேடா?
7உங்கள்வார்த்ைதகைளஎன்ஆத்துமாெதாடமாட்ேடன்என்கறது;
அைவகள்ெவறுப்பானஉணவுேபாலஇருக்க றது.
8ஆ, என்மன்றாட்டுஎனக்குஅருளப்பட்டு,
நான்வரும்புவைத ேதவன்எனக்குத்தந்து,
9ேதவன்என்ைனெநாறுக்கவரும்ப ,
தம்முைடயைகையநீட்டி என்ைனெகான்றுேபாட்டால் நலமாயருக்கும்.
10அப்ெபாழுதாவதுஎனக்குஆறுதல்இருக்குேம;
அப்ெபாழுதுஎன்ைனவட்டுநீங்காதவயாதயனால்
உணர்வல்லாமல்இருப்ேபன்;
பரிசுத்தருைடயவார்த்ைதகைளநான்மைறத்துைவக்கவல்ைல,
அவர் என்ைனக்ைகவ டமாட்டார்.
11நான்காத்துக்ெகாண்டிருக்கஎன்ெபலன்எம்மாத்த ரம்?
என்வாழ்நாள்நீடித்தருக்கச்ெசய்யஎன்முடிவுஎப்படிப்பட்டது?
12என்ெபலன்கற்களின்ெபலேனா? என்உடல்ெவண்கலேமா?
13எனக்குஉதவயானதுஒன்றும்இல்ைலயல்லேவா?
உதவ என்ைனவட்டுநீங்கவ ட்டேத.
14உபத்த ரவப்படுக றவனுக்குஅவனுைடயநண்பரால்தயவுகைடக்கேவண்டும்;
அவேனா சர்வவல்லைமயுள்ளேதவனுக்குப்பயப்படாமல் ேபாக றான்.
15 என் சேகாதரர் காட்டாறுேபால ேமாசம்ெசய்க றார்கள்; ஆறுகளின்

ெவள்ளத்ைதப்ேபாலக்கடந்துேபாக றார்கள்.
16அைவகள்குளிர்காலப் பனிக்கட்டியனாலும்,
அதல்வழுந்தருக்க றஉைறந்தமைழயனாலும்கலங்கலாக ,
17ெவப்பம் கண்டவுடேனஉருக வற்ற ,
சூடுபட்டவுடேனதங்கள்இடத்தல்உருக ப்ேபாகன்றன.
18அைவகளுைடயவழிகளின் ேபாக்குகள்இங்குமங்கும்ப ரியும்;
அைவகள்வீணாகபரவ ஒன்றுமில்லாமற்ேபாகும்.
19ேதமாவன்பயணக்காரர் ேதடி,
ேசபாவன்பயணக்கூட்டங்கள்
அைவகள்ேமல்நம்ப க்ைகைவத்து,
20தாங்கள்இப்படி நம்பனதனாேலெவட்கப்படுக றார்கள்;
அவ்வடம்வைரவந்துகலங்க ப்ேபாக றார்கள்.
21அப்படிேய நீங்களும்இப்ெபாழுதுஒன்றுக்கும்உதவாமற்ேபானீர்கள்;
என்ஆபத்ைதக்கண்டுபயப்படுக றீர்கள்.
22எனக்குஏதாகலும்ெகாண்டுவாருங்கள்என்றும்,
உங்கள்ெசல்வத்தலிருந்துஎனக்குஏதாவதுபணம்ெகாடுங்கள்என்றும்;
23அல்லதுசத்துருவன்ைகக்குஎன்ைனகாப்பாற்றுங்கள்,
ெகாடியவரின் ைகக்கு என்ைன தப்புவத்து காப்பாற்றவடுங்கள் என்றும் நான்

ெசான்னதுண்ேடா?
24எனக்குபதல்ெசால்லுங்கள், நான்மவுனமாயருப்ேபன்;
நான்எத ேலதவறுெசய்ேதேனாஅைதஎனக்குத்ெதரியப்படுத்துங்கள்.
25உண்ைமயானவார்த்ைதகளில் எவ்வளவுவல்லைமஉண்டு?
உங்கள்கடிந்துெகாள்ளுதலினால்காரியம் என்ன?
26கடிந்துெகாள்ளநீங்கள்வார்த்ைதகைளேயாச த்து,
நம்ப க்ைகயற்றவனுைடயவார்த்ைதகைளக்காற்ற ேலவ ட்டுவடுகறீர்கேளா?
27இப்படிச்ெசய்துத க்கற்றவன்ேமல்நீங்கள்வழுந்து,
உங்கள்நண்பனுக்குப்படுகுழிையெவட்டுக றீர்கள்.
28இப்ேபாதும்உங்களுக்குவருப்பமானால்என்ைனேநாக்க ப் பாருங்கள்;
அப்ெபாழுது நான் ெபாய்ெசால்லுக ேறேனா என்று உங்களுக்கு

ெவளிப்பைடயாகத்ெதரியும்.
29நீங்கள்தரும்ப ேயாச த்துபாருங்கள்;
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அநீத காணப்படாதருக்கும்;
தரும்ப ச ந்தயுங்கள்என்நீத அத ேலெவளிப்படும்.
30என்நாவ ேலஅநீத உண்ேடா?
என்வாய்ஆகாதைவகைளப்பகுத்தறயாேதா?

அத்த யாயம் 7
1பூமிய ேல பாடுபட மனிதனுக்குக்குறக்கப்பட்ட காலம்உண்டல்லேவா?

அவனுைடயநாட்கள்ஒருகூலிக்காரன்நாட்கைளப்ேபால்இருக்க றதல்லேவா?
2ஒருேவைலயாள்ந ழைலவரும்ப ,
ஒருகூலிக்காரன்தன்கூலிையவரப்பார்த்தருக்க றதுேபால,
3மாையயானமாதங்கள்என்னுைடயெசாந்தமாக ,
ப ரச்சைனயானஇரவுகள்எனக்குக்குறக்கப்பட்டது.
4நான்படுத்துக்ெகாள்ளுகறேபாது, எப்ெபாழுதுஎழுந்தருப்ேபன்?
இரவுஎப்ெபாழுதுமுடியும்என்றுெசால்லி,
வடியும்வைரஉருண்டுபுரளுகறதனால்எனக்குப் ேபாதுெமன்றுேபாக றது.
5என்உடல்பூச்ச களினாலும்,
அைடபற்றனபுழுதயனாலும்மூடப்பட்டிருக்க றது;
என்ேதால்ெவடித்துஅருவருப்பாய ற்று.
6என்நாட்கள்ெநய்க றவன்எற க ற நாடாவலும்தீவ ரமாகஓடுகறது;
அைவகள்நம்ப க்ைகயல்லாமல்முடிந்துேபாகும்.
7என்உய ர் காற்ைறப்ேபாலிருக்க றெதன்றும்,
என் கண்கள் இனி நன்ைமையக் காணப்ேபாக றதல்ைலெயன்றும்

நைனத்தருளும்.
8 இப்ேபாது என்ைனக் காண்கறவர்களின் கண்கள் இனி என்ைனக்

காண்பதல்ைல;
உம்முைடய கண்கள் என்ேமல் ேநாக்கமாயருக்க றது; நாேனா

இல்லாமற்ேபாக ேறன்.
9ேமகம் பறந்துேபாக றதுேபால,
பாதாளத்தல்இறங்குகறவன்இனி ஏறவரமாட்டான்.
10இனி தன்வீட்டிற்குத்தரும்பமாட்டான்,
அவனுைடயஇடம்இனிஅவைனஅறயாது.
11ஆைகயால்நான்என்வாையஅடக்காமல்,
என்ஆவயன்ேவதைனயனால்ேபச ,
என்ஆத்துமாவன்கசப்பனால்அங்கலாய்ப்ேபன்.
12ேதவரீர் என்ேமல்காவல்ைவக்கறதற்குநான்சமுத்த ரேமா?
நான்ஒருதமிங்கலேமா?
13என்கட்டில்எனக்குஆறுதல்ெகாடுக்கும்என்றும்,
என்படுக்ைகஎன்தவப்ைபஆற்றும்என்றும்நான்ெசால்ேவன்என்றால்,
14நீர் கனவுகளால்என்ைனக்கலங்கைவத்து,
தரிசனங்களால்எனக்குபயமுண்டாக்குகறீர்.
15அதனால்என்ஆத்துமா,
ெநருக்கப்பட்டு சாக றைதயும்,
என்எலும்புகளுடன்உய ேராடிருக்க றைதவ ட,
மரணத்ைதயும்வரும்புக றது.
16இப்படியருக்க றைதெவறுக்க ேறன்;
எந்நாளும்உய ேராடிருக்கவரும்பமாட்ேடன், என்ைனவட்டுவடும்;
என்நாட்கள்மாையதாேன.
17மனிதைனநீர்ஒருெபாருட்டாக நைனக்கறதற்கும்,
அவன்ேமல்ச ந்ைதைவக்கறதற்கும்,
18காைலேதாறும்அவைனவசாரிக்க றதற்கும்,
ந மிடந்ேதாறும்அவைனச் ேசாத க்க றதற்கும்,
அவன்எம்மாத்த ரம்?
19நான்என்உமிழ்நீைரவழுங்காமல்எத்தைனகாலம்என்ைனெநக ழாமலும்,
என்ைனவடாமலும்இருப்பீர்.
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20மனிதர்கைளக்காப்பவேர,
பாவம்ெசய்ேதனானால்உமக்குநான்ெசய்யேவண்டியதுஎன்ன?
நான்எனக்குத்தாேனபாரமாயல்லாமல்,
நீர் என்ைனஉமக்குக்குறயாகைவத்ததுஎன்ன?
21என் மீறுதைல நீர் மன்னிக்காமலும், என்அக்க ரமத்ைத நீக்காமலும்இருக்கறது

என்ன?
இப்ெபாழுேதமண்ணில்படுத்துக்ெகாள்ேவன்;
வடியற்காலத்த ேலஎன்ைனத்ேதடுவீரானால்நான்இருக்கமாட்ேடன்” என்றான்.

அத்த யாயம் 8
பல்தாதன்வார்த்ைதகள்

1அப்ெபாழுதுசூகயனானபல்தாத் மறுெமாழியாக:
2 “நீர் எதுவைரக்கும்இப்படிப்பட்டைவகைளப் ேபசுவீர்?
எதுவைரக்கும் உம்முைடய வாயன் வார்த்ைதகள் பலமான

காற்ைறப்ேபாலிருக்கும்?
3ேதவன்நயாயத்ைதப் புரட்டுவாேரா?
சர்வவல்லைமயுள்ளேதவன்நீதையப் புரட்டுவாேரா?
4உம்முைடயபள்ைளகள்அவருக்குவ ேராதமாகப் பாவம்ெசய்தருந்தாலும்
அவர்களுைடய பாவத்தன் தண்டைனக்கு அவர்கைள அவர்

ஒப்புக்ெகாடுத்தருந்தாலும்,
5நீர் ேதவைனஏற்கனேவேதடி,
சர்வவல்லைமயுள்ளேதவைனேநாக்க வண்ணப்பம்ெசய்து,
6சுத்தமும்ெசம்ைமயுமாய்இருந்தீர் என்றால்,
அப்ெபாழுது அவர் உமக்காக வழித்து நீதயுள்ள உம்முைடய குடியருக்கும்

இடத்ைதெசழிப்புள்ளதாக்குவார்.
7உம்முைடயஆரம்பம் சாதாரணமாயருந்தாலும்,
உம்முைடயமுடிவுசம்பூரணமாயருக்கும்.
8ஆைகயால், நீர்முந்தனதைலமுைறயாரிடத்தல்வ சாரித்து,
அவர்கள்முன்ேனார்களின்ெசய்தையஆராய்ந்துபாரும்.
9நாம் ேநற்றுஉண்டானவர்கள்,ஒன்றும்அற ேயாம்;
பூமியன்ேமல்நம்முைடயநாட்கள்ந ழைலப்ேபாலிருக்க றது.
10அவர்கள்உமக்குேபாத த்து,உமக்குத்ெதரிவ த்து,
தங்கள்இருதயத்தலிருக்கும்நயாயங்கைளெவளிப்படுத்துவார்கள்அல்லேவா?
11ேசறல்லாமல்நாணல்ஓங்க வளருேமா?
தண்ணீரில்லாமல் ேகாைரப்புல்முைளக்குேமா?
12அதுஇன்னும்பச்ைசயாயருக்கும்ேபாேத,
அறுக்கப்படாதருந்தும் மற்ற எந்தப் புல்ைலவ ட சீக்க ரமாக வாடிப்ேபாகும்

அல்லேவா?
13ேதவைனமறக்க ற எல்ேலாருைடயவழிகளும்அப்படிேயஇருக்கும்;
மாயக்காரரின் நம்ப க்ைகஅழிந்துேபாகும்.
14அவனுைடயவீண்எண்ணம்வீணாகப்ேபாய்,
அவனுைடயநம்ப க்ைக சலந்த ப்பூச்ச யன்வீடுேபாலிருக்கும்.
15ஒருவன்அதன்வீட்டின்ேமல்வழுந்தால்,
அதுநைலக்காது,அைதப் ப டித்தால்,அதுநற்காது.
16ெவயல்எரிக்காததற்குமுன்ேனஅவன்பச்ைசச்ெசடி,
அதன்ெகாடிகள்அவனுைடயேதாட்டத்தன்ேமேலபடரும்;
17அதன்ேவர்கள்கற்குவயலில்ச க்க ,
கற்பாைறையநாடும்.
18அதுஅதனிடத்தல்இல்லாமல்அழிந்தபன்,
அதுஇருந்தஇடம்உன்ைனநான்பார்த்ததல்ைலெயன்றுமறுதலிக்கும்.
19இேதா,அவனுைடயவழியன்மக ழ்ச்ச இப்படிேய ேபாக றது;
ஆனாலும்ேவேறஆட்கள்அந்தஇடத்தலிருந்துஎழும்புவார்கள்.
20இேதா, ேதவன்உத்தமைனெவறுக்கறதுமில்ைல,
ெபால்லாதவர்களுக்குக்ைகெகாடுக்க றதுமில்ைல.
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21இனிஅவர்உம்முைடயவாையச் ச ரிப்பனாலும்,
உம்முைடயஉதடுகைளக்ெகம்பீரத்தனாலும்ந ரப்புவார்.
22உம்ைமப் பைகக்க றவர்கள்ெவட்கத்தால்மூடப்படுவார்கள்;
துன்மார்க்கருைடயகூடாரம்அழிந்துேபாகும்” என்றான்.

அத்த யாயம் 9
ேயாபுவன்வார்த்ைதகள்

1அதற்குேயாபு மறுெமாழியாக:
2 “ஆம், காரியம்இப்படியருக்க றதுஎன்றுஅற ேவன்;
ேதவனுக்குமுன்பாகமனிதன்நீத மானாயருப்பெதப்படி?
3அவர்அவனுடன்வழக்காடவருப்பமாயருந்தால்,
ஆயரத்தல்ஒன்றுக்காகலும்அவருக்குபதல்ெசால்லமாட்டாேன.
4அவர்இருதயத்தல்ஞானமுள்ளவர்,ெபலத்தல்பராக்க ரமமுள்ளவர்;
அவருக்குவ ேராதமாகத் தன்ைனக்கடினப்படுத்த வாழ்ந்தவன்யார்?
5அவர்மைலகைளத டீெரன்றுெபயர்க்க றார்;
தம்முைடய ேகாபத்தல்அைவகைளப்புரட்டிப்ேபாடுக றார்.
6 பூமியன் தூண்கள் அத ரத்தக்கதாய் அைத அதன் இடத்தலிருந்து

அைசயைவக்கறார்.
7அவர்சூரியனுக்குக்கட்டைளய டஅதுஉதக்காதருக்கும்;
அவர் நட்சத்த ரங்கைளமைறத்துப்ேபாடுக றார்.
8அவர்ஒருவேரவானங்கைளவ ரித்து,
சமுத்த ரஅைலகளின்ேமல்நடக்க றவர்.
9அவர்துருவச்சக்கர நட்சத்த ரங்கைளயும்,மிருகசீரிஷத்ைதயும்,
அறுமீைனயும்,ெதற்குமண்டலங்கைளயும்உண்டாக்கனவர்.
10ஆராய்ந்துமுடியாதெபரிய காரியங்கைளயும்,
எண்ணமுடியாதஅத சயங்கைளயும்அவர்ெசய்க றார்.
11இேதா,அவர் என்அருகல்ேபாக றார்,
நான்அவைரப் பார்க்கமுடியவல்ைல;அவர்கடந்துேபாக றார்,
நான்அவைரஅறயவல்ைல.
12இேதா,அவர் பற த்துக்ெகாண்டுேபாக றார்,அவைரதடுப்பவன்யார்?
நீர் என்னெசய்க றீர் என்றுஅவைரக் ேகட்பவன்யார்?
13ேதவன்தம்முைடய ேகாபத்ைதநறுத்தமாட்டார்;
ஒருவருக்ெகாருவர்துைணநற்கறஅகங்காரிகள்அவருக்குஅடங்கேவண்டும்.
14இப்படியருக்க,அவருக்குமறுெமாழி ெகாடுக்கவும்,
அவருடன்வழக்காடும்வார்த்ைதகைளத்ெதரிந்துெகாள்ளவும்நான்எம்மாத்த ரம்?
15நான்நீத மானாயருந்தாலும்அவருடன்வழக்காடாமல்,
என்நயாயாத பதயனிடத்தல்இரக்கத்துக்காகக்ெகஞ்சுேவன்.
16நான்ெகஞ்சுவதனாலும்,அவர் எனக்குபதல்ெகாடுத்தாலும்,
அவர் என்வண்ணப்பத்ைதக் ேகட்டார் என்றுநம்பமாட்ேடன்.
17அவர் புயலினால்என்ைனமுறக்க றார்;
காரணமில்லாமல்அேநக காயங்கைளஎனக்குஉண்டாக்குகறார்.
18நான்மூச்சுவ ட எனக்குஇடங்ெகாடாமல்,
கசப்பனால்என்ைனந ரப்புக றார்.
19ெபலத்ைதப் பார்த்தால்,அவேரெபலத்தவர்;
நயாயத்ைதப் பார்த்தால் என்பக்கத்தல் சாட்ச ெசால்லுகறவன்யார்?
20நான்என்ைனநீதமானாக்கனாலும்என்வாேயஎன்ைனக்குற்றவாளியாக்கும்;
நான் உத்தமன் என்று ெசான்னாலும், நான் மாறுபாடானவன் என்று அது

சாட்ச ெகாடுக்கும்.
21நான்உத்தமெனன்றாலும்என்உள்ளத்ைதநான்அற ேயன்;
என்வாழ்க்ைகையெவறுப்ேபன்.
22ஒருகாரியம்உண்டு,அைதச்ெசால்லுக ேறன்;
சன்மார்க்கைனயும்துன்மார்க்கைனயும்அவர்அழிக்க றார்.
23வாைதயானதுஉடேனவாத த்துக்ெகால்லும்ேபாது,
அவர்குற்றமில்லாதவர்களின் ேசாதைனையப்பார்த்து ச ரிக்க றார்.
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24உலகம்துன்மார்க்கர்ைகயல்வ டப்பட்டிருக்க றது;
அதலிருக்கறநயாயாத பத களின்முகத்ைதமூடிப்ேபாடுக றார்;
அவர்இைதச்ெசய்க றதல்ைலெயன்றால், ேவறுயார்இைதச்ெசய்க றார்.
25என்நாட்கள்தபால்காரர் ஓட்டத்தலும் ேவகமாயருக்க றது;
அைவகள்நன்ைமையப்பார்க்காமல்பறந்துேபாகும்.
26அைவகள்ேவகமாகஓடுகறகப்பல்கைளப்ேபாலவும்,
இைரயன்ேமல்பாய்க றகழுைகப்ேபாலவும்கடந்துேபாக றது.
27என்அங்கலாய்ப்ைபநான்மறந்து, என்முகத்தன்துக்கத்ைதமாற்ற ,
த டன்ெகாள்ேவன்என்றுெசான்னால்,
28என்வருத்தங்கைளப்பற்ற ப் பயமாயருக்க ேறன்;
என்ைனக்குற்றமில்லாதவனாக நைனக்கமாட்டீர் என்றுஅற ேவன்.
29நான்ெபால்லாதவனாயருந்தால்,
வீணாகப் ேபாராடேவண்டியதுஎன்ன?
30நான்உைறந்தமைழத்தண்ணீரில்முழுக ,
என்ைககைளேசாப்பனால்சுத்தம்ெசய்தாலும்,
31நீர் என்ைனச் ேசற்றுப்பள்ளத்த ேலஅமிழ்த்துவீர்.
அப்ெபாழுதுஎன்உைடேயஎன்ைனஅருவருக்கும்.
32நான்அவருக்குமறுெமாழி ெசால்லுகறதற்கும்,
நாங்கள்ஒன்றுகூடிநயாயத்த ற்குவருகறதற்கும்,
அவர் என்ைனப்ேபாலமனிதன்அல்லேவ.
33 எங்கள் இருவர்ேமலும் தன் ைகைய ைவக்கத்தக்க நடுவர் எங்களுக்குள்

இல்ைலேய.
34அவர்தமதுேகாைலஎன்ைனவட்டுஅகற்றுவாராக;
அவருைடயபயங்கரம் என்ைனக்கலங்கைவக்காதருப்பதாக.
35அப்ெபாழுதுநான்அவருக்குப்பயப்படாமல் ேபசுேவன்;
இப்ெபாழுேதாஅப்படிச் ெசய்யஇடமில்ைல.

அத்த யாயம் 10
1என்ஆத்துமாஉயைரெவறுக்கறது,
நான்என்துயரத்த ற்குஎனக்குள்ேளஇடங்ெகாடுத்து,
என்மனேவதைனயனாேல ேபசுேவன்.
2நான்ேதவைனேநாக்க :
என்ைனக்குற்றவாளிெயன்றுமுடிவுெசய்யாதரும்;
நீர் எதற்காக என்னுடன் வழக்காடுக றீர், அைத எனக்குத் ெதரியப்படுத்தும்

என்ேபன்.
3நீர் என்ைனஒடுக்க ,உம்முைடயைககளின்ெசயைலெவறுத்து,
துன்மார்க்கரின் ேயாசைனையக் கருைபயாகப் பார்க்க றது உமக்கு

நன்றாயருக்குேமா?
4சரீரக்கண்கள்உமக்குஉண்ேடா?
மனிதன்பார்க்க றவதமாகப் பார்க்க றீேரா?
5நீர் என்அக்க ரமத்ைதத் ேதடிப்பார்த்து,
என்பாவத்ைதஆராய்ந்துவ சாரிக்க றதற்கு,
6உம்முைடயநாட்கள்ஒருமனிதனுைடயநாட்கைளப்ேபாலவும்,
உம்முைடயவருடங்கள்ஒருமனிதனுைடயவாழ்நாைளப்ேபாலவும்இருக்க றேதா?
7நான்துன்மார்க்கன்அல்லஎன்பதுஉமக்குத்ெதரியும்;
உம்முைடயைகக்குஎன்ைனவடுவக்கறவன்இல்ைல.
8 உம்முைடய கரங்கள் என்ைனயும் எனக்குரிய எல்லாவற்ைறயும் உருவாக்க ப்

பைடத்தருந்தும்,
என்ைனஅழிக்க றீர்.
9களிமண்ேபாலஎன்ைனஉருவாக்கனீர் என்பைதயும்,
என்ைனத்தரும்பத்தூளாகப்ேபாகச் ெசய்வீர் என்பைதயும்நைனத்தருளும்.
10நீர் என்ைனப்பால்ேபால்ஊற்ற தய ர்ேபால்உைறயச்ெசய்தீர்அல்லேவா?
11 ேதாைலயும் சைதையயும் எனக்கு அணிவத்து எலும்புகளாலும் நரம்புகளாலும்

என்ைனஇைணத்தீர்.
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12எனக்குஉயைரத்தந்ததும்அல்லாமல், தயைவயும்எனக்குப்பாராட்டினீர்;
உம்முைடயபராமரிப்பு என்ஆவையக்காப்பாற்றயது.
13இைவகள்உம்முைடயஉள்ளத்தல்மைறந்தருந்தாலும்,
இதுஉமக்குள்இருக்கறதுஎன்றுஅற ேவன்.
14நான்பாவம்ெசய்தால்,அைதநீர் என்னிடத்தல்வ சாரித்து,
என்அக்க ரமத்ைதஎன்ேமல்சுமத்தாமல்வ டமாட்டீர்.
15நான்துன்மார்க்கனாயருந்தால்எனக்குஐேயா,
நான்நீத மானாயருந்தாலும்என்தைலையநான்எடுக்கமாட்ேடன்;
அவமானத்தால்ந ரப்பப்பட்ேடன்;
நீர் என்சறுைமையப்பார்த்தருளும்,அதுஅதகரிக்க றது.
16சங்கத்ைதப்ேபால என்ைனேவட்ைடயாடி,
எனக்குவ ேராதமாகஉமதுஅத சயவல்லைமையவளங்கச்ெசய்க றீர்.
17நீர்உம்முைடய சாட்ச கைளஎனக்குவ ேராதமாகஇரட்டிப்பாக்குக றீர்;
என்ேமல்உம்முைடய ேகாபத்ைதஅத கரிக்கச் ெசய்க றீர்;
ேபாராட்டத்தன்ேமல் ேபாராட்டம்அத கரிக்க றது.
18நீர் என்ைனக்கர்ப்பத்தலிருந்துபறக்கைவத்ததுஎன்ன?
ஒருவரும்என்ைனப்பார்க்காமல், நான்அப்ெபாழுேதஇறந்துேபானால்நலமாேம.
19நான்ஒருேபாதும்இருந்ததுேபாலஇல்லாமல்,
கர்ப்பத்தலிருந்துகல்லைறக்குக்ெகாண்டுேபாகப்பட்டிருப்ேபன்.
20என்நாட்கள்ெகாஞ்சமல்லேவா?
21காரிருளும்மரணஇருளுமானஇருண்டேதசமும்,
இருள்சூழ்ந்த ஒழுங்கல்லாத மரணமைறவ டமுள்ள ேதசமும், ஒளியும்இருளாகும்

ேதசமுமாகய, ேபானால்தரும்பவராத ேதசத்த ற்கு, நான்ேபாகுமுன்ேன,
22நான்சற்றுஇைளப்பாறுவதற்குநீர் என்ைனவட்டுஓய்ந்தரும்” என்றான்.

அத்த யாயம் 11
ேசாப்பாரின்வார்த்ைதகள்

1அப்ெபாழுதுநாகமாத்தயனாகய ேசாப்பார் மறுெமாழியாக:
2 “ஏராளமானவார்த்ைதகளுக்குபதல்ெசால்லேவண்டாேமா?
வாயடிக்க றவன்நீத மானாகவளங்குவாேனா?
3உம்முைடயவீம்புவார்த்ைதகளுக்குமனிதர் மவுனமாயருப்பார்கேளா?
நீர் ேகலிெசய்யும்ேபாது,ஒருவரும்உம்ைமெவட்கப்படுத்தேவண்டாேமா?
4என்ெசால்சுத்தம் என்றும்,
நான் ேதவனாகய உம்முைடய பார்ைவக்கு சுத்தமானவன் என்றும் நீர்

ெசால்லுகறீர்.
5ஆனாலும்ேதவன்ேபச ,
உமக்குவ ேராதமாகத் தம்முைடயஉதடுகைளத்தறந்து,
6உமக்குஞானத்தன்இரகசயங்கைளெவளிப்படுத்தனால்நலமாயருக்கும்;
உள்ளபடி பார்த்தால்,அதுஇரண்டுமடங்காகஇருக்க றது;
ஆைகயால் உம்முைடய அக்க ரமத்த ற்ேகற்றபடி ேதவன் உம்ைமத்

தண்டிக்கவல்ைலெயன்றுஅறந்துெகாள்ளும்.
7ேதவனுைடயமைறவானஞானத்ைதநீர்ஆராய்ந்து,
சர்வவல்லவருைடய சம்பூரணத்ைதநீர்அறயமுடியுேமா?
8அதுவானம்வைரஉயர்ந்தது;
உம்மால்என்னஆகும்? அதுபாதாளத்தலும்ஆழமானது,
நீர்அற ந்துெகாள்வதுஎன்ன?
9அதன்அளவுபூமிையவ ட நீளமும்,
சமுத்த ரத்ைதவ டஅகலமுமாயருக்க றது.
10அவர் ப டித்தாலும்,அவர்அைடத்தாலும்,
அவர் நயாயத்தல்ெகாண்டுவந்துநறுத்தனாலும்,
அவைரத்தைடெசய்க றவன்யார்?
11மனிதருைடயமாயத்ைதஅவர்அறவார்;
அக்க ரமத்ைதஅவர் கண்டும்,
அைதக்கவனிக்காமல்இருப்பாேரா?
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12புத்தயல்லாதமனிதன்காட்டுக்கழுைதக்குட்டிக்குஒப்பாகப் ப றந்தருந்தாலும்,
அறவுள்ளவனாகஇருக்க றான்.
13நீர்உம்முைடயஇருதயத்ைதஆயத்தப்படுத்த ,
உம்முைடயைககைளஅவருக்குேநராகவ ரித்தால் நலமாயருக்கும்.
14உம்முைடயைகய ேலஅநீத இருந்தால்,
அைதத் தூரத்தல் அகற்றவ ட்டு, அநயாயம் உம்முைடய கூடாரங்களில்

தங்கவ டாதரும்.
15அப்ெபாழுதுஉம்முைடயமுகத்ைதெவட்கமில்லாமல்தைலநமிர்ந்து,
பயப்படாமல்பலன்ெகாண்டிருப்பீர்.
16அப்ெபாழுதுநீர்வருத்தத்ைதமறந்து,
கடந்துேபானதண்ணீைரப்ேபாலஅைதநைனப்பீர்.
17அப்ெபாழுதுஉம்முைடயஆயுள்காலம்நடுப்பகைலவ ட ப ரகாசமாயருக்கும்;
இருள்அைடந்த நீர்வ டியற்காலத்ைதப்ேபாலிருப்பீர்.
18நம்ப க்ைகஉண்டாயருக்க றதனால்ெபலனாயருப்பீர்;
ேதாண்டிஆராய்ந்துசுகமாகப் படுத்துக்ெகாள்வீர்.
19பயமுறுத்துவாரில்லாமல்தூங்குவீர்;
அேநகர்உமதுமுகத்ைத ேநாக்க வண்ணப்பம்ெசய்வார்கள்.
20துன்மார்க்கருைடயகண்கள்பூத்துப்ேபாய்,
அவர்கள்அைடக்கலம்அவர்கைளவ ட்டுஅகன்று,
அவர்கள்நம்ப க்ைகமரணமைடக றவன்சுவாசம்ேபால்அழிந்துேபாகும்”என்றான்.

அத்த யாயம் 12
ேயாபுவன்வார்த்ைதகள்

1ேயாபு மறுெமாழியாக:
2 “ஆம், நீங்கேளஞானமுள்ளமக்கள்;
உங்களுடேனஞானம்சாகும்.
3உங்கைளப்ேபாலஎனக்கும்புத்தயுண்டு;
உங்கைளவ டநான்தாழ்ந்தவன்அல்ல;
இப்படிப்பட்டைவகைளஅறயாதவன்யார்?
4என்நண்பர்களால்நான்ந ந்த க்கப்பட்டு,
ேதவைனேநாக்க க்கூப்படுேவன்;அவர் எனக்குத்தரும்ப பதல்அருளுவார்;
உத்தமனாகயநீத மான்ேகலிெசய்யப்படுக றான்.
5 ஆபத்தற்குள்ளானவன் சுகமாயருக்க றவனுைடய நைனவல்

இகழ்ச்ச யைடக றான்;
கால்தடுமாறனவர்களுக்குஇதுசம்பவக்கும்.
6தருடர்களுைடயகூடாரங்களில்ெசல்வமுண்டு;
ேதவைனக்ேகாபப்படுத்துகறவர்களுக்குபாதுகாப்புண்டு;
அவர்கள்ைகய ேல ேதவன்ெகாண்டுவந்துெகாடுக்க றார்.
7இப்ேபாதும்நீமிருகங்கைளக் ேகட்டுப்பார்,
அைவகள்உனக்குப் ேபாத க்கும்ஆகாயத்துப் பறைவகைளக்ேகள்,
அைவகள்உனக்குஅறவக்கும்.
8அல்லதுபூமிையவ சாரித்துக் ேகள்,
அதுஉனக்குப் ேபாத க்கும்;
சமுத்த ரத்தன்மீன்கைளக்ேகள்,அைவகள்உனக்குவவரிக்கும்.
9 ெயேகாவாவுைடய கரம் இைதச் ெசய்தெதன்று இைவகள் எல்லாவற்றனாலும்

அறயாதவன்யார்?
10எல்லாஉய ரினங்களின்உயரும்,
மாம்சமானஎல்லாமனிதரின்ஆவயும்அவர்ைகயலிருக்கறது.
11வாயானதுஆகாரத்ைதருச பார்க்க றதுேபால,
காதானதுவார்த்ைதகைளச் ேசாத த்துப்பார்க்க றதல்லவா?
12முத ேயாரிடத்தல்ஞானமும்வயதுெசன்றவர்களிடத்தல்புத்தயும்இருக்குேம.
13அவரிடத்தல்ஞானமும்வல்லைமயும்எத்தைனஅதகமாகஇருக்கும்?
அவருக்குத்தான்ஆேலாசைனயும்புத்தயும்உண்டு.
14இேதா,அவர்இடித்தால்கட்டமுடியாது;
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அவர்மனிதைனஅைடத்தால்வடுவக்கமுடியாது.
15இேதா,அவர்தண்ணீர்கைளஅடக்கனால்எல்லாம்உலர்ந்துேபாகும்;
அவர்அைவகைளவரவ ட்டால்,பூமிையத்தைலகீழாக மாற்றும்.
16அவரிடத்தல்ெபலனும்ஞானமுமுண்டு;
ேமாசம் ேபாக றவனும்ேமாசம் ேபாக்குக றவனும்,
அவர்ைகயன்கீழிருக்க றார்கள்.
17அவர்ஆேலாசைனக்காரைரச் சைறப டித்து,
நயாயாத பத களின்புத்தையமயக்குகறார்.
18அவர் ராஜாக்களுைடயகட்டுகைளஅவழ்த்து,
அவர்கள்இடுப்புகளில்துணிையக்கட்டுக றார்.
19அவர்மந்த ரிகைளச் சைறப டித்துக்ெகாண்டுேபாய்,
ெபலவான்கைளக்கவழ்த்துப்ேபாடுக றார்.
20அவர் நம்ப க்ைகயுள்ளவர்களுைடயவார்த்ைதையஅகற்ற ,
முத ர்வயதுள்ளவர்களின்ஆேலாசைனையத்தள்ளிப்ேபாடுக றார்.
21அவர் ப ரபுக்களின்ேமல்இகழ்ச்ச வரச்ெசய்க றார்;
பலவான்களின்வார்க்கச்ைசையத்தளர்ந்துேபாகச் ெசய்க றார்.
22அவர்மைறவ டத்தலிருக்கறஆழங்கைளெவளியரங்கமாக்க ,
மரணஇருைளெவளிச்சத்தல்ெகாண்டுவருகறார்.
23அவர் ேதசங்கைளப்ெபருகவும்அழியவும்ெசய்க றார்;
அவர் ேதசங்கைளப்பரவவும்குறுகவும்ெசய்க றார்.
24அவர்பூமியலுள்ளேதசத்தன்அத பத களின்ெநஞ்ைசஅகற்ற ப்ேபாட்டு,
அவர்கைளவழியல்லாதவனாந்த ரத்த ேலஅைலயச்ெசய்க றார்.
25அவர்கள்ெவளிச்சமில்லாதஇருளிேலதடவ த்த ரிக றார்கள்;
ெவற த்தவர்கைளப்ேபாலஅவர்கைளத்தடுமாற அைலயைவக்கறார்.

அத்த யாயம் 13
1இேதா,இைவகள்எல்லாவற்ைறயும்என்கண்கண்டு,
என்காது ேகட்டுஅற ந்தருக்க றது.
2நீங்கள்அற ந்தருக்க றைதநானும்அறந்தருக்க ேறன்;
நான்உங்களுக்குத்தாழ்ந்தவன்அல்ல.
3சர்வவல்லைமயுள்ளேதவனுடன்நான்ேபசனால்நல்லது;
ேதவனுடன்நயாயத்த ற்காகவழக்காடவரும்புேவன்.
4நீங்கள்உண்ைமயல்ெபாய்ையஇைணக்கறவர்கள்;
நீங்கள்எல்ேலாரும்காரியத்த ற்குஉதவாதைவத்தயர்கள்.
5நீங்கள்ேபசாமலிருந்தால்நலமாகும்;
அதுஉங்களுக்குஞானமாயருக்கும்.
6நீங்கள்என்நயாயத்ைதக் ேகட்டு,
என்உதடுகள்ெசால்லும்வ ேசஷங்கைளக்கவனியுங்கள்.
7நீங்கள்ேதவனுக்காக நயாயமில்லாமல் ேபச ,
அவருக்காகவஞ்சகமாகப் ேபசேவண்டுேமா?
8அவருக்குமுகதாட்சணியம்ெசய்வீர்கேளா?
ேதவனுக்காகவழக்காடுவீர்கேளா?
9அவர்உங்கைளஆராய்ந்துபார்த்தால்அதுஉங்களுக்குநலமாயருக்குேமா?
மனிதைனக்ேகலிெசய்க றதுேபாலஅவைரக் ேகலிெசய்வீர்கேளா?
10நீங்கள்மைறமுகமாகமுகதாட்சணியம்ெசய்தால்,
அவர்உங்கைளஎவ்வதத்தலும்கண்டிப்பார்.
11அவருைடயமகத்துவம்உங்கைளஅத ர்ச்ச யைடயச்ெசய்யாேதா?
அவருைடயபயங்கரம்உங்கைளப்ப டிக்கமாட்டாேதா?
12 உங்கள் ெபயைர நைனக்கச்ெசய்யும் அைடயாளங்கள் சாம்பலுக்கு

இைணயானது;
உங்கள்ேமட்டிைமகள்ேசற்றுக்குவயல்களுக்குச் சமானம்.
13நீங்கள்மவுனமாயருங்கள்,
நான்ேபசுக ேறன்,
எனக்குவருகறதுவரட்டும்.
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14நான்என்பற்களினால்என்சைதையப்படுங்க ,
என்உயைர என்ைகய ேலஏன்ைவக்கேவண்டும்?
15அவர் என்ைனக்ெகான்றுேபாட்டாலும்,
அவர்ேமல்நம்ப க்ைகயாயருப்ேபன்;ஆனாலும்என்வழிகைளஅவருக்குமுன்பாக

நரூப ப்ேபன்.
16அவேர என்பாதுகாப்பு;
மாயக்காரேனாஅவர்முன்னிைலயல்ேசரமாட்டான்.
17என்வசனத்ைதயும், நான்ெசால்லிக்காண்பக்க றைதயும்,
உங்கள்காதுகளால்கவனமாகக் ேகளுங்கள்.
18இேதா, என்நயாயங்கைளவரிைசயாகைவத்ேதன்;
என்நீத வளங்கும்என்றுஅற ேவன்.
19என்னுடன்வழக்காடேவண்டுெமன்றுஇருக்கறவன்யார்?
நான்மவுனமாயருந்தால்இறந்துேபாேவேன.
20இரண்டுகாரியங்கைளமாத்த ரம் எனக்குச்ெசய்யாதருப்பீராக;
அப்ெபாழுதுஉமதுமுகத்த ற்குமுன்பாகஒளித்துக்ெகாள்ளாதருப்ேபன்.
21உம்முைடயைகையஎன்ைனவட்டுத்தூரப்படுத்தும்;
உம்முைடயபயங்கரம் என்ைனபயமுறுத்தாதருப்பதாக.
22நீர்கூப்படும், நான்பதல்ெகாடுப்ேபன்;
அல்லதுநான்ேபசுேவன்;
நீர் எனக்குமறுெமாழி ெசால்லும்.
23என்அக்க ரமங்களும்பாவங்களும்எத்தைன?
என்மீறுதைலயும்என்பாவத்ைதயும்எனக்குஉணர்த்தும்.
24நீர்உமதுமுகத்ைதமைறத்து,
என்ைனஉமக்குப் பைகவனாக நைனப்பாேனன்?
25காற்றடித்த சருைகெநாறுக்குவீேரா?
காய்ந்துேபானதுரும்ைபப் பன்ெதாடருவீேரா?
26மகா கசப்பானமுடிவுகைளஎன்ேபரில் எழுதுகறீர்;
என்சறுவயதன்அக்க ரமங்கைளஎனக்குப்பலிக்கச்ெசய்க றீர்.
27என்கால்கைளத்ெதாழுவத்தல்கட்டிப்ேபாட்டு,
என்வழிகைளெயல்லாம் காவல்ெசய்க றீர்;
என்கால்தடங்களில்அைடயாளத்ைதப் ேபாடுக றீர்.
28இப்படிப்பட்டவன்அழுக ப்ேபாக றெபாருைளப் ேபாலவும்,
பூச்ச அரித்தஆைடையப் ேபாலவும்அழிந்து ேபாவான்.

அத்த யாயம் 14
1 “ெபண்ணிடத்தல்ப றந்தமனிதன்வாழ்நாள்குறுகனவனும்
வருத்தம் நைறந்தவனுமாயருக்க றான்.
2அவன்பூைவப்ேபாலப்பூத்துமைறந்துேபாக றான்;
ந ழைலப்ேபால நைலநற்காமல்ஓடிப்ேபாக றான்.
3ஆகலும்இப்படிப்பட்டவன்ேமல்நீர்உம்முைடயகண்கைளத்தறந்துைவத்து,
உம்முைடயநயாயத்த ற்குஎன்ைனக்ெகாண்டுேபாவீேரா?
4அசுத்தமானதலிருந்துசுத்தமானைதப் ப றக்கைவப்பவன்உண்ேடா?
ஒருவனுமில்ைல.
5அவனுைடயநாட்கள்இவ்வளவுதான்என்றுகுறக்கப்பட்டிருப்பதால்,
அவனுைடயமாதங்களின்எண்ணிக்ைகஉம்மிடத்தல்இருக்க றது;
அவன்கடந்துேபாகமுடியாத எல்ைலையஅவனுக்குஏற்படுத்தனீர்.
6 அவன் ஒரு கூலிக்காரைனப்ேபால தன் நாளின் ேவைல முடிந்தது என்று

நம்மதயைடயும்வைரஅவன்ஓய்ந்தருக்கஉமதுபார்ைவையஅவைனவட்டு
வலக்கும்.

7ஒருமரத்ைதக்குற த்தாவதுநம்ப க்ைகயுண்டு;
அதுெவட்டிப்ேபாடப்பட்டாலும்தரும்பத் தைழக்கும்,
அதன்இளங்கைளகள்துளிர்க்கும்;
8அதன்ேவர் தைரய ேலபைழயதாக ,
அதன்அடிக்கட்ைடமண்ணிேலெசத்தாலும்,
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9தண்ணீரின்வாசைனயனால்அதுதுளிர்த்து,
இளமரம்ேபாலக்கைளவடும்.
10மனிதேனாெவன்றால்இறந்தபன்ஒழிந்துேபாக றான்,
மனிதன்இறந்துேபானபன்அவன்எங்ேக?
11தண்ணீர்ஏரியலிருந்துவடிந்து,
ெவள்ளம்வற்ற க்காய்ந்துேபாக றதுேபால,
12மனிதன்படுத்துக்க டக்க றான்,
வானங்கள்ஒழிந்துேபாகும்வைர எழுந்தருக்க றதும்இல்ைல,
தூக்கம்ெதளிந்துவழிக்க றதும்இல்ைல.
13நீர் என்ைனப்பாதாளத்தல்ஒளித்து,
உமதுேகாபம் தணியும்வைர என்ைனமைறத்து,
என்ைனத் தரும்ப நைனப்பதற்கு எனக்கு ஒரு காலத்ைதக் குற த்தால்

நலமாயருக்கும்.
14மனிதன்இறந்தபன்பைழப்பாேனா?
எனக்குமாறுதல்எப்ேபாதுவருெமன்று
எனக்குக்குறக்கப்பட்ட ேபாராட்டத்தன்நாெளல்லாம் நான்காத்தருக்க ேறன்.
15என்ைனக்கூப்படும்,அப்ெபாழுதுநான்உமக்குபதல்ெசால்லுேவன்;
உமதுைககளின்ெசயல்களின்ேமல்வருப்பம்ைவப்பீராக.
16இப்ெபாழுதுஎன்நைடகைளஎண்ணுகறீர்;
என்பாவத்தன்ேமலல்லேவா கவனமாயருக்க றீர்.
17என்மீறுதல்ஒேர கட்டாகக் கட்டப்பட்டு
முத்தைரேபாடப்பட்டிருக்க றது, என்அக்க ரமத்ைதஒன்றுேசர்த்தீர்.
18மைலகெளல்லாம்வழுந்துகைரந்துேபாகும்;
கன்மைலதன்இடத்ைதவ ட்டுப்ெபயர்ந்துேபாகும்.
19தண்ணீர்கற்கைளக்குைடயும்;
ெபருெவள்ளம்பூமியன்தூளில்முைளத்தைதமூடும்;
அப்படிேயமனிதன்ெகாண்டிருக்கும்நம்ப க்ைகையஅழிக்க றீர்.
20 நீர் என்ைறக்கும் அவைனப் பலமாக ெநருக்குகறதனால் அவன்

ேபாய்வடுகறான்;
அவனுைடயமுகரூபத்ைதமாற்ற அவைனஅனுப்பவடுகறீர்.
21அவனுைடயபள்ைளகள்கனமைடந்தாலும்அவன்உணரமாட்டான்;
அவர்கள்சறுைமப்பட்டாலும்அவர்கைளக்கவனிக்கமாட்டான்.
22அவனுைடயஉடல்அவனிலிருக்கும்வைரஅதற்குவயாதயருக்கும்;
அவனுைடய ஆத்துமா அவனுக்குள்ளிருக்கும்வைர அதற்குத் துக்கமுண்டு”

என்றான்.

அத்த யாயம் 15
எலிப்பாஸின்வார்த்ைதகள்

1அப்ெபாழுதுேதமானியனாகயஎலிப்பாஸ்மறுெமாழியாக:
2ஞானவான்காற்ைறப்ேபான்றநயாயங்கைளச்ெசால்லி,
தன்வயற்ைறக்ெகாண்டல்காற்றனால்ந ரப்ப ,
3 பயனில்லாத வார்த்ைதகளாலும், உபேயாகமில்லாத வசனங்களாலும் தர்க்கம்

ெசய்யலாேமா?
4நீர் பயபக்தையவீெணன்றுெசால்லி,
ேதவனுக்குமுன்பாகெஜபத்தயானத்ைதக்குைறத்துக்ெகாண்டீர்.
5உம்முைடயவாய்உம்முைடயஅக்க ரமத்ைதச்ெசால்லிக்காட்டுக றது;
நீர் தந்த ரமுள்ளவர்களின்ெசால்ைலத்ெதரிந்துெகாண்டீர்.
6நான்அல்ல,உம்முைடயவாேயஉம்ைமக்குற்றவாளி என்றுமுடிவுெசய்க றது;
உம்முைடயஉதடுகேளஉமக்குவ ேராதமாகச் சாட்ச யடுக றது.
7மனிதரில்முந்த ப் ப றந்தவர் நீர் தாேனா?
மைலகளுக்குமுன்ேனஉருவாக்கப்பட்டீேரா?
8நீர் ேதவனுைடயஇரகச யஆேலாசைனையக் ேகட்டு,
ஞானத்ைதஉம்மிடமாகச் ேசர்த்துக்ெகாண்டீேரா?
9நாங்கள்அறயாத எந்தக் காரியத்ைதநீர்அற ந்தருக்க றீர்?
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எங்களுக்குவளங்காத எந்தக் காரியமாவதுஉமக்குவளங்கயருக்க றேதா?
10 உம்முைடய தகப்பைனவட அத க வயதுள்ள நைரத்ேதாரும் மிகுந்த

வயதாேனாரும்எங்களுக்குள்இருக்கறார்கேள.
11ேதவன்அருளியஆறுதல்களும்,
உம்முடன் ெசால்லப்படுக ற ெமன்ைமயான ேபச்சும் உமக்கு இழிவான

காரியமாயருக்க றேதா?
12உம்முைடயஇருதயம்உம்ைமஎங்ேகெகாண்டுேபாக றது?
உம்முைடயகண்கள்ேகாபத்துடன்பார்க்க றதுஎன்ன?
13ேதவனுக்குவேராதமாகஉம்முைடயஆவையஎழுப்ப உம்முைடயவாயலிருந்து

வசனங்கைளப்புறப்படச்ெசய்க றீர்.
14மனிதனானவன்பரிசுத்தமாயருக்க றதற்கும்,
ெபண்ணிடத்தல்ப றந்தவன்நீத மானாயருக்க றதற்கும்,அவன்எம்மாத்த ரம்?
15இேதா, தம்முைடயபரிசுத்தவான்கைளயும்அவர் நம்புக றதல்ைல;
வானங்களும்அவர் பார்ைவக்குச்சுத்தமானைவகள்அல்ல.
16 அநயாயத்ைதத் தண்ணீைரப்ேபாலக் குடிக்க ற மனிதன் எத்தைன அதகமாக

அருவருப்பும்அசுத்தமுமாயருக்க றான்?
17உமக்குக்காரியத்ைதத்ெதரியைவப்ேபன்என்ைனக்ேகளும்;
நான்கண்டைதஉமக்குவவரித்துச்ெசால்லுேவன்.
18ஞானிகள் தங்கள் ப தாக்கள் ெசால்லக் ேகட்டு மைறக்காமல் அறவத்தைதேய

நான்ெசால்லுேவன்.
19அவர்களுக்குமாத்த ரம்பூமிஅளிக்கப்பட்டது;
அந்நயர்அவர்கள்நடுேவகடந்துேபாகஇடமில்ைல.
20 துன்மார்க்கன் உய ேராடிருக்க ற நாெளல்லாம் துன்பத்தால்

வாத க்கப்படுக றான்;
பலவந்தம் ெசய்க றவனுக்கு அவனுைடய வருடங்களின் எண்ணிக்ைக

மைறக்கப்பட்டிருக்க றது.
21பயங்கரமானசத்தம்அவனுைடயகாதுகளில்ெதானிக்க றது;
அவன்சமாதானமாயருக்கும்ேபாதுபாழாக்குக றவன்அவன்ேமல்வருவான்.
22இருளிலிருந்துதரும்பவரஅவனுக்குநம்ப க்ைகயல்லாமல்,
ஒளிந்தருக்க றவர்களின்பட்டயத்த ற்குஅவன்பயப்படுக றான்.
23அப்பம் எங்ேக கைடக்கும்என்றுஅவன்அைலந்துத ரிக றான்;
இருளானநாள்தனக்குச் சமீப த்தருக்க றைதஅறவான்.
24இக்கட்டும்ெநருக்கமும்அவைனக்கலங்கச்ெசய்து,
ேபார்வீரனானராஜாைவப்ேபாலஅவைனேமற்ெகாள்ளும்.
25அவன்ேதவனுக்குவேராதமாகக்ைகநீட்டி,
சர்வவல்லவருக்குவ ேராதமாகப் பராக்க ரமம் பாராட்டுக றான்.
26 கடினக்கழுத்துடனும், பருத்த குமிழுள்ள தன் ேகடயங்களுடனும் அவருக்கு

எத ராகஓடுகறான்.
27அவனுைடயமுகத்ைதக்ெகாழுப்புமூடியருக்க றது;
அடிவயறுெதாந்தவ ட்டிருக்க றது.
28ஆனாலும்பாழானபட்டணங்களிலும்,
குடிேபானகற்குவயலானவீடுகளிலும்குடியருப்பான்.
29அவன்ெசல்வந்தனாவதுமில்ைல,
அவனுைடயெசல்வம்நைலப்பதுமில்ைல;
அப்படிப்பட்டவர்களின்ெசல்வம்பூமியல்நீடித்தருப்பதல்ைல.
30இருளுக்குஅவன்தப்புவதல்ைல;
ெநருப்புத்தணல்அவனுைடயகைளையக்காய்ந்துேபாகச் ெசய்யும்;
அவருைடயவாயன்சுவாசத்தால்அற்றுப்ேபாவான்;
31வழிதப்பனவன்மாையையநம்பக்கூடாது;
நம்பனால்மாையேயஅவனுைடயபலனாயருக்கும்.
32அதுஅவனுைடயநாள்வருமுன்ேனஅவனுக்குப்பூரணமாகப் பலிக்கும்;
அவனுைடயெசடிகள்பச்ைசயாகஇருப்பதல்ைல.
33 பஞ்சுகள் உத ர்ந்துேபாக ற த ராட்ைசச்ெசடிையப்ேபாலவும், பூக்கள் உத ர்ந்து

ேபாக றஒலிவமரத்ைதப் ேபாலவும்அவன்இருப்பான்.
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34மாயக்காரரின்கூட்டம்ெவறுைமயாகப்ேபாகும்;
லஞ்சம்வாங்கனவர்களின்கூடாரங்கைளெநருப்பு எரிக்கும்.
35அப்படிப்பட்டவன்அநயாயத்ைதக்கர்ப்பந்தரித்துஅக்க ரமத்ைதப்ெபறுகறான்;
அவர்கள்கர்ப்பம்மாையையப்ப றப்ப க்கும்” என்றான்.

அத்த யாயம் 16
ேயாபுவன்வார்த்ைதகள்

1அதற்குேயாபு மறுெமாழியாக:
2 “இப்படிப்பட்டஅேநக காரியங்கைளநான்ேகட்டிருக்க ேறன்;
நீங்கள்எல்ேலாரும் ேவதைனயுண்டாக்குகற ேதற்றரவாளர்.
3காற்ைறப்ேபான்றவார்த்ைதகளுக்குமுடிவ ராேதா?
இப்படி நீ பதல்ெசால்லஉனக்குத்துணிவுஉண்டானெதன்ன?
4உங்கைளப்ேபால நானும்ேபசமுடியும்;
நான்இருக்கும்நைலைமயல்நீங்கள்இருந்தால்,
நான்உங்களுக்குவேராதமாகவார்த்ைதகைளக் ேகார்த்து,
உங்களுக்குஎத ேர என்தைலையஆட்டவும்முடியும்.
5ஆனாலும்நான்என்வாயனால்உங்களுக்குைதரியம்ெசால்லுேவன்,
என்உதடுகளின்அைசவுஉங்கள்துக்கத்ைதஆற்றும்.
6நான்ேபசனாலும்என்துக்கம்ஆறாது;
நான்ேபசாமலிருந்தாலும்எனக்குஎன்னஆறுதல்?
7இப்ேபாதுஅவர் என்ைனேசார்வைடயச்ெசய்தார்;
என்குடும்பத்ைதெயல்லாம்அழித்தீர்.
8நீர் என்ைனச்குறுக ப்ேபாகச் ெசய்ததுஅதற்குச் சாட்ச ;
என்ெமலிவுஎன்னில்அத்தாட்ச யாக நன்று,
என்முகத்த ற்குமுன்பாக பதல்ெசால்லும்.
9என்ைனப்பைகக்க றவனுைடயேகாபம் என்ைனக்காயப்படுத்துகறது,
என்ேமல் ேகாபப்படுக றான்;
என்எத ரி தீய எண்ணத்ேதாடுஎன்ைனப்பார்க்க றான்.
10எனக்குவ ேராதமாகத் தங்கள்வாையவ ரிவாகத் த றந்தார்கள்;
இழிவாக என்ைனக்கன்னத்தல்அடித்தார்கள்;
என்ைனச்சுற்றலும்கூட்டங்கூடினார்கள்.
11ேதவன்என்ைனஅநயாயக்காரரிடத்தல்ஒப்பைடத்து,
துன்மார்க்கரின்ைகயல்என்ைனபடிபடச் ெசய்தார்.
12நான்சுகமாகவாழ்ந்தருந்ேதன்;
அவர் என்ைனெநருக்க , என்கழுத்ைதப் ப டித்து, என்ைனெநாறுக்க ,
என்ைனத்தமக்குகுறயாக நறுத்தனார்.
13அவருைடயவல்லாளர் என்ைனச்சூழ்ந்துெகாண்டார்கள்;
என்சறுநீரகத்ைதவ ட்டுவ டாமல்பளந்தார்;
என்ஈரைலத்தைரயல்ஊற்றவ ட்டார்.
14ெநாறுக்குதலின்ேமல்ெநாறுக்குதைலஎன்ேமல்வரைவத்தார்;
பராக்க ரமசாலிையப்ேபாலஎன்ேமல்பாய்ந்தார்.
15நான்சணல்ேசைலையத்ைதத்து, என்ேதாளின்ேமல் ேபார்த்துக்ெகாண்ேடன்;
என்மகைமையப்புழுதய ேல ேபாட்டுவ ட்ேடன்.
16அழுகறதனால்என்முகம்அழுக்கைடந்தது;
மரணஇருள்என்கண்இைமகளின்ேமல்உண்டாயருக்க றது.
17என்ைககளிேலெகாடுைமஇல்லாதருக்கும்ேபாதும்,
என்ெஜபம்சுத்தமாயருக்கும்ேபாதும்,அப்படியானது.
18பூமிேய, என்இரத்தத்ைதமூடிப்ேபாடாேத;
என்அலறுதலுக்குமைறவ டம்உண்டாகாதருப்பதாக.
19இப்ேபாதும்இேதா, என்சாட்ச பரேலாகத்தலிருக்கறது.
எனக்குச் சாட்ச ெசால்லுகறவர்உன்னதங்களில்இருக்க றார்.
20என்நண்பர்கள்என்ைனேகலிெசய்க றார்கள்;
என்கண்ேதவைனேநாக்க க் கண்ணீர்ெசாரிக றது.
21ஒருமனிதன்தன்நண்பனுக்காகவழக்காடுக றதுேபால,
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ேதவனுடன்மனிதனுக்காகவழக்காடுக றவர்ஒருவர்இருந்தால்நலமாயருக்கும்.
22குறுகனவருடங்களுக்குமுடிவுவருகறது;
நான்தரும்பவராதவழிேய ேபாேவன்.

அத்த யாயம் 17
1என்ஆவ உைடக றது*, என்ஆயுசுநாட்கள்முடிக றது;
கல்லைறஎனக்குஆயத்தமாயருக்க றது.
2ேகலிெசய்க றவர்கள்என்னிடத்தல்இல்ைலேயா?
அவர்கள்ெசய்யும்அநயாயங்கைளஎன்கண்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க றது.
3ேதவரீர் என்காரியத்ைதஉம்ேமல் ேபாட்டுக்ெகாண்டு,
எனக்காகப் பைணக்கப்படுவீராக;
ேவேறயார் எனக்குக்ைகெகாடுக்கத்தக்கவர்?
4நீர்அவர்கள்இருதயத்த ற்குஞானத்ைதமைறத்தீர்;
ஆைகயால்அவர்கைளஉயர்த்தாதருப்பீர்.
5எவன்தன்நண்பனுக்குக் ேகடாகத்துேராகம் ேபசுக றாேனா,
அவனுைடயபள்ைளகளின்கண்களும்பூத்துப்ேபாகும்.
6மக்களுக்குள்ேளஅவர் என்ைனப்பழெமாழியாகைவத்தார்;
அவர்கள்முகத்த ற்குமுன்நான்வரும்பத்தகாதவனாேனன்.
7இதற்காக என்கண்கள்வருத்தத்தனால்இருளைடந்தது;
என்உறுப்புகெளல்லாம் ந ழைலப்ேபாலிருக்க றது.
8சன்மார்க்கர்இதற்காகஅத ர்ச்ச யைடவார்கள்;
குற்றமில்லாதவன்மாயக்காரனுக்குவ ேராதமாக எழும்புவான்.
9நீத மான்தன்வழிையஉறுதயாகப் ப டிப்பான்;
சுத்தமானைககள்உள்ளவன்ேமன்ேமலும்பலத்துப்ேபாவான்.
10இப்ேபாதும்நீங்கள்எல்ேலாரும் ேபாய்வாருங்கள்;
உங்களில்ஞானமுள்ளஒருவைனயும்காணவல்ைல.
11என்நாட்கள்முடிந்தது;
என்இருதயத்தல்எனக்குஉண்டாயருந்த ச ந்தைனகள்இல்லாமல் ேபானது.
12அைவகள்இரைவப்பகலாக்கயது;
இருைளெவளிச்சம்ெதாடர்ந்துவரும்என்றுநைனக்கத்ேதான்றயது.
13அப்படி நான்காத்துக்ெகாண்டிருந்தாலும்,
பாதாளம்எனக்குவீடாயருக்கும்;
இருளில் என்படுக்ைகையப் ேபாடுேவன்.
14அழிைவப்பார்த்து, நீ எனக்குத்தகப்பன்என்க ேறன்;
புழுக்கைளப்பார்த்து, நீங்கள்எனக்குத்தாயும் எனக்குச் சேகாதரியும் என்க ேறன்.
15என்நம்ப க்ைகஇப்ேபாதுஎங்ேக?
நான்நம்பயருந்தைதக்காண்பவன்யார்?
16அதுபாதாளத்தன்காவலுக்குள்இறங்கும்;
அப்ேபாதுதூளில் எங்கும்இைளப்பாறுேவாம்” என்றான்.

அத்த யாயம் 18
பல்தாதன்வார்த்ைதகள்

1அப்ெபாழுதுசூகயனானபல்தாத் மறுெமாழியாக:
2 “நீங்கள்எதுவைரக்கும் ேபச்சுகைளமுடிக்காதருப்பீர்கள்?
புத்த மான்களாயருங்கள்; நாங்களும்ேபசட்டும்.
3நாங்கள்மிருகங்கைளப்ேபால எண்ணப்பட்டு,
உங்கள்பார்ைவக்குக்கீழானவர்களாக ஏன்இருக்கேவண்டும்?
4 ேகாபத்தனால் உன்ைன நீேய காயப்படுத்துகற உனக்காக பூமி

அழிந்துேபாகுேமா?
கன்மைலதன்னிடத்ைதவ ட்டுப்ெபயருேமா?
5துன்மார்க்கனுைடயவளக்குஅைணந்துேபாகும்;
அவனுைடயஅடுப்பன்ெநருப்பும்அவந்துேபாகும்.

* அத்த யாயம் 17:1 17:1 என்ஆவ ெநாறுங்க வ ட்டது.
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6அவனுைடயகூடாரத்தல்ெவளிச்சம்இருளாக்கப்படும்;
அவனுைடயவளக்குஅவனுடேனஅைணந்துேபாகும்.
7 அவன் ெபலனாய் நடந்த நைடகள் குைறந்துேபாகும் அவனுைடய ஆேலாசைன

அவைனவழைவக்கும்.
8அவன்தன்கால்களினால்வைலயல்ப டிபட்டு,
வைலயன்சக்கலிேலநடக்க றான்.
9கண்ணிஅவனுைடயகுத காைலப் ப டிக்கும்;
பற காரர்அவைனேமற்ெகாள்வார்கள்.*
10அவனுக்காகச் சுருக்குதைரயலும்,
அவனுக்காகக் கண்ணிவழியலும்ைவக்கப்பட்டிருக்க றது.
11சுற்றலுமிருந்துஉண்டாகும்பயங்கரங்கள்அவைனஅத ர்ச்ச யைடயச்ெசய்து,
அவனுைடயகால்கைளத்தைசெதரியாமல்அைலயைவக்கும்.
12அவன்பசயனால்ெபலனற்றுப்ேபாவான்;
அவன்பக்கத்தல்ஆபத்துஆயத்தமாக ந ற்கும்.
13அதுஅவனுைடயஅங்கத்தன்பலத்ைதஎரிக்கும்;
பயங்கரமானமரணேமஅவனுைடயஉறுப்புகைளஎரிக்கும்.
14அவனுைடயநம்ப க்ைகஅவனுைடயகூடாரத்தலிருந்துேவருடன்படுங்கப்படும்;
அதுஅவைனப்பயங்கரமான ராஜாவனிடத்தல்துரத்தும்.
15அவனுக்குஒன்றுமில்லாமற் ேபானதனால்,
பயங்கரம்அவனுைடயகூடாரத்தல்குடியருக்கும்;
கந்தகம்அவனுைடயகுடியருப்பன்ேமல்ெதளிக்கப்படும்.
16கீேழஇருக்க றஅவனுைடயேவர்கள்அழிந்துேபாகும்;
ேமேலஇருக்க றஅவனுைடயகைளகள்பட்டுப்ேபாகும்.
17அவைனநைனக்கும்நைனவுபூமியலிருந்துஅழியும்,
வீதகளில்அவன்ெபயரில்லாமற்ேபாகும்.
18அவன்ெவளிச்சத்தலிருந்துஇருளில்துரத்தவ டப்பட்டு,
பூேலாகத்தலிருந்துதள்ளுண்டுேபாவான்.
19அவனுைடயமக்களுக்குள்ேளஅவனுக்குமகனும்இல்ைலமகளும்இல்ைல;
அவனுைடயவீட்டில்மீதயாயருக்க ேவண்டியவன்ஒருவனும்இல்ைல.
20 அவனுைடய அழிவன் காலத்தல் ேமற்கல் இருந்தவர்கள்

அத ர்ச்ச யைடந்ததுேபால,
க ழக்கல்உள்ளமக்களும்அத ர்ச்ச யைடவார்கள்.†
21அக்க ரமக்காரன்குடியருந்தஇடங்கள்இைவகள்தான்;
ேதவைனஅறயாமற்ேபானவனுைடயஇடம்இதுேவஎன்பார்கள்” என்றான்.

அத்த யாயம் 19
ேயாபுவன்வார்த்ைதகள்

1ேயாபு மறுெமாழியாக:
2 “நீங்கள்எதுவைரக்கும்என்ஆத்துமாைவவருத்தப்படுத்த ,
வார்த்ைதகளினால்என்ைனெநாறுக்குவீர்கள்?
3இப்ேபாதுபத்துமுைறஎன்ைனநந்த த்தீர்கள்;
நீங்கள்எனக்குக்கடினமுகம்காண்பக்க றதனால்உங்களுக்குெவட்கமில்ைல.
4நான்தவறாக நடந்ததுஉண்ைமயானாலும்,
என்தவறுஎன்னுடன்தான்இருக்கறது.
5நீங்கள்எனக்குவ ேராதமாகப்ெபருைமபாராட்டி,
எனக்கு ந ந்ைதயாக என்ைனக் கடிந்துெகாள்ளேவண்டும் என்று இருப்பீர்கள்

என்றால்,
6 ேதவன் என்ைனக் கவழ்த்து, தம்முைடய வைலைய என்ேமல் வீசனார் என்று

அறயுங்கள்.
7இேதா,ெகாடுைமஎன்றுகூப்படுக ேறன்,
ேகட்பார் ஒருவரும்இல்ைல;
கூக்குரலிடுக ேறன், நயாயவ சாரைணஇல்ைல.

* அத்த யாயம் 18:9 18:9அவர்கள்அவர்கைளெஜயத்தார்கள் † அத்த யாயம் 18:20 18:20 ேமற்கலிருந்த
மக்கள்
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8நான்கடந்துேபாகமுடியாதபடிஅவர் என்பாைதையேவலியைடத்து,
என்வழிகைளஇருளாக்கவ ட்டார்.
9என்னிலிருந்த என்மகைமையஅவர்உரிந்துெகாண்டு,
என்தைலயன்க ரீடத்ைதஎடுத்துப்ேபாட்டார்.
10அவர் என்ைனநான்குபுறத்தலும்நாசமாக்கனார்,
நான்அற்றுப்ேபாக ேறன்;
என்நம்ப க்ைகையஒருெசடிையப்ேபாலப் படுங்க ப்ேபாட்டார்.
11அவர்தமதுேகாபத்ைதஎன்ேமல்எரியச் ெசய்தார்;
என்ைனத்தம்முைடய சத்துருக்களில்ஒருவனாக எண்ணிக்ெகாள்ளுகறார்.
12அவருைடயதண்டுப்பைடகள்ஏகமாகவந்து,
எனக்குவ ேராதமாகத் தங்கள்வழிையஉயர்த்த ,
என்கூடாரத்ைதச்சுற்ற முகாமிட்டார்கள்.
13என்சேகாதரைர என்ைனவட்டுத்தூரப்படுத்தனார்;
எனக்குஅறமுகமானவர்கள்எனக்குஅந்நயராய்ப் ேபானார்கள்.
14என்ெசாந்தமக்கள்வலக ப்ேபானார்கள்.
என்நண்பர்கள்என்ைனமறந்துவ ட்டார்கள்.
15என்வீட்டுமக்களும், என்ேவைலக்காரிகளும்,
என்ைனஅந்நயனாக நைனக்கறார்கள்;
அவர்கள்பார்ைவக்குநான்நைலயற்றவன்.
16 நான் என் ேவைலக்காரைனக் கூப்படுகறேபாது அவன் எனக்கு பதல்

ெகாடுக்கமாட்டான்;
என்வாயனால்நான்அவைனக்ெகஞ்சேவண்டியதாய ற்று.
17என்மூச்சுஎன்மைனவக்குேவறுபட்டிருக்க றது;
என்உடன்பறந்தவர்களுக்காகப் பரிதப க்க ேறன்.
18சறுபள்ைளகளும்என்ைனஅசட்ைடெசய்க றார்கள்;
நான்எழுந்தால்,அவர்கள்எனக்குவ ேராதமாகப் ேபசுக றார்கள்.
19என்உய ர்நண்பர்கள்எல்ேலாரும்என்ைனெவறுக்கறார்கள்;
நான்ேநச த்தவர்கள்எனக்குவ ேராத களானார்கள்.
20என்எலும்புகள்என்ேதாலுடனும்என்சைதேயாடும்ஒட்டிக்ெகாண்டிருக்க றதுஎன்

பற்கைளமூடக்ெகாஞ்சம் ேதால்மாத்த ரம் தப்பனது.
21என்நண்பர்கேள, எனக்குஇரங்குங்கள்,
எனக்குஇரங்குங்கள்; ேதவனுைடயைகஎன்ைனத்ெதாட்டது.
22ேதவைனப்ேபால நீங்களும்என்ைனஏன்துன்பப்படுத்தேவண்டும்?
என்உடல்எரிக்கப்பட்டாலும்நீங்கள்தருப்தயல்லாமல்இருக்கறெதன்ன?
23ஆ, நான்இப்ெபாழுதுெசால்லும்வார்த்ைதகள்எழுதப்பட்டால் நலமாயருக்கும்;
அைவகள்ஒருபுத்தகத்தல்வைரயப்பட்டு,
24அல்லதுஎன்ைறக்கும்நைலக்கஅைவகள்கருங்கல்லிேலஉளிெவட்டாகவும்,
ஈய எழுத்தாகவும் பத ந்தால் நலமாயருக்கும்.
25என்மீட்பர்உய ேராடிருக்க றார் என்றும்,
அவர்கைடச நாளில்பூமியன்ேமல்* ந ற்பார் என்றும்நான்அறந்தருக்க ேறன்.
26இந்தஎன்னுைடயேதால்முதலானைவஅழுகப்ேபானபன்பு,
நான்என்உடலுடன்இருந்துேதவைனப்பார்ப்ேபன்.
27அவைரநாேனபார்ப்ேபன்;
ேவேற கண்கள்அல்ல, என்கண்கேளஅவைரக்காணும்;
இந்தஏக்கத்தனால்என்உள்ளிருக்கும்உறுப்புகள்எனக்குள்ேசார்ந்துேபாக றது.
28காரியத்தன்காரணம்எனக்குள்கண்டுபடிக்கப்படும்ேபாது,
நாம்ஏன்அவைனத்துன்பப்படுத்துக ேறாம்என்றுநீங்கள்ெசால்லேவண்டியதாேம.
29பட்டயத்த ற்குப் பயப்படுங்கள்;
நயாயத்தீர்ப்புஉண்ெடன்கறைதநீங்கள்அறயேவண்டுேமன்று,
ேகாபமானதுபட்டயத்தனால்உண்டாகும்தண்டைனையவரவைழக்கும்”என்றான்.

* அத்த யாயம் 19:25 19:25 அல்லது, என்னுைடய கல்லைற ேமல், பூமியல் நீத மன்றத்தல் சாட்ச ெசால்ல

ந ற்பதுேபால், 31:14,உபாகமம் 19:16, சங்கீதம். 12:5, ஏசாயா 19:21
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அத்த யாயம் 20
ேசாப்பாரின்வார்த்ைதகள்

1அப்ெபாழுதுநாகமாத்தயனானேசாப்பார் மறுெமாழியாக:
2 “இதற்காக பதல்ெகாடுக்க என்ச ந்தைனகள்என்ைனஏவுகறதனால்
நான்வைரவாகச்ெசால்லுக ேறன்.
3ந ந்த த்ேதன்என்றுநான்கடிந்துெகாள்ளப்பட்டைதக் ேகட்ேடன்;
ஆனாலும்உணர்வனால்என்ஆவ மறுெமாழி ெசால்லஎன்ைனஏவுகறது.
4துன்மார்க்கனின்ெகம்பீரம்குறுகனதுஎன்பைதயும்,
மாயக்காரனின் சந்ேதாஷம்ஒருநமிடம்மாத்த ரம் ந ற்கும்என்பைதயும்,
5அவர்மனிதைனப்பூமியல்ைவத்தஆதகாலமுதல்
இப்படியருக்க றதுஎன்பைதயும்நீர்அறயீேரா?
6அவனுைடயேமன்ைமவானபரியந்தம்உயர்ந்தாலும்,
அவனுைடயதைலேமகங்கள்வைரஎட்டினாலும்,
7அவன்தன்மலத்ைதப்ேபாலஎன்ைறக்கும்அழிந்துேபாவான்;
அவைனக்கண்டவர்கள்,
அவன்எங்ேக? என்பார்கள்.
8அவன்ஒருகனைவப்ேபால் பறந்துேபாய்க் காணப்படாதவனாவான்;
இரவல்ேதான்றும்தரிசனத்ைதப்ேபால் பறக்கடிக்கப்படுவான்.
9அவைனப்பார்த்த கண்இனிஅவைனப்பார்ப்பதல்ைல;
அவன்இருந்தஇடம்இனிஅவைனக்காண்பதல்ைல.
10அவனுைடயபள்ைளகள்எளிைமயானவர்களின் சகாயத்ைதத் ேதடுவார்கள்;
அவன்பற த்தைதஅவன்*ைககள்தரும்பக்ெகாடுக்கேவண்டியதாகும்.
11 அவனுைடய எலும்புகள் அவனுைடய இளவயதன் பாவங்களினால்

நைறந்தருந்து,
அவனுடன்மண்ணிேலபடுத்துக்ெகாள்ளும்.
12ெபால்லாப்புஅவனுைடயவாய ேலஇனிைமயாயருப்பதால்,
அவன்அைதத்தன்நாவன்கீழ்அடக்க ,
13அைதவ டாமல்அடக்க ,
தன்வாய்க்குள்ேளைவத்துக்ெகாண்டிருந்தாலும்,
14அவனுைடயஆகாரம்அவன்குடல்களில்மாற ,
அவனுக்குள்வ ரியன்பாம்புகளின்வஷமாகப்ேபாகும்.
15அவன்வழுங்கனெசல்வத்ைதக்கக்குவான்;
ேதவன்அைதஅவனுைடயவயற்றலிருந்துெவளிேய தள்ளிவடுவார்.
16அவன்வ ரியன்பாம்புகளின்வஷத்ைதஉறஞ்சுவான்;
வ ரியனின்நாக்குஅவைனக்ெகால்லும்.
17 ேதனும் ெநய்யும் ஓடும் வாய்க்கால்கைளயும் ஆறுகைளயும் அவன்

காண்பதல்ைல.
18தான்ப ரயாசப்பட்டுத் ேதடினைதஅவன்வழுங்காமல்தரும்பக்ெகாடுப்பான்;
அவன்தரும்பக்ெகாடுக்க றதுஅவன்ெசல்வத்த ற்குச் சரியாயருக்கும்;
அவன்மகழ்ச்ச யல்லாதருப்பான்.
19அவன்ஒடுக்க , ஏைழகைளக்ைகவ ட்டு,
தான்கட்டாதவீட்ைடஅபகரித்தபடியனாலும்,
20தன்வயறுதருப்த அைடயாமல்இருந்ததனாலும்,
அவன்வரும்பனகாரியங்களில்அவனுக்குஒன்றும்இருப்பதல்ைல.
21அவனுைடயஆகாரத்தல்ஒன்றும்மீதயாவதல்ைல;
ஆைகயால்அவனுைடயெசல்வம்நைலநற்பதல்ைல.
22அவன்ேவண்டுெமன்கறபரிபூரணம்அவனுக்குவந்தபன்,
அவனுக்குேவதைனஉண்டாகும்;
சறுைமப்படுக றஒவ்ெவாருவருைடயைகயும்அவன்ேமல்வரும்.
23தன்வயற்ைறந ரப்பத்தக்கதுஇன்னும்அவனுக்குஇருந்தாலும்,
அவர் அவன்ேமல் தமது ேகாபத்தன் கடுைமைய வரவைழத்து, அவன்

சாப்படும்ேபாது,

* அத்த யாயம் 20:10 20:10அவனுைடயபலத்தைக
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அைதஅவன்ேமல்வரச்ெசய்வார்.
24இரும்புஆயுதத்த ற்குஅவன்தப்ப ேயாடினாலும்ெவண்கலஅம்புஅவைனஉருவ

எய்யும்.
25உருவனபட்டயம்அவன்சரீரத்ைதயும்,
மின்னுகறஅம்புஅவன்ஈரைலயும்உருவப்ேபாகும்;
பயங்கரங்கள்அவன்ேமல்வரும்.
26அவன்ஒளிக்கும்இடங்களில் காரிருள்அடங்கயருக்கும்;
அைணயாதெநருப்புஅவைனஎரிக்கும்;
அவன்கூடாரத்தல்மீதயாயருக்க றவன்பாடுஅநுபவப்பான்.
27வானங்கள்அவனுைடயகுற்றத்ைதெவளிப்படுத்த ,பூமிஅவனுக்குவேராதமாக

எழும்பும்.
28ெவள்ளத்தனால்அவனுைடயவீட்டின்சம்பத்துப்கைரந்துேபாய்வடும்;
ேதவனுைடய ேகாபம் ெவள்ளம் ேபால் அைவகள் ேமல் ஊற்றப்படும் கைரந்து

ேபாகும்.
29இதுேவேதவனால்துன்மார்க்கனுக்குக்கைடக்கும்பங்கும்,
அவனுைடயெசய்ைகக்குேதவனால்அவனுக்குவரும்பங்காகும்” என்றான்.

அத்த யாயம் 21
ேயாபுவன்வார்த்ைதகள்

1ேயாபு மறுெமாழியாக:
2 “என்வசனத்ைதக்கவனமாகக் ேகளுங்கள்;
இதுநீங்கள்என்ைனஆறுதல்ெசய்வதுேபாலஇருக்கும்.
3நான்ேபசப்ேபாக ேறன், சக த்தருங்கள்;
நான்ேபசனபன்பு ேகலிெசய்யுங்கள்.
4நான்மனிதைனப்பார்த்தாஅங்கலாய்க்க ேறன்?
அப்படியானாலும்என்ஆவ ேவதைனப்படாதருக்குமா?
5என்ைனக்கவனித்துப்பாருங்கள்,
அப்ெபாழுதுநீங்கள்ஆச்சரியப்பட்டு,
உங்கள்வாையக்ைகயால்ெபாத்த க்ெகாள்வீர்கள்.
6இைதநான்நைனக்கும்ேபாதுகலங்குக ேறன்;
நடுக்கம் என்சரீரத்ைதப் ப டிக்கும்.
7துன்மார்க்கர்முத ர்வயதுவைரஉயருடனிருந்து,
ஏன்வல்லவராகேவண்டும்?
8அவர்களுடன்அவர்கள்சந்ததயார்அவர்களுக்குமுன்பாகவும்,
அவர்கள்பள்ைளகள்அவர்கள்கண்களுக்குமுன்பாகவும்த டப்படுக றார்கள்.
9அவர்கள்வீடுகள்பயமில்லாமல்பத்த ரமாகஇருக்கும்;
ேதவனுைடயதண்டைனஅவர்கள்ேமல்வருகறதல்ைல.
10அவர்களுைடயஎருதுெபாலிந்தால்,வீணாய்ப்ேபாகாது;
அவர்களுைடயபசு சைனஅழியாமல் ஈனுகறது.
11 அவர்கள் தங்கள் குழந்ைதகைள ஒரு மந்ைதையப்ேபால ெவளிேய

ேபாகவடுகறார்கள்;
அவர்கள்பள்ைளகள்குதத்துவைளயாடுக றார்கள்.
12அவர்கள்தம்புைரயும்சுரமண்டலத்ைதயும்எடுத்துப் பாடி,
கன்னரத்தன்ஓைசக்குச் சந்ேதாஷப்படுக றார்கள்.
13அவர்கள்சமாதானமாய்தங்கள்நாட்கைளப் ேபாக்க ,
*ஒருெநாடிப்ெபாழுத ேலபாதாளத்தல்இறங்குகறார்கள்.
14அவர்கள்ேதவைனேநாக்க : எங்கைளவ ட்டுவலகயரும்,
உம்முைடயவழிகைளஅறயவரும்பவல்ைல;
15சர்வவல்லைமயுள்ளேதவைனநாம்ஆராத க்கஅவர்யார்?
அவைர ேநாக்க ெஜபம்ெசய்வதனால்நமக்குபலன்என்னஎன்கறார்கள்.
16ஆனாலும்அவர்கள்வாழ்வுஅவர்கள்ைகயலிருக்காது;
துன்மார்க்கரின்ஆேலாசைனஎனக்குத்தூரமாயருப்பதாக.

* அத்த யாயம் 21:13 21:13 சமாதானம்
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17எத்தைனேவகமாகதுன்மார்க்கரின்வளக்குஅைணந்துேபாகும்;
அவர்தமதுேகாபத்தனால் ேவதைனகைளப்பக ர்ந்துெகாடுக்கும்ேபாது,
அவர்கள்ஆபத்துஅவர்கள்ேமல்வரும்.
18அவர்கள்காற்றன்தைசயலிருக்கறதுரும்ைபப்ேபாலவும்,
ெபருங்காற்றுபறக்கடிக்க ற பதைரப்ேபாலவும்இருக்க றார்கள்.
19 ேதவன் அவனுைடய அக்க ரமத்ைத அவனுைடய பள்ைளகளுக்கு ைவத்து

ைவக்கறார்;
அவன்உணர்வைடயும்வதத்தல்அைதஅவனுக்குப்பலிக்கச்ெசய்க றார்.
20அவனுைடயஅழிைவஅவனுைடயகண்கள்காணும்,
சர்வவல்லைமயுள்ளேதவைனகடுங்ேகாபத்ைதகுடிப்பான்.
21அவனுைடயமாதங்களின்ெதாைககுைறக்கப்படும்ேபாது,
அவனுக்குப் ப றகு அவனுைடய வீட்ைடப்பற்ற அவனுக்கு இருக்கும்

வருப்பெமன்ன?
22உயர்ந்ேதாைர நயாயந்தீர்க்க ற ேதவனுக்குஅறைவஉணர்த்தயாராலாகும்?
23ஒருவன்ந ர்வாகத்துடனும்சுகத்துடனும்வாழ்ந்துகுைறயற்றெபலனுள்ளவனாய்

இறக்க றான்.
24அவனுைடயஉடல்ெகாழுப்பால்நைறந்தருக்க றது,
அவனுைடயஎலும்புகளில்ஊன்உறுதயாயருக்க றது.
25ேவெறாருவன்ஒருநாளாவதுசந்ேதாஷத்துடன்சாப்ப டாமல்,
மனேவதைனயுடன்இறக்க றான்.
26இருவரும்சமமாக மண்ணிேலபடுத்துக்ெகாள்ளுகறார்கள்;
புழுக்கள்அவர்கைளமூடும்.
27இேதா, நான்உங்கள்நைனவுகைளயும்,
நீங்கள் என்ைனப்பற்ற அநயாயமாகக் ெகாண்டிருக்கும் ஆேலாசைனகைளயும்

அற ேவன்.
28ப ரபுவன்வீடுஎங்ேக? துன்மார்க்கருைடயகூடாரம் எங்ேக?
என்றுெசால்லுகறீர்கள்.
29வழிய ேலநடந்து ேபாக றவர்கைளநீங்கள்ேகட்கவல்ைலயா,
அவர்கள்ெசால்லும்குற ப்புகைளநீங்கள்அறயவல்ைலயா?
30துன்மார்க்கன்ஆபத்துநாளுக்காகைவக்கப்படுக றான்;
அவனுைடயேகாபாக்கைனயன்நாளுக்காகெகாண்டுவரப்படுக றான்.
31அவனுைடயவழிையஅவனுைடயமுகத்த ற்குமுன்பாக எடுத்துக் காட்டுக றவன்

யார்?
அவனுைடயெசய்ைகக்குத்தக்க பலைனஅவனுக்குஈடுகட்டுக றவன்யார்?
32அவன்கல்லைறக்குக்ெகாண்டுவரப்படுக றான்;
அவனுைடயகல்லைறகாக்கப்பட்டிருக்கும்.
33பள்ளத்தாக்கன்புழுத மண்கள்அவனுக்குஇன்பமாயருக்கும்;
அவனுக்குமுன்னாகஅேனகமக்கள்ேபானதுேபால,
அவனுக்குப்பன்னாகஒவ்ெவாருவரும்அவ்வ டத்த ற்குச்ெசல்லுவார்கள்.
34நீங்கள்வீணாகஎனக்குஆறுதைலெசால்லுகறதுஎன்ன?
உங்கள்மறுெமாழிகளில்முழுவதும்ெபாய்இருக்க றது” என்றான்.

அத்த யாயம் 22
எலிப்பாஸின்வார்த்ைதகள்

1அப்ெபாழுதுேதமானியனானஎலிப்பாஸ்மறுெமாழியாக:
2 “ஒருமனிதன்வ ேவகயாயருந்து,
தனக்குத்தான் நன்ைமயாக இருக்க றதனால் ேதவனுக்கு நன்ைமயாக

இருப்பாேனா?
3நீர் நீத மானாயருப்பதனால் சர்வவல்லவருக்குநன்ைமயுண்டாகுேமா?
நீர்உம்முைடயவழிகைளஉத்தமமாக்குக றது
அவருக்குஆதாயமாயருக்குேமா?
4அவர்உமக்குப் பயந்துஉம்முடன்வழக்காடி,
உம்முடன்நயாயத்த ற்குவருவாேரா?
5உம்முைடயெபால்லாப்புெபரியதும்,
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உம்முைடயஅக்க ரமங்கள்முடிவல்லாதைவகளுமாகஇருக்க றதல்லேவா?
6காரணமில்லாமல்உம்முைடய சேகாதரர்ைகயல்அடகுவாங்க ,
ஏைழகளின்ஆைடகைளப்பற த்துக்ெகாண்டீர்.
7மிகுந்த தாகமுள்ளவனுக்குதண்ணீர்ெகாடுக்காமலும்,
பச த்தவனுக்குஆகாரம்ெகாடுக்காமலும் ேபானீர்.
8பலவானுக்ேக ேதசத்தல்இடமுண்டாயருக்க றது;
கனவான்அதல்குடிேயறனான்.
9வதைவகைளெவறுைமயாகஅனுப்பவ ட்டீர்;
தாய்தகப்பன்இல்லாதவர்களின்ைககள்முறக்கப்பட்டது.
10ஆைகயால்கண்ணிகள்உம்ைமச்சூழ்ந்தருக்க றது;
த டீெரன்றுஉமக்குவந்த பயங்கரம்உம்ைமக்கலங்கச்ெசய்க றது.
11நீர் பார்க்கமுடியாமலிருக்கஇருள்வந்தது,
ெபருெவள்ளம்உம்ைமமூடுகறது.
12ேதவன்பரேலாகத்தன்உன்னதங்களிலிருக்க றார்அல்லேவா?
நட்சத்த ரங்களின்உயரத்ைதப் பாரும்,அைவகள்எத்தைனஉயரமாயருக்க றது.
13நீர்: ேதவன்எப்படிஅறவார்,
இருளுக்குஅப்புறத்தலிருக்கறவர் நயாயம்வ சாரிக்கக்கூடுேமா?
14அவர் பார்க்காமலிருக்க ேமகங்கள்அவருக்குமைறவாயருக்க றது;
வானமண்டலங்களின் சக்கரத்த ேலஅவர்உலாவுக றார் என்றுெசால்லுகறீர்.
15அக்க ரமமனிதர்கள்ஆரம்பகாலத்தல்நடந்தபாைதையகவனித்துப்பார்த்தீேரா?
16காலம்வருமுன்ேனஅவர்கள்இறந்துேபானார்கள்;
அவர்களுைடயஅஸ்தபாரத்தன்ேமல்ெவள்ளம்புரண்டது.
17ேதவன்அவர்கள்வீடுகைளநன்ைமயால்ந ரப்ப யருந்தாலும்,
அவர்கள்அவைர ேநாக்க : எங்கைளவ ட்டுவலகும்,
சர்வவல்லவராேலஎங்களுக்குஎன்னஆகும்என்றார்கள்.
18ஆைகயால்துன்மார்க்கரின்ஆேலாசைனஎனக்குத்தூரமாயருப்பதாக.
19எங்கள்நைலைமஅழியாமல்,
அவர்களுக்கு மீதயானைதேயா ெநருப்பு எரித்தெதன்பைத நீத மான்கள் கண்டு

சந்ேதாஷப்படுக றார்கள்.
20குற்றமில்லாதவன்அவர்கைளப்பார்த்து ச ரிக்க றான்.
21நீர்அவருடன்பழக சமாதானமாயரும்;
அதனால்உமக்குநன்ைமவரும்.
22அவர்வாயலிருந்துபறந்த ேவதப்ப ரமாணத்ைதஏற்றுக்ெகாண்டு,
அவர் வார்த்ைதகைள உம்முைடய இருதயத்தல் ைவத்துக்ெகாள்ள

ேவண்டுக ேறன்.
23நீர் சர்வவல்லைமயுள்ளேதவனிடத்தல்மனந்தரும்பனால்,
தரும்பக் கட்டப்படுவீர்;அநீதையஉமதுகூடாரத்த ற்குத்தூரமாக்குவீர்.
24அப்ெபாழுதுதூைளப்ேபால்ெபான்ைனயும்,
ஆற்றுக்கற்கைளப்ேபால்ஓப்பீரின்தங்கத்ைதயும் ேசர்த்துைவப்பீர்.
25 அப்ெபாழுது சர்வவல்லவர் தாேம உமக்குப் பசும்ெபான்னும், உமக்குச்

சுத்தெவள்ளியுமாயருப்பார்.
26 அப்ெபாழுது சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவன் ேமல் மனமகழ்ச்ச யாயருந்து,

ேதவனுக்குேநராகஉம்முைடயமுகத்ைதஏெறடுப்பீர்.
27நீர்அவைர ேநாக்க வண்ணப்பம்ெசய்ய,அவர்உமக்குச்ெசவெகாடுப்பார்;
அப்ெபாழுதுநீர்உம்முைடயெபாருத்தைனகைளச்ெசலுத்துவீர்.
28நீர்ஒருகாரியத்ைததீர்மானித்தால்,அதுஉமக்குநைலவரப்படும்;
உம்முைடயபாைதகளில்ெவளிச்சம் ப ரகாச க்கும்.
29மனிதர்ஒடுக்கப்படும்ேபாதுத டப்படக்கடவர்கள்என்றுநீர்ெசால்ல,
தாழ்ந்ேதார் காப்பாற்றப்படுவார்கள்.
30குற்றமில்லாதவைனயுங்கூடவடுவப்பார்;
உம்முைடயைககளின்சுத்தத்தனால்அவன்வடுவக்கப்படுவான்” என்றான்.

அத்த யாயம் 23
ேயாபுவன்வார்த்ைதகள்
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1ேயாபு மறுெமாழியாக:
2 “இன்ைறயதனமும்என்அங்கலாய்ப்புமுரட்டுத்தனமாக எண்ணப்படுகறது;
என்தவப்ைபவ ட என்வாைதகடினமானது.
3நான்அவைரஎங்ேக கண்டுசந்த க்கலாம் என்பைதஅற ந்தால்நலமாயருக்கும்;
அப்ெபாழுதுநான்அவர்இருக்ைகக்குமுன்பாகவந்துேசர்ந்து,
4என்நயாயத்ைதஅவருக்குமுன்பாகவரிைசயாகைவத்து,
காரியத்ைதநரூப க்கும்வார்த்ைதகளால்என்வாையந ரப்புேவன்.
5அவருைடயமறுெமாழிகைளநான்அறந்து,
அவர் எனக்குச்ெசால்வைதஉணர்ந்துெகாள்ளுேவன்.
6அவர்தம்முைடயமகாவல்லைமயனால்என்னுடன்வழக்காடுவாேரா?
அவர்அப்படிச்ெசய்யாமல்என்ேமல்தையைவப்பார்.
7அங்ேக சன்மார்க்கன்அவருடன்வழக்காடலாம்;
அப்ெபாழுது என்ைன நயாயந்தீர்க்க றவரின் ைகக்கு என்ைறக்கும் வலக்க க்

காப்பாற்ற க்ெகாள்ேவன்.
8இேதா, நான்முன்ேனேபானாலும்அவர்இல்ைல;
பன்ேனேபானாலும்அவைரக்காணவல்ைல.
9இடதுபுறத்தல்அவர்ெசயல்பட்டும்அவைரப் பார்க்கவல்ைல;
வலதுபுறத்தலும்நான்அவைரக் பார்க்காமலிருக்கமைறந்தருக்க றார்.
10ஆனாலும்நான்ேபாகும்வழிையஅவர்அறவார்;
அவர் என்ைனச்ேசாத த்தபன்நான்ெபான்னாகவளங்குேவன்.
11என்கால்கள்அவர்அடிகைளப்பற்ற ப்ப டித்தது;
அவருைடயகட்டைளையவ ட்டுநான்வலகாமல்அைதக்ைகக்ெகாண்ேடன்.
12அவர்உதடுகளின்கற்பைனகைளவட்டுநான்பன்வாங்குவதல்ைல;
அவருைடயவாயன்வார்த்ைதகைள
எனக்குேவண்டியஆகாரத்ைதப் பார்க்கலும்அதகமாகக் காத்துக்ெகாண்ேடன்.
13அவேராெவன்றால்ஒேர மனமாயருக்க றார்;
அவைரத்தருப்பத்தக்கவர்யார்?
அவருைடயவருப்பத்தன்படிெயல்லாம்ெசய்வார்.
14எனக்குத ட்டமிட்டிருக்க றைதஅவர் நைறேவற்றுவார்;
இப்படிப்பட்டைவகள்இன்னும்அேநகம்அவரிடத்தல்உண்டு.
15ஆைகயால்அவருக்குமுன்பாகக் கலங்குக ேறன்;
நான்ச ந்த க்க றேபாது,அவருக்குப்பயப்படுக ேறன்.
16ேதவன்என்இருதயத்ைத ேசார்வைடயச்ெசய்தார்;
சர்வவல்லைமயுள்ளேதவன்என்ைனக்கலங்கச்ெசய்தார்.
17இருள்வராததற்குமுன்ேனநான்அழிக்கப்படாமலும்,
இருைளஅவர் எனக்குமைறக்காமலும் ேபானதனால்இப்படியருக்க ேறன்.

அத்த யாயம் 24
1சர்வவல்லைமயுள்ளேதவனுக்குக்காலங்கள்மைறக்கப்படாதருக்க,
அவைரஅற ந்தவர்கள்அவர் நயமித்த நாட்கைளஅறயாதருக்க றெதன்ன?
2ச லர் எல்ைலக்குற ப்புகைளமாற்ற ,
மந்ைதகைளப் பலாத்காரமாகக் ெகாண்டுேபாய் தங்கள் மந்ைதயல்

ேசர்க்க றார்கள்.
3தாய்தகப்பன்இல்லாதவர்களின்கழுைதையஓட்டிக்ெகாண்டுேபாய்,
வதைவயன்மாட்ைட ஈடாக எடுத்துக்ெகாள்ளுகறார்கள்.
4ேதசத்தல் சறுைமப்பட்டவர்கள்எல்ேலாரும்ஒளித்துக்ெகாள்ளுமளவுக்கு,
எளிைமயானவர்கைளவழிையவ ட்டுவலக்குகறார்கள்.
5 இேதா, அவர்கள் காட்டுக்கழுைதகைளப்ேபால இைரேதட அத காலேம தங்கள்

ேவைலக்குப் புறப்படுக றார்கள்;
வனாந்த ரப் பகுத தான் அவர்களுக்கும் அவர்கள் பள்ைளகளுக்கும் ஆகாரம்

ெகாடுக்கேவண்டும்.
6துன்மார்க்கருைடயவயலில்அவர்கள்அவனுக்காகஅறுவைடெசய்து,
அவனுைடயத ராட்ைசத்ேதாட்டத்தன்பழங்கைளச் ேசர்க்க றார்கள்.
7குளிரிேல ேபார்த்துக்ெகாள்ளுகறதற்குஒன்றும்இல்லாததனால்,
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உைடயல்லாமல்இரவுதங்க ,
8 மைலகளிலிருந்துவரும் மைழயல் நைனந்து, ஒதுங்க இடமில்லாததனால்

கன்மைலய ேலஒதுங்கக்ெகாள்ளுகறார்கள்.
9அவர்கேளா தகப்பனில்லாத பள்ைளையமுைலையவ ட்டுப்பற த்து,
தரித்த ரன்ேபார்த்துக்ெகாண்டிருக்க றைதஅடகுவாங்குகறார்கள்.
10அவைனஉைடயல்லாமல்நடக்கவும்,
பட்டினியாகஅரிக்கட்டுகைளச்சுமக்கவும்,
11தங்கள்மதல்களுக்குள்ேளெசக்காட்டவும்,
தாகமுள்ளவர்களாகஆைலயாட்டவும்ெசய்க றார்கள்.
12ஊரில்மனிதர் தவ க்க றார்கள்,
குற்றுய ராய்க்க டக்க றவர்களின்ஆத்துமாகூப்படுகறது;
என்றாலும், ேதவன்அவர்கள்வண்ணப்பத்ைதக்கவனிக்க றதல்ைல.
13அவர்கள்ெவளிச்சத்த ற்குவ ேராதமாக நடக்க றவர்களின்கூட்டத்தார்;
அவர்கள்அவருைடயவழிகைளஅறயாமலும்,
அவருைடயபாைதகளில் தங்காமலும்இருக்கறார்கள்.
14ெகாைலபாதகன்ெபாழுதுவடிக றேபாதுஎழுந்து,
ஏைழையயும் ேதைவயுள்ளவைனக்ெகான்று,
இரவுேநரத்த ேலதருடைனப்ேபால்த ரிக றான்.
15வபசாரனுைடயகண்மாைலமயங்குகற ேநரத்த ற்குக்காத்தருந்து:
என்ைனஒருவரும்பார்க்கமாட்டார்கள்என்றுமுகத்ைதமூடிக்ெகாள்ளுகறான்.
16அவர்கள்பகலில்அைடயாளம்பார்த்தவீடுகைளஇரவ ேலகன்னமிடுக றார்கள்;
அவர்கள்ெவளிச்சத்ைதஅறயமாட்டார்கள்.
17வடியுங்காலமும்அவர்களுக்குமரணஇருள்ேபால்இருக்க றது;
அப்படிப்பட்டவன்மரணஇருளின்பயங்கரத்துடன்பழகயருக்க றான்.
18நீேராட்டத்ைதப்ேபால ேவகமாகப் ேபாவான்;
ேதசத்தல்அவனுைடயபங்குசப க்கப்பட்டுப் ேபாக றதனால்,
அவனுைடயத ராட்ைசத்ேதாட்டங்களின்வழிையஇனிக்காண்பதல்ைல.
19வறட்ச யும்ெவப்பமும்உைறந்தமைழையஎரிக்கும்;
அப்படிேய பாதாளமானதுபாவ கைளஎரிக்கும்.
20அவைனப்ெபற்றகர்ப்பம்அவைனமறக்கும்;
புழுதருப்தயாகஅவைனத்தன்னும்;
அவன்அதன்பன்புநைனக்கப்படுவதல்ைல;
அக்க ரமமானதுபட்டமரத்ைதப்ேபாலமுற ந்துவழும்.
21பள்ைளெபறாத மலடியன்ெசல்வத்ைதஅழித்துவ ட்டு,
வதைவக்குநன்ைமெசய்யாமல்ேபாக றான்.
22தன்பலத்தனாேலவல்லவர்கைளத்தன்பலமாக்குகறான்;
அவன்எழும்புக றேபாதுஒருவனுக்கும்உயைரப்பற்ற ந ச்சயமில்ைல.
23ேதவன்அவனுக்குச்சுகவாழ்ைவக்கட்டைளய ட்டால்,
அதன்ேமல்உறுதயாக நம்ப க்ைகைவக்கறான்;
ஆனாலும் அவருைடய கண்கள் அப்படிப்பட்டவர்களின் வழிகளுக்கு

வேராதமாயருக்க றது.
24அவர்கள்ெகாஞ்சக்காலம்உயர்ந்தருந்து,
பார்க்காமற்ேபாய், தாழ்த்தப்பட்டு,
மற்றஎல்ேலாைரப்ேபாலும்அடக்கப்படுக றார்கள்;
கத ர்களின்நுனிையப்ேபாலஅறுக்கப்படுக றார்கள்.
25அப்படியல்ைலெயன்றுஎன்ைனப்ெபாய்யனாக்க ,
என்வார்த்ைதகைளப்ெபாய்யாக்கக்கூடியவன்யார்” என்றான்.

அத்த யாயம் 25
பல்தாதன்வார்த்ைதகள்

1அப்ெபாழுதுசூகயனானபல்தாத் மறுெமாழியாக:
2 “அதகாரமும் பயங்கரமும்அவரிடத்தல்இருக்க றது;
அவர்தமதுஉன்னதமானஇடங்களில் சமாதானத்ைதஉண்டாக்குகறார்.
3அவருைடயபைடகளுக்குத்ெதாைகயுண்ேடா?
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அவருைடயெவளிச்சம்யார்ேமல்உத க்காமலிருக்கறது?
4இப்படியருக்க,மனிதன்ேதவனுக்குமுன்பாக நீத மானாயருப்பதுஎப்படி?
ெபண்ணிடத்தல்ப றந்தவன்சுத்தமாயருப்பதுஎப்படி?
5சந்த ரைனஅண்ணாந்துபாரும்,அதுவும்ப ரகாச க்காமலிருக்கறது;
நட்சத்த ரங்களும்அவர் பார்ைவக்குச்சுத்தமானைவகள்அல்ல.
6 புழுவாயருக்க ற மனிதனும், பூச்ச யாயருக்க ற மனுமக்களும் எம்மாத்த ரம்”

என்றான்.

அத்த யாயம் 26
ேயாபுவன்வார்த்ைதகள்

1ேயாபு மறுெமாழியாக:
2 “ெபலனில்லாதவனுக்குநீஎப்படிஉதவெசய்தாய்?
ெபலனற்றைகையநீஎப்படிஆதரித்தாய்?
3நீஞானமில்லாதவனுக்குஎப்படிஉறுதுைணயாயருந்து,
ெமய்ப்ெபாருைளக்குறத்துஅறவத்தாய்?
4யாருக்குஅறைவப் ேபாத த்தாய்?
உன்னிடத்தலிருந்துபுறப்பட்டஆவ யாருைடயது?
5தண்ணீரின்கீழ்இறந்தவர்களுக்கும்,
அவர்களுடன்தங்குகறவர்களுக்கும்தத்தளிப்புஉண்டு.
6அவருக்குமுன்பாகப் பாதாளம்ெதரியும்வ தத்தல்த றந்தருக்க றது;
நரகம்மூடப்படாதருக்க றது.
7அவர்வடக்குமண்டலத்ைதெவட்டெவளிய ேலவ ரித்து,
பூமிையஅந்தரத்த ேலெதாங்கைவக்க றார்.
8அவர்தண்ணீர்கைளத்தம்முைடயகார்ேமகங்களில் கட்டிைவக்க றார்;
அதன்பாரத்தனால் ேமகம்க ழிக றதல்ைல.
9அவர்தமதுசங்காசனம்ந ற்கும்ஆகாயத்ைதபலப்படுத்த ,
அதன்ேமல்தமதுேமகத்ைதவ ரிக்க றார்.
10அவர்தண்ணீர்கள்ேமல்சுழற்ச வட்டம்அைமத்தார்;
ெவளிச்சமும்இருளும்முடியும்வைரஅப்படிேயஇருக்கும்.
11அவருைடயகண்டிப்பனால்வானத்தன்தூண்கள்அத ர்ந்துதத்தளிக்கும்.
12அவர்தமதுவல்லைமயனால்சமுத்த ரக்ெகாந்தளிப்ைபஅமரச்ெசய்து,
தமதுஞானத்தனால்அதன்மூர்க்கத்ைதஅடக்குகறார்.
13தமதுஆவயனால்வானத்ைதஅலங்கரித்தார்;
அவருைடயைகெநளிவானசர்ப்ப நட்சத்த ரத்ைதஉண்டாக்கயது.
14இேதா,இைவகள்அவருைடயபைடப்பல்கைடசயானைவகள்,
அவைரக்குற த்துநாங்கள்ேகட்டதுஎவ்வளவுெகாஞ்சம்;
அவருைடயவல்லைமயன்இடிமுழக்கத்ைதஅற ந்தவன்யார்” என்றான்.

அத்த யாயம் 27
1ேயாபு பன்னும்தன்ப ரசங்கவாக்கயத்ைதத்ெதாடர்ந்துெசான்னது:

2 “என்சுவாசம் என்னிலும்,
ேதவன்தந்தஆவ என்மூக்கலும்இருக்கும்வைர,
3என்உதடுகள்அநீதையச்ெசால்வதுமில்ைல;
என்நாக்குெபாய் ேபசுவதுமில்ைலெயன்று,
4என்நயாயத்ைதத்தள்ளிவடுக ற ேதவனும்,
என் ஆத்துமாைவக் கசப்பாக்குக ற சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவனுைடய

ஜீவைனக்ெகாண்டுெசால்லுக ேறன்.
5 நீங்கள் ேபசுக றது நீதெயன்று நான் ஒத்துக்ெகாள்வது எனக்குத்

தூரமாயருப்பதாக;
என்ஆவ ப ரியும்வைர என்உத்தமத்ைதஎன்ைனவட்டுவலக்கமாட்ேடன்.
6என்நீதையஉறுதயாகப் ப டித்தருக்க ேறன்;
அைத நான் வ ட்டுவ டமாட்ேடன்; நான் உய ேராடிருக்கும்வைர என் இருதயம்

என்ைனநந்த க்காது.
7என்பைகவன்ஆகாதவைனப்ேபாலவும்,
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எனக்குவ ேராதமாக எழும்புக றவன்அக்க ரமக்காரைனப்ேபாலவும்இருப்பானாக.
8அக்க ரமக்காரன்ெபாருைளத் ேதடிைவத்தருந்தாலும்,
ேதவன்அவனுைடயஆத்துமாைவஎடுத்துக்ெகாள்ளும்ேபாது*,
அவனுைடயநம்ப க்ைகயனால்லாபம் என்ன?
9ஆபத்துஅவன்ேமல்வரும்ேபாது,
ேதவன்அவனுைடயகூப்படுதைலக் ேகட்பாேரா?
10அவன்சர்வவல்லைமயுள்ளேதவன்ேமல்மனமகழ்ச்ச யாயருப்பாேனா?
அவன்எப்ெபாழுதும் ேதவைனத்ெதாழுதுெகாண்டிருப்பாேனா?
11ேதவனுைடயகரத்தன்க ரிையையக்குறத்துஉங்களுக்குேபாத ப்ேபன்;
சர்வவல்லவரிடத்தல்இருக்க றைதநான்மைறக்கமாட்ேடன்.
12 இேதா, நீங்கள் எல்ேலாரும் அைதக் கண்டிருந்தும், நீங்கள் இத்தைன வீண்

எண்ணங்ெகாண்டிருக்க றதுஎன்ன?
13ெபால்லாதமனிதனுக்குேதவனிடத்தலிருந்துவருகறபங்கும்,
ெகாடூரக்காரர் சர்வவல்லவரால்அைடக ற பங்கும்என்னெவனில்,
14அவனுைடயமகன்கள்ெபருகனால்பட்டயத்த ற்குஇைரயாவார்கள்;
அவனுைடயகர்ப்பப்ப றப்புகள்ஆகாரத்தனால்தருப்தயாவதல்ைல.
15அவனுக்குமீதயானவர்கள்ெசத்துப் புைதக்கப்படுவார்கள்;
அவர்களுைடயவதைவகளும்† புலம்புவதல்ைல.
16அவன்புழுதையப்ேபாலப் பணத்ைதக்குவத்துக்ெகாண்டாலும்,
மண்ைணப்ேபாலஆைடகைளச் சம்பாத த்தாலும்,
17அவன்சம்பாத த்தைதநீத மான்உடுத்த க்ெகாண்டு,
குற்றமில்லாதவன்அவன்பணத்ைதப் பக ர்ந்துெகாள்ளுவான்.
18அவனுைடயவீடுசலந்த ப்பூச்ச கட்டினவீட்ைடப்ேபாலவும்,
காவல்காக்க றவன்ேபாட்டகுடிைசையப் ேபாலாகும்.
19அவன்ஐசுவரியவானாகத்தூங்கக்க டந்து,
ஒன்றும் இழந்துவ டாமல் ேபானாலும், அவன் தன் கண்கைளத் தறக்கும்ேபாது

ஒன்றுமில்லாதருக்கும்.
20ெவள்ளத்ைதப்ேபால பயங்கள்அவைனவாரிக்ெகாண்டுேபாகும்;
இரவுேநரத்தல்ெபருங்காற்றுஅவைனஅடித்துக்ெகாண்டுேபாகும்.
21க ழக்குக்காற்றுஅவைனத்தூக்கக்ெகாண்டுேபாக,அவன்ேபாய்வடுவான்;
அதுஅவைனஅவனுைடயஇடத்தலிருந்துதள்ளிக்ெகாண்டுேபாகும்.
22அவருைடயைகக்குத்தப்ப ேயாடப் பார்ப்பான்
ஆனால்அைதஅவன்ேமல்வரச்ெசய்துஅவைனத்தப்பவ டாதருப்பார்;.
23மக்கள்அவைனப்பார்த்துக்ைகெகாட்டி நைகத்து,
அவைனஅவனுைடயஇடத்ைதவ ட்டுவ ரட்டிவடுவார்கள்.

அத்த யாயம் 28
1ெவள்ளிக்குவைளயும்இடம்உண்டு,
ெபான்னுக்குப்புடமிடும்இடமுமுண்டு.
2இரும்புமண்ணிலிருந்துஎடுக்கப்படும்;
ெசம்பு கற்களில்உருக்க எடுக்கப்படும்.
3மனிதன்அந்தகாரத்தலும்மரணஇருளிலும்இருக்க றகற்கைளக்
கைடசவைரஆராய்ந்துேதடி,
இருளுக்கும்அங்ேகமுடிவுண்டாக்குகறான்.
4கடக்கமுடியாததும்நைலயாததுமானஆறுஎழும்பனாலும்,
உைழப்பாளியானவன்அைதமனிதரால்வற்ற ப்ேபாகைவத்துச்ெசல்லுகறான்.
5பூமியன்ேமல்ஆகாரம்வைளயும்;
அதன்கீழிடங்களிலிருக்க றைவகேளா,
ெநருப்பால்மாறனதுேபாலிருக்கும்.
6அதன்கற்களில்இந்த ரநீலம்வைளயும்;
அதன்ெபாடியல்ெபான்ெபாடிகளும்உண்டாயருக்கும்.
7ஒருவழியுண்டு,அதுஒருபறைவக்கும்ெதரியாது;
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கழுகன்கண்ணும்அைதக்கண்டதல்ைல;
8ெகாடியமிருகங்களின்கால்கள்அதல்படவல்ைல;
சங்கம்அைதக்கடந்ததல்ைல.
9அவன்தன்ைககைளக்கற்பாைறயன்ேமல்நீட்டி,
மைலகைளேவருடன்புரட்டுக றான்.
10கன்மைலகளுக்குள்ளும்நீர்க்கால்கைளெவட்டுகறான்;
அவனுைடயகண்வைலயுயர்ந்த எல்லாவற்ைறயும்காணும்.
11ஒருதுளியும் கச யாதபடிஆறுகைளஅைடக்க றான்;
மைறவ டத்தலிருக்கறைதெவளிச்சத்த ேலெகாண்டுவருகறான்.
12ஆனாலும்ஞானம்கண்ெடடுக்கப்படுவதுஎங்ேக?
புத்த வைளகறஇடம் எது?
13அதன்வைலமனிதனுக்குத்ெதரியாது;
அதுமக்கள்வாழ்க ற ேதசத்த ேலகைடக்க றதல்ைல.
14ஆழமானது: அதுஎன்னிடத்தல்இல்ைலெயன்கறது;
சமுத்த ரமானதும்,அதுஎன்னிடத்தல்இல்ைலெயன்கறது.
15அதற்குஈடாகத் தங்கத்ைதக்ெகாடுக்கவும்,
அதற்குக்க ரயமாகெவள்ளிையநறுக்கவும்முடியாது.
16ஓப்பீரின்தங்கமும்,வைலேயறப்ெபற்ற ேகாேமதகமும்,
இந்த ரநீலக்கல்லும்அதற்குஈடல்ல.
17ெபான்னும்பளிங்கும்அதற்குஒப்பல்ல;
பசும்ெபான்ஆபரணங்களுக்குஅைதமாற்றமுடியாது.
18பவளத்ைதயும்ஸ்படிகத்ைதயும்அத்துடன்ஒப்ப ட்டுப் ேபசக்கூடாது;
முத்துகைளவ டஞானத்தன்வைலஉயர்ந்தது.
19எத்த ேயாப்ப யாவன்புஷ்பராகம்அதற்குந கரல்ல;
பசும்ெபான்னும்அதற்குச் சரியல்ல.
20இப்படியருக்க,ஞானம்எங்ேகயருந்துவரும்;
புத்த தங்கும்இடம் எங்ேக?
21அதுஉயருள்ளஅைனவருைடயகண்களுக்கும்ஒளித்தும்,
ஆகாயத்துப் பறைவகளுக்குமைறந்தும்இருக்கறது.
22 நாசமும்*, மரணமும், நாங்கள் எங்கள் காதுகளினாேலமாத்த ரம் அதன்

கீர்த்தையக் ேகட்ேடாம் என்கறது.
23ேதவேனாஅதன்வழிையஅறவார்,
அதுஇருக்கும்இடம்அவருக்ேகெதரியும்.
24அவர்பூமியன்கைடசமுைனகைளப்பார்த்து,
வானங்களின்கீழ்இருக்க றைதெயல்லாம் காண்கறார்.
25அவர்காற்றுக்குஅதன்எைடையநயமித்து,
தண்ணீருக்குஅதன்அளைவக்கணக்க ட்டு,
26 மைழக்குத் த ட்டத்ைதயும், இடிமுழக்கத்துடன் கூடிய மின்னலுக்கு வழிையயும்

ஏற்படுத்துகறார்.
27அவர்அைதப் பார்த்துக்கணக்க ட்டார்;
அைதஆராய்ந்துஆயத்தப்படுத்த ,
28மனிதைனேநாக்க : இேதா,ஆண்டவருக்குப்பயப்படுவேதஞானம்;
ெபால்லாப்ைபவ ட்டுவலகுவேத புத்த என்றார்” என்றுெசான்னான்.

அத்த யாயம் 29
1பன்னும்ேயாபு தன்ப ரசங்கவாக்கயத்ைதத்ெதாடர்ந்துெசான்னது:

2 “கடந்துேபானவருடங்களிலும், ேதவன்என்ைனக்காப்பாற்றவந்த நாட்களிலும்
எனக்குஉண்டாயருந்தஒழுங்குஇப்ெபாழுதுஇருந்தால்நலமாயருக்கும்.
3அப்ெபாழுதுஅவர்தீபம் என்தைலயன்ேமல்ப ரகாச த்தது;
அவர்அருளினெவளிச்சத்தனால்இருைளக்கடந்துேபாேனன்.
4ேதவனுைடயஇரகச யச்ெசயல்என்வீட்டின்ேமல்இருந்தது.
5அப்ெபாழுதுசர்வவல்லைமயுள்ளேதவன்என்னுடன்இருந்தார்;
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என்பள்ைளகள்என்ைனச்சூழ்ந்தருந்தார்கள்.
6என்பாதங்கைளநான்ெநய்யனால்கழுவ ேனன்;
கன்மைலகளிலிருந்துஎனக்காக எண்ெணய்நத ேபாலஓடிவந்தது;
அந்தச்ெசல்வநாட்களின்ஒழுங்குஇப்ேபாதருந்தால்நலமாயருக்கும்.
7நான்பட்டணவீதயன்வாசலுக்குள்புறப்பட்டுப்ேபாய்,
வீதயல்என்இருக்ைகையப் ேபாடும்ேபாது,
8வாலிபர் என்ைனக்கண்டுஒளித்துக்ெகாள்வார்கள்;
முத ேயார் எழுந்துநற்பார்கள்.
9ப ரபுக்கள் ேபசுக றைதநறுத்த ,
ைகயால்தங்கள்வாையப்ெபாத்த க்ெகாள்வார்கள்.
10ெபரிேயாரின் சத்தம்அடங்க ,
அவர்கள்நாக்குஅவர்கள்ேமல்வாேயாடுஒட்டிக்ெகாள்ளும்.
11என்ைனக்ேகட்ட காதுஎன்ைனப்பாக்கயவான்என்றது;
என்ைனக்கண்டகண்எனக்குச் சாட்ச ய ட்டது.
12முைறயடுகறஏைழையயும், த க்கற்ற பள்ைளையயும்,
உதவயற்றவைனயும்காப்பாற்ற ேனன்.
13 அழிந்துேபாக இருந்தவனுைடய ஆசீர்வாதம் என்ேமல் வந்தது; வதைவயன்

இருதயத்ைதக்ெகம்பீரிக்கச் ெசய்ேதன்.
14நீதையஅணிந்துெகாண்ேடன்;
அதுஎன்ஆைடயாயருந்தது;
என்நயாயம்எனக்குச் சால்ைவயும்தைலப்பாைகயுமாகஇருந்தது.
15நான்குருடனுக்குக்கண்ணும்,
சப்பாணிக்குக்காலாகவும்இருந்ேதன்.
16நான்எளியவர்களுக்குத்தகப்பனாகஇருந்து,
நான்அறயாதவழக்ைகஆராய்ந்துபார்த்ேதன்.
17நான்அநயாயக்காரருைடயகைடவாய்ப் பற்கைளஉைடத்து,
அவர்கள்பற த்தைதஅவர்கள்பற்களிலிருந்துபடுங்க ேனன்.
18என்கூட்டிேலநான்வாழ்ந்தருப்ேபன்;
என்நாட்கைளமணைலப்ேபாலப்ெபருகச்ெசய்ேவன்என்ேறன்.
19என்ேவர் தண்ணீர்களின்ஓரமாகப் படர்ந்தது;
என்கைளயன்ேமல்பனிஇரவுமுழுவதும்தங்கயருந்தது.
20என்மகைமஎன்னில்ெசழித்ேதாங்க ,
என்ைகயலுள்ளஎன்வல்புதுப்ெபலன்ெகாண்டது.
21எனக்குச்ெசவெகாடுத்துக்காத்தருந்தார்கள்;
என்ஆேலாசைனையக் ேகட்டுமவுனமாயருந்தார்கள்.
22என்ேபச்சுக்குப் ேபசாமலிருந்தார்கள்;
என்வசனம்அவர்கள்ேமல்மைழத்துளியாகவழுந்தது.
23மைழக்குக்காத்தருக்க றதுேபால்எனக்குக்காத்தருந்து,
பன் மாரிக்கு ஆைசயுள்ளவர்கள்ேபால தங்கள் வாைய ஆெவன்று

தறந்தருந்தார்கள்.
24நான்அவர்கைளப்பார்த்து ச ரிக்கும்ேபாது,
அவர்கள் துணிகரங்ெகாள்ளவல்ைல; என் முகக்கைளைய மாறைவக்கவும்

இல்ைல.
25அவர்கள்வழியல்ேபாக எனக்குவருப்பமாகும்ேபாது,
நான்தைலவனாய்அமர்ந்து,
பைடக்குள் ராஜாைவப்ேபாலவும்,
துக்க த்தவர்கைளத் ேதற்றுகறவனாகவும்இருந்ேதன்.

அத்த யாயம் 30
1 “இப்ேபாேதா என்ைனவடஇளவயதுள்ளவர்கள்என்ைனேகலிெசய்க றார்கள்;
இவர்களுைடய தகப்பன்கைள நான் என் மந்ைதையக் காக்கும் நாய்களுடன்

ைவக்கவுங்கூடெவட்கப்பட்டிருப்ேபன்.
2 வயது முத ர்ந்ததனாேல ெபலனற்றுப்ேபான அவர்கள் ைககளினால் எனக்கு

என்னஉதவயருந்தது.
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3குைறச்சலினாலும்பசயனாலும்அவர்கள்வாடி,
அதகநாட்களாய்ெவறுைமயானெவட்டெவளிக்குஓடிப்ேபாய்,
4ெசடிகளுக்குள்இருக்கறதைழகைளப்படுங்குவார்கள்;
காட்டுெசடிகளின்க ழங்குகள்அவர்களுக்குஆகாரமாயருந்தது.
5அவர்கள்மனிதர்களின்நடுவலிருந்துதுரத்தப்பட்டார்கள்;
தருடைனத்துரத்துகறதுேபால்:
தருடன்தருடன்என்றுஅவர்கைளத்துரத்தவ ட்டார்கள்.
6அவர்கள்பள்ளத்தாக்குகளின்ெவடிப்புகளிலும்,
பூமியன்குைககளிலும், கன்மைலகளிலும் ேபாய்குடியருந்தார்கள்.
7ெசடிகளுக்குள்ளிருந்துகதற ,முட்ெசடிகளின்கீழ்ஒதுங்கனார்கள்.
8அவர்கள்மூடரின்மக்களும், தகுதயல்லாதவரின் பள்ைளகளும்,
ேதசத்தலிருந்துதுரத்தப்பட்டவர்களுமாகஇருந்தார்கள்.
9ஆனாலும்இப்ேபாதுநான்அவர்களுக்குப்பாட்டும் பழெமாழியும்ஆேனன்.
10என்ைனமிகவும்ெவறுத்து, எனக்குத்தூரமாக ,
என்முகத்த ற்குமுன்பாகத்துப்பத் தயங்காதருக்க றார்கள்.
11நான்கட்டினகட்ைடஅவர்அவழ்த்து,
என்ைனச்சறுைமப்படுத்தனதனால்,
அவர்களும்கடிவாளத்ைதஎன்முகத்த ற்குமுன்பாகஉதறவ ட்டார்கள்.
12வலதுபுறத்தல்வாலிபர் எழும்ப , என்கால்கைளத்தவற வழைவத்து,
தங்கள்ேகடானவழிகைளஎனக்குேநராகஆயத்தப்படுத்துகறார்கள்.
13என்பாைதையக்ெகடுத்து, என்ஆபத்ைதப்ெபருகச்ெசய்க றார்கள்;
அதற்குஅவர்களுக்குஉதவ ெசய்க றவர்கள் ேதைவயல்ைல.
14ெபரியவழிையஉண்டாக்க ,
தாங்கள்ெகடுத்தவழியல்புரண்டுவருகறார்கள்.
15பயங்கரங்கள்என்ேமல்தரும்பவருகறது,
அைவகள்காற்ைறப்ேபால என்ஆத்துமாைவப்பன்ெதாடருக றது;
என்ெசழித்தவாழ்வுஒருேமகத்ைதப்ேபால்கடந்துேபானது.
16ஆைகயால்இப்ேபாதுஎன்ஆத்துமா என்னில் ேசார்ந்துேபானது;
உபத்த ரவத்தன்நாட்கள்என்ைனப்ப டித்துக்ெகாண்டது.
17இரவுேநரத்த ேலஎன்எலும்புகள்துைளக்கப்பட்டு,
என்நரம்புகளுக்குஇைளப்பாறுதல்இல்லாதருக்க றது.
18வயாதயன்கடுைமயனால்என்உைடமாற ப்ேபானது;
அதுஎன்அங்கயன்கழுத்துப்பட்ைடையப்ேபால,
என்ைனச்சுற்ற க்ெகாண்டது.
19ேசற்ற ேலதள்ளப்பட்ேடன்;
புழுத க்கும் சாம்பலுக்கும்ஒப்பாேனன்.
20ேதவேனஉம்ைமேநாக்க க்கூப்படுக ேறன்;
நீர் எனக்குபதல்ெகாடுக்காமலிருக்கறீர்;
ெகஞ்ச ந ற்க ேறன், என்ேமல்பாராமுகமாயருக்க றீர்.
21என்ேமல் ேகாபமுள்ளவராக மாறனீர்;
உம்முைடயகரத்தன்வல்லைமயால்என்ைனவேராத க்க றீர்.
22நீர் என்ைனத்தூக்க , என்ைனக்காற்ற ேலபறக்கவ ட்டு,
என்ைனப்பயத்தனால்அழிந்துேபாகச் ெசய்க றீர்.
23 வாழ்ேவார் அைனவருக்கும் குறக்கப்பட்ட தங்கும் இடமாகய மரணத்தற்கு

என்ைனஒப்புக்ெகாடுப்பீர் என்றுஅற ேவன்.
24ஆனாலும்நான்எந்தஒருவைனஅவன்ஆபத்த ேலதவக்கைவத்ததும்,
25துன்பப்படுக றவைனப்பார்த்துஅவனுக்காக நான்அழாதருந்ததும்,
ஏைழக்காக என்ஆத்துமா கவைலப்படாதருந்ததும்உண்டானால்,
அவர் என்வண்ணப்பத்த ற்குஇடங்ெகாடாமல்,
எனக்குவ ேராதமாகத் தமதுைகையநீட்டுவாராக.
26நன்ைமக்காகக் காத்தருந்த எனக்குத்தீைமவந்தது;
ெவளிச்சம்வருெமன்றுபார்த்துக்ெகாண்டிருந்தஎனக்குஇருள்வந்தது.
27என்உள்ளம்ெகாத த்து,
அைமதல்இல்லாதருக்க றது;உபத்த ரவநாட்கள்என்ேமல்வந்தது.
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28ெவயல்படாதருந்தும், நான்கறுகறுத்துஅைலக ேறன்;
நான்சைபயலிருந்துஎழுந்தருக்கும்ேபாதுஅலறுக ேறன்.
29நான்தீக்ேகாழிகளுக்குச் சேகாதரனும்,
நரிகளுக்குத் ேதாழனுமாேனன்.
30என்ேதால்என்ேமல்கறுத்துப்ேபானது;
என்எலும்புகள்ெவப்பத்தனால்காய்ந்துேபானது.
31என்சுரமண்டலம்புலம்பலாகவும்,
என்கன்னரம்அழுகறவர்களின் சத்தமாகவும்மாறன.

அத்த யாயம் 31
1என்கண்களுடன்உடன்படிக்ைகெசய்த நான்
ஒருகன்னிைகயன்ேமல்நைனவாகஇருப்பெதப்படி?
2அப்ெபாழுதுஉன்னதங்களிலிருந்துேதவன்அளிக்கும் பங்கும்,
உன்னதத்தலிருந்து சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவன் ெகாடுக்கும் பங்கும்

கைடக்குேமா?
3மாறுபாடானவனுக்குஆபத்தும்,
அக்க ரமக்காரருக்குதண்டைனயுமல்லேவா கைடக்கும்.
4அவர் என்வழிகைளப்பார்த்து,
என்நைடகைளெயல்லாம் கணக்கடுகறார்அல்லேவா?
5நான்மாையய ேலநடந்ேதேனா,
என்கால்தவறுெசய்ய ேவகமானேதா என்று,
6சரியானதராச ேல ேதவன்என்ைனநறுத்து,
என்உத்தமத்ைதஅறவாராக.
7என்நைடகள்வழிையவ ட்டுவலகனதும்,
என்இருதயம்என்கண்கைளப்பன்ெதாடர்ந்ததும்,
ஏதாகலும்ஒருகுற்றம்என்ைககளில்ஒட்டிக்ெகாண்டதும்இருந்தால்,
8அப்ெபாழுதுநான்வைதத்தைத ேவெறாருவன்சாப்படுவானாக;
என்பய ர்கள் ேவர்இல்லாமல் ேபாகக்கடவது.
9என்மனம்எந்தப்ெபண்ணின்ேமல்மயங்க ,
அடுத்தவனுைடயவாசைலநான்எட்டிப் பார்த்தருந்தால்,
10அப்ெபாழுதுஎன்மைனவ ேவெறாருவனுக்குமாவைரப்பாளாக;
ேவறுமனிதர்அவள்ேமல் சாய்வார்களாக.
11அதுதவறு,அதுநயாயாத பத களால்வ சாரிக்கப்படும்குற்றமாேம.
12அதுபாதாளம்வைர எரிக்கும்
ெநருப்பாய் என்வைளச்சல்கைளெயல்லாம்அழிக்கும்.
13என்ேவைலக்காரேனா, என்ேவைலக்காரிேயா, என்னுடன்வழக்காடும்ேபாது,
அவர்கள்நயாயத்ைதநான்அசட்ைடெசய்தருந்தால்,
14ேதவன்எழும்பும்ேபாது, நான்என்னெசய்ேவன்;
அவர்வ சாரிக்கும்ேபாது, நான்அவருக்குதரும்ப என்னபதல்ெசால்லுேவன்.
15தாயன்கர்ப்பத்தல்என்ைனஉண்டாக்கயவர்
அவைனயும்உண்டாக்கனார்அல்லேவா?
ஒேரவ தமானகர்ப்பத்தல்எங்கைளஉருவாக்கனார்அல்லேவா?
16ஏைழகள்வரும்பயைதநான்ெகாடுக்காமலிருந்து,
வதைவயன்கண்ணீரினால்கண்கைளப்பூத்துப்ேபாகைவத்து,
17தாய்தகப்பனில்லாத பள்ைளஎன்ஆகாரத்தல் சாப்ப டாமல்,
நான்ஒருவனாய்ச் சாப்ப ட்டதுண்ேடா?
18 என் சறுவயதுமுதல் அவனுைடய தகப்பனிடத்தல் வளர்வதுேபால என்னுடன்

வளர்ந்தான்;
நான் என் தாயன் கர்ப்பத்தல் ப றந்ததுமுதல் அப்படிப்பட்டவர்கைள ைகப டித்து

நடத்த ேனன்.
19ஒருவன்உைடயல்லாததனால்மடிந்துேபாக றைதயும்,
ஏைழக்குஅணியஆைடயல்லாதருக்க றைதயும்நான்கண்டேபாது,
20அவன்என்ஆட்டுேராமக் கம்பளியனாேலஅனல்ெகாண்டதனால்,
அவனுைடயஇருதயம்என்ைனப்புகழாதருந்ததும்,
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21ஒலிமுகவாசலில்எனக்குச்ெசல்வாக்குஉண்ெடன்றுநான்கண்டு,
த க்கற்றவனுக்குவேராதமாக என்ைகையநீட்டினதும்உண்டானால்,
22என்ைகேதாள்பட்ைடயலிருந்துவலக ,
என்ைகயன்எலும்புமுற ந்துேபாவதாக.
23ேதவன்தண்டிப்பார் என்றும்,
அவருைடயமகைமக்குமுன்நற்கமுடியாதுஎன்றும்,
எனக்குப்பயங்கரமாயருந்தது.
24நான்ெபான்னின்ேமல்என்நம்ப க்ைகையைவத்து,
தங்கத்ைதப்பார்த்து:
நீ என்ஆதரவுஎன்றுநான்ெசான்னதும்,
25என்ெசல்வம்அதகெமன்றும்,
என்ைகக்குஅதகமாக கைடத்தெதன்றும்நான்மக ழ்ந்ததும்,
26சூரியன்ப ரகாச க்கும்ேபாதும்,அல்லதுசந்த ரன்மகைமயாகச்ெசல்லும்ேபாதும்,
நான்அைதேநாக்க :
27என்மனம்இரகச யமாக மயங்க ,
என்வாய்என்ைகையமுத்தம்ெசய்ததுண்டானால்,
28இதுவும்நயாயாத பத களால்வ சாரிக்கப்படத்தக்கஅக்க ரமமாயருக்கும்;
அதனால்உன்னதத்தலிருக்கற ேதவைனமறுதலிப்ேபேன.
29என்பைகவனுைடயஆபத்த ேலநான்மக ழ்ந்து,
ெபால்லாப்புஅவனுக்குநடந்தேபாதுமக ழ்ந்தருந்ேதேனா?
30அவன்உயருக்குச் சாபத்ைதக்ெகாடுக்கவரும்ப ,
வாயனால்பாவம்ெசய்யநான்இடங்ெகாடுக்கவல்ைல.
31அவனுைடயஇனத்தார்களில்தருப்தயாகாதவைனக்காண்பப்பவன்யாெரன்று
என்கூடாரத்தன்மனிதர் ெசால்லமாட்டார்கேளா?
32அந்நயர்வீதய ேலஇரவுதங்கனதல்ைல;
வழிப்ேபாக்கனுக்குஎன்வாசல்கைளத்தறந்ேதன்.
33நான்ஆதாைமப்ேபால என்மீறுதல்கைளமூடி,
என்அக்க ரமத்ைதஎன்மடிய ேலஒளித்துைவத்ேதேனா?
34மிகுதயானஎன்மக்கள்கூட்டத்த ற்குநான்பயந்ததனாலாவது,
மக்கள்ெசய்யும்இகழ்ச்ச என்ைனஅத ர்ச்ச யைடயச்ெசய்ததனாலாவது,
நான்ேபசாதருந்து,வாசற்படிையவ ட்டுப் புறப்படாதருந்ேதேனா?
35ஆ, என்வழக்ைகக் ேகட்க றவன்ஒருவன்இருந்தால்நலமாயருக்கும்;
இேதா, சர்வவல்லவர் எனக்குபதல்அருளிச்ெசய்யவும்,
என்எத ராளி தன்வழக்ைகஎழுத க்ெகாடுக்கவும்எனக்குவருப்பமுண்டு.
36அைதநான்என்ேதாளின்ேமல்ைவத்து,
எனக்குக்க ரீடமாகஅணிந்துெகாள்ேவேன.
37அவனுக்குநான்என்நைடகைளத்ெதாைகெதாைகயாகக் காண்பத்து,
ஒருப ரபுைவப்ேபாலஅவனிடத்தல் ேபாேவன்.
38எனக்குவ ேராதமாக என்ெசாந்தபூமிகூப்படுக றதும்,
அதன்வரப்புகள்கூடஅழுகறதும்,
39கூலிெகாடுக்காமல்நான்அதன்பலைனச் சாப்ப ட்டு,
பய ரிட்டவர்களின்ஆத்துமாைவஉபத்த ரவப்படுத்தனதும்உண்டானால்,
40அதல்ேகாதுைமக்குப் பதலாகமுள்ளும்,
வாற்ேகாதுைமக்குப் பதலாகக் கைளயும் முைளக்கட்டும்” என்றான். ேயாபன்

வார்த்ைதகள்முடிந்தது.

அத்த யாயம் 32
எலிகூவன்வார்த்ைதகள்

1 ேயாபு தன் பார்ைவக்கு நீத மானாயருந்ததனால், அவனுக்கு அந்த மூன்று
மனிதரும் பதல் ெசால்லி முடித்தார்கள். 2 அதனால் ராமின் வம்சத்தானாகய
பூசயனாகய பரெகேயலின் மகன் எலிகூவுக்குக் ேகாபம் வந்தது, ேயாபு,
ேதவைனவடத் தன்ைனத்தான் நீத மானாக்கனதனால், அவன்ேமலும்
அவனுக்குக் ேகாபம் வந்தது. 3 ெகாடுக்கத்தக்க மறுெமாழி ேயாபன் மூன்று
நண்பர்களுக்கும் கைடக்காதருந்தும், அவர்கள் அவைனஆகாதவெனன்றுமுடிவு
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ெசய்ததால்,அவர்கள்ேமலும்அவனுக்குக் ேகாபம்வந்தது. 4அவர்கள் தன்ைனவட
வயது முத ர்ந்தவர்களானதனால், எலிகூ ேயாபன் வார்த்ைதகள் முடியும்வைர
காத்தருந்தான். 5அந்தமூன்றுமனிதரின்வாயலும்பதல்ப றக்கவல்ைலெயன்று
எலிகூ கண்டேபாது, அவனுக்குக் ேகாபம் வந்தது. 6 ஆதலால் பரெகேயலின்
மகன் எலிகூ என்னும் பூசயன் மறுெமாழியாக: நான் இளவயதுள்ளவன்,
நீங்கேளா வயதானவர்கள்; ஆைகயால் நான் பயந்து, என் கருத்ைத உங்களுக்கு
முன்பாக ெவளிப்படுத்த பயந்தருந்ேதன். 7 முத ேயார் ேபசட்டும், வயது
ெசன்றவர்கள் ஞானத்ைத அறவக்கட்டும் என்றருந்ேதன். 8ஆனாலும் மனிதரில்
ஒரு ஆவயுண்டு; சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவனுைடய சுவாசேம அவர்கைள
உணர்வுள்ளவர்களாக்கும். 9ெபரிேயாெரல்லாம்ஞானிகளல்ல;முத ேயாெரல்லாம்
நீதைய அறந்தவர்களுமல்ல. 10 ஆைகயால் நான் ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்;
நானும் என் கருத்ைத ெவளிப்படுத்துேவன் என்ேறன். 11 இேதா, உங்கள்
வசனங்கள் முடியும்வைர காத்தருந்ேதன்; நீங்கள் ெசால்ல முடிந்தைத ஆராய்ந்து
ேதடும்வைர, உங்கள் நயாயங்களுக்குச் ெசவெகாடுத்ேதன். 12 நான் உங்கள்
ெசால்ைலக் கவனித்ேதன்; ஆனாலும் இேதா, உங்களில் ேயாபுக்கு நயாயத்ைதத்
ெதரிவ த்து,அவருைடயவசனங்களுக்குஏற்றமறுெமாழி ெசால்லுகறவனில்ைல.
13 ஞானத்ைதக் கண்டுபடித்ேதாம் என்று நீங்கள் ெசால்லாதபடி பாருங்கள்;
மனிதனல்ல, ேதவேன அவைர ெவற்ற ெகாள்ளேவண்டும். 14 அவர்
என்ைனப்பார்த்துப் ேபசனதல்ைல; நீங்கள் ெசான்ன வார்த்ைதகளினால் நான்
அவருக்கு மறுெமாழி ெசால்வதுமில்ைல. 15 அவர்கள் கலங்க ப றகு மறுெமாழி
ெசால்லாதருக்க றார்கள்; அவர்களுக்குப் ேபச்சு நன்றுேபானது. 16 அவர்கள்
ேபசமாட்டார்களா என்று காத்தருந்ேதன்; ஆனாலும் அவர்கள் மறுெமாழி
ெகாடுக்காமலிருந்ததனால், 17 நானும் மறுெமாழியாக எனக்குத் ேதான்றயவைர
ெசால்லுேவன்; நானும் என் கருத்ைத ெவளிப்படுத்துேவன். 18 வார்த்ைதகள்
எனக்குள் நைறந்தருக்க றது; என் உள்ளத்தலுள்ள ஆவ என்ைன ெநருக்க
ஏவுகறது. 19 இேதா, என் உள்ளம் அைடக்கப்பட்டிருந்து, புது ேதால்ைபகைளேய
க ழிக்கும் புதுரசத்ைதப் ேபாலிருக்க றது. 20 நான் ஆறுதலைடயும்படி ேபசுேவன்;
என் உதடுகைளத் தறந்து மறுெமாழி ெசால்லுேவன். 21 நான் ஒருவனுைடய
முகத்ைதப் பார்க்காமலும், ஒரு மனிதனுக்கும் ஆைச வார்த்ைத ேபசாமலும்
இருப்ேபனாக. 22 நான் ஆைச வார்த்ைத ேபச அற ேயன்; ேபசனால் என்ைன
உண்டாக்கனவர் சீக்க ரமாக என்ைனஎடுத்துக்ெகாள்வார்.

அத்த யாயம் 33
1 “ேயாேப, என்நயாயங்கைளக் ேகளும்;
என்வார்த்ைதகளுக்ெகல்லாம்ெசவெகாடும்.
2இேதா, என்வாையஇப்ேபாதுத றந்ேதன்;
என்வாயலிருக்கறஎன்நாவானதுேபசும்.
3என்வார்த்ைதகள்என்இருதயத்தன்உண்ைமக்குஒத்தருக்கும்;
நான்அறந்தைதஎன்உதடுகள்சுத்தமாக ேபசும்.
4ேதவனுைடயஆவயானவர் என்ைனஉண்டாக்கனார்;
சர்வவல்லவருைடயசுவாசம் எனக்குஉய ர்ெகாடுத்தது.
5உம்மால்முடிந்தால்எனக்குமறுெமாழி ெகாடும்;
நீர்ஆயத்தப்பட்டுஎனக்குமுன்பாக நல்லும்.
6இேதா,உம்ைமப்ேபால நானும்ேதவனால்உண்டானவன்;
நானும்மண்ணினால்உருவாக்கப்பட்டவன்.
7இேதா, நீர் எனக்குப் பயப்பட்டுக்கலங்கத் ேதைவயல்ைல;
என்ைகஉம்ேமல்பாரமாயருக்காது.
8நான்என்காதாேல ேகட்க நீர் ெசான்னதும்,
நான்ேகள்வப்பட்டஉம்முைடயவார்த்ைதகளின் சத்தமும்என்னெவன்றால்:
9நான்மீறுதல்இல்லாதசுத்தமுள்ளவன்,
நான்குற்றமற்றவன், என்னில் பாவமில்ைல.
10இேதா, என்னில்அவர்குற்றம்கண்டுபடிக்கப்பார்க்க றார்,
என்ைனத்தமக்குஎத ரியாக நைனத்துக்ெகாள்ளுகறார்.
11அவர் என்கால்கைளத்ெதாழுவத்த ேலஅைடத்து,
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என்நைடகைளெயல்லாம் காவல்ைவக்கறார் என்றுெசான்னீர்.
12 இத ேல நீர் நீதயுள்ளவர் அல்லெவன்று உமக்கு மறுெமாழியாகச்

ெசால்லுக ேறன்;
மனிதைனவட ேதவன்ெபரியவராயருக்க றார்.
13அவர்தம்முைடயெசயல்கள்எல்லாவற்ைறயும்குறத்துக்
பதல் *ெசால்லவல்ைலெயன்றுநீர்அவருடன்ஏன்வழக்காடுக றீர்?
14ேதவன்ஒருமுைறெசால்லியருக்க றகாரியத்ைத
இரண்டாம்முைறபார்த்துமாற்றுகறவரல்லேவ.
15ஆழ்ந்ததூக்கம்மனிதர்ேமல்இறங்க ,
அவர்கள்படுக்ைகயன்ேமல்படுத்தருக்கும்ேபாது,
16 அவர் இரவு ேநரத்துத் தரிசனமான ெசாப்பனத்த ேல மனிதருைடய

காதுகளுக்குத்தாம்ெசய்யும்காரியத்ைதெவளிப்படுத்த ,
அைதஅவர்களுக்குவரும்தண்டைனயனாேலபயமுறுத்த ,
17மனிதன்தன்னுைடயெசயைலவ ட்டுநீங்கவும்,
மனிதருைடயெபருைமஅடங்கவும்ெசய்க றார்.
18இவ்வதமாகஅவனுைடயஆத்துமாைவப்படுகுழிக்கும்,
அவன்உயைரப் பட்டயெவட்டுக்கும்தப்புவக்க றார்.
19அவன்தன்படுக்ைகய ேலவாைதயனாலும்,
தன்எல்லா எலும்புகளிலும்கடுைமயானவயாதயனாலும்தண்டிக்கப்படுக றான்.
20அவன்உய ர்அப்பத்ைதயும்,
அவனுைடயஆத்துமாருச கரமானஆகாரத்ைதயும்ெவறுக்கும்.
21அவனுைடயஉடல்காணப்படாமல்அழிந்து,
மூடப்பட்டிருந்தஅவனுைடயஎலும்புகள்ெவளிப்படுக றது.
22 அவனுைடய ஆத்துமா பாதாளத்த ற்கும், அவனுைடய உய ர் மரணத்தற்கும்

ெநருங்குகறது.
23 ஆயரத்தல் ஒருவராக ய பரிந்துேபசுக ற ேதவ தூதனானவர் மனிதனுக்குத்

தம்முைடயந தானத்ைதஅறவப்பதற்கு,
அவனுக்குசாதகமாகஇருந்தாெரன்றால்,
24அவர்அவனுக்குஇரங்க ,அவன்படுகுழியல்இறங்காமல்இருக்க:
நீர்அவைனக்காப்பாற்றும்;
மீட்கும்ெபாருைளநான்கண்டுபடித்ேதன்என்பார்.
25 அப்ெபாழுது அவனுைடய உடல் வாலிபத்தல் இருந்தைதவ ட

ஆேராக்கயமைடயும்;
தன்இளவயதுநாட்களுக்குத்தரும்புவான்.
26அவன்ேதவைனேநாக்க வண்ணப்பம்ெசய்யும்ேபாது,
அவன் அவருைடய சமுகத்ைதக் ெகம்பீரத்துடன் பார்க்கும்படி அவர் அவன்ேமல்

ப ரியமாக ,
அந்தமனிதனுக்குஅவனுைடயநீதயன்பலைனக்ெகாடுப்பார்.
27அவன்மனிதைர ேநாக்க ப் பார்த்து:
நான்பாவம்ெசய்துெசம்ைமயானைதப் புரட்டிேனன்,
அதுஎனக்குப்பலன்ெகாடுக்கவல்ைல.
28என்ஆத்துமா படுகுழியல்இறங்காமல்இருக்க,
அவர்அைதகாப்பாற்றுவார்
ஆைகயால்என்உய ர்ெவளிச்சத்ைதக்காணும்என்றுெசால்லுவான்.
29இேதா, ேதவன்மனிதனுைடயஆத்துமாைவப்படுகுழிக்குவலக்குகறதற்கும்,
அவைனஉயருள்ேளாரின்ெவளிச்சத்தனாேலப ரகாச ப்பதற்கும்,
30அவர்இைவகைளெயல்லாம்அவனிடத்தல்பலமுைறநடப்ப க்க றார்.
31ேயாேப, நீர் கவனித்துஎன்ெசால்ைலக் ேகளும்;
நான்ேபசப்ேபாக ேறன், நீர் மவுனமாயரும்.
32ெசால்லேவண்டியநயாயங்கள்இருந்தெதன்றால்,
எனக்குப்பதல்ெகாடும்;
நீர் ேபசும்,உம்ைமநீத மானாக நரூப க்க எனக்குஆைசயுண்டு.
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33ஒன்றும்இல்லாதருந்தெதன்றால்நீர் என்ெசால்ைலக் ேகளும்,
மவுனமாயரும், நான்உமக்குஞானத்ைதப் ேபாத ப்ேபன்” என்றான்.

அத்த யாயம் 34
1பன்னும்எலிகூமறுெமாழியாக:

2 “ஞானிகேள, என்வார்த்ைதகைளக் ேகளுங்கள்;
அறவாளிகேள, எனக்குச்ெசவெகாடுங்கள்.
3வாயானதுஆகாரத்ைதருச பார்க்க றதுேபால,
காதானதுவார்த்ைதகைளச் ேசாத த்துப்பார்க்கும்.
4நமக்காக நயாயமானைதத்ெதரிந்துெகாள்ேவாமாக;
நன்ைமஇன்னெதன்றுநமக்குள்ேளஅற ந்துெகாள்ேவாமாக.
5ேயாபு: நான்நீத மான்;
ேதவன்என்நயாயத்ைதத்தள்ளிவ ட்டார் என்றும்,
6நயாயம் என்னிடத்தல்இருந்தும்நான்ெபாய்யெனன்றுஎண்ணப்படுக ேறன்;
மீறுதல்இல்லாதருந்தும்,
அம்பனால்எனக்குஇருந்தகாயம்ஆறாததாயருக்க றெதன்றும்ெசான்னாேர.
7ேயாைபப் ேபாலேவ, ேகலிெசய்வைததண்ணீைரப்ேபால்குடித்து,
8அக்க ரமக்காரருடன்ேசர்ந்துெகாண்டு,
துன்மார்க்கருடன்சுற்றுகறவன்யார்?
9எப்படிெயன்றால், ேதவன்ேமல்அன்புைவக்கறது
மனிதனுக்குப்பயன்அல்லஎன்றாேர.
10ஆைகயால்புத்த மான்கேள, எனக்குச்ெசவெகாடுங்கள்;
அநீத ேதவனுக்கும்,
சர்வவல்லைமயுள்ளேதவனுக்கும்தூரமாயருக்க றது.
11மனிதனுைடயெசயல்களுக்குஏற்பஅவனுக்குச் சரிக்கட்டி,
அவனவன்நடக்ைககளுக்குஏற்பஅவனவனுக்குப்பலனளிக்க றார்.
12ேதவன்அநயாயம்ெசய்யாமலும்,
சர்வவல்லைமயுள்ளேதவன்நீதையப் புரட்டாமலும்இருக்கறதுஉண்ைமேய.
13பூமியன்ேமல்மனிதனுக்குஅதகாரம்ெகாடுத்தவர்யார்?
உலகம்முழுவைதயும்ஒழுங்குபடுத்தனவர்யார்?
14அவர்தம்முைடயஇருதயத்ைதஅவனுக்குவேராதமாகத் தருப்பனாெரன்றால்,
அவனுைடய ஆவையயும் அவனுைடய சுவாசத்ைதயும் தம்மிடத்தல்

இழுத்துக்ெகாள்வார்.
15அப்படிேயஉய ரினங்கள்அைனத்தும்இறந்துேபாகும்,
மனிதன்மண்ணுக்குத்தரும்புவான்.
16உமக்குஉணர்வருந்தால்இைதக் ேகளும்,
என்வார்த்ைதகளின் சத்தத்ைதக் ேகளும்.
17நீதையப் பைகக்க றஒருவன்ஆளமுடியுேமா?
மகா நீத பரைரக்குற்றப்படுத்துவீேரா?
18ஒரு ராஜாைவப்பார்த்து,
நீெபால்லாதவன்என்றும்,அதபத கைளப்பார்த்து,
நீங்கள்அக்க ரமக்காரர் என்றும்ெசால்லமுடியுேமா?
19இப்படியருக்க, ப ரபுக்களின்முகத்ைதப்பார்க்காமலும்,
ஏைழையவ டெசல்வந்தைனஅதகமாக நைனக்காமலும்இருக்கறவைர ேநாக்க
இப்படிச்ெசால்லலாமா?
இவர்கள்எல்ேலாரும்அவர் கரங்களின்ெசயல்கேள.
20இப்படிப்பட்டவர்கள்உடேனஇறப்பார்கள்;
மக்கள்நடுஇரவல்கலங்க இறந்துேபாவார்கள்;
பார்க்காதைகயனால்பலவந்தர்அழிந்துேபாவார்கள்.
21அவருைடயகண்கள்மனிதருைடயவழிகைளேநாக்கயருக்க றது;
அவர்களுைடயநைடகைளெயல்லாம்அவர் பார்க்க றார்.
22அக்க ரமக்காரர் ஒளிந்துெகாள்ளக்கூடியஇருளுமில்ைல,
மரணஇருளுமில்ைல.
23மனிதன்ேதவனுடன்வழக்காடுவதற்கு
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அவர்அவன்ேமல்அதகமானெதான்ைறயும்சுமத்தமாட்டார்.
24ஆராய்ந்துமுடியாதவதத்தல்,
நயாயமாகஅவர்வல்லைமயுள்ளவர்கைளெநாறுக்க ,
ேவறுமனிதைரஅவர்கள்இடத்த ேலநறுத்துகறார்.
25அவர்களின்ெசயல்கைளஅவர்அற ந்தவர் என்பதனால்,
அவர்கள் நசுங்க ப்ேபாகும் அளவுக்கு இரவுேநரத்தல் அவர்கைள

அழித்துப்ேபாடுக றார்.
26அவர்கள்அவைரவ ட்டுப் பன்வாங்க
அவருைடயஎல்லாவழிகைளயும்உணர்ந்துெகாள்ளாமல் ேபானதனாலும்,
27எளியவர்களின் ேவண்டுதல்அவரிடத்தல் ேசரைவத்ததனாலும்,
சறுைமயானவனுைடயேவண்டுதைலேகட்க றஅவர்,
28எல்ேலாரும் பார்க்கும்படிஅவர்கைளத்துன்மார்க்கெரன்றுஅடிக்க றார்.
29மாயக்காரன்ஆளுைகெசய்யாமலும்,
மக்கள்ச க்க க்ெகாள்ளாமலும்,
30ஒருமக்களுக்காவதுஒருமனிதனுக்காவது,
அவர் சமாதானத்ைதஅருளினால்யார் கலங்கைவப்பான்?
அவர்தமதுமுகத்ைதமைறத்தால்அவைரப் பார்ப்பவன்யார்?
31நான்தண்டிக்கப்பட்ேடன்;
நான்இனிப் பாவம்ெசய்யமாட்ேடன்.
32நான்பார்க்காத காரியத்ைதநீர் எனக்குப் ேபாத யும்,
நான்அநயாயம்ெசய்ேதெனன்றால்,
நான்இனிஅப்படிச் ெசய்வதல்ைலஎன்றுேதவைனேநாக்க ச் ெசால்லமுடியுேம.
33நீர்அப்படிச் ெசய்யமாட்ேடன்என்கறதனால்,
உம்முடன் இருக்கறவர்களில் ஒருவைன உமக்குப் பதலாக அைதச்

ெசய்யச்ெசால்வீேரா?
நான்அல்ல, நீேர ெதரிந்துெகாள்ளேவண்டும்;
அல்லெவன்றால், நீர்அற ந்தருக்க றைதச்ெசால்லும்.
34ேயாபுஅறவல்லாமல் ேபசனார்;
அவர்வார்த்ைதகள்ஞானமுள்ளைவகள்அல்லெவன்று,
35புத்தயுள்ளமனிதர் என்சார்பாகப் ேபசுவார்கள்;
ஞானமுள்ளமனிதனும்எனக்குச்ெசவெகாடுப்பான்.
36அக்க ரமக்காரர் ெசான்னமறுெமாழிகளினால்
ேயாபுமுற்றும்முடிய ேசாத க்கப்படேவண்டியேத என்ஆைச.
37தம்முைடயபாவத்துடன்மீறுதைலச் ேசர்த்தார்;
அவர் எங்களுக்குள்ேளைகெகாட்டி,
ேதவனுக்கு வேராதமாகத் தம்முைடய வார்த்ைதகைள அதகமாகப் ேபசனார்”

என்றான்.

அத்த யாயம் 35
1பன்னும்எலிகூமறுெமாழியாக:

2 “என்நீத ேதவனுைடயநீதையவ டஉயர்ந்தெதன்று
நீர்ெசான்னதுநயாயம்என்றுநைனக்கறீேரா?
3நான்பாவயாகஇல்லாததனால்
எனக்குநன்ைமஎன்ன? பலன்என்ன? என்றுெசான்னீர்.
4 உமக்கும் உம்முடன் இருக்கற உம்முைடய நண்பனுக்கும் நான் பதல்

ெசால்லுக ேறன்.
5நீர்வானத்ைதஅண்ணாந்துபார்த்து,
உம்ைமவ டஉயரமாயருக்க றஆகாயமண்டலங்கைளக்கண்ேணாக்கும்.
6நீர் பாவம்ெசய்தால்அதனாேலஅவருக்குஎன்னநஷ்டம்?
உம்முைடயமீறுதல்கள்அதகமானாலும்,அதனாேலஅவருக்குஎன்னபாத ப்பு?
7நீர் நீத மானாயருந்தால்,அதனாேலஅவருக்குஎன்னகைடக்கும்?
அல்லதுஅவர்உம்முைடயைகயல்என்னலாபத்ைதப்ெபறுவார்?
8உம்முைடயபாவத்தனால்உம்ைமப்ேபான்றமனிதனுக்குநஷ்டமும்,
உம்முைடயநீதயனால்மனுமக்களுக்குலாபமும்உண்டாகும்.
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9அேநகரால் பலவந்தமாகஒடுக்கப்பட்டவர்கள்முைறய ட்டு,
வல்லவர்களுைடயபுயத்தனிமித்தம்அலறுகறார்கள்.
10பூமியன்மிருகங்கைளவ டஎங்கைளப்புத்த மான்களும்,
ஆகாயத்துப் பறைவகைளவ டஎங்கைளஞானவான்களுமாக்க ,
11என்ைனஉண்டாக்கனவரும்,
இரவலும் பாடல்பாட அருள்ெசய்க றவருமாகய என்ைன உருவாக்கன

கர்த்தராக ய ேதவன்எங்ேக என்றுேகட்பவன்ஒருவனுமில்ைல.
12அங்ேகஅவர்கள்ெபால்லாதவர்களின்ெபருைமயனாேலகூப்படுகறார்கள்;
அவேரா தரும்ப பதல்ெகாடுக்க றதல்ைல.
13ேதவன்வீண்வார்த்ைதகைளக் ேகட்கமாட்டார்,
சர்வவல்லைமயுள்ளேதவன்அைதக்கவனிக்கமாட்டார்.
14அவருைடயதரிசனம்உமக்குக்கைடக்க றதல்ைலஎன்றுநீர்ெசால்லுகறீேர;
ஆனாலும்நயாயத்தீர்ப்புஅவரிடத்தல்இருக்க றது;
ஆைகயால்அவருக்குக்காத்துக்ெகாண்டிரும்.
15இப்ேபாதுஅவருைடய ேகாபமானதுநயாயத்ைதமுற்றலும்வ சாரிக்காது;
அவர்இன்னும்ஒன்ைறயும்குைறயல்லாதமுைறயல்தண்டிக்கவல்ைல.
16ஆைகயால் ேயாபுவீணாய்த்தம்முைடயவாையத்த றந்து,
அறவல்லாதவார்த்ைதகைளஅதகமாகப் ேபசுக றார்” என்றான்.

அத்த யாயம் 36
1பன்னும்எலிகூ:

2 “நான்ேபசமுடியும்வைர சற்ேறெபாறும்;
இன்னும் ேதவனின் சார்பாக நான் ெசால்லேவண்டிய நயாயங்கைள உமக்குச்

ெசால்லிக்காண்பப்ேபன்.
3நான்தூரத்தலிருந்துஎன்ஞானத்ைதக்ெகாண்டுவந்து,
என்ைனஉண்டாக்கனவருைடயநீதையவளங்கச்ெசய்ேவன்.
4ெமய்யாகேவஎன்வார்த்ைதகள்ெபாய்யல்லாமல்இருக்கும்;
உம்முடன்ேபசுக றவன்அறவல்ேதறனவன்.
5இேதா, ேதவன்மகத்துவமுள்ளவர்,அவர்ஒருவைரயும்தள்ளிவ டமாட்டார்;
மனஉருக்கத்தலும்அவர்மகத்துவமுள்ளவர்.
6அவர்துன்மார்க்கைரப் பைழக்கவ டாதருக்க றார்;
சறுைமயானவர்களின்நயாயத்ைதவ சாரிக்க றார்.
7அவர்தம்முைடயகண்கைளநீத மான்கைளவ ட்டுவலக்காமல்,
அவர்கைளராஜாக்களுடன்சங்காசனத்தல்ஏறவும்,
உயர்ந்தஇடத்தல்என்ைறக்கும்அமர்ந்தருக்கவும்ெசய்க றார்.
8அவர்கள்வலங்குகள்ேபாடப்பட்டு,
உபத்த ரவத்தன்கயறுகளால்கட்டப்பட்டிருந்தாலும்,
9அவர்,அவர்களுைடயெசயல்கைளயும்,
அதகமானஅவர்களுைடயமீறுதல்கைளயும்அவர்களுக்குத்ெதரியப்படுத்த ,
10அக்க ரமத்ைதவ ட்டுத்தரும்பும்படிஅவர்கள்காது ேகட்க கடிந்துெகாள்ளுகறார்.
11அவர்கள்அடங்க அவைரஆராத த்தால்,
தங்கள்நாட்கைளநன்ைமயாகவும்,
தங்கள்வருடங்கைளச்ெசழிப்பானவாழ்வாகவும் ேபாக்குவார்கள்.
12அடங்கவல்ைலஎன்றால்பட்டயத்த ற்குஇைரயாக ,
ஞானம்அைடயாமல்இறந்துேபாவார்கள்.
13மாயமுள்ளஇருதயத்தார்* ேகாபத்ைதக்குவத்துக்ெகாள்ளுகறார்கள்;
அவர்கைளஅவர்கட்டிைவக்கும்ேபாதும் ேதவைனக்ெகஞ்ச க்கூப்படுவதல்ைல.
14அவர்கள்இளவயத ேலஇறந்துேபாவார்கள்;
இழிவானவர்களுக்குள்ேளஅவர்கள்இறப்பார்கள்.
15சறுைமப்பட்டவர்கைளஅவர் சறுைமக்குவலக்க ,
அவர்கள்ஒடுக்கப்பட்டிருக்கும்ேபாதுஅவர்கள்ெசவையத்த றக்க றார்.
16அப்படிேயஅவர்உம்ைமயும்ெநருக்கத்தலிருந்துவலக்க ,

* அத்த யாயம் 36:13 36:13இருதயத்தல்வசுவச க்காதவர்கள்
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இடுக்கமில்லாதவ சாலத்த ேலைவப்பார்;
உம்முைடயஉணவுப்பந்த ெகாழுைமயானபதார்த்தங்களால்நைறந்தருக்கும்.
17ஆகாதவன்ேமல்வரும்நயாயத்தீர்ப்பு நைறேவற்றப் பார்ப்பீர்;
நயாயமும்நீதயும்உம்ைமஆதரிக்கும்.
18கடுங்ேகாபம்உண்டாயருக்க றதனால்
அவர்உம்ைமஒருஅடியனால்அழித்துவ டாமலிருக்கஎச்சரிக்ைகயாயரும்;
அப்ெபாழுது மீட்கும் ெபாருைள அதகமாகக் ெகாடுத்தாலும் அதற்கு நீர்

தப்பமாட்டீர்.
19உம்முைடயெசல்வத்ைதஅவர்மத ப்பாேரா?
உம்முைடயெபான்ைனயும்,பூரணபராக்க ரமத்ைதயும்அவர்மத க்கமாட்டாேர.
20மக்கள்தங்கள்இடத்ைதவ ட்டுஅழிந்துேபாகச்ெசய்க றஇரைவவரும்பாதரும்.
21பாவத்ைதத்தரும்பவும்ெசய்யாமல்எச்சரிக்ைகயாயரும்;
உபத்த ரவத்ைதவ டஅக்க ரமத்ைதத்ெதரிந்துெகாண்டீேர.
22இேதா, ேதவன்தம்முைடயவல்லைமயல்உயர்ந்தருக்க றார்;
அவைரப் ேபால் ேபாத க்க றவர்யார்?
23அவருைடயவழியன்நயாயத்ைதவ சாரிக்கத்தகுந்தவன்யார்?
நீர்அநயாயம்ெசய்தீர் என்றுெசால்லத்தக்கவன்யார்?
24 மனிதர் ேநாக்க ப்பார்க்க ற அவருைடய ெசயல்கைள நீர் மகைமப்படுத்த

நைனயும்.
25எல்லா மனிதரும்அைதக்காண்கறார்கேள;
தூரத்தலிருந்துஅதுமனிதருக்குெவளிப்படுக றது.
26இேதா, ேதவன்மகத்துவமுள்ளவர்;
நாம்அவைரஅறயமுடியாது;
அவருைடயவருடங்களின்ெதாைகஎண்ணமுடியாதது.
27அவர் நீர்த்துளிகைளஅணுைவப்ேபாலஏறைவக்க றார்;
அைவகள்ேமகத்தலிருந்துமைழயாகெபாழிக றது.
28அைதேமகங்கள்ெபய்து,மனிதர்கள் ேமல்அதகமாகப்ெபாழிக றது.
29 ேமகங்கள் பரவுக றைதயும், அவருைடய கூடாரத்தலிருந்து எழும்பும்

குமுறல்கைளயும்அறயமுடியுேமா?
30இேதா,அதன்ேமல்தம்முைடயமின்னலின்ஒளிையபரப்புக றார்;
சமுத்த ரத்ைதஇருளால்மூடுகறார்.
31அைவகளால்மக்கைளதண்டிக்கறவரும்,
ஆகாரம்ெகாடுத்துகாப்பாற்றுகறவருமாயருக்க றார்.
32அவர்மின்னலின்ஒளிையத்தமதுைகக்குள்ேளமூடி,
அதுஎைவகைளெயல்லாம்அடிக்கேவண்டுெமன்றுகட்டைளயடுகறார்.
33அதனால்,அவர்ெசய்யநைனக்கறைதயும்,
புயல்எழும்பப்ேபாக றைதயும்,ஆடுமாடுகள்ெதரியப்படுத்தும்.

அத்த யாயம் 37
1 “இதனால்என்இருதயம்தத்தளித்து,
தன்னிடத்ைதவ ட்டுத்ெதற க்க றது.
2ேதவனுைடயசத்தத்தனால்உண்டாக றஅத ர்ச்சையயும்,
அவர்வாயலிருந்துபுறப்படுக றமுழக்கத்ைதயும்கவனமாகக் ேகளுங்கள்.
3அவர்வானத்தன்கீெழங்கும்அந்தத்ெதானிையயும்,
பூமியன்கைடயாந்தரங்கள்ேமல்அதன்மின்னைலயும்ெசல்லவடுகறார்.
4அதற்குப்பன்புஅவர் சத்தமாகமுழங்க ,
தம்முைடயமகத்துவத்தன்சத்தத்ைதக்குமுறச்ெசய்க றார்;
அவருைடய சத்தம் ேகட்கப்படும்ேபாதுஅைதத்தவ ர்க்கமுடியாது.
5ேதவன்தம்முைடய சத்தத்ைதஆச்சரியவ தமாகக்குமுறச்ெசய்க றார்;
நாம்வளங்கமுடியாதெபரிய காரியங்கைளஅவர்ெசய்க றார்.
6அவர்உைறந்தமைழையயும், கல்மைழையயும்,
தம்முைடயவல்லைமயன்ெபருமைழையயும்பார்த்து:
பூமியன்ேமல்ெபய்யுங்கள்என்றுகட்டைளயடுகறார்.
7தாம்உண்டாக்கனஎல்லாமனிதரும்தம்ைமஅறயேவண்டுெமன்று,
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அவர் எல்லா மனிதருைடயைககைளயும்முடக்க ப்ேபாடுக றார்.
8அப்ெபாழுதுகாட்டுமிருகங்கள்தங்கள்குைககளில் புகுந்து,
தங்கள்ெகப களில் தங்கும்.
9ெதற்ேகயருந்துசூறாவளியும்,
வடகாற்றனால்குளிரும்வரும்.
10தம்முைடயசுவாசத்தனால் ேதவன்குளிைரக்ெகாடுக்க றார்;
அப்ெபாழுதுதண்ணீரின்ேமற்பரப்புஉைறந்துேபாகும்.
11அவர் நீர்த்துளிகைளேமகத்தல்ஏற்ற ,
மின்னலினால்ேமகத்ைதச் ச தறைவக்க றார்.
12அவர்அைவகளுக்குக்கட்டைளயடுகறயாைவயும்,
அைவகள்பூச்சக்கரத்தல்நடப்ப க்கும்படி,
அவர் அைவகைளத் தம்முைடய ஞான ஆேலாசைனகளின்படிேய சுற்ற த்

த ரியைவக்க றார்.
13ஒன்றல்தண்டைனயாகவும்,ஒன்றல்தம்முைடயபூமிக்குஉபேயாகமாகவும்,
ஒன்றல்கருைபயாகவும்,அைவகைளவரச்ெசய்க றார்.
14ேயாேப,இதற்குச்ெசவெகாடும்;
தரித்துநன்றுேதவனுைடயஆச்சரியமானக ரிையகைளத்தயானித்துப்பாரும்.
15ேதவன்அைவகைளத்த ட்டமிட்டு,
தம்முைடய ேமகத்தன்மின்னைலமின்னச்ெசய்யும்வதத்ைதஅறவீேரா?
16ேமகங்கள்ெதாங்கும்படிைவக்கும்எைடையயும்,
பூரணஞானமுள்ளவரின்அற்புதமானெசய்ைககைளயும்,
17ெதன்றலினால்அவர்பூமிையஅைமக்கும்ேபாது,
உம்முைடயஆைடகள்ெவப்பமாயருக்கும்முைறையயும்அறவீேரா?
18 ெசய்யப்பட்ட கண்ணாடிையப்ேபால் ெகட்டியான ஆகாயமண்டலங்கைள நீர்

அவருடன்இருந்துவ ரித்தீேரா?
19அவருக்குநாம்ெசால்லக்கூடியைதஎங்களுக்குப் ேபாத யும்;
இருளின்காரணமாகமுைறதவற ப் ேபசுக ேறாம்.
20 நான் ேபசத்துணிந்ேதன் என்று யாராவது ஒருவன் அவருக்கு முன்பாகச்

ெசால்லமுடியுேமா?
ஒருவன்ேபசத்துணிந்தால்அவன்அழிக்கப்பட்டுப்ேபாவாேன.
21இப்ேபாதும்காற்றுவீச ஆகாயமண்டலங்களிலுள்ளமப்பு நீங்கச்ெசய்தருக்க ற

சமயத்தல்வடக்ேகயருந்துெபான்மயமானகத ர்கள்வருகறேபாது,
22 ஆகாயமண்டலத்த ேல ப ரகாச க்க ற சூரியைன முதலாய் ஒருவரும் ேநாக்க ப்

பார்க்கமுடியாேத;
ேதவனிடத்த ேலா பயங்கரமானமகத்துவமுண்டு.
23சர்வவல்லைமயுள்ளேதவைனநாம் கண்டுபடிக்கமுடியாது;
அவர்வல்லைமயலும்நயாயத்தலும்ெபருத்தவர்;
அவர்மகா நீத பரர்;
அவர்ஒடுக்கமாட்டார்.
24ஆைகயால்மனிதர்அவருக்குப் பயப்படேவண்டும்;
தங்கள் மனதல் ஞானிகளாயருக்க ற எவர்கைளயும் அவர் மத க்கமாட்டார்”

என்றான்.

அத்த யாயம் 38
ெயேகாவாவன்வார்த்ைதகள்

1அப்ெபாழுதுெயேகாவா: ெபருங்காற்றலிருந்துேயாபுக்குமறுெமாழியாக:
2 “அறவல்லாதவார்த்ைதகளினால்ஆேலாசைனையஇருளாக்குகறஇவன்யார்?
3இப்ேபாதும்மனிதைனப்ேபால்ஆைடையக்கட்டிக்ெகாள்;
நான்உன்ைனக்ேகட்ேபன்;
நீ எனக்குப் பதல்ெசால்
4நான்பூமிையஅஸ்தபாரப்படுத்துகறேபாதுநீ எங்ேகயருந்தாய்?
நீஅறவாளியானால்அைதச்ெசால்.
5அதற்குஅளவுகுறத்தவர்யார்?
அதன்ேமல்நூல்ேபாட்டவர்யார்?
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இைதநீஅற ந்தருந்தால்ெசால்.
6அதன்ஆதாரங்கள்எதன்ேமல் ேபாடப்பட்டது?
அதன்மூைலக்கல்ைலைவத்தவர்யார்?
7அப்ெபாழுதுவடியற்காலத்துநட்சத்த ரங்கள்ஒன்றாகப்பாடி,
ேதவமகன்கள்எல்ேலாரும்ெகம்பீரித்தார்கேள.
8கர்ப்பத்தலிருந்துபறக்க றதுேபால்கடல்புரண்டுவந்தேபாது,
அைதக்கதவுகளால்அைடத்தவர்யார்?
9 ேமகத்ைத அதற்கு ஆைடயாகவும், இருைள அதற்குப் புடைவயாகவும் நான்

உடுத்தனேபாதும்,
10நான்அதற்குஎல்ைலையக்குறத்து,
அதற்குத்தாழ்ப்பாள்கைளயும்கதவுகைளயும் ேபாட்டு:
11இதுவைரவா,மீற வராேத;
உன் அைலகளின் ெபருைம இங்ேக அடங்குவதாக என்று நான்

ெசால்லுகறேபாதும்நீ எங்ேகயருந்தாய்?
12தீயவர்கள்பூமியலிருந்துஅகற்ற ப்ேபாடுவதற்காக,
அதன்கைடச எல்ைலகைளப்ப டிக்க,
13உன்வாழ்நாளிேல எப்ேபாதாவதுநீஅத காைலக்குக்கட்டைளெகாடுத்து,
சூரியஉதயத்த ற்குஅதன்இடத்ைதக்காண்பத்ததுண்ேடா?
14பூமிமுத்தைரய டப்பட்ட களிமண்ேபால ேவேற ேதாற்றம்ெகாள்ளும்;
அைனத்தும்ஆைடஅணிந்தருக்க றதுேபாலக்காணப்படும்.
15துன்மார்க்கரின்ஒளிஅவர்கைளவ ட்டுஎடுபடும்;
ேமட்டிைமயான ைக முறக்கப்படும். 16 நீ சமுத்த ரத்தன் அடித்தளங்கள்வைர

புகுந்து,ஆழத்தன்அடியல்உலாவனதுண்ேடா?
17மரணவாசல்கள்உனக்குத்த றந்ததுண்ேடா?
மரணஇருளின்வாசல்கைளநீபார்த்ததுண்ேடா?
18நீபூமியன்வ சாலங்கைளஆராய்ந்துஅற ந்ததுண்ேடா?
இைவகைளெயல்லாம் நீஅற ந்தருந்தால்ெசால்.
19ெவளிச்சம்வாசமாயருக்கும்இடத்த ற்குவழிெயங்ேக?
இருள்குடிெகாண்டிருக்கும்இடெமங்ேக?
20அதன்எல்ைலஇன்னெதன்றுஉனக்குத்ெதரியுேமா?
அதன்வீட்டிற்குப்ேபாக ற பாைதையஅறந்தருக்க றாேயா?
21நீஅைதஅறயும்படிஅப்ேபாதுப றந்தருந்தாேயா?
உன்நாட்களின்எண்ணிக்ைகஅவ்வளவுெபரிேதா?
22உைறந்தமைழயன்க டங்குகளுக்குள்நீநுைழந்தாேயா?
கல்மைழயலிருக்கறக டங்குகைளப்பார்த்தாேயா?
23ஆபத்துவரும்காலத்தலும், கலகமும் ேபாரும்வரும்காலத்தலும்,
பயன்படுத்த நான்அைவகைளைவத்துைவத்தருக்க ேறன்.
24ெவளிச்சம்பரப்புக றதற்கும்,கீழ்காற்றுபூமியன்ேமல்வீசுவதற்கானவழிஎங்ேக?
25பாழும்ெவட்டெவளியுமானதைரையத்தருப்தயாக்க ,
இளம்ெசடிகளின்முைளகைளமுைளக்கைவப்பதற்கு,
26பூமிெயங்கும்மனிதர்குடியல்லாதஇடத்தலும்,
மனிதநடமாட்டமில்லாதவனாந்த ரத்தலும்மைழையப்ெபாழியச்ெசய்து,
27ெவள்ளத்தற்குநீர்க்கால்கைளயும்,
இடிமுழக்கங்களுடன்வரும்மின்னலுக்குவழிகைளயும்பகுத்தவர்யார்?
28மைழக்குஒருதகப்பனுண்ேடா? பனித்துளிகைளப்ப றப்ப த்தவர்யார்?
29உைறந்ததண்ணீர்யாருைடயவயற்றலிருந்துபுறப்படுக றது?
ஆகாயத்தன்உைறந்த பனிையப்ெபற்றவர்யார்?
30தண்ணீர்பனிக்கட்டியாக மைறந்து,
ஆழத்தன்முகம்ெகட்டியாகஉைறந்தருக்க றேத.
31அறுமீன்நட்சத்த ரத்தன்அழகன்ஒற்றுைமையநீஇைணக்கமுடியுேமா?
அல்லதுவண்மீன்குழுைவகைலப்பாேயா?
32நட்சத்த ரங்கைளஅதனதன்காலத்த ேலவரைவப்பாேயா?
துருவமண்டலத்தன் நட்சத்த ரத்ைதயும் அைதச் ேசர்ந்த நட்சத்த ரங்கைளயும்

வழிநடத்துவாேயா?
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33வானத்தன்அைமப்ைபநீஅறவாேயா?
அதுபூமிையஆளும்ஆளுைகையநீத ட்டமிடுவாேயா?
34ஏராளமானதண்ணீர்உன்ேமல்ெபாழியேவண்டும்என்று
உன்சத்தத்ைத ேமகங்கள்வைரஉயர்த்துவாேயா?
35நீ மின்னல்கைளவரவைழத்து,
அைவகள்புறப்பட்டுவந்து: இேதா,
இங்ேகயருக்க ேறாம் என்றுஉனக்குச்ெசால்லைவப்பாேயா?
36மைறவானஇடத்தல்ஞானத்ைதைவத்தவர்யார்?
உள்ளத்தல்புத்தையக்ெகாடுத்தவர்யார்?
37ஞானத்தனாேல ேமகங்கைளஎண்ணுபவர்யார்?
38தூசயானதுபரவலாகவும்,
மண்கட்டிகள்ஒன்ேறாெடான்றுஒட்டிக்ெகாள்ளவும்,
வானத்தன்ேமகங்களிலுள்ளதண்ணீைரப்ெபாழியச்ெசய்க றவர்யார்?
39நீ சங்கத்த ற்குஇைரையேவட்ைடயாடி,
40 சங்கக்குட்டிகள் தாங்கள் தங்கும் இடங்களிேல க டந்து குைகயல்

பதுங்கயருக்க றேபாது,
அைவகளின்ஆைசையத்தருப்தயாக்குவாேயா?
41காக்ைகக்குஞ்சுகள்ேதவைனேநாக்க க்கூப்ப ட்டு,
ஆகாரமில்லாமல்பறந்துஅைலகறேபாது,
அைவகளுக்குஇைரையச் ேசகரித்துக்ெகாடுக்க றவர்யார்?

அத்த யாயம் 39
1 “வைரயாடுகள்ப றக்கும்காலத்ைதஅறவாேயா?
மான்கள்குட்டிேபாடுக றைதக்கவனித்தாேயா?
2அைவகள்சைனப்பட்டிருந்துவருகறமாதங்கைளநீஎண்ணி,
அைவகள்பறக்கும்காலத்ைதஅறவாேயா?
3அைவகள்ேவதைனயுடன்குனிந்துதங்கள்குட்டிகைளப்ெபற்று,
தங்கள்ேவதைனகைளநீக்கவடும்.
4அைவகளின்குட்டிகள்பலத்து,வனத்த ேலவளர்ந்து,
அைவகளிடத்தல்தரும்பவராமல் ேபாய்வடும்.
5காட்டுக்கழுைதையத்தன்வருப்பத்த ற்குசுற்ற த்த ரியைவத்தவர்யார்?
அந்தக்காட்டுக்கழுைதயன்கட்டுகைளஅவழ்த்தவர்யார்?
6அதற்குநான்வனாந்த ரத்ைதவீடாகவும்,
உவர்நலத்ைததங்கும்இடமாகவும்ெகாடுத்ேதன்.
7அதுபட்டணத்தன்இைரச்சைலஅலட்சயம்ெசய்து,
ஓட்டுக றவனுைடயசத்தத்ைதமத க்க றதல்ைல.
8அதுமைலகளிேலதன்ேமய்ச்சைலக்கண்டுபடித்து,
எல்லாவதப் பச்ைசத் தாவரங்கைளயும் ேதடித்த ரியும்.
9காண்டாமிருகம்உன்னிடத்தல் ேவைலெசய்ய சம்மத க்குேமா?
அதுஉன்பண்ைணயல்இரவுதங்குேமா?
10வயலில்உழநீகாண்டாமிருகத்ைதக்கயறுேபாட்டு ஏரில்பூட்டுவாேயா?
அதுஉனக்குஇைசந்துேபாரடிக்குேமா?
11அதுஅதகெபலமுள்ளெதன்றுநீநம்ப அதனிடத்தல் ேவைலவாங்குவாேயா?
12உன்தானியத்ைதஅதுஉன்வீட்டில்ெகாண்டுவந்து,
உன்களஞ்சயத்தல் ேசர்க்கும்என்றுநீஅைதநம்புவாேயா?
13தீக்குருவகள்தங்கள்இறக்ைககைளஅடித்துஓடுகறஓட்டம்,
நாைர தன்இறக்ைககளாலும்இறகுகளாலும்பறக்க றதற்குச் சமானமல்லேவா?
14அதுதன்முட்ைடகைளத்தைரய ேலஇட்டு,அைவகைளமணலிேலஅனலுைறக்க

ைவத்துவ ட்டுப்ேபாய்,
15காலால்மித பட்டுஉைடந்துேபாகும்என்பைதயும்,
காட்டுமிருகங்கள்அைவகைளமித த்துவடும்என்பைதயும்நைனக்கறதல்ைல.
16அதுதன்குஞ்சுகள்தன்னுைடயதுஅல்லஎன்பதுேபால
அைவகைளப்பாதுகாக்காத கடினகுணமுள்ளதாயருக்கும்;
அைவகளுக்காகஅதற்குக்கவைலயல்லாததனால்அதுபட்டவருத்தம்வீணாகும்.
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17ேதவன்அதற்குப் புத்தையக்ெகாடுக்காமல்,
ஞானத்ைதவலக்கைவத்தார்.
18அதுஇறக்ைகவ ரித்துஎழும்பும்ேபாது,
குதைரையயும்அதன்ேமல்ஏறயருக்க றவைனயும்அலட்சயம்ெசய்யும்.
19குதைரக்குநீவீரியத்ைதக்ெகாடுத்தாேயா?
அதன்ெதாண்ைடயல்குமுறைலைவத்தாேயா?
20ஒருெவட்டுக்களிையமிரட்டுக றதுேபாலஅைதமிரட்டுவாேயா?
அதனுைடயமூக்கன்கைனப்பு பயங்கரமாயருக்க றது.
21அதுதைரய ேலஉைதத்து,
தன்பலத்தல்மக ழ்ந்து,ஆயுதங்கைளஅணிந்தவருக்குஎத ராகப் புறப்படும்.
22அதுகலங்காமலும், பட்டயத்த ற்குப் பன்வாங்காமலுமிருந்து,
பயப்படுதைலபுறக்கணிக்கும்.
23 அம்புகள் ைவக்கும் ைபயும், மின்னுகற ஈட்டியும், ேகடகமும் அதன்ேமல்

கலகலக்கும்ேபாது,
24கர்வமும்மூர்க்கமும்ெகாண்டுதைரையவழுங்கவடுகறதுேபால நைனத்து,
எக்காளத்தன்சத்தத்த ற்குபயப்படாமல்பாயும்.
25எக்காளம்ெதானிக்கும்ேபாதுஅதுந கெயன்றுகைனக்கும்;
யுத்தத்ைதயும், பைடத்தைலவரின்ஆர்ப்பரிப்ைபயும்,
ேசைனகளின்ஆரவாரத்ைதயும்தூரத்தலிருந்துேமாப்பம்ப டிக்கும்.
26உன்புத்தயனாேல ராஜாளி பறந்து,
ெதற்குதைசக்குேநராகத் தன்இறக்ைககைளவ ரிக்க றேதா?
27உன்கற்பைனயனாேலகழுகுஉயரப் பறந்து,
உயரத்த ேலதன்கூட்ைடக்கட்டுேமா?
28அதுகன்மைலயலும், கன்மைலயன்உச்சயலும்,
பாதுகாப்பானஇடத்தலும்தங்கயருக்கும்.
29அங்ேகயருந்துஇைரையேநாக்கும்;
அதன்கண்கள்தூரத்தலிருந்துஅைதப் பார்க்கும்.
30அதன்குஞ்சுகள்இரத்தத்ைதஉறஞ்சும்;
பணம்எங்ேகேயாஅங்ேக கழுகுேசரும்” என்றார்.

அத்த யாயம் 40
1பன்னும்ெயேகாவா ேயாபுக்குபதலாக:

2 “சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவனுடன் வழக்காடி அவருக்குப் புத்த ெசால்லுகறவன்
யார்?

ேதவன் ேபரில் குற்றம் கண்டுபடிக்க றவன் இைவகளுக்குப் பதல் ெசால்லட்டும்
என்றார்.

3அப்ெபாழுதுேயாபுெயேகாவாவுக்குமறுெமாழியாக:
4இேதா, நான்எளியவன்;
நான்உமக்குஎன்னபதல்ெசால்லுேவன்;
என்ைகயால்என்வாையப்ெபாத்த க்ெகாள்ளுக ேறன்.
5 நான் இரண்ெடாருமுைற ேபச ேனன்; இனி நான் மறுெமாழி ெகாடுக்காமலும்

ேபசாமலும்இருப்ேபன்என்றான்.
6அப்ெபாழுதுெயேகாவாெபருங்காற்றல்இருந்துேயாபுக்குபதல்ெசான்னார்.
7இப்ேபாதும்மனிதைனப்ேபால நீஆைடையக்கட்டிக்ெகாள்;
நான்உன்ைனக்ேகட்ேபன்;
நீ எனக்குபதல்ெசால்.
8நீ என்நயாயத்ைதஅவமாக்குவாேயா?
நீஉன்ைனநீதமானாக்க க்ெகாள்வதற்காக என்ேமல்குற்றஞ்சுமத்துவாேயா?
9ேதவனுைடயபலத்தைககைளப்ேபாலஉனக்குைககளுண்ேடா?
அவைரப்ேபாலஇடிமுழக்கமாகச் சத்தமிடமுடியுேமா?
10இப்ேபாதும்நீமுக்கயத்துவத்தாலும்மகத்துவத்தாலும்உன்ைனஅலங்கரித்து,
மகைமையயும்கனத்ைதயும்அணிந்துெகாண்டு,
11நீஉன்ேகாபத்தன்கடுைமையவீச ,
அகந்ைதயுள்ளவைனெயல்லாம் ேதடிப்பார்த்துதாழ்த்தவ ட்டு,
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12ெபருைமயுள்ளவைனெயல்லாம்கவனித்து,
அவைனப்பணியைவத்து,
துன்மார்க்கைரஅவர்கள்இருக்கறஇடத்த ேலமித த்துவடு.
13நீஅவர்கைளஏகமாகப் புழுதய ேலபுைதத்து,
அவர்கள்முகங்கைளமைறவானஇடத்த ேலகட்டிப்ேபாடு.
14அப்ெபாழுதுஉன்வலதுைகஉனக்குபாதுகாப்ைபக்ெகாடுக்கும்என்றுெசால்லி
நான்உன்ைனப்புகழுேவன்.
15இப்ேபாதும்ப ெகேமாத்ைத* நீ கவனித்துப்பார்;
உன்ைனஉண்டாக்கனதுேபாலஅைதயும்உண்டாக்க ேனன்;
அதுமாட்ைடப்ேபால் புல்ைலத்தன்னும்.
16இேதா,அதனுைடயெபலன்அதன்இடுப்பலும்,
அதன்வீரியம்அதன்வயற்றன்நரம்புகளிலும்இருக்க றது.
17அதுதன்வாைலக் ேகதுருமரத்ைதப்ேபால் நீட்டுக றது;
அதன்இடுப்பு நரம்புகள்பன்னிக்ெகாண்டிருக்க றது.
18அதன்எலும்புகள்ெகட்டியானெவண்கலத்ைதப்ேபாலவும்,
அதன்கால்கள்இரும்புக்கம்ப கைளப்ேபாலவும்இருக்க றது.
19அதுேதவனுைடயபைடப்புகளில்முதன்ைமயானஒருபைடப்பு,
அைதஉண்டாக்கனவர்அதற்குஒருபட்டயத்ைதயும்ெகாடுத்தார்.
20 காட்டுமிருகங்கள் அைனத்தும் வைளயாடுக ற மைலகள் அதற்கு ேமய்ச்சைல

வைளவக்கும்.
21அதுநழலுள்ளெசடிகளின்கீழும், நாணலின்மைறவலும்,
ேசற்றலும்படுத்துக்ெகாள்ளும்.
22தைழகளின்ந ழல்அைதமூடி, நதயன்தண்ணீர்கள்அைதச்சூழ்ந்துெகாள்ளும்.
23இேதா, நத புரண்டுவந்தாலும்அதுபயந்ேதாடாது;
ேயார்தான் நதயளவு தண்ணீர் அதன் முகத்தல் ேமாதனாலும் அது

அைசயாமலிருக்கும்.
24அதன்கண்கள்பார்த்தருக்கஅைதயார் ப டிக்கமுடியும்?
மூக்கணாங்கயறுேபாடஅதன்மூக்ைகயார்குத்தமுடியும்?

அத்த யாயம் 41
1 “லிவயாதாைன*தூண்டிைலக்ெகாண்டுப டிக்கமுடியுேமா?
அதன்நாக்ைகநீவடுகறகயற்றனாேலப டிக்கமுடியுேமா?
2அதன்மூக்ைகநார்க்கயறுேபாட்டுக்கட்டமுடியுேமா?
குறட்டினால்அதன்தாைடையஉருவக்குத்தமுடியுேமா?
3அதுஉன்ைனப்பார்த்துஅேநகவண்ணப்பம்ெசய்யுேமா?
உன்ைனேநாக்க ஆைசவார்த்ைதகைளச்ெசால்லுேமா?
4அதுஉன்னுடன்உடன்படிக்ைகெசய்யுேமா?
அைதஎல்லா நாட்களும்அடிைமப்படுத்துவாேயா?
5ஒருகுருவயுடன்வைளயாடுக றதுேபால்,
நீஅதனுடன்வைளயாடி,
அைதநீஉன்ெபண்களுக்குஅருகல்கட்டிைவப்பாேயா?
6மீனவர்கள்அைதப் ப டிக்கமுயற்ச ெசய்து,
அைதவயாபாரிகளுக்குப்பங்கடுவார்கேளா?
7நீஅதன்ேதாைலஅேநகஅம்புகளினாலும்,
அதன்தைலையஎறவல்ைலயங்களினாலும்எறவாேயா?
8அதன்ேமல்உன்ைகையப்ேபாடு,யுத்தத்ைதநைனத்துக்ெகாள்;
இனிஅப்படிச் ெசய்யத்துணியமாட்டாய்.
9இேதா,அைதப் ப டிக்கலாம் என்றுநம்பனவன்ேமாசம்ேபாய்,
அைதப் பார்த்தவுடேனவழுவான்அல்லேவா?
10அைதஎழுப்பக்கூடியைதரியவான்இல்லாதருக்க,
எனக்குமுன்பாக ந ற்பவன்யார்?
11தனக்குப்பதல்ெகாடுக்கப்படும்படி,முந்த எனக்குக்ெகாடுத்தவன்யார்?

* அத்த யாயம் 40:15 40:15 யாைனைய ேபான்ற ெபரிய மிருகம் * அத்த யாயம் 41:1 41:1 ெபரிய
த மிங்கலம்அ. முதைலயாகஇருக்கலாம்.
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வானத்தன்கீழுள்ளைவகள்எல்லாம் என்னுைடயைவகள்.
12அதன்உறுப்புகளும்,அதன்வீரியமும்,
அதன் உடல் இைசவன் அழகும் இன்னெதன்று நான் ெசால்லாமல்

மைறக்கமாட்ேடன்.
13அதுமூடியருக்க றஅதன்ேபார்ைவையக்எடுக்கக்கூடியவன்யார்?
அதன்இரண்டுதாைடகளின்நடுேவகடிவாளம் ேபாடத்தக்கவன்யார்?
14அதன் முகத்தன் கதைவத் த றக்கக்கூடியவன் யார்? சுற்றலுமிருக்க ற அதன்

பற்கள்பயங்கரமானைவகள்.
15 முத்தைரப் பத ப்புேபால அழுத்தங்ெகாண்டு அடர்த்தயாயருக்க ற அதன்

ேகடகங்களின்அைமப்புமகா ச றப்பாயருக்க றது.
16அைவகள்நடுேவகாற்றும்நுைழயமுடியாமல்
ெநருக்கமாகஅைவகள்ஒன்ேறாெடான்றுஇைணக்கப்பட்டிருக்க றது.
17அைவகள்ஒன்ேறாெடான்றுஒட்டிக்ெகாண்டு
இைணப ரியாமல்ப டித்துக்ெகாண்டிருக்க றது.
18அதுதும்மும்ேபாதுஒளிவீசும்,
அதன்கண்கள்சூரியஉதயத்தன்புருவங்கைளப்ேபாலஇருக்க றது.
19அதன்வாயலிருந்துஎரிக ற பந்தங்கள்புறப்பட்டு,
ெநருப்புப்ெபாற கள்பறக்கும்.
20ெகாத க்க ற சட்டியலும்ெகாப்பைரயலும்இருந்துபுறப்படுக றதுேபால,
அதன்மூக்கலிருந்துபுைகபுறப்படும்.
21அதன்சுவாசம் கரிகைளக்ெகாளுத்தும்,
அதன்வாயலிருந்துதணல்புறப்படும்.
22அதன்கழுத்த ேலெபலன்குடிெகாண்டிருக்கும்;
பயங்கரம்அதற்குமுன்நடனமாடும்.
23அதன்உடல்அடுக்குகள்,
அைசயாதெகட்டியாகஒன்ேறாெடான்றுஒட்டிக்ெகாண்டிருக்கும்.
24அதன்ெநஞ்சுகல்ைலப்ேபாலவும்,
எந்த ரத்தன்அடிக்கல்ைலப்ேபாலவும்ெகட்டியாயருக்கும்.
25அதுஎழும்பும்ேபாதுபலசாலிகள்பயத்தனால்மயங்க த்தைகப்பார்கள்.
26அைதத்தாக்குக றவனுைடயபட்டயம், ஈட்டி,
வல்ைலயம், கவசம்,ஒன்றும்அதற்குமுன்நற்காது.
27அதுஇரும்ைபைவக்ேகாலாகவும்,
ெவண்கலத்ைதஉளுத்தமரமாகவும்நைனக்கும்.
28அம்புஅைதத்துரத்தாது;
கவண்கற்கள்அதற்குத்துரும்பாகும்.
29அதுெபருந்தடிகைளைவக்ேகால்களாக எண்ணி,
ஈட்டியன்அைசைவஇகழும்.
30அதன்கீழாகக்கூர்ைமயானகற்கள்க டந்தாலும்,
அதுேசற்றன்ேமல்ஓடுகறதுேபாலகூர்ைமயானஅைவகளின்ேமலும்ஓடும்.
31அதுஆழத்ைதஉைலப்பாைனையப்ேபால்ெபாங்கச்ெசய்து,
கடைலத்ைதலம்ேபாலக்கலக்கவடும்.
32அதுதனக்குப்பன்னாகப் பாைதையமின்னச்ெசய்யும்;
ஆழமானதுெவளுப்பானநைரையப்ேபால் ேதான்றும்.
33பூமியன்ேமல்அதற்குஒப்பானதுஒன்றுமில்ைல;
அதுபயப்படும்வதமாகஉண்டாக்கப்பட்டது.
34அதுேமட்டிைமயானைதெயல்லாம்அற்பமாக நைனக்கறது;
அதுஅகங்காரமுள்ளஉய ரினங்களுக்ெகல்லாம் ராஜாவாகஇருக்க றது” என்றார்.

அத்த யாயம் 42
ேயாபுவன்வார்த்ைதகள்

1அப்ெபாழுதுேயாபுெயேகாவாவுக்குமறுெமாழியாக:
2 “ேதவரீர் எல்லாவற்ைறயும்ெசய்ய சர்வவல்லைமயுள்ளேதவன்;
நீர் ெசய்யநைனத்ததுதைடபடாதுஎன்பைதஅற ந்தருக்க ேறன்.
3அறவல்லாமல்ஆேலாசைனையமைறக்க றஇவன்யார்?
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ஆைகயால்நான்எனக்குத்ெதரியாதைதயும்,
என்புத்த க்குஎட்டாதைதயும்,
நான்அறயாதைதயும்குழப்ப ேனன்என்க ேறன்.
4நீர் நான்ெசால்வைதக் ேகளும்,
அப்ெபாழுதுநான்ேபசுேவன்;
நான்உம்ைமக் ேகள்வ ேகட்ேபன்,
நீர் எனக்குபதல்ெசால்லும்.
5என்காதால்உம்ைமக்குற த்துக் ேகள்வப்பட்ேடன்;
இப்ெபாழுேதா என்கண்உம்ைமக்காண்கறது.
6ஆைகயால்நான்என்ைனெவறுத்து,
தூளிலும் சாம்பலிலும்இருந்துமனேவதைனப்படுக ேறன்” என்றான்.

முடிவுைர
7 ெயேகாவா இந்த வார்த்ைதகைள ேயாபுடன் ேபசனபன், ெயேகாவா

ேதமானியனான எலிப்பாைச ேநாக்க : “உன்ேமலும் உன் இரண்டு
நண்பர்கள்ேமலும் எனக்குக் ேகாபம் வருகறது; என் ஊழியனாகய ேயாபு
ேபசனதுேபால், நீங்கள் என்ைனக்குறத்து ந தானமாகப் ேபசவல்ைல. 8ஆதலால்
நீங்கள் ஏழு காைளகைளயும், ஏழு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் ெதரிந்துெகாண்டு, என்
தாசனாகய ேயாபனிடத்தல் ேபாய், உங்களுக்காகச் சர்வாங்க தகனபலிகைளச்
ெசலுத்துங்கள்; என் தாசனாகய ேயாபும் உங்களுக்காக ேவண்டுதல் ெசய்வான்;
நான் அவனுைடய முகத்ைதப் பார்த்து, உங்கைள உங்கள் புத்தயீனத்தற்கு
ஏற்றவதத்தல் நடத்தாதருப்ேபன்; என் ஊழியனாகய ேயாபு ேபசனதுேபால்,
நீங்கள் என்ைனக்குறத்து ந தானமாகப் ேபசவல்ைல” என்றார். 9 அப்ெபாழுது
ேதமானியனான எலிப்பாசும் சூகயனான பல்தாதும் நாகமாத்தயனான
ேசாப்பாரும்ேபாய், ெயேகாவா தங்களுக்குச் ெசான்னபடிேய ெசய்தார்கள்;
அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேயாபன் முகத்ைதப் பார்த்தார். 10 ேயாபு தன்
நண்பனுக்காகேவண்டுதல்ெசய்தேபாது,ெயேகாவாஅவனுைடயசைறயருப்ைப
மாற்றனார். ேயாபுக்கு முன் இருந்த எல்லாவற்ைறவ ட இரண்டுமடங்காகக்
ெயேகாவா அவனுக்குத் தந்தருளினார். 11 அப்ெபாழுது அவனுைடய எல்லாச்
சேகாதரரும் சேகாதரிகளும், முன்பு அவனுக்கு அறமுகமான அைனவரும்
அவனிடத்தல் வந்து, அவன் வீட்டிேல அவனுடன் உணவருந்த , ெயேகாவா
அவன்ேமல் வரச்ெசய்த எல்லா பாத ப்பனால் அவனுக்காக அங்கலாய்த்து,
அவனுக்கு ஆறுதல் ெசால்லி, அவரவர் ஒவ்ெவாரு தங்கக்காைசயும், அவரவர்
ஒவ்ெவாரு ெபான் ஆபரணத்ைதயும் அவனுக்குக் ெகாடுத்தார்கள். 12 ெயேகாவா
ேயாபன் முன்னிைலைமையப் பார்க்கலும் அவனுைடய பன்னிைலைமைய
ஆசீர்வத த்தார்; பதனான்காய ரம் ஆடுகளும், ஆறாய ரம் ஒட்டகங்களும், ஆயரம்
ஏர்மாடுகளும், ஆயரம் கழுைதகளும் அவனுக்கு இருந்தது. 13 ஏழு மகன்களும்
மூன்றுமகள்களும்அவனுக்குப் ப றந்தார்கள். 14மூத்த மகளுக்குஎமீமாள் என்றும்,
இரண்டாம் மகளுக்குக் ெகத்சீயாள் என்றும், மூன்றாம் மகளுக்குக் ேகேரனாப்புக்
என்றும் ெபயரிட்டான். 15 ேதசத்தல் எங்கும் ேயாபன் மகள்கைளப்ேபால
அழகான ெபண்கள் காணப்படவல்ைல; அவர்கள் தகப்பன்அவர்கள் சேகாதரரின்
நடுவ ேல அவர்களுக்கு ெசாத்துக்கைளக் ெகாடுத்தான். 16இதற்குப்பன்பு ேயாபு
நூற்று நாற்பது வருடங்கள் உயருடன் இருந்து, நான்கு தைலமுைறயாகத் தன்
பள்ைளகைளயும் தன் பள்ைளகளுைடய பள்ைளகைளயும் கண்டான். 17 ேயாபு
அத க நாட்கள்இருந்து,பூரணவயதுள்ளவனாய்இறந்தான்.
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சங்கீதங்கள்
ஆச ரியர்

சங்கீதங்கள் உணர்ச்ச பாடலுக்குரிய ெமாழிநைடயல் அைமந்தருக்க ற
ஒரு கூட்டு பாடல்கள் ஆகும். இைத அேனக ஆச ரியர்கள் எழுதயுள்ளார்கள்.
தாவீது 73 சங்கீதங்கைளயும் ஆசாப் 12, சங்கீதங்கைளயும் ேகாராவன்
புத்த ரர்கள் 9 சங்கீதங்கைளயும் ஏதான் 1, சங்கீதமும், ேமாேச 1, 90
சங்கீதமும் எழுதயுள்ளார்கள் சல சங்கீதங்களின் ஆச ரியர்களின் ெபயர்கள்
அறயப்படவல்ைல. சாெலாேமானும் ேமாேசயும் தவ ர மற்ற சங்கீதங்கள்
தாவீதன்ஆட்ச க்காலத்தல்பரிசுத்தஸ்தலத்தல்ஏற்படுத்தப்பட்டஆசாரியர்களும்
ேலவயர்களும்எழுதயைவகள்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயகமு 1440 க்கும் 430 க்கும். இைடயல்எழுதப்பட்டது.
தனி நபர்களின் சங்கீதங்கள் ேமாேசயல் ெதாடங்க பாப ேலானின்

சைறயருப்பலிருந்து தரும்ப எருசேலமுக்கு வந்த காலங்கள் வைர எழுதப்பட்டு
இருக்க றது. இைவகள் ேமாேசயனாலும் தாவீதனாலும் சாேலாேமானினாலும்
எஸ்றாவனாலும் எழுதப்பட்டிருப்பதால் சங்கீதங்கைள மாத்த ரம் எழுத முடிக்க
ஆய ரவருடங்கள்ஆகயருக்க றது.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
ேதவன் இஸ்ரேவல் ேதசத்த ற்கு ெசய்த அற்புதமான காரியங்கைள

இஸ்ரேவலர்களர்கள் ஞாபகத்தல் ைவக்கவும் கர்த்தைர வசுவாச க்க ற
எல்லாருக்காகவும்எழுதப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
சங்கீதங்கள், ேதவைனயும் அவருைடய சருஷ்டிப்ைபயும், யுத்தங்கைளயும்,

ஞானத்ைதயும் பாவத்ைதயும் தீைமையயும் நீதையயும், நயாத்தீர்ப்புகைளயும்
ேமச யாவன் வருைகையக் குறத்தும் பைறசாற்றுகன்றன. சங்கீதங்கள், ேதவன்
யார் என்றும் அவர் நமக்கு ெசய்த காரியங்களுக்கும் நன்ைமகளுக்கா ேதவைன
ஸ்ேதாத்த ரிக்க நம்ைம உற்சாகப்படுத்துகன்றன. சங்கீதங்கள் ேதவனுைடய
மகத்துவங்கைள ெவளிப்படுத்துகன்றன, ஆபத்துக் காலங்களில் நமக்கு அவர்
உண்ைமயுள்ளவர் என்று உறுத ப்படுத்துகன்றன, அவருைடய வசனங்களின்
ஆளுைகயன்அடிப்பைடையயும்வல்லைமகைளயும்ஆணித்தரமக்குகன்றன.

ைமயக்கருத்து
ஸ்ேதாத்த ரம்.

ெபாருளடக்கம்
1 ேமச யாவன்புத்தகம்— 1:1-41:13
2வருப்பத்தன்புத்தகம். அதகாரங்கள்— 42:1-72:20
3இஸ்ரேவலின்புத்தகம். அதகாரங்கள்— 73:1-89:52
4 ேதவனுைடயஆளுைகயன்புத்தகம். அதகாரங்கள்— 90:1-106:48
5ஸ்ேதாத்த ரத்தன்புத்தகம். அதகாரங்கள்— 107:1-150:6

சங்கீதம் 1
1துன்மார்க்கர்களுைடயஆேலாசைனயன்படி நடக்காமலும்,
பாவ களுைடயவழியல்ந ற்காமலும்,
பரியாசக்காரர்கள்உட்காரும்இடத்தல்உட்காராமலும்,
2ெயேகாவாவுைடய ேவதத்தல்ப ரியமாகஇருந்து,
இரவும் பகலும் அவருைடய ேவதத்தல் தயானமாக இருக்க ற மனிதன்

பாக்கயவான்.
3அவன்நீேராைடஓரமாக நடப்பட்டு,
தன்னுைடயகாலத்தல்தன்னுைடயகனிையத்தந்து,
இைலஉத ராமல்இருக்க றமரத்ைதப்ேபாலஇருப்பான்.
அவன்ெசய்வெதல்லாம்வாய்க்கும்.
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4துன்மார்க்கர்கேளாஅப்படியல்லாமல்,
காற்றுப் பறக்கடிக்கும்பதைரப்ேபால்இருக்க றார்கள்.
5ஆைகயால்துன்மார்க்கர்கள்நயாயத்தீர்ப்பலும்,
பாவ கள்நீத மான்களின் சைபயலும்நைலநற்பதல்ைல.
6ெயேகாவா நீத மான்களின்வழிையஅற ந்தருக்க றார்;
துன்மார்க்கர்களின்வழிேயாஅழியும்.

சங்கீதம் 2
1ேதசங்கள்ஏன்ெகாந்தளிக்க ேவண்டும்?
மக்கள்வீணானகாரியத்ைதஏன்ச ந்த க்கேவண்டும்?
2ெயேகாவாவுக்குவ ேராதமாகவும்,
அவர்அப ேஷகம்ெசய்தவருக்குவ ேராதமாகவும்,
பூமியன்இராஜாக்கள்எழும்ப நன்று,
அதகாரிகள்ஒன்றாகஆேலாசைனெசய்து:
3அவர்களுைடயகட்டுகைளஅறுத்து,
அவர்களுைடயகயறுகைளநம்ைமவ ட்டுஎற ந்துேபாடுேவாம்; என்கறார்கள்.
4பரேலாகத்தல்அமர்ந்தருக்க றவர் ச ரிப்பார்;
ஆண்டவர்அவர்கைளஇகழுவார்.
5அப்ெபாழுதுஅவர்தமதுேகாபத்த ேலஅவர்களுடன்ேபசுவார்.
தமதுகடுங்ேகாபத்த ேலஅவர்கைளக்கலங்கச்ெசய்வார்.
6 நான் என்னுைடய பரிசுத்தமைலயாகய சீேயானில் என்னுைடய இராஜாைவ

அப ேஷகம்ெசய்துைவத்ேதன்என்றார்.
7தீர்மானத்தன்வவரம்ெசால்லுேவன்;
ெயேகாவா என்ைனேநாக்க , நீர் என்னுைடயமகன்,
இன்றுநான்உம்ைமப றக்கச்ெசய்ேதன்;
8என்ைனக்ேகளும்,அப்ெபாழுதுேதசங்கைளஉமக்குச்ெசாத்தாகவும்,
பூமியன்எல்ைலகைளஉமக்குச்ெசாந்தமாகவும்ெகாடுப்ேபன்;
9இரும்புக் ேகாலால்அவர்கைளெநாறுக்க ,
குயவனின் மண்பாண்டத்ைதப்ேபால் அவர்கைள உைடத்துப்ேபாடுவீர் என்று

ெசான்னார்.
10இப்ேபாதும்இராஜாக்கேள,உணர்வைடயுங்கள்,
பூமியன்நயாயாத பத கேள, எச்சரிக்ைகயாகஇருங்கள்.
11பயத்துடேனெயேகாவாவுக்குஆராதைனெசய்யுங்கள்,
நடுக்கத்துடேனமக ழ்ந்தருங்கள்.
12 ேதவமகன் ேகாபங்ெகாள்ளாமலும், நீங்கள் வழிய ேல அழியாமலும்

இருப்பதற்கு,
ேதவைனமுத்தம்ெசய்யுங்கள்;
ெகாஞ்சக்காலத்த ேல ேதவனுைடயேகாபம் பற்றெயரியும்;
அவரிடம்அைடக்கலமாகஇருக்க றஅைனவரும்பாக்கயவான்கள்.

சங்கீதம் 3
தன்மகனாகயஅப்சேலாமிடமிருந்துதப்ப ச் ெசன்றேபாதுதாவீதுபாடிய பாடல்.
1ெயேகாவாேவ, என்னுைடயஎத ரிகள்எவ்வளவாகப்ெபருகயருக்க றார்கள்!
எனக்குவ ேராதமாக எழும்புக றவர்கள்அேநகர்.
2ேதவனிடத்தல்அவனுக்குசகாயம்இல்ைலஎன்று,
என்னுைடய ஆத்துமாைவக் குறத்துச் ெசால்லுகறவர்கள் அேநகராக

இருக்க றார்கள். (ேசலா)
3ஆனாலும்ெயேகாவாேவ, நீர் என்ைனச்சூழ்ந்துள்ளேகடகமும்,
என்னுைடயமகைமயும், என்னுைடயதைலையஉயர்த்துகறவருமாகஇருக்க றீர்.
4நான்ெயேகாவாைவேநாக்க ச் சத்தமிட்டுக்கூப்ப ட்ேடன்;
அவர்தமதுபரிசுத்த மைலயலிருந்துஎனக்குபதல்ெகாடுத்தார். (ேசலா)
5நான்படுத்துதூங்க ேனன்;வழித்துக்ெகாண்ேடன்;
ெயேகாவா என்ைனத்தாங்குகறார்.
6எனக்குவ ேராதமாகச் சுற்றலும்பைடெயடுத்துவருகறபத்தாய ரம்ேபருக்கும்
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நான்பயப்படமாட்ேடன்.
7ெயேகாவாேவ, எழுந்தருளும்;
என்ேதவேன, என்ைனகாப்பாற்றும்.
நீர் என்னுைடயபைகவர்கள்எல்ேலாைரயும்தாைடய ேலஅடித்து,
துன்மார்க்கர்களுைடயபற்கைளத்தகர்த்துப்ேபாட்டீர்.
8ெஜயம்ெயேகாவாவுைடயது;
ேதவேனஉம்முைடயஆசீர்வாதம்
உம்முைடயமக்களின்ேமல்இருப்பதாக (ேசலா).

சங்கீதம் 4
தாவீதன் சங்கீதம். இைசக்குழுவன் தைலவனுக்கு நரம்புக் கருவகளால்
இைசக்கப்பட்டது.
1என்நீதயன்ேதவேன, நான்கூப்படும்ேபாதுஎனக்குபதல்தாரும்;
ெநருக்கத்தல்இருந்தஎனக்குவ சாலமுண்டாக்கனீர்;
எனக்குஇரங்க , என்னுைடயவண்ணப்பைதக் ேகட்டருளும்.
2மனுமக்கேள, எதுவைரக்கும்என்னுைடயமகைமையஅவமானப்படுத்த ,
வீணானைதவரும்ப ,ெபாய்ையநாடுவீர்கள். (ேசலா)
3 பக்தயுள்ளவைனக் ெயேகாவா தமக்காகத் ெதரிந்துெகாண்டார் என்று

அறயுங்கள்;
நான்ெயேகாவாைவேநாக்க க்கூப்படும்ேபாதுஅவர் ேகட்பார்.
4நீங்கள்ேகாபங்ெகாண்டாலும், பாவம்ெசய்யாமலிருங்கள்;
உங்கள் படுக்ைகய ேல உங்கள் இருதயத்தல் ேபச க்ெகாண்டு அமர்ந்தருங்கள்.

(ேசலா)
5நீதயன்பலிகைளச்ெசலுத்த ,ெயேகாவாேமல்நம்ப க்ைகயாகஇருங்கள்.
6எங்களுக்குநன்ைமகாண்பப்பவன்யார் என்றுெசால்லுகறவர்கள்அேநகர்;
ெயேகாவாேவ,உம்முைடயமுகத்தன்ஒளிையஎங்கள்ேமல்ப ரகாச க்கச்ெசய்யும்.
7 அவர்களுக்குத் தானியமும் த ராட்ைசரசமும் ெபருகயருக்க ற காலத்தன்

சந்ேதாஷத்ைதவ ட,
அதக சந்ேதாஷத்ைதஎன்னுைடயஇருதயத்தல்ெகாடுத்தீர்.
8சமாதானத்ேதாடு படுத்துக்ெகாண்டுதூங்குேவன்;
ெயேகாவாேவ, நீர்ஒருவேர என்ைனச்சுகமாகத் தங்கச்ெசய்க றீர்.

சங்கீதம் 5
புல்லாங்குழலில்வாச க்க இைசக்குழுவன் தைலவனிடம் அளிக்கப்பட்ட தாவீதன்
பாடல்.
1ெயேகாவாேவ, என்னுைடயவார்த்ைதகளுக்குச்ெசவெகாடும்,
என்னுைடயதயானத்ைதக்கவனியும்.
2நான்உம்ைமேய ேநாக்க வண்ணப்பம்ெசய்க ேறன்;
என்இராஜாேவ, என்ேதவேன, என்ேவண்டுதலின்சத்தத்ைதக் ேகட்டருளும்.
3ெயேகாவாேவ, காைலய ேலஎன்னுைடயசத்தத்ைதக் ேகட்டருளுவீர்;
காைலய ேலஉமக்குேநராகவந்துஆயத்தமாக , காத்தருப்ேபன்.
4நீர்துன்மார்க்கத்தல்ப ரியப்படுக ற ேதவன்அல்ல;
தீைமஉம்மிடத்தல் ேசர்வதல்ைல.
5வீம்புக்காரர்கள்உம்முைடயகண்களுக்குமுன்பாக நைலநற்கமாட்டார்கள்;
அக்க ரமக்காரர்கள்யாவைரயும்ெவறுக்கறீர்.
6ெபாய் ேபசுக றவர்கைளஅழிப்பீர்;
ெகாைலெவறயர்கைளயும்
வஞ்சகமானமனிதைனயும்ெயேகாவாஅருவருக்கறார்.
7நாேனாஉமதுமிகுந்த கருைபயனாேலஉமதுஆலயத்த ற்குள்நுைழந்து,
உமதுபரிசுத்த சந்ந த க்கு ேநேர பயபக்தயுடன்பணிந்துெகாள்ளுேவன்.
8 ெயேகாவாேவ, என்னுைடய எத ரிகளுக்காக என்ைன உம்முைடய நீதய ேல

நடத்த ,
எனக்குமுன்பாகஉம்முைடயவழிையச்ெசவ்ைவப்படுத்தும்.
9அவர்கள்வாயல்உண்ைமஇல்ைல,
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அவர்கள்உள்ளம்ேகடுபாடுள்ளது;
அவர்கள்ெதாண்ைடதறக்கப்பட்ட கல்லைறயாகும்;
தங்களுைடயநாவனால்வஞ்சகம் ேபசுக றார்கள்.
10ேதவேன,அவர்கைளக்குற்றவாளிகளாகத் தீர்த்தடும்;
அவர்கள்தங்களுைடயஆேலாசைனகளாேலேயவழும்படிெசய்தடும்;
அவர்கள்துேராகங்களினுைடயதீவைனக்காகஅவர்கைளத்தள்ளிவடும்;
உமக்குவ ேராதமாகக் கலகம்ெசய்தார்கேள.
11உம்மில்அைடக்கலம்நாடிவருேவார்கள்அைனவரும்மக ழ்ந்து,
எந்நாளும்ெகம்பீரிப்பார்களாக;
நீர்அவர்கைளக்காப்பாற்றுவீர்;
உம்முைடயெபயைர ேநச க்க றவர்கள்உம்மில் சந்ேதாஷப்படுவார்களாக.
12ெயேகாவாேவ, நீர் நீத மாைனஆசீர்வத த்து,
கருைணஎன்னும்ேகடகத்தனால்அவைனச்சூழ்ந்துெகாள்ளுவீர்.

சங்கீதம் 6
ெசமினீத்தால் நரம்புக் கருவகைள இைசப்பவர்களின் இராகத் தைலவனுக்கு
தாவீதுதந்த பாடல்.
1ெயேகாவாேவ,உம்முைடய ேகாபத்த ேலஎன்ைனக்கடிந்துெகாள்ளாமல்இரும்,
உம்முைடயகடுங்ேகாபத்த ேலஎன்ைனத்தண்டியாமல்இரும்.
2என்ேமல்இரக்கமாகஇரும்ெயேகாவாேவ,
நான்ெபலனில்லாமல் ேபாேனன்;
என்ைனக்குணமாக்கும்ெயேகாவாேவ,
என்னுைடயஎலும்புகள்நடுங்குகன்றன.
3என்னுைடயஆத்துமா மிகவும்வயாகுலப்படுக றது;ெயேகாவாேவ,
எதுவைரக்கும்இரங்காமலிருப்பீர்.
4தரும்பும்ெயேகாவாேவ, என்னுைடயஆத்துமாைவவடுவயும்;
உம்முைடயகருைபயனால்என்ைனஇரட்ச யும்.
5மரணத்தல்உம்ைமயாரும்நைனவுகூர்வதல்ைல,
பாதாளத்தல்உம்ைமத்துத ப்பவன்யார்?
6என்னுைடயெபருமூச்சனால்இைளத்துப்ேபாேனன்;
இரவுமுழுவதும் என்னுைடய கண்ணீரால் என்னுைடய படுக்ைகைய மிகவும்

ஈரமாக்க ,
என்னுைடயகட்டிைலநைனக்க ேறன்.
7துயரத்தனால்என்னுைடயகண்குழிவழுந்துேபானது,
என்னுைடயஎத ரிகள்அைனவர் ந மித்தமும்மங்க ப்ேபானது.
8அக்க ரமக்காரர்கேள, நீங்கள்எல்ேலாரும்என்ைனவட்டுஅகன்றுேபாங்கள்;
ெயேகாவா என்னுைடயஅழுைகயன்சத்தத்ைதக் ேகட்டார்.
9ெயேகாவா என்னுைடயவண்ணப்பத்ைதக் ேகட்டார்;
ெயேகாவா என்னுைடயெஜபத்ைதஏற்றுக்ெகாள்ளுவார்.
10என்னுைடயஎத ரிகள்எல்ேலாரும்ெவட்க மிகவும்கலங்க ப்ேபாவார்கள்;
அவர்கள்பன்னாகத்தரும்ப உடேனெவட்கப்படுவார்கள்.

சங்கீதம் 7
ெபன்யமீனியனாகயகூஷ்என்பவனுைடயவார்த்ைதயனிமித்தம்ெயேகாவாைவ
ேநாக்க தாவீதுபாடிய பாடல்.
1என்ேதவனாகயெயேகாவாேவ,உம்மிடம்அைடக்கலம் ேதடுக ேறன்;
என்ைனத் துன்பப்படுத்துகறவர்கள் எல்ேலாருக்கும் என்ைன வலக்க

காப்பாற்றும்.
2எத ரி ச ங்கம்ேபால்என்னுைடயஆத்துமாைவப்ப டித்துக்ெகாண்டுேபாய்,
வடுவக்கறவன்இல்லாததால்,
அைதப் பீறாதபடிக்குஎன்ைனத்தப்புவயும்.
3என்ேதவனாகயெயேகாவாேவ, நான்இைதச்ெசய்ததும்,
என்னுைடயைககளில் நயாயக்ேகடுஇருக்க றதும்,
4என்ேனாடு சமாதானமாகஇருந்தவனுக்குநான்தீைமெசய்ததும்,
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காரணமில்லாமல் எனக்கு எத ரியானவைன நான் ெகாள்ைளய ட்டதும்
உண்டானால்,

5எத ரி என்னுைடயஆத்துமாைவத்ெதாடர்ந்துப டித்து,
என்னுைடயஉயைரத்தைரய ேலதள்ளி மித த்து,
என்னுைடயமகைமையப்புழுதய ேலதாழ்த்தட்டும். (ேசலா)
6ெயேகாவாேவ, நீர்உம்முைடய ேகாபத்தல்எழுந்தருந்து,
என்னுைடயஎத ரிகளுைடயகடுங்ேகாபங்களுக்காகஉம்ைமஉயர்த்த ,
எனக்காகவழித்துக்ெகாள்ளும்; நயாயத்தீர்ப்ைப நயமித்தருக்க றீேர.
7மக்கள்கூட்டம்உம்ைமச்சூழ்ந்துெகாள்ளட்டும்;
அவர்களுக்காகத் தரும்பவும்உன்னதத்த ற்குஎழுந்தருளும்.
8ெயேகாவா மக்களுக்குநயாயம்ெசய்வார்;
ெயேகாவாேவ, என்னுைடயநீதயனாலும்என்னிலுள்ளஉண்ைமயனாலும்
எனக்குநயாயம்ெசய்யும்.
9துன்மார்க்கனுைடயதீயெசயல்கள்ஒழிவதாக;
நீத மாைனநைலநறுத்தும்;
நீதயுள்ளவராகஇருக்க ற ேதவேனநீர்இருதயங்கைளயும்,
ச ந்ைதகைளயும் ேசாத த்தற க றவர்.
10 ெசம்ைமயான இருதயமுள்ளவர்கைள இரட்ச க்க ற ேதவனிடத்தல் என்னுைடய

ேகடகம்இருக்க றது.
11ேதவன்நீதயுள்ளநயாயாத பத ;
அவர் நாள்ேதாறும்பாவயன்ேமல் ேகாபம்ெகாள்ளுகற ேதவன்.
12அவன்மனந்தரும்பாவ ட்டால்அவர்தம்முைடயபட்டயத்ைதக்கூர்ைமயாக்குவார்;
அவர்தம்முைடயவல்ைலநாேணற்ற ,அைதஆயத்தப்படுத்தயருக்க றார்.
13அவனுக்குமரணஆயுதங்கைளஆயத்தம்ெசய்தார்;
தம்முைடயஅம்புகைளெநருப்புஅம்புகளாக்கனார்.
14இேதா,அவனுைடயஅக்க ரமத்ைதப்ெபறக் கர்ப்பேவதைனப்படுகறான்;
தீவைனையக்கர்ப்பந்தரித்து,ெபாய்ையப்ெபறுகறான்.
15குழிையெவட்டி,அைதஆழமாக்கனான்;
தான்ெவட்டினகுழியல்தாேனவழுந்தான்.
16அவனுைடயதீவைனஅவனுைடயதைலயன்ேமல்தரும்பும்,
அவனுைடயெகாடுைமஅவனுைடயஉச்சந்தைலயன்ேமல்இறங்கும்.
17நான்ெயேகாவாைவஅவருைடயநீதயன்படிதுத ப்ேபன்.
நான் உன்னதமான உன்னதமான ேதவனாகய ெயேகாவாைடய ெபயைரப்

புகழ்ந்துபாடுேவன்.

சங்கீதம் 8
க த்தீத் என்ற இைசக் கருவயல் வாச க்க இராகத் தைலவனுக்குத் தந்த தாவீதன்
பாடல்.
1எங்கள்ஆண்டவராக யெயேகாவாேவ,
உம்முைடயெபயர்பூமிெயங்கும்எவ்வளவுேமன்ைமயுள்ளதாகஇருக்க றது!
உம்முைடயமகத்துவத்ைதவானங்களுக்குேமலாகைவத்தீர்.
2வேராதையயும், பழிகாரைனயும்அடக்க ப்ேபாட,
ேதவேன நீர் உம்முைடய எத ரிகளுக்காக குழந்ைதகள் பாலகர்கள் வாயனால்

ெபலன்உண்டாக்கனீர்.
3உமதுவ ரல்களின்ெசயல்களாகயஉம்முைடயவானங்கைளயும்,
நீர்அைமத்த சந்த ரைனயும்நட்சத்த ரங்கைளயும்நான்பார்க்கும்ேபாது,
4மனிதைனநீர் நைனக்கறதற்கும்,
மனுக்குலத்ைதநீர்வ சாரிக்க றதற்கும்அவன்எம்மாத்த ரம் என்க ேறன்.
5நீர்அவைனத்ேதவதூதரிலும் சற்றுச் ச றயவனாக்கனீர்;
மகைமயனாலும்,மரியாைதயனாலும்அவைனமுடிசூட்டினீர்.
6உம்முைடயைககளின்ெசயல்களின்ேமல்நீர்அவனுக்குஆளுைகதந்து.
7ஆடுமாடுகள்எல்லாவற்ைறயும், காட்டுமிருகங்கைளயும்,
8ஆகாயத்துப் பறைவகைளயும்,
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கடலின் மீன்கைளயும், கடல்களில் வாழ்க றைவகைளயும் அவனுைடய
பாதங்களுக்குக்கீழ்ப்படுத்தனீர்.

9எங்கள்ஆண்டவராக யெயேகாவாேவ,
உம்முைடயெபயர்பூமிெயங்கும்எவ்வளவுேமன்ைமயுள்ளதாகஇருக்க றது!

சங்கீதம் 9
முத்லேபன் என்ற இைசக்கருவயல் வாச க்க இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது தந்த
பாடல்.
1ெயேகாவாேவ, என்முழுஇருதயத்ேதாடும்உம்ைமத்துத ப்ேபன்;
உம்முைடயஅத சயங்கைளெயல்லாம்வவரிப்ேபன்.
2உம்மில் மக ழ்ந்துசந்ேதாஷப்படுேவன்;
உன்னதமானேதவேன,உமதுெபயைரப் புகழ்ந்துபாடுேவன்.
3என்னுைடயஎத ரிகள் பன்னாகத்தரும்பும்ேபாது,
உமதுசமுகத்தல்அவர்கள்இடற அழிந்துேபாவார்கள்.
4நீர் என்னுைடயநயாயத்ைதயும்என்னுைடயவழக்ைகயும்தீர்த்து,
நீதயுள்ளநயாயாத பதயாக சங்காசனத்தன்ேமல்அமர்ந்தருக்க றீர்.
5ேதசங்கைளக்கடிந்துெகாண்டு,
துன்மார்க்கர்கைளஅழித்து,
அவர்கள்ெபயைர என்ெறன்ைறக்கும்இல்லாமல்குைலத்துப்ேபாட்டீர்.
6எத ரிகள் என்ெறன்ைறக்கும்பாழாக்கப்பட்டார்கள்;
அவர்கள்பட்டணங்கைளத்தைரமட்டமாக்கனீர்;
அவர்கைளப்பற்றயநைனவும்அழிந்துேபானது.
7ெயேகாவாேவா என்ெறன்ைறக்கும்அமர்ந்தருப்பார்;
தம்முைடய சங்காசனத்ைதநயாயத்தீர்ப்புக்ெகன்றுஏற்படுத்தயருக்க றார்.
8அவர்உலகல்உள்ளவர்கைளநீதயாக நயாயந்தீர்த்து,
எல்லா மக்களுக்கும்ெசம்ைமயாக நீத ெசய்வார்.
9சறுைமப்பட்டவனுக்குக்ெயேகாவாஅைடக்கலமானவர்;
ெநருக்கப்படுக றகாலங்களில்அவேர தஞ்சமானவர்.
10ெயேகாவாேவ,உம்ைமத் ேதடுக றவர்கைளநீர்ைகவடுகறதல்ைல;
ஆதலால்,உமதுெபயைரஅற ந்தவர்கள்உம்ைமநம்ப இருப்பார்கள்.
11சீேயானில்அரசாளுகறெயேகாவாைவப்புகழ்ந்துபாடி,
அவர்ெசய்ைககைளமக்களுக்குள்ேளஅறவயுங்கள்.
12ஏெனனில்இரத்தப்பழிகைளக்குறத்துஅவர்வ சாரைணெசய்யும்ேபாது,
அவர்கைளநைனக்கறார்;
எளியவர்களுைடயகூக்குரைலமறக்கமாட்டார்.
13மரணவாசல்களிலிருந்துஎன்ைனத்தூக்கவடுகறெயேகாவாேவ,
நான்உம்முைடயதுத கைளெயல்லாம்மகளாகயசீேயான்வாசல்களில்வவரித்து,
உம்முைடயஇரட்ச ப்பனால்மக ழ்வதற்கு,
14ேதவேனநீர் எனக்குஇரங்க ,
என்ைனப்பைகக்க றவர்களால்எனக்குவரும்துன்பத்ைத ேநாக்க ப்பாரும்.
15ேதசங்கள்தாங்கள்ெவட்டினகுழியல்தாங்கேளவழுந்தார்கள்:
அவர்கள் மைறவாக ைவத்த வைலயல் அவர்களுைடய கால்கேள

அகப்பட்டுக்ெகாண்டன.
16ெயேகாவா தாம்ெசய்த நயாயத்தனால்அறயப்படுக றார்;
துன்மார்க்கன் தன்னுைடய ைககளின் ெசயல்களினால் ச க்க க்ெகாண்டான்.

(இகாேயான், ேசலா.)
17துன்மார்க்கர்களும், ேதவைனமறக்க ற எல்லாஇனத்தார்களும்,
நரகத்த ேலதள்ளப்படுவார்கள்.
18எளியவன்என்ைறக்கும்மறக்கப்படுவதல்ைல;
ஏைழகளுைடயநம்ப க்ைகஒருேபாதும்ெகட்டுப்ேபாவதல்ைல.
19எழுந்தருளும்ெயேகாவாேவ,மனிதன்ெபலன்ெகாள்ளாதபடிெசய்யும்;
ேதசத்தார்கள்உம்முைடய சமுகத்தல்நயாயந்தீர்க்கப்பட ேவண்டும்
20ேதசங்கள்தாங்கள்மனிதர்கள்தான்என்றுஅறவதற்கு,
அவர்களுக்குப்பயமுண்டாக்கும்,ெயேகாவாேவ (ேசலா).
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சங்கீதம் 10
1ெயேகாவாேவ, ஏன்தூரத்தல்ந ற்க றீர்?
துன்பம் ேநரிடுக ற ேநரங்களில் நீர் ஏன்மைறந்தருக்க றீர்?
2துன்மார்க்கன்தன்னுைடயெபருைமயனால்
ஏழ்ைமயானவைனெகாடூரமாகத்துன்பப்படுத்துகறான்;
அவர்கள்நைனத்த சத ேமாசங்களில்அவர்கேளஅகப்படுவார்கள்.
3துன்மார்க்கன்தன்னுைடயஉள்ளத்தன்ஆைசயல்ெபருைமபாராட்டுக றான்,
ெபாருைளஅபகரிக்க றவன்ெயேகாவாைவச் சப த்துஅசட்ைடெசய்க றான்.
4துன்மார்க்கன்தன்னுைடயகர்வத்தனால் ேதவைனத்ேதடமாட்டான்;
அவனுைடயநைனவுகெளல்லாம் ேதவன்இல்ைலஎன்பேத.
5அவன்வழிகள்எப்ேபாதும் ேகடுள்ளைவகள்;
உம்முைடய நயாயத்தீர்ப்புகள் அவன் பார்ைவக்கு எட்டாமல் மிகவும் உயரமாக

இருக்கன்றன;
தன்னுைடயஎத ராளிகள்எல்ேலார்ேமலும்சீறுகறான்.
6 நான் அைசக்கப்படுவதல்ைல, தைலமுைற தைலமுைறேதாறும் தீங்கு என்ைன

அணுகுவதல்ைல
என்றுதன்னுைடயஇருதயத்தல்ெசால்லிக்ெகாள்ளுகறான்.
7அவன்வாய் சப ப்பனாலும், கபடத்தனாலும்,
ெகாடுைமயனாலும், நைறந்தருக்க றது;
அவன்நாவன்கீழ்தீவைனயும்அக்க ரமமும்உண்டு.
8க ராமங்களின்மைறவானஇடங்களிேலமைறந்தருந்து,
மைறவானஇடங்களிேலகுற்றமற்றவைனக்ெகால்லுகறான்;
த க்கற்றவர்கைளப்ப டிக்கஅவனுைடயகண்கள்ேநாக்க க்ெகாண்டிருக்கன்றன.
9 தன்னுைடய ெகபயலிருக்கற சங்கத்ைதப்ேபால மைறவல்

மைறந்தருக்க றான்;
ஏைழையப்ப டிக்கப்மைறந்தருந்து,அவைனத்தன்னுைடயவைலக்குள்இழுத்துப்

ப டித்துக்ெகாள்ளுகறான்.
10 த க்கற்றவர்கள் தன்னுைடய பலவான்கள் ைகயல் வழும்படி அவன் பதுங்கக்

க டக்க றான்.
11ேதவன்அைதமறந்தார் என்றுஅவர்தம்முைடயமுகத்ைதமைறத்து,
எப்ேபாதும்அைதக்காணமாட்டார் என்றும்;
தன்னுைடயஇருதயத்த ேலெசால்லிெகாள்ளுகறான்.
12ெயேகாவாேவ, எழுந்தருளும்;
ேதவேன,உம்முைடயைகையஉயர்த்தும்;
ஏைழகைளமறக்காமலிரும்.
13துன்மார்க்கன்ேதவைனஅசட்ைடெசய்து,
நீர் ேகட்டுவ சாரிப்பதல்ைல;
என்றுதன்னுைடயஇருதயத்தல்ஏன்ெசால்லிக்ெகாள்ளேவண்டும்?
14அைதப் பார்த்தருக்க றீேர! உபத்த ரவத்ைதயும்,
துக்கத்ைதயும்கவனித்தருக்க றீேர;
நீர் பதலளிப்பீர்;
ஏைழயானவன்தன்ைனஉமக்குஒப்புவக்க றான்;
த க்கற்ற பள்ைளகளுக்குச் சகாயர் நீேர.
15 துன்மார்க்கனும் ெபால்லாதவனுமாக இருக்க றவனுைடய ைகைய

முறத்துவடும்;
அவனுைடயதுன்மார்க்கம் காணாமற்ேபாகும்வைரஅைதத் ேதடிவ சாரியும்.
16ெயேகாவா எல்லாக் காலங்களுக்கும்இராஜாவாகஇருக்க றார்;
அந்நயமக்கள்அவருைடய ேதசத்தலிருந்துஅழிந்து ேபாவார்கள்.
17ெயேகாவாேவ, ஏைழகளுைடயேவண்டுதைலக் ேகட்டிருக்க றீர்;
அவர்கள்இருதயத்ைதஉறுத ப்படுத்துவீர்.
18மண்ணானமனிதன்இனிப் பலவந்தம்ெசய்யத்ெதாடராமல்,
ேதவேனநீர் த க்கற்ற பள்ைளகளுக்கும்
ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கும்நீத ெசய்ய
உம்முைடயெசவையச் சாய்த்துக் ேகட்டருளுவீர்.
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சங்கீதம் 11
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்.
1நான்ெயேகாவாவ டம்அைடக்கலமாகவந்தருக்க ேறன்;
பன்ைனஏன்நீங்கள்என்னுைடயஆத்துமாைவேநாக்க ,
பறைவையப்ேபாலஉன்னுைடயமைலக்குப் பறந்துேபா என்றுெசால்லுகறீர்கள்.
2இேதா,துன்மார்க்கர்கள்வல்ைலவைளத்து,
ெசம்ைமயானஇருதயத்தார்கள்ேமல்இருளில்எய்யும்படிதங்களுைடயஅம்புகைள

நாணிேலெதாடுக்க றார்கள்.
3அஸ்தபாரங்களும்அழிந்துேபாகன்றேத,
நீத மான்என்னெசய்வான்?
4ெயேகாவா தம்முைடயபரிசுத்தஆலயத்தல்இருக்கறார்;
ெயேகாவாவுைடய சங்காசனம்பரேலாகத்தல்இருக்கறது;
அவருைடய கண்கள் ேதவப்பள்ைளகைளப் பார்க்கன்றன அவருைடய இைமகள்

அவர்கைளச் ேசாத த்தற கன்றன.
5ெயேகாவா நீத மாைனச் ேசாத த்தற க றார்;
துன்மார்க்கைனயும் ெகாடுைமயல் ப ரியமுள்ளவைனயும் அவருைடய உள்ளம்

ெவறுக்கறது.
6துன்மார்க்கர்கள்ேமல்கண்ணிகைளெபாழியச்ெசய்வார்;
ெநருப்பும், கந்தகமும்,
அனல்காற்றும்அவர்கள்குடிக்கும்பாத்த ரத்தன்பங்கு.
7ெயேகாவா நீதயுள்ளவர், நீதயன்ேமல்ப ரியப்படுவார்;
அவருைடயமுகம்ெசம்ைமயானவைனேநாக்கயருக்க றது.

சங்கீதம் 12
ெசமினீத் என்னும்இைசக் கருவயல்வாச க்கஇராகத் தைலவனுக்குதாவீதுதந்த
பாடல்.
1காப்பாற்றும்ெயேகாவாேவ, பக்தயுள்ளவன்அழிந்துேபாக றான்;
உண்ைமயுள்ளவர்கள்மனிதர்களில்இல்ைல.
2அவரவர் தங்களுைடயநண்பர்கேளாடுெபாய் ேபசுக றார்கள்;
கவர்ச்ச யானஉதடுகளால்இருமனதாகப் ேபசுக றார்கள்.
3வஞ்சகம் ேபசுக ற எல்லாஉதடுகைளயும்,
ெபருைமகைளப் ேபசுக ற நாைவயும்ெயேகாவாஅறுத்துப்ேபாடுவாராக.
4 அவர்கள், எங்களுைடய நாவுகளால் ேமற்ெகாள்ளுேவாம், எங்கள் உதடுகள்

எங்களுைடயைவ;
யார் எங்களுக்குஆண்டவன்என்றுெசால்லுகறார்கள்.
5 ஏைழகள் பாழாக்கப்பட்டதனிமித்தமும், எளியவர்கள் வடும்

ெபருமூச்சனிமித்தமும், நான்இப்ெபாழுதுஎழுந்து,
அவன் ஏங்குகற பாதுகாப்ப ேல அவைன ைவப்ேபன் என்று ெயேகாவா

ெசால்லுகறார்.
6ெயேகாவாவுைடயெசாற்கள்மண்உைலய ேலஏழுதரம்உருக்க ,
புடமிடப்பட்ட ெவள்ளிக்குஇைணயான
சுத்தெசாற்களாகஇருக்கன்றன.
7ெயேகாவாேவ, நீர் எங்கைளக்காப்பாற்ற ,
எங்கைள *என்ைறக்கும் இந்த தைலமுைறயாரிடமிருந்து வலக்க க்

காத்துக்ெகாள்ளுவீர்.
8மனிதர்களில் தீயவர்கள்உயர்ந்தருக்கும்ேபாது,
துன்மார்க்கர்கள்எங்கும்சுற்ற த்த ரிவார்கள்.

சங்கீதம் 13
சங்கீத தைலவரிடம் ெகாடுக்கப்பட்ட தாவீதன்சங்கீதம்.
1ெயேகாவாேவ, எதுவைரக்கும்என்ைனமறந்தருப்பீர்,
எதுவைரக்கும்உம்முைடயமுகத்ைதஎனக்குமைறப்பீர்?
2என்னுைடயஇருதயத்த ேல சஞ்சலத்ைதஎல்லா நாளும்ைவத்து,

* சங்கீதம் 12:7 12:7அவர்கைள
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எதுவைரக்கும்என்னுைடயஆத்துமாவ ேலஆேலாசைனெசய்துெகாண்டிருப்ேபன்?
எதுவைரக்கும்என்னுைடயஎத ரி என்ேமல்தன்ைனஉயர்த்துவான்?
3என்ேதவனாகயெயேகாவாேவ, நீர் ேநாக்க ப்பார்த்து,
எனக்குப்பதல்தாரும்; நான்மரணமாகயதூக்கம்
அைடயாதபடி என்னுைடயகண்கைளத்ெதளிவாக்கும்.
4அவைனேமற்ெகாண்ேடன்என்றுஎன்னுைடயஎத ரி ெசால்லாதபடி,
நான் தள்ளாடுக றதனால் என்னுைடய எத ரி சந்ேதாஷப்படாதபடி இப்படிச்

ெசய்தருளும்.
5நான்உம்முைடயகருைபயன்ேமல்நம்ப க்ைகயாகஇருக்க ேறன்;
உம்முைடயஇரட்ச ப்பனால்என்னுைடயஇருதயம் சந்ேதாஷப்படும்.
6ெயேகாவா எனக்குநன்ைமெசய்தபடியால்அவைரப் பாடுேவன்.

சங்கீதம் 14
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்.
1 ேதவன் இல்ைல என்று மத ேகடன் தன்னுைடய இருதயத்தல்

ெசால்லிக்ெகாள்ளுகறான்.
அவர்கள் தங்கைளக்ெகடுத்து, அருவருப்பான ெசயல்கைளச்

ெசய்துவருகறார்கள்;
நன்ைமெசய்க றவன்ஒருவனும்இல்ைல.
2ேதவைனத்ேதடுக றஉணர்வுள்ளவன்உண்ேடா என்றுபார்க்க,
ெயேகாவா பரேலாகத்தலிருந்துமனிதர்கைளகண்ேணாக்கனார்.
3எல்ேலாரும்வழிவலக ,ஒன்றாகக்ெகட்டுப்ேபானார்கள்;
நன்ைமெசய்க றவன்இல்ைல,ஒருவன்கூடஇல்ைல.
4அக்க ரமக்காரர்களில்ஒருவனுக்கும்அறவுஇல்ைலேயா?
அப்பத்ைதவழுங்குகறதுேபால, என்னுைடயமக்கைளவழுங்குகறார்கேள;
அவர்கள்ெயேகாவாைவெதாழுதுெகாள்ளுகறதல்ைல.
5அங்ேகஅவர்கள்மிகவும் பயந்தார்கள்;
ேதவன்நீத மானுைடய சந்தத ேயாடுஇருக்க றாேர.
6ஏழ்ைமயானவனுக்குக்ெயேகாவாஅைடக்கலமாகஇருக்க றார் என்பதால்,
நீங்கள்அவனுைடயஆேலாசைனையஅலட்சயம்ெசய்தீர்கள்.
7சீேயானிலிருந்துஇஸ்ரேவலுக்குஇரட்ச ப்புவருவதாக;
ெயேகாவா தம்முைடயமக்களின் சைறயருப்ைபத்தருப்பும்ேபாது,
யாக்ேகாபுக்குச் சந்ேதாஷமும்,
இஸ்ரேவலுக்குமக ழ்ச்ச யும்உண்டாகும்.

சங்கீதம் 15
தாவீதன்பாடல்.
1ெயேகாவாேவ,யார்உம்முைடயகூடாரத்தல்தங்குவான்?
யார்உம்முைடயபரிசுத்த மைலயல்குடியருப்பான்?
2உத்தமனாக நடந்து, நீதையநடத்த ,
மனதாரச் சத்தயத்ைதப் ேபசுக றவன்தாேன.
3அவன்தன்னுைடயநாவனால்புறங்கூறாமலும்,
தன்னுைடயநண்பனுக்குத்தீங்குெசய்யாமலும்,
தன்னுைடய அயலான்ேமல் ெசால்லப்படும் அவமானமான ேபச்ைச எடுக்காமலும்

இருக்கறான்.
4 ஆகாதவன் அவன் பார்ைவக்கு அற்பமானவன்; ெயேகாவாவுக்குப்

பயந்தவர்கைளேயா மத க்க றான்; ஆைணயட்டதல் தனக்கு நஷ்டம்
வந்தாலும் தவறாமலிருக்கறான். 5 தன்னுைடய பணத்ைத வட்டிக்குக்
ெகாடுக்காமலும், குற்றமில்லாதவனுக்கு வேராதமாக லஞ்சம்
வாங்காமலும் இருக்கறான். இப்படிச் ெசய்க றவன் என்ெறன்ைறக்கும்
அைசக்கப்படுவதல்ைல.

சங்கீதம் 16
தாவீதன்மிக்தாம் என்னும்பாடல்.
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1ேதவேன, என்ைனக்காப்பாற்றும்,உம்ைமநம்பயருக்க ேறன்.
2என்ெநஞ்சேம, நீெயேகாவாைவேநாக்க :
ேதவேனநீர், என்ஆண்டவராகஇருக்க றீர்,
என்னுைடயெசல்வம்உமக்குேவண்டியதாகஇல்லாமல்;
3பூமியலுள்ளபரிசுத்தவான்களுக்கும்,
நான்என்னுைடயமுழுப்ப ரியத்ைதயும்ைவத்தருக்க றமகாத்துமாக்களுக்கும்,
அதுேவண்டியதாகஇருக்க றதுஎன்றுெசான்னாய்.
4அந்நயேதவைனநாடிப் பன்பற்றுகறவர்களுக்குேவதைனகள்ெபருகும்;
அவர்கள்ெசலுத்துகறஇரத்த பானபலிகைளநான்ெசலுத்தமாட்ேடன்,
அவர்களுைடயெபயர்கைளஎன்உதடுகளினால்உச்சரிக்கவுமாட்ேடன்.
5ெயேகாவா என்னுைடயசுதந்தரமும்என்னுைடயபாத்த ரத்தன்பங்குமானவர்;
என்னுைடயசுதந்தரத்ைத ேதவேனநீர் காப்பாற்றுகறீர்.
6ேநர்த்தயானஇடங்களில் எனக்குப் பங்குகைடத்தது;
ஆம், ச றப்பானபங்குஎனக்குஉண்டு.
7எனக்குஆேலாசைனதந்தெயேகாவாைவதுத ப்ேபன்;
இரவுேநரங்களிலும்என்னுைடயஉள்மனம்என்ைனஉணர்த்தும்.
8ெயேகாவாைவஎப்ெபாழுதும்எனக்குமுன்பாகைவத்தருக்க ேறன்;
அவர் என்னுைடயவலதுபக்கத்தல்இருக்கறபடியால்
நான்அைசக்கப்படுவதல்ைல.
9ஆைகயால்என்னுைடயஇருதயம்பூரித்தது, என்னுைடயமகைம சந்ேதாஷத்து;
என்னுைடயஉடலும்நம்ப க்ைகேயாடுதங்கயருக்கும்.
10என்னுைடயஆத்துமாைவப்பாதாளத்தல்வ டமாட்டீர்;
உம்முைடயபரிசுத்தவான்அழிைவக்காண்பதல்ைல.
11வாழ்வன்வழிையஎனக்குத்ெதரியப்படுத்துவீர்;
உம்முைடய சமுகத்தல்பரிபூரணஆனந்தமும்,
உம்முைடயவலதுபக்கத்தல்ந த்தய ேபரின்பமும்உண்டு.

சங்கீதம் 17
தாவீதன்ெஜபம்.
1ெயேகாவாேவ, நயாயத்ைதக் ேகட்டருளும்,
என்னுைடயகூப்படுதைலக்கவனியும்;
ெபாய்களில்லாதஉதடுகளிலிருந்துபறக்கும்
என்னுைடயவண்ணப்பத்த ற்குச்ெசவெகாடும்.
2உம்முைடய சந்ந தயலிருந்துஎன்னுைடயநயாயம்ெவளிப்படுவதாக;
உம்முைடயகண்கள்நயாயமானைவகைளப்பார்ப்பதாக.
3நீர் என்னுைடயஇருதயத்ைதப் பரிேசாத த்து,
இரவுேநரத்தல்அைதவ சாரித்து, என்ைனப்புடமிட்டுப்பார்த்தும்
ஒன்றும் காணாமலிருக்கறீர்; *என்னுைடய வாய் மீறாதபடி தீர்மானம்

ெசய்தருக்க ேறன்.
4மனிதரின்ெசய்ைககைளக்குறத்து, நான்உம்முைடயஉதடுகளின்வாக்கனாேல
தீயவர்களுைடயபாைதகளுக்குவலக்க என்ைனக்காத்துக்ெகாள்ளுக ேறன்.
5என்னுைடயநைடகள்உமதுவழிகளில்உறுத ப்பட்டன.
என்னுைடயகாலடிகள்வழுக ப்ேபாகவல்ைல.
6ேதவேன, நான்உம்ைமேநாக்க க்ெகஞ்சுக ேறன்,
ஏெனனில் நீர் எனக்குப் பதல்ெகாடுப்பீர். என்னிடத்தல் உம்முைடய ெசவையச்

சாய்த்து,
என்னுைடயவார்த்ைதையக் ேகட்டருளும்.
7 உம்மிடம் அைடக்கலமாக வருபவர்கைள அவர்களுக்கு வேராதமாக

எழும்புக றவர்களிடத்தலிருந்து
உமதுவலதுைகயனால்தப்புவத்துகாப்பாற்றுகறவேர!
உம்முைடயஅத சயமானகருைபையவளங்கச்ெசய்யும்.
8கண்மணிையப்ேபால் என்ைனக்காத்து.

* சங்கீதம் 17:3 17:3மற்றவர்கைளப் ேபாலதீைம ேபசுக றதல்ைல.
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9என்ைனஒடுக்குகறதுன்மார்க்கர்களுக்கும்,
என்ைனச்சூழ்ந்துெகாள்ளுகறஎன்ைனதாக்கும்எத ரிகளுக்குமைறவாக,
உம்முைடயஇறக்ைககளின்ந ழலிேலஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.
10அவர்கள்ெகாழுத்துப்ேபாய்,
தங்களுைடயவாயனால்கர்வமாக ேபசுக றார்கள்.
11நாங்கள்ெசல்லும்பாைதகளில்இப்ெபாழுதுஎங்கைளவைளந்துெகாண்டார்கள்;
எங்கைளத் தைரய ேல தள்ளும்படி அவர்கள் கண்கள் எங்கைள

பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கன்றன.
12பீறுகறதற்குஆவலுள்ளசங்கத்த ற்கும்,
மைறவ டங்களில்ஒளிந்தருக்க ற பாலசங்கத்த ற்கும்ஒப்பாகஇருக்க றார்கள்.
13ெயேகாவாேவ,உம்முைடயபட்டயத்தனால்
என்னுைடயஆத்துமாைவத்துன்மார்க்கனுைடயைகக்குதப்புவயும்.
14ெயேகாவாேவ,மனிதருைடயைகக்கும்,
இம்ைமயல்தங்களுைடயபங்ைகப்ெபற்றருக்க றஇவ்வுலகமக்களின்ைகக்கும்
உம்முைடயைகயனால்என்ைனத்தப்புவயும்;
அவர்கள்வயற்ைறஉமதுெசழிப்பனால்ந ரப்புக றீர்;
அவர்கள்குழந்ைதச்ெசல்வத்தனால்தருப்தயைடந்து,
தங்களுக்கு மீதயான ெபாருைளத் தங்களுைடய பள்ைளகளுக்கு

வ ட்டுச்ெசல்க றார்கள்.
15நாேனா நீதயல்உம்முைடயமுகத்ைதத் பார்ப்ேபன்;
நான்வழிக்கும்ேபாதுஉமதுசாயலால்தருப்தயாேவன்.

சங்கீதம் 18
இைசத் தைலவனுக்கு ெயேகாவாவுைடய ஊழியனாகய தாவீது எழுதய
பாடல். சவுலிடமிருந்தும் ப ற பைகவர்களிடமிருந்தும் ெயேகாவா அவைனத்
தப்புவத்தேபாதுஎழுதப்பட்ட பாடல்.
1என்ெபலனாகயெயேகாவாேவ,உம்மில்அன்புகூருேவன்.
2ெயேகாவா என்கன்மைலயும், என்ேகாட்ைடயும்,
என்இரட்சகரும், என்ேதவனும், நான்அைடக்கலம்புகும்என்ேகாபுரமும்,
என்ேகடகமும், என்இரட்ச ப்பன்ெகாம்பும்,
என்உயர்ந்தஅைடக்கலமுமாகஇருக்க றார்.
3துதக்குப் பாத்த ரராக யெயேகாவாைவேநாக்க க்கூப்படுேவன்;
அதனால்என்னுைடயஎத ரிகளுக்குநீங்கலாக ப் பாதுகாக்கப்படுேவன்.
4 மரணக்கட்டுகள் என்ைனச் சுற்ற க்ெகாண்டன; மாெபரும் அைலகள் என்ைனப்

பயப்படுத்தனது.
5பாதாளக்கட்டுகள்என்ைனச்சூழ்ந்துெகாண்டன;
மரணக்கண்ணிகள்என்ேமல்வழுந்தன.
6எனக்குஉண்டானெநருக்கத்த ேலெயேகாவாைவேநாக்க க்கூப்ப ட்ேடன்,
என் ேதவைன ேநாக்க சத்தமிட்ேடன்; தமது ஆலயத்தலிருந்து என்னுைடய

சத்தத்ைதக் ேகட்டார்,
என்னுைடயகூப்படுதல்அவர் சந்ந தயல்ேபாய்,
அவர்காதுகளில்வழுந்தது.
7அவர் ேகாபங்ெகாண்டபடியால்பூமிஅைசந்துஅத ர்ந்தது,
மைலகளின்அஸ்தபாரங்கள்குலுங்க அைசந்தன.
8அவர்மூக்கலிருந்துபுைகஎழும்ப ற்று,
அவர்வாயலிருந்துஎரியும்ெநருப்பு புறப்பட்டது;
அதனால்தழல்மூண்டது.
9வானங்கைளத்தாழ்த்த இறங்கனார்;
அவர் பாதங்களின்கீழ்காரிருள்இருந்தது.
10ேகருபீன்ேமல்* ஏற ேவகமாகச் ெசன்றார்;
காற்றன்இறக்ைககைளக்ெகாண்டுபறந்தார்.
11இருைளத்தமக்குமைறவ டமாக்கனார்;

* சங்கீதம் 18:10 18:10 ேகருபீன்கள், ெயேகாவாவன் சங்காசனத்ைத சுற்ற பாதுக்காக்கும் பரேலாக

இறக்ைககளுைடயசருஷ்டிகள்
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தண்ணீர் நைறந்த கறுத்த மைழேமகங்கைளயும் தம்ைம சூழ்ந்தருக்கும்
கூடாரமாக்கனார்.

12அவருைடய சந்ந த ப் ப ரகாசத்தனால்அவருைடய ேமகங்கள்,
கல்மைழயும்ெநருப்புத்தழைலயும்ெபாழிந்தன.
13ெயேகாவாவானங்களிேலகுமுறனார்,
உன்னதமானேதவனானவர்தமதுசத்தத்ைதத்ெதானிக்கச்ெசய்தார்;
†கல்மைழயும்ெநருப்புத்தழலும்ெபாழிந்தன.
14தம்முைடயஅம்புகைளஎய்து,
அவர்கைளச் ச தறடித்தார்;
மின்னல்கைளப்பயன்படுத்த ,அவர்கைளக்கலங்கச்ெசய்தார்.
15அப்ெபாழுதுெயேகாவாேவ,
உம்முைடயகண்டிப்பனாலும்
உம்முைடய மூக்கன் சுவாசக்காற்றனாலும் தண்ணீர்களின் ஆழங்கள்

ெதன்பட்டன,
உலகன்அஸ்தபாரங்கள்ெவளிப்பட்டன.
16உயரத்தலிருந்துஅவர்ைகநீட்டி, என்ைனப்ப டித்து,
ெபருக்ெகடுத்துஓடும்தண்ணீரிலிருந்துஎன்ைனத்தூக்கவ ட்டார்.
17என்னிலும்பலவான்களாகஇருந்த என்னுைடயபலத்த எத ரிகளுக்கும்
என்ைனப்பைகக்க றவர்களுக்கும்என்ைனவடுவத்தார்.
18என்னுைடயஆபத்துநாளில் எனக்குஎத ரிட்டுவந்தார்கள்;
ெயேகாவாேவா எனக்குஆதரவாகஇருந்தார்.
19என்ேமல்அவர் ப ரியமாகஇருந்தபடியால்,
வசாலமானஇடத்த ேலஎன்ைனக்ெகாண்டுவந்து,
என்ைனத்தப்புவத்தார்.
20ெயேகாவா என்னுைடயநீத க்குத்தகுந்தபடி எனக்குப் பதலளித்தார்;
என்னுைடயைககளின்சுத்தத்த ற்குத்தகுந்தபடி எனக்குச் சரிக்கட்டினார்.
21ஏெனனில்ெயேகாவாவுைடயவழிகைளக்ைகக்ெகாண்டுவந்ேதன்;
நான்என்ேதவைனவட்டுத்துன்மார்க்கமாகவலகனதல்ைல.
22அவருைடயநயாயங்கைளெயல்லாம் எனக்குமுன்பாகஇருக்கன்றன;
அவருைடயப ரமாணங்கைளநான்தள்ளிப்ேபாடவல்ைல.
23உன்னதேதவனுக்குமுன்பாக நான்உத்தமனாகஇருந்து,
என்னுைடயபாவத்த ற்குஎன்ைனவலக்க க்காத்துக்ெகாண்ேடன்.
24ஆைகயால்ெயேகாவா என்னுைடயநீத க்குத்தகுந்ததாகவும்,
தம்முைடயகண்களுக்குமுன்னிருக்க ற
என்னுைடயைககளின்சுத்தத்த ற்கும்தக்கதாகவும்எனக்குப்பலனளித்தார்.
25தயவுள்ளவனுக்குநீர் தயவுள்ளவராகவும்,
உத்தமனுக்குநீர்உத்தமராகவும்;
26புனிதனுக்குநீர் புனிதராகவும்,
மாறுபாடுள்ளவனுக்குநீர் மாறுபடுகறவராகவும் ேதான்றுவீர்.
27ேதவேனநீர் பாத க்கப்பட்ட மக்கைளகாப்பாற்றுவீர்;
ேமட்டிைமயானகண்கைளத்தாழ்த்துவீர்.
28ேதவேனநீர் என்னுைடயவளக்ைகஏற்றுவீர்;
என்ேதவனாகயெயேகாவா என்னுைடயஇருைளெவளிச்சமாக்குவார்.
29உம்மாேலஒருேசைனையஎன்கால்களால்மித ப்ேபன்;
என்ேதவனாேலஒருமதைலத்தாண்டுேவன்.
30ேதவனுைடயவழி உத்தமமானது;
ெயேகாவாவுைடயவசனம்புடமிடப்பட்டது;
தம்ைமநம்புக றஅைனவருக்கும்அவர் ேகடகமாகஇருக்க றார்.
31ெயேகாவாைவதவ ர ேதவன்யார்?
நம்முைடய ேதவன்இல்லாமல்கன்மைலயும்யார்?
32என்ைனப்பலத்தால்இைடகட்டி,
என்னுைடயவழிையச்ெசவ்ைவப்படுத்துகறவர் ேதவேன.
33அவர் என்கால்கைளமான்களுைடயகால்கைளப்ேபாலாக்க ,
† சங்கீதம் 18:13 18:13 ச லைகெயழுத்துப்ப ரத களில் காணப்படவல்ைல
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உயர்வானஇடங்களில் என்ைனநறுத்துகறார்.
34ெவண்கலவல்லும்என்னுைடயைககளால்வைளயும்படி,
என்னுைடயைககைளயுத்தத்த ற்குப் பழக்குவக்க றார்.
35உம்முைடயஇரட்ச ப்பன்ேகடகத்ைதயும்எனக்குத்தந்தீர்;
உம்முைடயவலதுைகஎன்ைனத்தாங்குகறது;
உம்முைடயகருைணஎன்ைனப்ெபரியவனாக்கும்.
36என்னுைடயகால்கள்வழுக்காதபடி, நான்நடக்க றவழிையஅகலமாக்கனீர்.
37என்னுைடயஎத ரிகைளப் பன்ெதாடர்ந்து,
அவர்கைளப்ப டித்ேதன்;
அவர்கைளஅழிக்கும்வைரக்கும்நான்தரும்பவல்ைல.
38அவர்கள்எழுந்தருக்கமுடியாதபடிஅவர்கைளெவட்டிேனன்.
39ேபாருக்குநீர் என்ைனப்பலத்தால்இைடகட்டி,
என்ேமல்எழும்பனவர்கைளஎன்கீழ்மடங்கச்ெசய்தீர்.
40நான்என்னுைடயஎத ரிையஅழிக்கும்படி,
என்னுைடயஎத ரிகளின்கழுத்ைதஎனக்குஒப்புக்ெகாடுத்தீர்.
41அவர்கள்கூப்படுகறார்கள்,
அவர்கைளக்காப்பாற்றுகறவர்கள்ஒருவருமில்ைல;
ெயேகாவாைவேநாக்க க்கூப்படுகறார்கள்,
அவர்களுக்குஅவர் பதலளிக்க றதல்ைல.
42நான்அவர்கைளக்காற்றன்தைசய ேலபறக்க றதூசயாகஇடித்து,
ெதருக்களிலுள்ளேசற்ைறப்ேபால்அவர்கைளஎற ந்துேபாடுக ேறன்.
43மக்களின்கலகங்களுக்குநீர் என்ைனத்தப்புவத்தீர்,
ேதசங்களுக்குஎன்ைனத்தைலவனாக்குகறீர்;
நான்அறயாதமக்கள்எனக்குேசைவெசய்க றார்கள்.
44அவர்கள்என்னுைடயசத்தத்ைதக் ேகட்டவுடேனஎனக்குக்கீழ்ப்படிக றார்கள்;
அந்நயரும்என்னிடம்கூனிக்குறுகுகறார்கள்.
45 அந்நயர் மனமடிந்து, தங்களுைடய அரண்களிலிருந்து தத்தளிப்பாகப்

புறப்படுக றார்கள்.
46ெயேகாவாஉயருள்ளவர்;
என்னுைடயகன்மைலயானவர்துத க்கப்படுவாராக;
என்னுைடயஇரட்ச ப்பன்ேதவன்உயர்ந்தருப்பாராக.
47அவர் எனக்காகப் பழிக்குப் பழிவாங்குகற ேதவன்.
அவர்மக்கைளஎனக்குக்கீழ்ப்படுத்துகறவர்.
48அவேர என்னுைடயஎத ரிகளுக்குஎன்ைனவலக்க வடுவக்க றவர்;
எனக்குவ ேராதமாக எழும்புக றவர்கைளவ டஎன்ைனநீர்உயர்த்த ,
ெகாடுைமயானமனிதனுக்குஎன்ைனத்தப்புவக்க றீர்.
49இதற்காகெயேகாவாேவ, ேதசங்களுக்குள்ேளஉம்ைமத்துத த்து,
உம்முைடயெபயருக்குபாட்டு பாடுேவன்.
50தாம் ஏற்படுத்தனஇராஜாவுக்குமகத்தானஇரட்ச ப்ைபஅளித்து,
தாம்அப ேஷகம்ெசய்ததாவீத ற்கும்
அவனுைடயசந்தத க்கும்என்ெறன்றும்கருைபெசய்க றார்.

சங்கீதம் 19
இைசத்தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்.
1வானங்கள்ேதவனுைடயமகைமையெவளிப்படுத்துகன்றன,
ஆகாயவ ரிவுஅவருைடயைககளின்ெசயல்கைளஅறவக்க றது.
2பகலுக்குப் பகல்வார்த்ைதகைளப்ெபாழிக றது,
இரவுக்குஇரவுஅறைவத்ெதரிவ க்க றது.
3அைவகளுக்குப் ேபச்சுமில்ைல,வார்த்ைதயுமில்ைல,
அைவகளின் சத்தம் ேகட்கப்படுவதுமில்ைல.
4ஆகலும்அைவகளின் சத்தம்பூமிெயங்கும்,
அைவகளின்வசனங்கள்உலகன்கைடசவைரக்கும்ெசல்லுகன்றன;
அைவகளில்சூரியனுக்குஒருகூடாரத்ைதஉண்டாக்கனார்.
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5 அது தன்னுைடய மணவைறயலிருந்து புறப்படுக ற மணவாளைனப்ேபால்
இருக்க றது,

ெபலசாலிையப்ேபால்தன்னுைடயபாைதயல்ஓடமக ழ்ச்ச யாகஇருக்க றது.
6அதுவானங்களின்ஒருமுைனயலிருந்துபுறப்பட்டு,
அைவகளின்மறுமுைனவைரக்கும்சுற்ற ேயாடுக றது;
அதன்ெவப்பத்த ற்குமைறவானதுஒன்றுமில்ைல.
7ெயேகாவாவுைடய ேவதம்குைறவற்றதும்,
ஆத்துமாைவஉய ர்ப்ப க்க றதுமாகஇருக்க றது;
ெயேகாவாவுைடய சாட்ச முழுைமயானதும்,
ேபைதையஞானியாக்குக றதுமாகஇருக்க றது.
8ெயேகாவாவுைடயநயாயங்கள்ெசம்ைமயும்,
இருதயத்ைதச் சந்ேதாஷப்படுத்துகறைவகளுமாகஇருக்க றது;
ெயேகாவாவுைடய கற்பைன தூய்ைமயும், கண்கைளத் ெதளிவ க்க றதுமாக

இருக்க றது.
9ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுக ற பயம்சுத்தமும்,
என்ைறக்கும்நைலக்க றதுமாகஇருக்க றது;
ெயேகாவாவுைடயநயாயங்கள்உண்ைமயும்,
அைவகள்அைனத்தும்நீதயுமாகஇருக்கன்றன.
10அைவெபான்னிலும்,மிகுந்த பசும்ெபான்னிலும்வரும்பப்படத்தக்கைவயும்,
ேதனிலும் ேதன்கூட்டிலிருந்து ஒழுகும் தூய்ைமயான ேதனிலும்

மதுரமுள்ளைவயுமாகஇருக்கன்றன.
11அன்றயும்அைவகளால்உமதுஅடிேயன்எச்சரிக்கப்படுக ேறன்;
அைவகைளக்ைகக்ெகாள்ளுகறதனால்மிகுந்த பலன்உண்டு.
12தன்னுைடயபைழகைளஉணருகறவன்யார்?
மைறந்துக டக்கும்பைழகளிலிருந்துஎன்ைனச்சுத்த கரியும்.
13துணிகரமானபாவங்களுக்கும்உமதுஅடிேயைனவலக்க க்காத்துெகாள்ளும்;
அைவகள்என்ைனஆண்டுெகாள்ளவ டாமலிரும்;
அப்ெபாழுதுநான்உத்தமனாக ,
ெபரும்பாவத்த ற்குநீங்கலாகஇருப்ேபன்.
14என்கன்மைலயும்என்மீட்பருமாகயெயேகாவாேவ,
என்வாயன்வார்த்ைதகளும்,
என்இருதயத்தன்தயானமும்,
உமதுசமுகத்த ற்குப் ப ரியமாகஇருப்பதாக.

சங்கீதம் 20
இைசத்தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்.
1ஆபத்துநாளிேலெயேகாவாஉமதுவண்ணப்பத்த ற்குப் பதல்ெகாடுப்பாராக;
யாக்ேகாபன்ேதவனுைடயெபயர்உமக்குஉயர்ந்தஅைடக்கலமாவதாக.
2அவர் பரிசுத்தஸ்தலத்தலிருந்துஉமக்குஒத்தாைசயனுப்ப ,
சீேயானிலிருந்துஉம்ைமஆதரிப்பாராக.
3நீர் ெசலுத்தும்காணிக்ைககைளெயல்லாம்அவர் நைனத்து,
உமதுசர்வாங்கதகனபலிையப்ப ரியமாக ஏற்றுக்ெகாள்வாராக. (ேசலா)
4அவர்உமதுமனவருப்பத்தன்படிஉமக்குத்தந்தருளி,
உமதுஆேலாசைனகைளெயல்லாம் நைறேவற்றுவாராக.
5 நாங்கள் உமது இரட்ச ப்பனால் மக ழ்ந்து, எங்கள் ேதவனுைடய ெபயரிேல

ெகாடிேயற்றுேவாம்;
உமதுேவண்டுதல்கைளெயல்லாம்ெயேகாவா நைறேவற்றுவாராக.
6ெயேகாவா தாம்அப ேஷகம்ெசய்தவைரக்காப்பாற்றுகறார்
என்பைதஇப்ெபாழுதுஅறந்தருக்க ேறன்;
தமதுவலதுைகெசய்யும்இரட்ச ப்பன்வல்லைமகைளக்காண்பத்து,
தமதுபரிசுத்தவானத்தலிருந்து
அவருைடயவண்ணப்பத்த ற்குபதல்ெகாடுப்பார்.
7ச லர்இரதங்கைளக்குறத்தும்,
ச லர்குதைரகைளக்குறத்தும் ேமன்ைமபாராட்டுக றார்கள்;
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நாங்கேளா எங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய ெபயைரக்குற த்ேத
ேமன்ைமபாராட்டுேவாம்.

8அவர்கள்முற ந்துவழுந்தார்கள்;
நாங்கேளா எழுந்துந மிர்ந்துந ற்க ேறாம்.
9ெயேகாவாேவ,இரட்ச யும்;
நாங்கள்கூப்படுகற நாளிேல ராஜா எங்களுக்குச்ெசவெகாடுப்பாராக.

சங்கீதம் 21
இைசத்தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்.
1ெயேகாவாேவ,உம்முைடயவல்லைமய ேலஇராஜா மக ழ்ச்ச யாகஇருக்க றார்;
உம்முைடயஇரட்ச ப்ப ேலஎவ்வளவாகச் சந்ேதாஷப்படுக றார்!
2அவருைடயமனவருப்பத்தன்படி நீர்அவருக்குத்தந்தருளி,
அவருைடயஉதடுகளின்வண்ணப்பத்ைதத்தள்ளாமலிருக்கறீர். (ேசலா)
3உத்தமஆசீர்வாதங்கேளாடுநீர்அவருக்குஎத ர்ெகாண்டுவந்து,
அவர்தைலயல்ெபாற்க ரீடம்அணிவ க்க றீர்.
4அவர்உம்மிடத்தல்ஆயுைளக்ேகட்டார்;
நீர்அவருக்குஎன்ெறன்ைறக்குமுள்ளநீடித்தஆயுைளஅளித்தீர்.
5உமதுஇரட்ச ப்பனால்அவர்மகைமெபரிதாகஇருக்க றது;
ேமன்ைமையயும்மகத்துவத்ைதயும்அவருக்குெகாடுத்தீர்.
6அவர் நீடித்தஆசீர்வாதங்கைளஅவர்களுக்குெகாடுக்க றார்;
அவைரஉம்முைடய சமுகத்தன்மக ழ்ச்ச யனால்பூரிப்பாக்குக றீர்.
7ஏெனனில்இராஜா ெயேகாவாேமல்நம்ப க்ைகயாகஇருக்க றார்;
உன்னதமானேதவனுைடயதயவனால்அைசக்கப்படாமல்இருப்பார்.
8உமதுைகஉமதுஎத ரிகள்எல்ேலாைரயும்எட்டிப்ப டிக்கும்;
உமதுவலதுகரம்உம்ைமப் பைகக்க றவர்கைளக்கண்டுபடிக்கும்.
9உமதுேகாபத்தன்காலத்த ேல
அவர்கைளெநருப்புச்சூைளயாக்க ப்ேபாடுவீர்;
ெயேகாவா தமதுேகாபத்த ேலஅவர்கைளஅழிப்பார்;
ெநருப்புஅவர்கைளஅழிக்கும்.
10அவர்கள்பள்ைளகைளபூமியலிருந்தும்
அவர்கள்சந்ததையமனுமக்களிலிருந்தும்அழிப்பீர்.
11அவர்கள்உமக்குவ ேராதமாக தீங்குநைனத்தார்கள்;
தீவைனெசய்யமுயன்றார்கள்;
ஒன்றும்வாய்க்காமல்ேபானது.
12 உம்முைடய அம்புகைள நாேணற்ற அவர்கள் முகத்த ற்கு ேநேர எய்து

அவர்கைளத்தரும்ப ஓடச்ெசய்க றீர்.
13ெயேகாவாேவ,உம்முைடயபலத்த ேலநீர் எழுந்தருளும்;
அப்ெபாழுதுஉம்முைடயவல்லைமையப்பாடித்துத ப்ேபாம்.

சங்கீதம் 22
(இைசத்தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்.)
1என்ேதவேன, என்ேதவேன, ஏன்என்ைனக்ைகவ ட்டீர்?
எனக்குஉதவ ெசய்யாமலும்,
நான்கதற ச்ெசால்லும்வார்த்ைதகைளக் ேகட்காமலும்ஏன்தூரமாகஇருக்க றீர்?
2என்ேதவேன, நான்பகலிேலகூப்படுக ேறன்,
பதல்ெகாடுக்கவல்ைல;
இரவ ேலகூப்படுக ேறன், எனக்குஅைமத இல்ைல.
3இஸ்ரேவலின்துதகளுக்குள்தங்கயருக்க ற ேதவேனநீேர பரிசுத்தர்.
4எங்களுைடயமுன்ேனார்கள்உம்மிடத்தல்நம்ப க்ைகைவத்தார்கள்;
நம்பனஅவர்கைளநீர்வடுவத்தீர்.
5உம்ைமேநாக்க க்கூப்ப ட்டுத்தப்பனார்கள்;
உம்ைமநம்ப ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகாமல்இருந்தார்கள்.
6நாேனாஒருபுழு,மனிதன்அல்ல;
மனிதர்களால்ந ந்த க்கப்பட்டும்,
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மக்களால்அவமத க்கப்பட்டும்இருக்க ேறன்.
7என்ைனப்பார்க்க றவர்கெளல்ேலாரும்என்ைனப்பரியாசம்ெசய்து,
உதட்ைடப் பதுக்க , தைலையஅைசத்து:
8ெயேகாவாேமல்நம்ப க்ைகயாகஇருந்தாேன,
அவர்இவைனவடுவக்கட்டும்;
இவன்ேமல்ப ரியமாகஇருக்க றாேர,
இப்ெபாழுதுஇவைனஇரட்ச க்கட்டும்என்கறார்கள்.
9நீேர என்ைனக்கர்ப்பத்தலிருந்துஎடுத்தவர்;
என்னுைடய தாயன் மார்பல் இருக்கும் ேபாேத என்ைனஉம்ேமல் நம்ப க்ைகயாக

இருக்கச்ெசய்தீர்.
10கர்ப்பத்தலிருந்துெவளிப்பட்டேபாேதஉமதுசார்பல்வழுந்ேதன்;
நான்என்னுைடயதாயன்வயற்றல்இருந்ததுமுதல்நீர்என்ேதவனாகஇருக்க றீர்.
11என்ைனவட்டுத்தூரமாகஇருக்கேவண்டாம்;
ஆபத்துெநருங்கயருக்க றது,
உதவ ெசய்யயாரும்இல்ைல.
12அேநகம்காைளகள்என்ைனச்சூழ்ந்தருக்கன்றன;
பாசான்ேதசத்தன்பலத்த எருதுகள்என்ைனவைளந்துெகாண்டன.
13பீற ெகர்ச்ச க்க ற சங்கத்ைதப்ேபால்,
என்ேமல்தங்களுைடயவாையத்த றக்க றார்கள்.
14தண்ணீைரப்ேபாலஊற்றப்பட்ேடன்;
என்னுைடயஎலும்புகெளல்லாம்வலகவ ட்டன,
என்னுைடயஇருதயம்ெமழுகுேபாலாக ,
என்னுைடயகுடல்களின்நடுேவஉருகனது.
15என்ெபலன்*ஓட்ைடப்ேபால்காய்ந்தது;
என்நாவு ேமல்வாேயாடுஒட்டிக்ெகாண்டது;
என்ைனமரணத்தூசய ேல ேபாடுக றீர்.
16நாய்கள்என்ைனச்சூழ்ந்தருக்கன்றன;
ெபால்லாதவர்களின்கூட்டம் என்ைனவைளந்துெகாண்டது;
என்னுைடயைககைளயும்கால்கைளயும்உருவக்குத்தனார்கள்.
17என்னுைடயஎலும்புகைளெயல்லாம் நான்எண்ணலாம்;
அவர்கள்என்ைனேநாக்க ப் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
18என்ஆைடகைளத்தங்களுக்குள்ேளபங்க ட்டு,
என்னுைடயஉைடயன்ேமல்சீட்டுப்ேபாடுக றார்கள்.
19ஆனாலும்ெயேகாவாேவ, நீர் எனக்குத்தூரமாகஇருக்கேவண்டாம்;
என்னுைடயெபலேன, எனக்குஉதவெசய்யசீக்க ரமாகவாரும்.
20என்னுைடயஆத்துமாைவவாளிற்கும்,
எனக்குஅருைமயானைதநாய்களின்ெகாடூரத்த ற்கும்தப்புவயும்.
21என்ைனச்சங்கத்தன்வாயலிருந்துகாப்பாற்றும்;
நான்காண்டாமிருகத்தன்ெகாம்புகளில்இருக்கும்ேபாதுஎன்ைனக்காப்பாற்றும்†.
22உம்முைடயெபயைர என்சேகாதரர்களுக்குஅறவத்து,
சைபநடுவல்உம்ைமத்துத ப்ேபன்.
23ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுக றவர்கேள,
அவைரத்துதயுங்கள்;
யாக்ேகாபன்சந்ததயாேர, நீங்கள்எல்ேலாரும்அவருக்குமரியாைதெசய்யுங்கள்;
இஸ்ரேவலின் வம்சத்தாேர, நீங்கள் எல்ேலாரும் அவர்ேமல் பயபக்தயாக

இருங்கள்.
24உபத்த ரவப்பட்டவனுைடயஉபத்த ரவத்ைதஅவர்அற்பமாக நைனக்காமலும்,
அருவருக்காமலும், தம்முைடயமுகத்ைதஅவனுக்குமைறக்காமலுமிருந்து,
தம்ைம ேநாக்க அவன்கூப்படும்ேபாதுஅவைனக்ேகட்டருளினார்.
25மகா சைபய ேலநான்ெசலுத்தும்துத உம்மாேலஉண்டாகும்;
அவருக்குப் பயப்படுக றவர்களுக்கு முன்பாக என்னுைடய ெபாருத்தைனகைளச்

ெசலுத்துேவன்.

* சங்கீதம் 22:15 22:15ெதாண்ைட † சங்கீதம் 22:21 22:21 பதல்தரும்
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26ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் சாப்ப ட்டுதருப்தயைடவார்கள்;
ெயேகாவாைவேதடுக றவர்கள்அவைரத்துத ப்பார்கள்;
உங்களுைடயஇருதயம்என்ெறன்ைறக்கும்வாழும்.
27பூமியன்எல்ைலகெளல்லாம் நைனவுகூர்ந்துெயேகாவாவ டத்தல்தரும்பும்;
ேதசங்களுைடயவம்சங்கெளல்லாம்அவர்‡ சமுகத்தல்ெதாழுதுெகாள்ளும்.
28ராஜ்ஜியம்ெயேகாவாவுைடயது;அவர் ேதசங்கைளஆளுகறவர்.
29பூமியன்ெசல்வந்தர்அைனவரும்§ பணிந்துெகாள்வார்கள்;
புழுதயல்இறங்குகறவர்கள்அைனவரும்அவருக்குமுன்பாகவணங்குவார்கள்.
ஒருவனும்தன்னுைடயஆத்துமாஅழியாதபடிஅைதக்காக்கமுடியாேத.
30ஒருசந்தத அவைரச் ேசவ க்கும்;
தைலமுைறதைலமுைறயாகஅதுஆண்டவருைடய சந்தத என்னப்படும்.
31அவர்கள்வந்து: அவேரஇைவகைளச்ெசய்தார் என்று
பறக்கப்ேபாக றமக்களுக்குஅவருைடயநீதையஅறவப்பார்கள்.

சங்கீதம் 23
தாவீதன்பாடல்.
1ெயேகாவா என்ேமய்ப்பராகஇருக்க றார்;
நான்தாழ்ச்ச அைடயமாட்ேடன்.
2அவர் என்ைனப்புல்லுள்ளஇடங்களில் ேமய்த்து,
அமர்ந்த தண்ணீர்கள்அருகல்என்ைனக்ெகாண்டுேபாய்வடுகறார்.
3அவர் என்ஆத்துமாைவத் ேதற்ற , தம்முைடய ெபயரினிமித்தம் என்ைனநீதயன்

பாைதகளில் நடத்துகறார்.
4நான்மரணஇருளின்பள்ளத்தாக்க ேலநடந்தாலும்
ெபால்லாப்புக்குப் பயப்படமாட்ேடன்;
ஏெனனில் ேதவேனநீர் என்ேனாடுஇருக்கறீர்;
உமதுேகாலும்உமதுதடியும்என்ைனத்ேதற்றும்.
5என்னுைடயஎத ரிகளுக்குமுன்பாக நீர் எனக்குஒருபந்தையஆயத்தப்படுத்த ,
என்னுைடயதைலையஎண்ெணயால்அப ேஷகம்ெசய்க றீர்;
என்னுைடயபாத்த ரம் ந ரம்ப வழிக றது*.
6என்உயருள்ளநாெளல்லாம் நன்ைமயும்கருைபயும்என்ைனத்ெதாடரும்;
நான்ெயேகாவாவுைடயவீட்டிேலநீடித்த நாட்களாக நைலத்தருப்ேபன்.

சங்கீதம் 24
தாவீதன்பாடல்.
1பூமியும்அதன்நைறவும்,
உலகமும்அதலுள்ளகுடிமக்கள்யாவும்ெயேகாவாவுைடயைவ.
2ஏெனனில்அவேரஅைதக்கடல்களுக்குேமலாகஅஸ்தபாரப்படுத்த ,
அைத நத களுக்கு ேமலாக நறுவனார். 3 யார் ெயேகாவாவுைடய மைலயல்*

ஏறுவான்?
யார்அவருைடயபரிசுத்தஇடத்தல்ப ரேவச ப்பான்?†
4ைககளில்சுத்தமுள்ளவனும்இருதயத்தல்தூய்ைமஉள்ளவனுமாகஇருந்து,
தன்னுைடயஆத்துமாைவமாையக்குஒப்புக்ெகாடுக்காமலும்,
ெபாய்யாகஆைணயடாமலும்இருக்கறவேன.
5அவன்கர்த்தரால்ஆசீர்வாதத்ைதயும்,
தன்னுைடயஇரட்ச ப்பன்ேதவனால்நீதையயும்ெபறுவான்.
6இதுேவஅவைரத் ேதடிவ சாரித்து,
அவருைடய சமுகத்ைதநாடுக றயாக்ேகாபு என்னும்சந்தத . (ேசலா)
7வாசல்கேள,உங்களுைடயதைலகைளஉயர்த்துங்கள்;
ந த்தயகதவுகேள,உயருங்கள்;மகைமயன்இராஜாஉள்ேளநுைழவார்.
8யார்இந்தமகைமயன்இராஜா?

‡ சங்கீதம் 22:27 22:27 உமது § சங்கீதம் 22:29 22:29 சாப்ப ட்டு * சங்கீதம் 23:5 23:5 லூக்கா 7:46.
* சங்கீதம் 24:3 24:3 இந்த மைலயன் ேமல் தான் ேதவாலயம் கட்டப்பட்டிருந்தது. சீேயான் மைலயல் ஏற

ஆலயத்தல்ப ரேவச த்ததுஆண்டவைரஆராத ப்பதாகும் † சங்கீதம் 24:3 24:3 நைலநற்பான்
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அவர்வல்லைமயும்பராக்க ரமமும்உள்ளெயேகாவா;
அவர்யுத்தத்தல்பராக்க ரமமும்உள்ளகர்த்தராேம.
9வாசல்கேள,உங்களுைடயதைலகைளஉயர்த்துங்கள்;
ந த்தயகதவுகேள,உயருங்கள்,மகைமயன்இராஜாஉள்ேளநுைழவார்.
10யார்இந்தமகைமயன்இராஜா?
அவர் ேசைனகளின்ெயேகாவா;
அவேர மகைமயன்இராஜா (ேசலா).

சங்கீதம் 25
தாவீதன்பாடல்.
1ெயேகாவாேவ,உம்மிடத்தல்என்னுைடயஆத்துமாைவஉயர்த்துக ேறன்.
2என்ேதவேன,உம்ைமநம்ப இருக்க ேறன்,
நான்ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகாதபடிெசய்யும்;
என்னுைடயஎத ரிகள்என்ைனேமற்ெகாண்டுமகழவ டாமலிரும்.
3உம்ைமேநாக்க க் காத்தருக்க றஒருவரும்ெவட்கப்பட்டுப் ேபாகாதபடிெசய்யும்;
காரணமில்லாமல்துேராகம்ெசய்க றவர்கேளெவட்கப்பட்டுப் ேபாவார்களாக.
4ெயேகாவாேவ,உம்முைடயவழிகைளஎனக்குத்ெதரிவ யும்;
உம்முைடயபாைதகைளஎனக்குப் ேபாத த்தருளும்.
5உம்முைடய சத்தயத்த ேலஎன்ைனநடத்த , என்ைனப்ேபாத த்தருளும்;
நீேர என்னுைடயஇரட்ச ப்பன்ேதவன்,
உம்ைமேநாக்க நாள்முழுதும்காத்தருக்க ேறன்.
6 ெயேகாவாேவ, உம்முைடய இரக்கங்கைளயும் உம்முைடய கருைணையயும்

நைனத்தருளும்,
அைவெதாடக்கமில்லா காலம்முதல்இருக்கன்றது.
7 என்னுைடய இளவயதன் பாவங்கைளயும் என்னுைடய மீறுதல்கைளயும்

நைனக்காமலிரும்;
ெயேகாவாேவ, உம்முைடய தயவற்காக என்ைன உமது கருைபயன்படிேய

நைனத்தருளும்.
8ெயேகாவா நல்லவரும்உத்தமருமாகஇருக்க றார்;
ஆைகயால்பாவ களுக்குவழிையத்ெதரிவ க்க றார்.
9சாந்தகுணமுள்ளவர்கைளநயாயத்த ேலநடத்த ,
சாந்தகுணமுள்ளவர்களுக்குத்தமதுவழிையப் ேபாத க்க றார்.
10 ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகையயும் அவருைடய சாட்ச கைளயும்

ைகக்ெகாள்ளுகறவர்களுக்கு,
அவருைடயபாைதகெளல்லாம்கருைபயும் சத்தயமுமானைவ.
11ெயேகாவாேவ, என்னுைடயஅக்க ரமம்ெபரிது;
உம்முைடயெபயரினால்அைதமன்னித்தருளும்.
12ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுக றமனிதன்எவேனா
அவனுக்குத்தாம்ெதரிந்துெகாள்ளும்வழிையப் ேபாத ப்பார்.
13அவனுைடயஆத்துமா நன்ைமயல்தங்கும்;
அவன்சந்தத பூமிையச்ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளும்.
14ெயேகாவாவுைடயஇரகச யம்அவருக்குப் பயந்தவர்களிடத்தல்இருக்க றது;
அவர்களுக்குத்தம்முைடயஉடன்படிக்ைகையத்ெதரியப்படுத்துவார்.
15என்னுைடயகண்கள்எப்ேபாதும்ெயேகாவாைவேநாக்க க்ெகாண்டிருக்கன்றன;
அவேர என்னுைடயகால்கைளவைலக்குநீங்கலாக்கவடுவார்.
16என்ேமல் ேநாக்கமாக , எனக்குஇரங்கும்;
நான்தனித்தவனும், பாத க்கப்பட்டவனுமாகஇருக்க ேறன்.
17என்னுைடயஇருதயத்தன்வயாகுலங்கள்ெபருகயருக்கன்றன;
என்னுைடயப ரச்சைனகளிலிருந்துஎன்ைனநீங்கலாக்கவடும்.
18என்னுைடயபாத ப்ைபையயும்என்னுைடயதுன்பத்ைதயும்பார்த்து,
என்னுைடயபாவங்கைளெயல்லாம்மன்னித்தருளும்.
19என்னுைடயஎத ரிகைளப்பாரும்;
அவர்கள்ெபருகயருந்து,ெகாடூர ெவறுப்பாய் என்ைனெவறுக்கறார்கள்.
20என்ஆத்துமாைவக்காப்பாற்ற என்ைனவடுவயும்;
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நான்ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகாதபடிெசய்யும்;உம்மிடம்அைடக்கலம்வந்துள்ேளன்.
21உத்தமமும், ேநர்ைமயும்என்ைனக்காக்கட்டும்;
நான்உமக்குக்காத்தருக்க ேறன்.
22 ேதவேன, இஸ்ரேவைல அவனுைடய எல்லாப் ப ரச்சைனகளுக்கும் வடுவத்து

மீட்டுவடும்.

சங்கீதம் 26
தாவீதன்பாடல்.
1 ெயேகாவாேவ, என்ைன நயாயம் வ சாரியும், நான் என் உத்தமத்த ேல

நடக்க ேறன்; நான் ெயேகாவாைவ நம்பயருக்க ேறன், ஆைகயால் நான்
தள்ளாடுவதல்ைல. 2 ெயேகாவாேவ, என்ைனப் பரீட்ச த்து, என்ைனச்
ேசாத த்துப்பாரும்;

என்னுைடயச ந்ைதகைளயும்என்னுைடயஇருதயத்ைதயும்புடமிட்டுப்பாரும்.
3உம்முைடயகருைபஎன்னுைடயகண்களுக்குமுன்பாகஇருக்க றது;
உம்முைடய சத்தயத்த ேலநடக்க ேறன்.
4ஏமாற்றுக்காரர்கேளாடுநான்உட்காரவல்ைல,
வஞ்சகரிடத்தல்நான்ேசருவதல்ைல.
5ெபால்லாதவர்களின்கூட்டத்ைதப் பைகக்க ேறன்;
துன்மார்க்கர்கேளாடுஉட்காரமாட்ேடன்.
6 ெயேகாவாேவ, நான் துதயன் சத்தத்ைதக் ேகட்கும்படிச் ெசய்து, உம்முைடய

அத சயங்கைளெயல்லாம்வவரிப்பதற்காக,
7எனதுகுற்றமில்லாைமெதரியும்படிஎன்ைககைளக்கழுவ ,உம்முைடயபீடத்ைதச்

சுற்றவருக ேறன்.
8ெயேகாவாேவ,உமதுஆலயமாகயவாசஸ்தலத்ைதயும்,
உமதுமகைமதங்கயருக்கும்இடத்ைதயும் ேநச க்க ேறன்.
9என்ஆத்துமாைவப்பாவ கேளாடும்,
என்உயைரஇரத்தப்ப ரியர்கேளாடும்வாரிக்ெகாள்ளாமலிரும்.
10அவர்கள்ைககளிேல தீவைனஇருக்கறது;
அவர்கள்வலதுைகலஞ்சத்தனால்நைறந்தருக்க றது.
11நாேனா என்னுைடயஉத்தமத்த ேலநடப்ேபன்;
என்ைனமீட்டுக்ெகாண்டுஎன்ேமல்இரக்கமாகஇரும்.
12என்னுைடயகால்ெசம்ைமயானஇடத்த ேலந ற்க றது;
சைபகளிேல நான்ெயேகாவாைவதுத ப்ேபன்.

சங்கீதம் 27
தாவீதன்பாடல்.
1ெயேகாவா என்ெவளிச்சமும்என்இரட்ச ப்புமானவர்,
யாருக்குப் பயப்படுேவன்?
ெயேகாவா என்வாழ்வன்அைடக்கலமானவர்,
யாருக்குபயப்படுேவன்?
2என்னுைடய எத ரிகளும் என்னுைடய பைகவர்களுமாகய ெபால்லாதவர்கள் என்

சரீரத்ைதவழுங்க,
என்ைனெநருங்கும்ேபாதுஅவர்கேளஇடறவழுந்தார்கள்.
3எனக்குவ ேராதமாகஒருஇராணுவம்முகாமிட்டாலும், என்இருதயம்பயப்படாது;
என்ேமல் ேபார் எழும்பனாலும்,இத ேலநான்நம்ப க்ைகயாகஇருப்ேபன்.
4கர்த்தரிடத்தல்ஒன்ைறநான்ேகட்ேடன்,அைதேயநாடுேவன்;
நான்ெயேகாவாவுைடயமகைமையப்பார்க்கும்படியாகவும்,
அவருைடயஆலயத்தல்ஆராய்ச்ச ெசய்யும்படியாகவும்,
நான் என்னுைடய உயருள்ள நாட்கெளல்லாம் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தல்

தங்கயருப்பைதேயநாடுேவன்.
5தீங்குநாளில்அவர் என்ைனத் தம்முைடயகூடாரத்தல் மைறத்து, என்ைனத் தமது

கூடார மைறவ ேலஒளித்துைவத்து,
என்ைனக்கன்மைலயன்ேமல்உயர்த்துவார்.
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6இப்ெபாழுதுஎன்தைலஎன்ைனச்சுற்றலும்இருக்கற என்எத ரிகளுக்குேமலாக
உயர்த்தப்படும்;

அதற்காகஅவருைடயகூடாரத்த ேலநான்ஆனந்தபலிகைளய ட்டு,
ெயேகாவாைவப்பாடுேவன்,அவைரப் புகழ்ந்துபாடுேவன்.
7ெயேகாவாேவ, நான்கூப்படுகற சத்தத்ைதநீர் ேகட்டு,
எனக்குஇரங்க , எனக்கு பதல் தாரும். 8என்னுைடயமுகத்ைதத் ேதடுங்கள் என்று

ெசான்னீேர,
உம்முைடய முகத்ைதேய ேதடுேவன் ெயேகாவாேவ என்று என்னுைடய இருதயம்

உம்மிடத்தல்ெசான்னது.
9உமதுமுகத்ைதஎனக்குமைறக்கேவண்டாம்;
நீர் ேகாபத்துடன்உமதுஅடிேயைனவலக்க ப்ேபாடேவண்டாம்;
நீேர எனக்குஉதவ ெசய்பவர்;
என்னுைடயஇரட்ச ப்பன்ேதவேன,
என்ைனத்தள்ளிவ டாமலிரும்என்ைனக்ைகவ டாமலிரும்.
10என்தகப்பனும்என்தாயும்என்ைனக்ைகவ ட்டாலும்,
ெயேகாவா என்ைனச்ேசர்த்துக்ெகாள்ளுவார்.
11ெயேகாவாேவ,உமதுவழிையஎனக்குப் ேபாத யும்,
என்னுைடயஎத ராளிகளினிமித்தம் சரியானபாைதயல்என்ைனநடத்தும்.
12என்எத ரிகளின்வருப்பத்த ற்குஎன்ைனஒப்புக்ெகாடுக்கேவண்டாம்;
ெபாய்ச்சாட்ச களும்ஆக்க ரமித்துச் சீறுகறவர்களும்
எனக்குவ ேராதமாக எழும்பயருக்க றார்கள்.
13நாேனா,உயருள்ளவர்களின் ேதசத்த ேல
ெயேகாவாவுைடயநன்ைமையக்காண்ேபன்என்றுவசுவாச த்ேதன்*.
14ெயேகாவாவுக்குக்காத்தரு,ைதரியமாகஇரு,
அவர்உன்னுைடயஇருதயத்ைதநைலயாக நறுத்துவார்,
கர்த்தருக்ேக காத்தரு.

சங்கீதம் 28
தாவீதன்பாடல்.
1என்கன்மைலயாகயெயேகாவாேவ,உம்ைமேநாக்க க்கூப்படுக ேறன்;
நீர் ேகட்காதவர்ேபாலமவுனமாகஇருக்கேவண்டாம்;
நீர் மவுனமாகஇருந்தால்நான்கல்லைறயல்இறங்குகறவர்களுக்குஒப்பாேவன்.
2 நான் உம்ைம ேநாக்க ச் சத்தமிட்டு, உம்முைடய மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்கு

ேநராகக்ைகெயடுக்கும்ேபாது,
என்னுைடயவண்ணப்பங்களின் சத்தத்ைதக் ேகட்டருளும்.
3அருகல்உள்ளவனுக்குச் சமாதானவாழ்த்துதைலச்ெசால்லியும்,
தங்களுைடய இருதயங்களில் தீைமகைளைவத்தருக்க ற துன்மார்க்கர்கேளாடும்

அக்க ரமக்காரர்கேளாடும்என்ைனவாரிக்ெகாள்ளாமலிரும்.
4 அவர்களுைடய ெசயல்களுக்கும் அவர்களுைடய நடத்ைதகளின் தீங்கற்கும்

சரியானதாகஅவர்களுக்குச்ெசய்யும்;
அவர்கள்ைககளின்ெசய்ைகக்குசரியானதாகஅவர்களுக்குக்ெகாடும்,
அவர்களுக்குச் சரிக்குச் சரிக்கட்டும்.
5அவர்கள்ெயேகாவாவுைடயெசய்ைககைளயும்அவர்ைககளின்ெசயல்கைளயும்

உணராதபடியால்,
அவர்கைளஇடித்துப்ேபாடுவார்,அவர்கைளக்கட்டமாட்டார்.
6ெயேகாவாவுக்குவாழ்த்துதல்உண்டாகட்டும்;
அவர் என்னுைடயவண்ணப்பங்களின் சத்தத்ைதக் ேகட்டார்.
7ெயேகாவா என்ெபலனும்என்ேகடகமுமாகஇருக்க றார்;
என்இருதயம்அவைர நம்ப இருந்தது; நான்உதவ ெபற்ேறன்;
ஆைகயால்என்னுைடயஇருதயம் சந்ேதாஷப்படுக றது;
என்பாடலினால்அவைரத்துத ப்ேபன்.
8ெயேகாவாஅவர்களுைடயெபலன்;

* சங்கீதம் 27:13 27:13வசுவாச க்காமல்இருந்தால்ெகட்டுப்ேபாயருப்ேபன்
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அவேர தாம்அப ேஷகம்ெசய்தவனுக்குபாதுகாப்பானஅைடக்கலமானவர்.
9ேதவேனநீர்உமதுமக்கைளப்பாதுகாத்து,உமதுஉரிைமெசாத்ைதஆசீர்வதயும்;
அவர்களுக்குஉணவளித்து,அவர்கைளஎன்ெறன்ைறக்கும்உயர்த்தயருளும்.

சங்கீதம் 29
தாவீதன்பாடல்.
1 ேதவ பள்ைளகேள, ெயேகாவாவுக்கு மகைமையயும் வல்லைமையயும்

ெசலுத்துங்கள்;
கர்த்தருக்ேகஅைதச்ெசலுத்துங்கள்.
2ெயேகாவாவுைடயெபயருக்ேகற்றமகைமையஅவருக்குச்ெசலுத்துங்கள்;
பரிசுத்தஅலங்காரத்துடேனெயேகாவாைவெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.
3ெயேகாவாவுைடய சத்தம் சமுத்த ரங்கள்ேமல்ெதானிக்க றது;
மகைமயுள்ளேதவன்முழங்குகறார்;
ெயேகாவா த ரளானதண்ணீர்களின்ேமல்இருக்கறார்.
4ெயேகாவாவுைடய சத்தம்வல்லைமயுள்ளது;
ெயேகாவாவுைடய சத்தம்மகத்துவமுள்ளது.
5ெயேகாவாவுைடய சத்தம் ேகதுருமரங்கைளமுறக்க றது;
ெயேகாவாலீபேனானின் ேகதுருமரங்கைளமுறக்க றார்.
6அைவகைளக்கன்றுக்குட்டிகைளப்ேபாலவும்,லீபேனாைனயும்,
சீரிேயாைனயும்காண்டாமிருகக்குட்டிகைளப்ேபாலவும்துள்ளச்ெசய்க றார்.
7ெயேகாவாவுைடய சத்தம் தீப்ப ழம்புகைளப்பளக்கும்.
8ெயேகாவாவுைடய சத்தம்வனாந்தரத்ைதஅத ரச்ெசய்யும்;
ெயேகாவா காேதஸ்வனாந்தரத்ைதஅத ரச்ெசய்க றார்.
9ெயேகாவாவுைடய சத்தம்ெபண்மான்கைளஈனும்படிெசய்து,
காடுகைளெவளியாக்கும்;
அவருைடயஆலயத்தலுள்ளஅைனவரும்
ெயேகாவாவுக்குமகைமஎன்றுஆர்ப்பரிக்க றார்கள்.
10ெயேகாவா ெபருெவள்ளத்தன்ேமல்அமர்ந்தருந்தார்;
ெயேகாவா என்ெறன்ைறக்கும் ராஜாவாகஅமர்ந்தருக்க றார்.
11ெயேகாவா தமதுமக்களுக்குப்ெபலன்ெகாடுப்பார்;
ெயேகாவா தமதுமக்களுக்குச் சமாதானம்அருளி,
அவர்கைளஆசீர்வத ப்பார்.

சங்கீதம் 30
ஆலயத்தன்அர்ப்பணிப்பன்பாடல். தாவீதன்பாடல்.
1ெயேகாவாேவ,
என்னுைடயஎத ரிகள்
என்ைனேமற்ெகாண்டுஅவர்கைளமக ழவ டாமல்,
நீர் என்ைனக்ைகதூக்க எடுத்தபடியனால்,
நான்உம்ைமப் ேபாற்றுேவன்.
2என்ேதவனாகயெயேகாவாேவ,
உம்ைமேநாக்க க்கூப்ப ட்ேடன்,
என்ைனநீர்குணமாக்கனீர்.
3ெயேகாவாேவ, நீர் என்ஆத்துமாைவப்பாதாளத்தலிருந்துஏறச்ெசய்து,
நான்குழியல்இறங்காதபடி என்ைனஉயேராடுகாத்தீர்.
4ெயேகாவாவுைடயபரிசுத்தவான்கேள,
அவைரப் புகழ்ந்துபாடி,
அவருைடயபரிசுத்தத்தன்நைனவுகூருதைலக்ெகாண்டாடுங்கள்.
5ஏெனனில்அவருைடய ேகாபம்ஒர்இைமப்ெபாழுேத,
அவருைடயதயேவாவாழ்நாள்முழுவதும்;
மாைலயல்அழுைகவரும்,
அதகாைலய ேலமக ழ்ச்ச உண்டாகும்.
6நான்எப்ேபாதும்அைசக்கப்படுவதல்ைலெயன்று,
நான்வளமுடன்இருக்கும்ேபாதுெசான்ேனன்.
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7ெயேகாவாேவ,உம்முைடயதயவனால்
நீர் என்னுைடயமைலையவலிைமயாக ந ற்கச்ெசய்தருந்தீர்;
உமதுமுகத்ைதநீர் மைறத்துக்ெகாண்டேபாேதா நான்கலங்கனவனாேனன்;
8 நான் கல்லைறயல் இறங்கும்ேபாது என்னுைடய இரத்தத்தால் என்ன

லாபமுண்டு?
புழுத உம்ைமத்துத க்குேமா?
அதுஉமதுசத்தயத்ைதஅறவக்குேமா?
9ெயேகாவாேவ, நீர் எனக்குச்ெசவெகாடுத்து
என்ேமல்இரக்கமாகஇரும்;
ெயேகாவாேவ, நீர் எனக்குச் சகாயராகஇரும்என்றுெசால்லி;
10ெயேகாவாேவ,உம்ைமேநாக்க க்கூப்ப ட்ேடன்;
ெயேகாவாைவேநாக்க க்ெகஞ்ச ேனன்.
11என்னுைடயபுலம்பைலஆனந்த சந்ேதாஷமாகமாறச்ெசய்தீர்;
என்னுைடயமகைமஅைமதயாகஇல்லாமல்
உம்ைமப் புகழ்ந்துபாடும்படியாக
நீர் என்னுைடயசணலாைடையகைளந்துேபாட்டு,
மக ழ்ச்ச யனால்என்ைனஉடுத்தனீர்.
12என்ேதவனாகயெயேகாவாேவ,
உம்ைமஎன்ெறன்ைறக்கும்துத ப்ேபன்.

சங்கீதம் 31
இைசத்தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்.

1ெயேகாவாேவ,உம்ைமநம்பயருக்க ேறன்;
நான்ஒருேபாதும்ெவட்கமைடயாதபடிெசய்யும்;
உமதுநீதயனிமித்தம் என்ைனவடுவயும்.
2உமதுெசவையஎனக்குச் சாய்த்து,
சீக்க ரமாக என்ைனத்தப்புவயும்;
நீர் எனக்குப் பலத்த ேகாபுரமும்,
எனக்குஅைடக்கலமானகன்மைலயுமாகஇரும்.
3என்கன்மைலயும்என்ேகாட்ைடயும் நீேர;
உமதுநாமத்தனிமித்தம் எனக்குவழிகாட்டி,
என்ைனநடத்தயருளும்.
4அவர்கள்எனக்குமைறவாய்ைவத்தவைலக்குஎன்ைனநீங்கலாக்கவடும்;
ேதவேனநீேர எனக்குஅைடக்கலம்.
5உமதுைகயல்என்ஆவையஒப்புவக்க ேறன்;
சத்தயபரனாகயெயேகாவாேவ,
நீர் என்ைனமீட்டுக்ெகாண்டீர்.
6ெபாய்ெதய்வங்ககைளப்பற்ற க்ெகாள்ளுகறவர்கைளநான்ெவறுத்து,
ெயேகாவாைவேயநம்பயருக்க ேறன்.
7உமது, கருைபய ேலகளிகூர்ந்துமகழுேவன்;
நீர் என்உபத்த ரவத்ைதப் பார்த்து,
என்ஆத்துமதுயரங்கைளஅறந்தருக்க றீர்.
8எத ரியன்ைகயல்என்ைனஒப்புக்ெகாடுக்காமல்,
என்னுைடயபாதங்கைளவசாலத்த ேலநறுத்தனீர்.
9எனக்குஇரங்கும்ெயேகாவாேவ, நான்ெநருக்கப்படுக ேறன்;
துக்கத்தனால்என்கண்ணும்
என்ஆத்துமாவும்என்னுைடயவயறுங்கூடக்கருக ப்ேபானது.
10என்னுைடயவாழ்க்ைகதுக்கத்தனாலும்,
என்னுைடயவருடங்கள்தவப்பனாலும்கழிந்துேபானது;
என்னுைடயபாடுகளினாேலஎன்னுைடயெபலன்குைறந்து,
என்னுைடயஎலும்புகள்உலர்ந்துேபானது.
11என்னுைடயஎத ரிகளாகயஅைனவர் ந மித்தமும்,
நான்என்அயலாருக்குந ந்ைதயும்,
எனக்குஅறமுகமானவர்களுக்குஅலட்சயமுமாேனன்;
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வீதய ேலஎன்ைனக்கண்டவர்கள்
எனக்குவலக ஓடிப்ேபானார்கள்.
12ெசத்தவைனப்ேபாலஎல்ேலாராலும்முழுவதும்மறக்கப்பட்ேடன்;
உைடந்த பாத்த ரத்ைதப்ேபாலஆேனன்.
13அேநகர் ெசால்லும்அவதூைறக் ேகட்ேடன்;
எனக்குவ ேராதமாகஅவர்கள்ஒன்றாகஆேலாசைனெசய்க றதனால்
த கல்என்ைனச்சூழ்ந்துெகாண்டது;
என்னுைடயஉயைரவாங்கத்ேதடுக றார்கள்.
14நாேனா,ெயேகாவாேவ,
உம்ைமநம்பயருக்க ேறன்;
நீேர என்ேதவன்என்றுெசான்ேனன்.
15என்னுைடயகாலங்கள்உமதுகரத்தலிருக்கறது;
என்எத ரிகளின்ைகக்கும்என்ைனத்துன்பப்படுத்துகறவர்களின்ைகக்கும்
என்ைனத்தப்புவயும்.
16நீர்உமதுமுகத்ைதஉமதுஊழியக்காரன்ேமல்ப ரகாச க்கச்ெசய்து,
உமதுகருைபயனாேலஎன்ைனஇரட்ச யும்.
17ெயேகாவாேவ,உம்ைமேநாக்க க்கூப்ப ட்ேடன்;
நான்ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகாதபடிெசய்யும்;
துன்மார்க்கர்கள்ெவட்கப்பட்டுப் பாதாளத்தல்மவுனமாகஇருக்கட்டும்.
18நீத மானுக்குவ ேராதமாகப்
ெபருைமேயாடும் இகழ்ச்ச ேயாடும் கடினமாகப் ேபசுக ற ெபாய் உதடுகள்

கட்டப்பட்டுப்ேபாவதாக.
19உமக்குப் பயந்தவர்களுக்கும்,
மனிதர்களுக்குமுன்பாகஉம்ைமநம்புக றவர்களுக்கும்,
நீர் உண்டாக்க ைவத்தருக்க ற உம்முைடய நன்ைம எவ்வளவு ெபரிதாக

இருக்க றது!
20 மனிதர்களுைடய அகங்காரத்த ற்கு அவர்கைள உமது சமுகத்தன் மைறவ ேல

மைறத்து,
நாவுகளின் சண்ைடக்குஅவர்கைளவலக்க ,
உமதுகூடாரத்த ேலஒளித்துைவத்துக்காப்பாற்றுகறீர்.
21 ெயேகாவா பாதுகாப்பான நகரத்தல் எனக்குத் தமது கருைபைய அத சயமாக

ெதரியப்படுத்தனபடியால்,
அவருக்குஸ்ேதாத்த ரம்.
22உம்முைடயகண்களுக்குமுன்பாகஇல்லாதபடிக்குெவட்டுண்ேடன்என்று
நான்என்னுைடயமனக்கலக்கத்த ேலெசான்ேனன்;
ஆனாலும்நான்உம்ைமேநாக்க க்கூப்ப ட்டேபாது,
என்வண்ணப்பங்களின் சத்தத்ைதக் ேகட்டீர்.
23ெயேகாவாவுைடயபரிசுத்தவான்கேள,
நீங்கெளல்லாரும்அவரில்அன்புகூருங்கள்;
உண்ைமயானவைனக்ெயேகாவா தற்காத்து,
வீம்புெசய்க றவனுக்குப்பூரணமாகப் பதலளிப்பார்.
24ெயேகாவாவுக்குக்காத்தருக்க றவர்கேள,
நீங்கெளல்லாரும்த டமனதாகஇருங்கள்,
அவர்உங்களுைடயஇருதயத்ைதஉறுத ப்படுத்துவார்.

சங்கீதம் 32
மஸ்கீல்என்னும்தாவீதன்பாடல்.
1எவனுைடயமீறுதல்மன்னிக்கப்பட்டேதா,
எவனுைடயபாவம்மூடப்பட்டேதா,
அவன்பாக்கயவான்.
2எவனுைடயஅக்க ரமத்ைதக்ெயேகாவா எண்ணாமலிருக்கறாேரா,
எவனுைடயஆவயல்கபடமில்லாதருக்க றேதா,அவன்பாக்கயவான்.
3நான்அடக்கைவத்தவைரயல்,
எப்ெபாழுதும்என்கதறுதலினாேலஎன்எலும்புகள்உலர்ந்துேபாய ற்று.
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4இரவும்பகலும்என்ேமல்உம்முைடயைகபாரமாகஇருந்ததனால்,
என்ெபலன்ேகாைடக்காலவறட்ச ேபாலவறண்டுேபாய ற்று. (ேசலா)
5நான்என்அக்க ரமத்ைதமைறக்காமல், என்பாவத்ைதஉமக்குஅறவத்ேதன்;
என்மீறுதல்கைளக்ெயேகாவாவுக்குஅறக்ைகயடுேவன்என்ேறன்;
ேதவேனநீர் என்பாவத்தன்ேதாஷத்ைதமன்னித்தீர். (ேசலா)
6இதற்காக உம்ைமக் காணும் காலத்தல் பக்தயுள்ளவெனவனும்உம்ைம ேநாக்க

வண்ணப்பம்ெசய்வான்;
அப்ெபாழுதுமிகுந்தெவள்ளம்வந்தாலும்அதுஅவைனஅணுகாது.
7நீர் எனக்குமைறவ டமாயருக்க றீர்;
என்ைனநீர்இக்கட்டுக்குவலக்க க்காத்து,
இரட்ச ப்பன்பாடல்கள்என்ைனச்சூழ்ந்துெகாள்ளும்படிெசய்வீர். (ேசலா)
8நான்உனக்குப் ேபாத த்து, நீ நடக்கேவண்டியவழிையஉனக்குக்காட்டுேவன்;
உன்ேமல்என்கண்ைணைவத்து,உனக்குஆேலாசைனெசால்லுேவன்.
9வாரினாலும்கடிவாளத்தனாலும்வாய்கட்டப்பட்டாெலாழிய,
உன்அருகல்ேசராத புத்தயல்லாதகுதைரையப்ேபாலவும்
ேகாேவறுகழுைதையப்ேபாலவும்இருக்கேவண்டாம்.
10துன்மார்க்கனுக்குஅேநக ேவதைனகளுண்டு;
ெயேகாவாைவநம்பயருக்க றவைனேயா கருைபசூழ்ந்துெகாள்ளும்.
11நீத மான்கேள,ெயேகாவாவுக்குள்மக ழ்ந்துகளிகூருங்கள்;
ெசம்ைமயானஇருதயமுள்ளவர்கேள,
நீங்கள்எல்லாரும்ஆனந்தமுழக்கமிடுங்கள்.

சங்கீதம் 33
1நீத மான்கேள,ெயேகாவாவுக்குள்சந்ேதாஷமாகஇருங்கள்;
துதெசய்வதுேநர்ைமயானவர்களுக்குத்தகும்.
2சுரமண்டலத்தனால்ெயேகாவாைவதுதத்து,
பத்துநரம்புவீைணயனாலும்அவைர புகழ்ந்துபாடுங்கள்.
3அவருக்குப்புதுப்பாட்ைடப் பாடுங்கள்;
ஆனந்த சத்தத்ேதாடுவாத்தயங்கைளேநர்த்தயாகவாச யுங்கள்.
4ெயேகாவாவுைடயவார்த்ைதஉத்தமமும்,
அவருைடயெசய்ைகெயல்லாம் சத்தயமுமாயருக்க றது.
5அவர் நீதயலும்நயாயத்தலும்ப ரியப்படுக றார்;
பூமி ெயேகாவாவுைடயகருைணயனால்நைறந்தருக்க றது.
6ெயேகாவாவுைடயவார்த்ைதயனால்வானங்களும்,
அவருைடயவாயன்சுவாசத்தனால்அைவகளின்அைனத்தும்உண்டாக்கப்பட்டது.
7அவர்கடலின்தண்ணீர்கைளக்குவயலாகச் ேசர்த்து,
ஆழமானதண்ணீர்கைளப்ெபாக்கஷைவப்பாகைவக்க றார்.
8பூமிெயல்லாம்ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுவதாக;
உலகத்தலுள்ளகுடிமக்கெளல்லாம்அவருக்குபயந்தருப்பதாக.
9அவர்ெசால்லஆகும்,அவர்கட்டைளய ட ந ற்கும்.
10ெயேகாவா ேதசங்களின்ஆேலாசைனையவீணடித்து,
மக்களுைடயநைனவுகைளபயனற்றதாகஆக்குகறார்.
11ெயேகாவாவுைடயஆேலாசைனந ரந்தரகாலமாகவும்,
அவருைடயஇருதயத்தன்நைனவுகள்தைலமுைறதைலமுைறயாகவும்ந ற்கும்.
12ெயேகாவாைவதங்களுக்குத்ெதய்வமாகக்ெகாண்டேதசமும்,
அவர்தமக்குச்ெசாந்தமாகத்ெதரிந்துெகாண்டமக்களும்பாக்கயமுள்ளது.
13 ெயேகாவா வானத்தலிருந்து ேநாக்க ப்பார்த்து, எல்லா மனிதர்கைளயும்

காண்கறார்.
14 தாம் தங்கயருக்க ற இடத்தலிருந்து பூமியன் குடிமக்கள் எல்ேலார்ேமலும்

கண்ேணாக்கமாகஇருக்க றார்.
15 அவர்களுைடய இருதயங்கைளெயல்லாம் அவர் உருவாக்க , அவர்கள்

ெசய்ைககைளெயல்லாம் கவனித்தருக்க றார்.
16எந்த ராஜாவும்தன்னுைடய ராணுவத்தன்மிகுதயால்காப்பாற்றப்படமாட்டான்;
ேபார்வீரனும்தன்னுைடயபலத்தன்மிகுதயால்தப்பமாட்டான்.
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17காப்பாற்றுவதற்குகுதைரவீண்;
அதுதன்னுைடயமிகுந்த பலத்தால்காப்பாற்றாது.
18 தமக்குப் பயந்து, தமது கருைபக்குக் காத்தருக்க றவர்களின் ஆத்துமாக்கைள

மரணத்தற்குவலக்க வடுவக்கவும்;
19பஞ்சத்தல்அவர்கைளஉய ேராடுகாக்கவும்,
ெயேகாவாவுைடயகண்அவர்கள்ேமல் ேநாக்கமாகஇருக்க றது.
20நம்முைடயஆத்துமாெயேகாவாவுக்குக்காத்தருக்க றது;
அவேர நமக்குத்துைணயும்நமக்குக் ேகடகமுமானவர்.
21அவருைடயபரிசுத்தெபயைர நாம் நம்பயருக்க றபடியால்,
நம்முைடயஇருதயம்அவருக்குள்சந்ேதாசமாகஇருக்கும்.
22 ெயேகாவாேவ, நாங்கள் உம்ைம நம்பயருக்க றபடிேய உமது கருைப

எங்கள்ேமல்இருப்பதாக.

சங்கீதம் 34
தாவீதன் ேவஷத்ைதக் கண்டு அபெமேலக்கு அவைனத் துரத்தயேபாது தாவீது
பாடிய பாடல்.
1ெயேகாவாவுக்குநான்எப்ேபாதும்நன்ற ெசலுத்துேவன்;
அவர்துத எப்ேபாதும்என்னுைடயவாயல்இருக்கும்.
2ெயேகாவாவுக்குள்என்னுைடயஆத்துமா ேமன்ைமபாராட்டும்;
ஒடுக்கப்பட்டவர்கள்அைதக்ேகட்டுமகழுவார்கள்.
3என்ேனாேடகூடக்ெயேகாவாைவமகைமப்படுத்துங்கள்;
நாம்ஒருமித்துஅவர் நாமத்ைதஉயர்த்துேவாமாக.
4நான்ெயேகாவாைவேதடிேனன்,
அவர் எனக்குச்ெசவெகாடுத்து,
என்னுைடயஎல்லாப் பயத்த ற்கும்என்ைனநீங்கலாக்கவ ட்டார்.
5அவர்கள்அவைர ேநாக்க ப்பார்த்துப் ப ரகாசமைடந்தார்கள்;
அவர்கள்முகங்கள்ெவட்கப்படவல்ைல.
6இந்தஏைழகூப்ப ட்டான்,ெயேகாவா ேகட்டு,
அவைனஅவன்ப ரச்சைனகளுக்ெகல்லாம் நீங்கலாக்க காப்பாற்றனார்.
7ெயேகாவாவுைடயதூதன்அவருக்குப்பயந்தவர்கைளச்சுற்ற
முகாமிட்டுஅவர்கைளவடுவக்க றார்.
8ெயேகாவா நல்லவர் என்பைதருச த்துப்பாருங்கள்;
அவர்ேமல்நம்ப க்ைகயாகஇருக்க றமனிதன்பாக்கயவான்.
9ெயேகாவாவுைடயபரிசுத்தவான்கேள,அவருக்குப்பயந்தருங்கள்;
அவருக்குப்பயந்தவர்களுக்குக்குைறவல்ைல.
10சங்கக்குட்டிகள்தாழ்ச்ச யைடந்துபட்டினியாகஇருக்கும்;
ெயேகாவாைவேதடுக றவர்களுக்ேகாஒருநன்ைமயும்குைறயாது.
11பள்ைளகேள,வந்துஎனக்குச்ெசவெகாடுங்கள்;
ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுதைலஉங்களுக்குப் ேபாத ப்ேபன்.
12நன்ைமையக்காணும்படி,வாழ்க்ைகையவரும்ப ,
நீடித்த நாட்கைளேநச க்க றமனிதன்யார்?
13உன்நாைவதீங்கற்கும்,
உன்னுைடயஉதடுகைளெபாய்வார்த்ைதகளுக்கும்வலக்க க்காத்துக்ெகாள்.
14தீைமையவ ட்டுவலக , நன்ைமெசய்;
சமாதானத்ைதத் ேதடி,அைதத்பன்ெதாடர்ந்துெகாள்.
15ெயேகாவாவுைடயகண்கள்நீத மான்கள்ேமல் ேநாக்கமாகஇருக்க றது;
அவருைடயகாதுகள்அவர்கள்கூப்படுதலுக்குத்த றந்தருக்க றது.
16தீைமெசய்க றவர்களுைடயெபயைரப்பூமியல்இல்லாமல் ேபாகச்ெசய்ய,
ெயேகாவாவுைடயமுகம்அவர்களுக்குவேராதமாகஇருக்க றது.
17நீத மான்கள்கூப்படும்ேபாதுெயேகாவா ேகட்டு,
அவர்கைளஅவர்களுைடயஎல்லாஉபத்த ரவங்களுக்கும்நீங்கலாக்கவடுகறார்.
18உைடந்தஇருதயமுள்ளவர்களுக்குக்ெயேகாவாஅருகல்இருந்து,
ெநாறுக்கப்பட்டஆவயுள்ளவர்கைளகாப்பாற்றுகறார்.
19நீத மானுக்குவரும்துன்பங்கள்அேநகமாகஇருக்கும்,
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ெயேகாவாஅைவகள்எல்லாவற்றலும்இருந்துஅவைனவடுவப்பார்.
20அவனுைடயஎலும்புகைளெயல்லாம்காப்பாற்றுகறார்;
அைவகளில்ஒன்றும்முறக்கப்படுவதல்ைல.
21தீைமதுன்மார்க்கைனக்ெகால்லும்;
நீத மாைனப்பைகக்க றவர்கள்குற்றவாளிகளாவார்கள்.
22 ெயேகாவா தம்முைடய ஊழியக்காரர்களின் ஆத்துமாைவ

மீட்டுக்ெகாள்ளுகறார்;
அவைரநம்புக றஒருவன்ேமலும்குற்றஞ்சுமராது.

சங்கீதம் 35
தாவீதன்பாடல்.
1ெயேகாவாேவ, நீர் என்னுைடயஎத ராளிகேளாடுவழக்காடி,
என்ேனாடு சண்ைடயடுகறவர்கேளாடு ேபாரிடும்.
2நீர் ேகடகத்ைதயும்ெபரிய ேகடகத்ைதயும்ப டித்து,
எனக்குஒத்தாைசயாக எழுந்துநல்லும்.
3 என்ைனத் துன்பப்படுத்துகறவர்கேளாடு எத ர்த்து நன்று, ஈட்டிைய ஓங்க

அவர்கைளவழிமற த்து:
நான்உன்னுைடயஇரட்ச ப்பு என்றுஎன்னுைடயஆத்துமாவுக்குச்ெசால்லும்.
4என்னுைடயஉயைரவாங்கத்ேதடுக றவர்கள்ெவட்கப்பட்டுக்கலங்குவார்களாக;
எனக்குத்தீங்குெசய்யநைனக்கறவர்கள்அவமானமைடவார்களாக.
5அவர்கள்காற்றடிக்கும்தைசயல்பறக்கும்பதைரப்ேபாலஆவார்களாக;
ெயேகாவாவுைடயதூதன்அவர்கைளத்துரத்துவானாக.
6அவர்களுைடயவழிஇருளும்சறுக்கலுமாகஇருப்பதாக;
ெயேகாவாவுைடயதூதன்அவர்கைளப்பன்ெதாடருவானாக.
7 காரணமில்லாமல் எனக்காகத் தங்களுைடய வைலையக் குழியல்

ஒளித்துைவத்தார்கள்;
காரணமில்லாமல்என்னுைடயஆத்துமாவுக்குப் படுகுழி ெவட்டினார்கள்.
8 அவன் நைனக்காத அழிவு அவனுக்கு வந்து, அவன் மைறவாக ைவத்த வைல

அவைனேயப டிக்கட்டும்;
அவேனஅந்தக்குழியல்வழுந்துஅழிவானாக.
9என்னுைடயஆத்துமாெயேகாவாவல்சந்ேதாஷத்து,
அவருைடயஇரட்ச ப்பல்மக ழ்ந்தருக்கும்.
10ஒடுக்கப்பட்டவைன,அவனிலும்பலவானுைடயைகக்கும்,
ஏைழயும் எளிைமயுமானவைனக் ெகாள்ைளயடுகறவனுைடய ைகக்கும்

தப்புவக்க றஉமக்குஒப்பானவர்யார் ெயேகாவாேவ,
என்றுஎன்னுைடயஎலும்புகெளல்லாம்ெசால்லும்.
11 ெகாடுைமயான சாட்ச கள் எழும்ப , நான் அறயாதைத என்னிடத்தல்

ேகட்க றார்கள்.
12நான்ெசய்த நன்ைமக்குப் பதலாகத் தீைமெசய்க றார்கள்;
என்னுைடயஆத்துமா ேசார்ந்து ேபாகச்ெசய்யப்பார்க்க றார்கள்.
13அவர்கள்வயாதயாகஇருந்தேபாது சணல்என்னுைடயஉைடயாகஇருந்தது;
நான்உபவாசத்தால்என்னுைடயஆத்துமாைவஉபத்த ரவப்படுத்த ேனன்;
என்னுைடயெஜபமும் ேகட்கப்படவல்ைல.
14நான்அவைனஎன்னுைடயநண்பனாகவும்
சேகாதரனாகவும்நைனத்துநடந்துெகாண்ேடன்;
தாய்க்காகத்துக்கப்படுக றவைனப்ேபால்
துக்கஉைடஅணிந்துதைலகவழ்த்துநடந்ேதன்.
15ஆனாலும்எனக்குஆபத்துஉண்டானேபாது
அவர்கள்சந்ேதாஷப்பட்டுக்கூட்டங்கூடினார்கள்;
அற்பமானவர்களும்நான்அறயாதவர்களும்எனக்குவ ேராதமாகக்கூட்டம்கூடி,
ஓயாமல்என்ைனஇகழ்ந்தார்கள்.
16அப்பத்த ற்காகவஞ்சகம் ேபசுக ற பரியாசக்காரர்கேளாடு
ேசர்ந்துெகாண்டுஎன்ேமல்பற்கடிக்க றார்கள்.
17ஆண்டவேர, எதுவைரக்கும்இைதப் பார்த்துக்ெகாண்டிருப்பீர்?
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என்னுைடய ஆத்துமாைவ அழிவுக்கும், எனக்கு அருைமயானைதச்
சங்கக்குட்டிகளுக்கும்தப்புவயும்.

18மகா சைபய ேலஉம்ைமத்துத ப்ேபன்,
த ரளானமக்களுக்குள்ேளஉம்ைமப் புகழுேவன்.
19வீணாகஎனக்குஎத ரிகளானவர்கள்என்னால்சந்ேதாஷப்படாமலும்,
காரணமில்லாமல்என்ைனப்பைகக்க றவர்கள்
கண்சமிட்டாமலும்இருப்பார்களாக.
20அவர்கள்சமாதானமாகப் ேபசாமல்,
ேதசத்த ேல அைமதலாக இருக்க றவர்களுக்கு வேராதமாக வஞ்சகமான

காரியங்கைளக்கருதுகறார்கள்.
21எனக்குவ ேராதமாகத் தங்கள்வாையவ ரிவாகத் த றந்து,
ஆஆ,ஆஆ, எங்கள்கண்கண்டதுஎன்கறார்கள்.
22ெயேகாவாேவ, நீர்இைதக்கண்டீர்,மவுனமாகஇருக்கேவண்டாம்;
ஆண்டவேர, எனக்குத்தூரமாகாமலிரும்.
23என்ேதவேன, என்ஆண்டவேர,
எனக்குநயாயஞ்ெசய்யவும்என்னுைடயவழக்ைகத்தீர்க்கவும்வழித்துக்ெகாண்டு

எழுந்தருளும்.
24 என் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, உம்முைடய நீதயன்படி என்ைன நயாயம்

வ சாரியும்,
என்ைனக்குறத்துஅவர்கைளமக ழவ டாமலிரும்.
25அவர்கள்தங்களுைடயஇருதயத்த ேல:
ஆஆ,இதுேவநாங்கள்வரும்பனதுஎன்றுெசால்லாதபடிக்கும்,
அவைன *என்றுேபசாதபடிக்கும்ெசய்யும்.
26 எனக்கு ேநரிட்ட ஆபத்துக்காகச் சந்ேதாஷப்படுக றவர்கள் ஒன்றாக ெவட்க

அவமானப்பட்டு,
எனக்குவ ேராதமாகப்ெபருைமபாராட்டுக றவர்கள்ெவட்கத்தாலும்
அவமானத்தாலும்மூடப்படேவண்டும்.
27என்னுைடயநீத ெதரியேவண்டுெமன்றுவரும்புக றவர்கள்
ெகம்பீரித்துமக ழ்ந்து,
தமதுஊழியக்காரனுைடயசுகத்ைதவரும்புக றெயேகாவாவுக்குமகைம
உண்டாவதாக என்றுஎப்ேபாதும்ெசால்லட்டும்.
28என்நாவுஉமதுநீதையயும்,
நாள்முழுவதும்உமதுதுதையயும்ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கும்.

சங்கீதம் 36
இராகத்தைலவனுக்கு,ெயேகாவாவுைடயஊழியனாகயதாவீதுெகாடுத்தபாடல்.
1துன்மார்க்கனுைடயதுேராகப்ேபச்சு என்உள்ளத்தற்குத்ெதரியும்;
அவன்கண்களுக்குமுன்புெதய்வபயம்இல்ைல.
2அவன், தன்னுைடயஅக்க ரமம்அருவருப்பானெதன்றுகாணப்படும்வைர,
தன்பார்ைவக்ேகற்றபடி தனக்குத்தாேனவஞ்சகம் ேபசுக றான்.
3அவன்வாயன்வார்த்ைதகள்அக்க ரமமும்வஞ்சகமுமுள்ளது;
புத்தயாக நடந்துெகாள்வைதயும்நன்ைமெசய்வைதயும்வ ட்டுவ ட்டான்.
4அவன்தன்னுைடயபடுக்ைகயன்ேமல்அக்க ரமத்ைத ேயாச த்து,
நல்லதுஇல்லாதவழிய ேலநைலத்து,
ெபால்லாப்ைபெவறுக்காமலிருக்கறான்.
5ெயேகாவாேவ,உமதுகருைபவானங்களில்ெதரிக றது;
உமதுசத்தயம் ேமகமண்டலங்கள்வைர எட்டுக றது.
6உமதுநீத மகத்தானமைலகள்ேபாலவும்,
உமதுநயாயங்கள்மகாஆழமாகவும்இருக்க றது;
ெயேகாவாேவ,மனிதர்கைளயும்மிருகங்கைளயும்காப்பாற்றுகறீர்.
7ேதவேன,உம்முைடயகருைபஎவ்வளவுஅருைமயானது!
அதனால்மனிதர்கள்உமதுஇறக்ைககளின்ந ழலிேலவந்தைடக றார்கள்.
8உமதுஆலயத்தலுள்ளசம்பூரணத்தனால்தருப்தயைடவார்கள்;

* சங்கீதம் 35:25 35:25வழுங்கவ ட்ேடாம்
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உமதுேபரின்ப நதயனால்அவர்கள்தாகத்ைதத்தீர்க்க றீர்.
9வாழ்வன்ஊற்றுஉம்மிடத்தல்இருக்க றது;
உம்முைடயெவளிச்சத்த ேலெவளிச்சம் காண்க ேறாம்.
10உம்ைமஅற ந்தவர்கள்ேமல்உமதுகருைபையயும்,
ெசம்ைமயானஇருதயமுள்ளவர்கள்ேமல்
உமதுநீதையயும்பாராட்டியருளும்.
11ெபருைமக்காரர்களின்கால்என்ேமல்வராமலும்,
துன்மார்க்கர்களுைடயைகஎன்ைனப்பறக்கடிக்காமலும்இருப்பதாக.
12அேதாஅக்க ரமக்காரர்கள்வழுந்தார்கள்;
எழுந்தருக்கமுடியாமல்தள்ளப்பட்டுேபானார்கள்.

சங்கீதம் 37
தாவீதன்பாடல்.
1ெபால்லாதவர்கைளக்குறத்துஎரிச்சலைடயாேத;
நயாயக்ேகடுெசய்க றவர்கள்ேமல்ெபாறாைமெகாள்ளாேத.
2அவர்கள்புல்ைலப்ேபால் சீக்க ரமாய்அறுக்கப்பட்டு,
பச்ைசத்தாவரத்ைதப்ேபால்வாடிப்ேபாவார்கள்.
3ெயேகாவாைவநம்ப நன்ைமெசய்;
ேதசத்தல்குடியருந்துசத்தயத்ைத ேமய்ந்துெகாள்.
4ெயேகாவாவ டத்தல்மனமகழ்ச்ச யாயரு;
அவர்உன்இருதயத்தன்ேவண்டுதல்கைளஉனக்குஅருள்ெசய்வார்.
5உன்வழிையக்ெயேகாவாவுக்குஒப்புவத்து,
அவர்ேமல்நம்ப க்ைகயாயரு;
அவேர காரியத்ைதவாய்க்கச்ெசய்வார்.
6உன்நீதையெவளிச்சத்ைதப் ேபாலவும்,
உன்நயாயத்ைதப் பட்டப்பகைலப்ேபாலவும்வளங்கச்ெசய்வார்.
7ெயேகாவாைவேநாக்க அமர்ந்து,அவருக்குக்காத்தரு;
காரியச த்தயுள்ளவன்ேமலும்
தீவைனகைளச்ெசய்க றமனிதன்ேமலும்எரிச்சலாகாேத.
8ேகாபத்ைததள்ளி, கடுங்ேகாபத்ைதவ ட்டுவடு;
ெபால்லாப்புச் ெசய்யஏதுவானஎரிச்சல்உனக்குேவண்டாம்.
9ெபால்லாதவர்கள்அறுக்கப்பட்டுேபாவார்கள்;
ெயேகாவாவுக்குக்காத்தருக்க றவர்கேளா
பூமிையச்சுதந்தரித்துக்ெகாள்வார்கள்.
10இன்னும்ெகாஞ்சேநரந்தான்,அப்ேபாதுதுன்மார்க்கன்இருக்கமாட்டான்;
அவன்நைலையஉற்றுவசாரித்தாயானால்அவன்இல்ைல.
11சாந்தகுணமுள்ளவர்கள்பூமிையச்சுதந்தரித்து,
மிகுந்த சமாதானத்தனால்மனமகழ்ச்ச யாயருப்பார்கள்.
12துன்மார்க்கன்நீத மானுக்குவேராதமாகத் தீங்குநைனத்து,
அவன்ேமல்பல்ைலக்கடிக்க றான்.
13ஆண்டவர்அவைனப்பார்த்துநைகக்க றார்;
அவனுைடயநாள்வருகறெதன்றுகாண்கறார்.
14சறுைமயும்எளிைமயுமானவைனவீழ்த்தவும்,
ெசம்ைமமார்க்கத்தாைரவழெசய்யவும்,
துன்மார்க்கர்கள்வாைளஉருவ , தங்கள்வல்ைலநாேணற்றுகறார்கள்.
15ஆனாலும்அவர்கள்வாள்அவர்களுைடயஇருதயத்த ற்குள்உருவப்ேபாகும்;
அவர்கள்வல்லுகள்முறயும்.
16அேநகதுன்மார்க்கர்களுக்குஇருக்கறத ரளானெசல்வத்ைதவ ட,
நீத மானுக்குள்ளெகாஞ்சேம நல்லது.
17துன்மார்க்கருைடயகரங்கள்முறயும்;
நீத மான்கைளேயாெயேகாவா தாங்குகறார்.
18உத்தமர்களின்நாட்கைளக்ெயேகாவாஅற ந்தருக்க றார்;
அவர்கள்சுதந்தரம் என்ெறன்ைறக்கும்இருக்கும்.
19அவர்கள்ஆபத்துக்காலத்த ேலெவட்கப்பட்டுப்ேபாகாதருந்து,
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பஞ்சகாலத்த ேலதருப்தயைடவார்கள்.
20துன்மார்க்கர்கேளாஅழிந்துேபாவார்கள்,
ெயேகாவாவுைடயஎத ரிகள்ஆட்டுக்குட்டிகளின்ெகாழுப்ைபப்ேபால
புைகந்துேபாவார்கள்,அவர்கள்புைகயாய்ப் புைகந்துேபாவார்கள்.
21துன்மார்க்கன்கடன்வாங்க ச்ெசலுத்தாமற் ேபாக றான்;
நீத மாேனாஇரங்க க்ெகாடுக்க றான்.
22அவரால்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்பூமிையச்சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுவார்கள்;
அவரால் சப க்கப்பட்டவர்கேளாஅறுக்கப்பட்டுேபாவார்கள்.
23நல்லமனிதனுைடயநைடகள்ெயேகாவாவால்உறுத ப்படும்,
அவனுைடயவழியன்ேமல்அவர் ப ரியமாயருக்க றார்.
24அவன்வழுந்தாலும்தள்ளப்பட்டு ேபாவதல்ைல;
ெயேகாவா தமதுைகயனால்அவைனத்தாங்குகறார்.
25நான்இைளஞனாயருந்ேதன்,
முத ர்வயதுள்ளவனுமாேனன்;
ஆனாலும்நீத மான்ைகவ டப்பட்டைதயும்,
அவன்சந்தத அப்பத்த ற்குப ச்ைச எடுக்க றைதயும்நான்காணவல்ைல.
26அவன்எப்ெபாழுதும்இரங்க க்கடன்ெகாடுக்க றான்,
அவன்சந்தத ஆசீர்வத க்கப்படும்.
27தீைமையவ ட்டுவலக , நன்ைமெசய்;
என்ெறன்ைறக்கும்நைலத்தருப்பாய்.
28ெயேகாவா ந யாயத்ைதவரும்புக றவர்;
அவர்தமதுபரிசுத்தவான்கைளக்ைகவடுவதல்ைல;
அவர்கள்என்ைறக்கும்காக்கப்படுவார்கள்;
துன்மார்க்கர்களுைடயசந்தத ேயாஅறுக்கப்பட்டுேபாகும்.
29நீத மான்கள்பூமிையச்சுதந்தரித்துக்ெகாண்டு,
என்ைறக்கும்அத ேலகுடியருப்பார்கள்.
30நீத மானுைடயவாய்ஞானத்ைதெசால்லி,
அவனுைடயநாவுநயாயத்ைதப் ேபசும்.
31அவனுைடயேதவன்அருளிய ேவதம்அவன்இருதயத்தல்இருக்கறது;
அவன்நைடகளில்ஒன்றும்ப சகுவதல்ைல.
32துன்மார்க்கன்நீத மான்ேமல்கண்ைவத்து,
அவைனக்ெகால்லவைகேதடுக றான்.
33ெயேகாவாேவாஅவைனஇவன்ைகயல்வடுவதல்ைல;
அவன் நயாயம் வ சாரிக்கப்படும்ேபாது, அவைன தண்டைனக்குள்ளாகத்

தீர்ப்பதுமில்ைல.
34நீெயேகாவாவுக்குக்காத்தருந்து,
அவருைடயவழிையக்ைகக்ெகாள்;
அப்ெபாழுதுநீபூமிையச்சுதந்தரித்துக்ெகாள்வதற்குஅவர்உன்ைனஉயர்த்துவார்;
துன்மார்க்கர்கள்அறுக்கப்பட்டுேபாவைதநீகாண்பாய்.
35ெகாடிய பலவந்தனானஒருதுன்மார்க்கைனக்கண்ேடன்
அவன் தனக்ேகற்ற நலத்தல் முைளத்தருக்க ற பச்ைசமரத்ைதப்ேபால்

தைழத்தவனாயருந்தான்.
36ஆனாலும்அவன்ஒழிந்துேபானான்; பாருங்கள்,
அவன்இல்ைல; நான்மறுபடியும் ேபாேனன்,
அவன்காணப்படவல்ைல.
37நீஉத்தமைனேநாக்க ,
ெசம்ைமயானவைனப்பார்த்தரு;
அந்தமனிதனுைடயமுடிவுசமாதானம்.
38அக்க ரமக்காரர் ஒன்றாகஅழிக்கப்படுவார்கள்;
அறுக்கப்பட்டுேபாவேததுன்மார்க்கர்களின்முடிவு.
39நீத மான்களுைடயஇரட்ச ப்புெயேகாவாவால்வரும்;
இக்கட்டுக்காலத்தல்அவேரஅவர்கள்அைடக்கலம்.
40ெயேகாவாஅவர்களுக்குஉதவெசய்து,
அவர்கைளவடுவப்பார்;
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அவர்கள்அவைர நம்பயருக்க றபடியால்,
அவர்கைளத்துன்மார்க்கர்களுைடயைகக்குத்தப்புவ த்துகாப்பாற்றுவார்.

சங்கீதம் 38
நைனவுகூருதலுக்கானதாவீதன்பாடல்.
1ெயேகாவாேவ,உம்முைடய ேகாபத்தல்என்ைனக்கடிந்துெகாள்ளேவண்டாம்;
உம்முைடயகடுங்ேகாபத்தல்என்ைனத்தண்டிக்க ேவண்டாம்.
2உம்முைடயஅம்புகள்எனக்குள்ேளதுைளத்தருக்க றது;
உமதுைகஎன்ைனத்தாங்குகறது.
3உமதுேகாபத்தனால்என்உடலில்ஆேராக்கயமில்ைல;
என்பாவத்தனால்என்எலும்புகளில்சுகமில்ைல.
4என்அக்க ரமங்கள்என்தைலக்குேமலாகப்ெபருகனது,
அைவகள்பாரச்சுைமையப்ேபால என்னால்தாங்கமுடியாத பாரமானது.
5என்மதயீனத்தனால்என்புண்கள்அழுக நாற்றெமடுத்தது.
6நான்ேவதைனப்பட்டுஒடுங்க ேனன்; நாள்முழுவதும்துக்கப்பட்டுத்த ரிக ேறன்.
7என்குடல்கள்எரிபந்தமாக எரிக றது;
என்உடலில்ஆேராக்கயம்இல்ைல.
8நான்ெபலன்இழந்து,மிகவும்ெநாறுக்கப்பட்ேடன்;
என்இருதயத்தன்ெகாந்தளிப்பனால்கதறுக ேறன்.
9ஆண்டவேர, என்ஏக்கெமல்லாம்உமக்குமுன்பாகஇருக்க றது;
என்தவப்புஉமக்குமைறவாகஇருக்கவல்ைல.
10என்உள்ளம்குழம்ப அைலகறது;
என்ெபலன்என்ைனவட்டுவலக , என்கண்களின்ஒளிகூடஇல்லாமல்ேபானது.
11என்நண்பர்களும்என்ேதாழர்களும்என்வாைதையக்கண்டுவலகுகறார்கள்;
என்இனத்தாரும்தூரத்த ேலந ற்க றார்கள்.
12என்உயைரவாங்கத்ேதடுக றவர்கள்எனக்குக்கண்ணிகைளைவக்கறார்கள்;
எனக்குத்தீங்ைக ேதடுக றவர்கள்ேகடானைவகைளப் ேபச ,
நாள்முழுவதும்வஞ்சைனகைளேயாச க்க றார்கள்.
13நாேனாெசவ டைனப்ேபாலக் ேகட்காதவனாகவும்,
ஊைமயைனப்ேபாலவாய்த றக்காதவனாகவும்இருக்க ேறன்.
14 காதுேகட்காதவனும், தன்னுைடய வாயல் பதல் இல்லாதவனுமாக இருக்க ற

மனிதைனப் ேபாலாேனன்.
15ெயேகாவாேவ,உமக்குக்காத்தருக்க ேறன்;
என்ேதவனாகயஆண்டவேர, நீர் பதல்ெகாடுப்பீர்.
16அவர்கள்எனக்காக சந்ேதாஷப்படாதபடிக்குஇப்படிச்ெசான்ேனன்;
என்னுைடயகால்தவறும்ேபாதுஎன்ேமல்ெபருைமபாராட்டுவார்கேள.
17நான்தடுமாற வழஏதுவாகஇருக்க ேறன்;
என்னுைடயதுக்கம்எப்ெபாழுதும்எனக்குமுன்பாகஇருக்க றது.
18என்அக்க ரமத்ைதநான்அறக்ைகய ட்டு,
என்பாவத்த ற்காக கவைலப்படுக ேறன்.
19என்எத ரிகள்வாழ்ந்துபலத்தருக்க றார்கள்;
காரணமில்லாமல்என்ைனப்பைகக்க றவர்கள்ெபருகயருக்க றார்கள்.
20நான்நன்ைமையப்பன்பற்றுகறபடியால்,
நன்ைமக்குத்தீைமெசய்க றவர்கள்என்ைனவேராத க்க றார்கள்.
21ெயேகாவாேவ, என்ைனக்ைகவ டாமலிரும்;
என்ேதவேன, எனக்குத்தூரமாகஇருக்கேவண்டாம்.
22என்னுைடயஇரட்ச ப்பாக யஆண்டவேர,
எனக்குச்உதவெசய்யவைரவாகவாரும்.

சங்கீதம் 39
எதுதூன்என்னும்தைலவனுக்குதாவீதன்பாடல்.
1என்னுைடயநாவனால்பாவம்ெசய்யாதபடிக்குநான்என்னுைடய
வழிகைளக் காத்து, துன்மார்க்கன் எனக்கு முன்பாக இருக்கும்வைர என்னுைடய

வாையக்கடிவாளத்தால்அடக்கைவப்ேபன்என்ேறன்.
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2நான்மவுனமாக ,ஊைமயனாகஇருந்ேதன்,
நலமானைதயும் ேபசாமல்அமர்ந்தருந்ேதன்;
ஆனாலும்என்னுைடயதுக்கம்அத கரித்தது;
3என்னுைடயஇருதயம்எனக்குள்ேளஅனல்ெகாண்டது;
நான்தயானிக்கும்ேபாதுெநருப்பு எரிந்தது;
அப்ெபாழுதுஎன்னுைடயநாவனால்வண்ணப்பம்ெசய்ேதன்.
4ெயேகாவாேவ,நான்எவ்வளவாகநைலயற்றவன்என்றுஉணரும்படிஎன்னுைடய

முடிைவயும்,
என்னுைடயநாட்களின்அளவுஇவ்வளவுஎன்பைதயும்எனக்குத்ெதரிவ யும்.
5இேதா, என்னுைடயநாட்கைளநான்குவ ரல்அளவாக்கனீர்;
என்னுைடயஆயுள்உமதுபார்ைவக்குஒன்றும்இல்லாததுேபாலிருக்க றது;
எந்தமனிதனும்மாையேயஎன்பதுந ச்சயம். (ேசலா)
6ந ழைலப்ேபாலேவமனிதன்நடந்துத ரிக றான்;
வீணாகேவ சஞ்சலப்படுக றான்;ெசாத்ைதச் ேசர்க்க றான்.
யார்அைதஎடுத்துக்ெகாள்ளுவான்என்றுஅறயான்.
7இப்ேபாதும்ஆண்டவேர, நான் எதற்கு எத ர்பார்த்தருக்க ேறன்? நீேர என்னுைடய

நம்ப க்ைக.
8என்னுைடயமீறுதல்கள்எல்லாவற்றலுமிருந்துஎன்ைனவடுதைலயாக்கும்,
மூடனின்அவமானப்படுத்துதலுக்குஎன்ைனஒப்புக்ெகாடுக்க ேவண்டாம்.
9நீேரஇைதச்ெசய்தீர் என்றுநான்
என்னுைடயவாையத்த றக்காமல்மவுனமாகஇருந்ேதன்.
10என்னிலிருந்துஉம்முைடயவாைதையஎடுத்துப்ேபாடும்;
உமதுைகயன்அடிகளால்நான்ேசார்ந்து ேபாேனன்.
11அக்க ரமத்த ற்காக நீர் மனிதைனக்கடிந்துெகாண்டுதண்டிக்கறேபாது,
அவன்வடிவத்ைதப்பூச்ச அரிப்பதுேபாலஅழியச்ெசய்க றீர்;
ந ச்சயமாக எந்த மனிதனும்மாையேய. (ேசலா)
12ெயேகாவாேவ, என்னுைடயெஜபத்ைதக் ேகட்டு,
என்னுைடயகூப்படுதைலகாதுெகாடுத்துேகளும்;
என்னுைடயகண்ணீருக்குமவுனமாகஇருக்கேவண்டாம்;
என்னுைடயமுன்ேனார்கள்எல்ேலாைரயும்ேபால
நானும்உமக்குமுன்பாகஅந்நயனும்நைலயற்றவனுமாகஇருக்க ேறன்.
13நான்இனிஇல்லாமல்ேபாவதற்குமுன்ேன,
ேதறுதலைடயும்படி என்னிடத்தல்ெபாறுைமயாகஇரும்.

சங்கீதம் 40
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதன்பாடல்.
1ெயேகாவாவுக்காகப்ெபாறுைமயுடன்காத்தருந்ேதன்;
அவர் என்னிடமாகச் சாய்ந்து,
என்னுைடயகூப்படுதைலக் ேகட்டார்.
2 பயங்கரமான குழியலும் உைளயான ேசற்றலுமிருந்து என்ைனத்

தூக்கெயடுத்து,
என்னுைடயகால்கைளக்கன்மைலயன்ேமல்நறுத்த ,
என்னுைடயகால்அடிகைளஉறுத ப்படுத்த ,
3நமதுேதவைனத்துதக்கும்புதுப்பாட்ைடஅவர் என்வாய ேலெகாடுத்தார்;
அேநகர்அைதக்கண்டு, பயந்து,ெயேகாவாைவநம்புவார்கள்.
4ெபருைமக்காரர்கைளயும்ெபாய்ையச்* சார்ந்தருக்க றவர்கைளயும்பார்க்காமல்,
ெயேகாவாைவேயதன்னுைடயநம்ப க்ைகயாகைவக்க றமனிதன்பாக்கயவான்.
5என்ேதவனாகயெயேகாவாேவ,
நீர் எங்களுக்காக ெசய்தஉம்முைடயஅத சயங்களும்உம்முைடய ேயாசைனகளும்

அேநகமாகஇருக்க றது;
ஒருவரும்அைவகைளஉமக்குவவரித்துச்ெசால்லிமுடியாது.
நான் அைவகைளச் ெசால்லி அறவக்கேவண்டுமானால் அைவகள்

எண்ணிக்ைகக்குேமலானைவகள்.

* சங்கீதம் 40:4 40:4 ேதவர்கைளயும்
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6பலிையயும்காணிக்ைகையயும்நீர்வரும்பாமல்,
என்காதுகைளத்தறந்தீர்;
சர்வாங்கதகனபலிையயும்பாவநவாரணபலிையயும்நீர் ேகட்கவல்ைல.
7 அப்ெபாழுது நான்: இேதா, வருக ேறன், புத்தகச்சுருளில் என்ைனக் குறத்து

எழுதயருக்க றது;
8என்ேதவேன,உமக்குப் ப ரியமானைதச்ெசய்யவரும்புக ேறன்;
உமது நயாயப்ப ரமாணம் என்னுைடய உள்ளத்தற்குள் இருக்கறது என்று

ெசான்ேனன்.
9மகா சைபய ேலநீதையப் ப ரசங்க த்ேதன்;
என்னுைடயஉதடுகைளமூடமாட்ேடன்,
ெயேகாவாேவ, நீர்அைதஅறவீர்.
10 உம்முைடய நீதைய நான் என்னுைடய இருதயத்த ற்குள் மைறத்து

ைவக்கவல்ைல;
உமதுசத்தயத்ைதயும்உமதுஇரட்ச ப்ைபயும்ெசால்லியருக்க ேறன்;
உமது கருைபையயும் உமது உண்ைமையயும் மகா சைபக்கு அறவக்காதபடிக்கு

நான்ஒளித்துைவக்கவல்ைல.
11 ெயேகாவாேவ நீர் உம்முைடய இரக்கங்கைள எனக்குக் கைடக்காமல்

ேபாகச்ெசய்யேவண்டாம்;
உமதுகருைபயும்உமதுஉண்ைமயும்எப்ெபாழுதும்என்ைனக்காக்கட்டும்.
12எண்ணிக்ைகக்குஅடங்காத தீைமகள்என்ைனச்சூழ்ந்துெகாண்டது,
என்னுைடய அக்க ரமங்கள் என்ைனத் ெதாடர்ந்து ப டித்தது, நான் ந மிர்ந்து

பார்க்கமுடியாமல்இருக்கறது,
அைவகள்என்னுைடயதைலமுடியலும்அதகமாகஇருக்க றது,
என்னுைடயஇருதயம் ேசார்ந்துேபாக றது.
13ெயேகாவாேவ, என்ைனவடுவத்தருளும்;
ெயேகாவாேவ, எனக்குஉதவெசய்யவைரந்துவாரும்.
14என்னுைடயஉயைரஅழிக்கத் ேதடுக றவர்கள்ஒன்றாகெவட்க நாணி,
எனக்குத்தீங்குெசய்யவரும்புக றவர்கள்பன்னிட்டுஅவமானமைடவார்களாக.
15என்னுைடயெபயரில்ஆஆ! ஆஆ! என்றுெசால்லுகறவர்கள்,
தங்களுைடயெவட்கத்தன்பலைனயைடந்துைகவ டப்படுவார்களாக.
16உம்ைமத் ேதடுக றஅைனவரும்உமக்குள்மக ழ்ந்துசந்ேதாஷப்படுவார்களாக;
உம்முைடய இரட்ச ப்ைப வரும்புக றவர்கள் ெயேகாவாவுக்கு மகைம

உண்டாவதாக என்று
எப்ெபாழுதும்ெசால்வார்களாக.
17நான்ஏழ்ைமயும் ேதைவயுமுள்ளவன்,
ெயேகாவாேவா என்ேமல்நைனவாகஇருக்க றார்;
ேதவேனநீர் என்னுைடயதுைணயும்என்ைனவடுவக்கறவருமாகஇருக்க றீர்;
என்ேதவேன, தாமத க்க ேவண்டாம்.

சங்கீதம் 41
இராகத்தைலவனுக்குதாவீதன்பாடல்.
1ெபலவீனமானவன்ேமல்கவைலயுள்ளவன்பாக்கயவான்;
தீங்குநாளில்ெயேகாவாஅவைனவடுவப்பார்.
2ெயேகாவாஅவைனப்பாதுகாத்துஅவைனஉயேராடுைவப்பார்;
பூமியல்அவன்பாக்கயவானாகஇருப்பான்;
அவனுைடயஎத ரிகளின்வருப்பத்த ற்குநீர்அவைனஒப்புக்ெகாடுப்பதல்ைல.
3படுக்ைகயன்ேமல்வயாதயாகக் க டக்க றஅவைனக்ெயேகாவா தாங்குவார்;
அவனுைடய வயாதய ேல அவனுைடய படுக்ைக முழுவைதயும்

மாற்ற ப்ேபாடுவார்.
4ெயேகாவாேவ, என்ேமல்இரக்கமாயரும்;
உமக்குவ ேராதமாகப் பாவம்ெசய்ேதன்,
என்னுைடயஆத்துமாைவக்குணமாக்கும்என்றுநான்ெசான்ேனன்.
5அவன்எப்ெபாழுதுசாவான்,
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அவனுைடய ெபயர் எப்ெபாழுது அழியும் என்று என்னுைடய எத ரிகள் எனக்கு
வ ேராதமாகச் ெசால்லுகறார்கள்.

6ஒருவன்என்ைனப்பார்க்கவந்தால்வஞ்சைனயாகப் ேபசுக றான்;
அவன்தன்னுைடயஇருதயத்தல்அக்க ரமத்ைதச் ேசகரித்துக்ெகாண்டு,
ெதருவ ேல ேபாய்,அைதத்தூற்றுகறான்.
7என்னுைடயஎத ரிகள்எல்ேலாரும்என்ேமல்ஒன்றாகமுணுமுணுத்து,
எனக்குவ ேராதமாகஇருந்து, எனக்குத்தீங்குநைனத்து,
8தீராதவயாத அவைனப்ப டித்துக்ெகாண்டது;
படுக்ைகயல்க டக்க றஅவன்இனி எழுந்தருப்பதல்ைலஎன்கறார்கள்.
9என்னுைடயஉய ர்நண்பனும், நான்நம்பனவனும்,
என்னுைடய அப்பம் சாப்ப ட்டவனுமாகய மனிதனும், என்ேமல் தன்னுைடய

குத காைலத்தூக்கனான்.
10ெயேகாவாேவ, நீர் எனக்குஇரங்க ,
நான்அவர்களுக்குச் சரிக்கட்ட என்ைனஎழுந்தருக்கச்ெசய்யும்.
11என்னுைடயஎத ரி என்ேமல்ெவற்ற ெபறாததனால்,
நீர் என்ேமல்ப ரியமாகஇருக்க றீெரன்றுஅற ேவன்.
12நீர் என்னுைடயஉத்தமத்த ேலஎன்ைனத்தாங்க ,
என்ெறன்ைறக்கும்உம்முைடய சமுகத்தல்என்ைனநைலநறுத்துவீர்.
13இஸ்ரேவலின்ேதவனாகயெயேகாவா எப்ெபாழுதும்என்ெறன்ைறக்குமுள்ள
எல்லாக் காலங்களிலும்நன்றெசலுத்தப்படக்கூடியவர்.
ஆெமன்,ஆெமன்.

சங்கீதம் 42
ேகாராகன் குடும்பத்தன் மஸ்கீல் என்னும் இராகத் தைலவனிடம் ெகாடுக்கப்பட்ட
தாவீதன்பாடல்.
1மானானதுநீேராைடகைளவாஞ்ச த்துக்கதறுவதுேபால,
ேதவேன, என்னுைடயஆத்துமாஉம்ைமவாஞ்ச த்துக்கதறுகறது.
2 என்னுைடய ஆத்துமா ேதவன்ேமல், உயருள்ள ேதவன்ேமேலேய தாகமாக

இருக்க றது;
நான்எப்ெபாழுதுேதவனுைடயசந்ந தயல்வந்துநற்ேபன்?
3 உன்னுைடய ேதவன் எங்ேக என்று அவர்கள் நாள்ேதாறும் என்னிடத்தல்

ெசால்லுகறபடியால்,
இரவும்பகலும்என்னுைடயகண்ணீேரஎனக்குஉணவானது.
4முன்ேனநான்பண்டிைகையஅனுசரிக்க றமக்கேளாடுகூடநடந்து,
கூட்டத்தன் சந்ேதாஷமும் துதயுமான சத்தத்ேதாடு ேதவாலயத்த ற்குப்

ேபாய்வருேவேன;
இைவகைள நான் நைனக்கும்ேபாது என்னுைடய உள்ளம் எனக்குள்ேள

உருகுகறது.
5என்னுைடயஆத்துமாேவ, நீ ஏன்கலங்குகறாய்?
ஏன்எனக்குள்கவைலப்படுக றாய்? ேதவைனேநாக்க க் காத்தரு;
அவர் சமுகத்துஇரட்ச ப்ப ற்காக நான்இன்னும்அவைரத்துத ப்ேபன்.
6என்ேதவேன, என்னுைடயஆத்துமா எனக்குள்கலங்குகறது;
ஆைகயால் ேயார்தான் ேதசத்தலும் எர்ேமான் மைலகளிலும்

சறுமைலயலுமிருந்துஉம்ைமநைனக்க ேறன்.
7உமதுமதகுகளின்இைரச்சலால்ஆழத்ைதஆழம்கூப்படுகறது;
உமதுஅைலகளும்ேபரைலகளும்எல்லாம் என்ேமல்புரண்டுேபாக றது.
8ஆகலும்ெயேகாவா பகற்காலத்த ேலதமதுகருைபையக்கட்டைளயடுகறார்;
இரவுேநரத்த ேலஅவைரப் பாடும் பாட்டு என்னுைடயவாயலிருக்கறது;
என்உயருள்ளேதவைனேநாக்க வண்ணப்பம்ெசய்க ேறன்.
9நான்என்னுைடயகன்மைலயாகய ேதவைனேநாக்க :
ஏன்என்ைனமறந்தீர்?
எத ரியால்ஒடுக்கப்பட்டு,
நான்ஏன்துக்கத்துடேனத ரியேவண்டும்என்றுெசால்லுக ேறன்.
10உன்ேதவன்எங்ேக என்று
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என்எத ரிகள் நாள்ேதாறும்என்ேனாடுெசால்லி,
என்ைனநந்த ப்பது
என்னுைடயஎலும்புகைளஉருவக்குத்துகறதுேபால்இருக்க றது.
11என்ஆத்துமாேவ, நீ ஏன்கலங்குகறாய்?
ஏன்எனக்குள்கவைலப்படுக றாய்?
ேதவைனேநாக்க க் காத்தரு;
என் முகத்த ற்கு இரட்ச ப்பும் என் ேதவனுமாக இருக்க றவைர நான் இன்னும்

துத ப்ேபன்.

சங்கீதம் 43
1ேதவேன, நீர் என்னுைடயநயாயத்ைதவ சாரித்து,
பக்தயல்லாத ேதசத்தாேராடு எனக்காகவழக்காடி, தீயவனும்,
அநயாயமுமானமனிதனுக்குஎன்ைனத்தப்புவயும்.
2என்ெபலனாகய ேதவன்நீர்;
ஏன் என்ைனத் தள்ளிவடுக றீர்? எத ரியால் ஒடுக்கப்பட்டு நான் ஏன்துக்கத்துடேன

த ரியேவண்டும்?
3உமதுெவளிச்சத்ைதயும்உமதுசத்தயத்ைதயும்அனுப்பயருளும்;
அைவகள்என்ைனநடத்த ,
உமது பரிசுத்த மைலக்கும் உம்முைடய தங்கும் இடங்களுக்கும் என்ைனக்

ெகாண்டுேபாகட்டும்.
4அப்ெபாழுதுநான்ேதவனுைடயபீடத்தன்அருகலும்,
எனக்குஆனந்தமக ழ்ச்ச யாகஇருக்க ற ேதவனிடத்த ற்கும்நுைழேவன். ேதவேன,
என்ேதவேன,உம்ைமச்சுரமண்டலத்தால்துத ப்ேபன்.
5என்ஆத்துமாேவ, நீ ஏன்கலங்குகறாய்?
ஏன்எனக்குள்கவைலப்படுக றாய்? ேதவைனேநாக்க க் காத்தரு;
என் முகத்த ற்கு இரட்ச ப்பும் என் ேதவனுமாக இருக்க றவைர நான் இன்னும்

துத ப்ேபன்.

சங்கீதம் 44
ேகாராகன் குடும்பத்தன் மஸ்கீல் என்னும் இராகத் தைலவனிடம் ெகாடுக்கப்பட்ட
தாவீதன்பாடல்.
1ேதவேன, எங்கள்முன்ேனார்களுைடயநாட்களாகயமுற்காலத்தல்
நீர் நடப்ப த்தெசயல்கைளஅவர்கள்எங்களுக்குஅறவத்தார்கள்;
அைவகைளஎங்களுைடயகாதுகளால் ேகட்ேடாம்.
2ேதவேனநீர்உம்முைடயைகயனாேல ேதசங்கைளத்துரத்த ,இவர்கைளநாட்டி;
மக்கைளத்துன்பப்படுத்த ,இவர்கைளப்பரவச்ெசய்தீர்.
3அவர்கள்தங்களுைடயவாளினால் ேதசத்ைதக்கட்டிக்ெகாள்ளவல்ைல;
அவர்கள்ைககளும்அவர்கைளப்பாதுகாக்கவல்ைல;
நீர்அவர்கள்ேமல்ப ரியமாகஇருந்தபடியால்,
உம்முைடயவலதுைகயும்,உம்முைடயைகயும்,
உம்முைடயமுகத்தன்ப ரகாசமும்அவர்களுக்குச் சாதகமாகஇருந்தது.
4ேதவேன, நீர் என்னுைடய ராஜா;
யாக்ேகாபுக்குெஜயத்ைதகட்டைளயடுவீராக*.
5உம்மாேலஎங்களுைடயஎத ரிகைளக்கீேழவழத்தாக்க ,
எங்களுக்குவேராதமாகஎழும்புக றவர்கைளஉம்முைடயெபயரினால்மித ப்ேபாம்.
6என்னுைடயவல்ைலநான்நம்பமாட்ேடன்,
என்னுைடயவாள்என்ைனபாதுகாப்பதல்ைல.
7நீேர எங்களுைடயஎத ரிகளிடமிருந்துஎங்கைளபாதுகாத்து,
எங்கைளப்பைகக்க றவர்கைளெவட்கப்படுத்துகறீர்.
8ேதவனுக்குள்எப்ேபாதும் ேமன்ைமபாராட்டுேவாம்;
உமதுெபயைர என்ெறன்ைறக்கும்துத ப்ேபாம். (ேசலா)
9நீர் எங்கைளத்தள்ளிவ ட்டு,

* சங்கீதம் 44:4 44:4 ேதவேனெஜயத்ைதயாக்ேகாபுக்குகட்டைளயடும்
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ெவட்கமைடயச்ெசய்க றீர்;
எங்களுைடயபைடகளுடேனெசல்லாமலிருக்கறீர்.
10எத ரிக்கு நாங்கள்பன்னிட்டுத் தரும்ப ப்ேபாகச்ெசய்க றீர்;
எங்களுைடயபைகவர் தங்களுக்ெகன்றுஎங்கைளக்ெகாள்ைளயடுகறார்கள்.
11நீர் எங்கைளஆடுகைளப்ேபாலஇைரயாகஒப்புக்ெகாடுத்து,
ேதசங்களுக்குள்ேளஎங்கைளச் ச தறடிக்க றீர்.
12நீர்உம்முைடயமக்கைளஇலவசமாகவற்க றீர்;
அவர்கள்க ரயத்தனால்உமக்குலாபமில்ைலேய.
13எங்களுைடயஅயலாருக்குஎங்கைளந ந்ைதயாகவும்,
எங்கள்சுற்றுப்புறத்தாருக்குஏளனத்தற்கும்,
பழிப்புகளுக்கும்ைவக்கறீர்.
14நாங்கள்ேதசங்களுக்குள்ேளபழெமாழியாகஇருக்கவும்,
மக்கள்எங்கைளக்குறத்துத்தைலதூக்கவும்ெசய்க றீர்.
15ந ந்த த்துத்தூஷக்கறவனுைடயசத்தத்தனிமித்தமும், எத ரிகளினிமித்தமும்,
பழிவாங்குகறவர்னிமித்தமும்,
16என்னுைடயஅவமானம்எப்ேபாதும்எனக்குமுன்பாகஇருக்க றது;
என்னுைடயமுகத்தன்ெவட்கம் என்ைனமூடுகறது.
17இைவெயல்லாம் எங்கள்ேமல்வந்தருந்தும்,
உம்ைமநாங்கள்மறக்கவும்இல்ைல,
உம்முைடயஉடன்படிக்ைகக்குத்துேராகம்ெசய்யவும்இல்ைல.
18நீர் எங்கைளவலுசர்ப்பங்களுள்ளஇடத்த ேலெநாறுக்க ,
மரணஇருளினாேலஎங்கைளமூடியருந்தும்,
19 எங்களுைடய இருதயம் பன்வாங்கவும் இல்ைல, எங்களுைடய காலடி

உம்முைடயபாைதையவ ட்டுவலகவும்இல்ைல.
20நாங்கள்எங்கள்ேதவனுைடயெபயைரமறந்து,
அந்நயேதவைனேநாக்க க்ைகெயடுத்தருந்ேதாமானால்,
21ேதவன்அைதஆராய்ந்து,வசாரிக்காமல்இருப்பாேரா?
இருதயத்தன்ரகச யங்கைளஅவர்அற ந்தருக்க றாேர.
22உமக்காக எந்ேநரமும்ெகால்லப்படுக ேறாம்;
அடிக்கப்படும்ஆடுகைளப்ேபாலஎண்ணப்படுக ேறாம்.
23ஆண்டவேர,வழித்துக்ெகாள்ளும்; ஏன்தூங்குகறீர்?
எழுந்தருளும், எங்கைளஎன்ைறக்கும்தள்ளிவ டாமலிரும்.
24ஏன்உம்முைடயமுகத்ைதமைறத்து,
எங்களுைடயதுன்பத்ைதயும்எங்களுைடயெநருக்கத்ைதயும்மறந்துவடுகறீர்?
25எங்களுைடயஆத்துமா புழுதவைரதாழ்ந்தருக்க றது;
எங்களுைடயவயறுதைரேயாடுஒட்டியருக்க றது.
26எங்களுக்குஒத்தாைசயாக எழுந்தருளும்;
உம்முைடயகருைபயனிமித்தம் எங்கைளமீட்டுவடும்.

சங்கீதம் 45
ேகாராகுகுமாரர்கள்எழுதனசங்கீதம்.
1என்னுைடயஇருதயம்நல்லவ ேசஷத்தனால்ெபாங்குகறது;
நான் ராஜாைவக்குறத்துப் பாடினகவையச்ெசால்லுக ேறன்;
என்னுைடயநாவுவைரவாக எழுதுகறவனுைடயஎழுத்தாணி.
2எல்லா மனிதர்களிலும்நீர் மிகஅழகுள்ளவர்;
உம்முைடயஉதடுகளில்அருள்ெபாழிக றது;
ஆைகயால் ேதவன்உம்ைமஎன்ெறன்ைறக்கும்ஆசீர்வத க்க றார்.
3சவுரியவாேன,உமதுமகைமயும்உமதுமகத்துவமுமாகய
உம்முைடயவாைளநீர்உம்முைடயஇடுப்ப ேலகட்டிக்ெகாண்டு,
4சத்தயத்தனிமித்தமும், நீதயுடன்கூடியசாந்தத்தனிமித்தமும்,
உமதுமகத்துவத்த ேலெஜயமாக ஏறவாரும்;
உமதுவலதுகரம் பயங்கரமானைவகைளஉமக்குவளங்கச்ெசய்யும்.
5உம்முைடயஅம்புகள்கூர்ைமயானைவகள்,
அைவகள் ராஜாவுைடயஎத ரிகளின்இருதயத்த ற்குள்பாயும்;
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மக்கள்கூட்டங்கள்உமக்குக்கீேழவழும்.
6உமக்குேதவன்ெகாடுத்த சங்காசனம்என்ெறன்ைறக்குமுள்ளது,*
உமதுராஜ்ஜியத்தன்ெசங்ேகால் நீதயுள்ளெசங்ேகாலாகஇருக்க றது.
7நீர் நீதையவரும்ப ,அக்க ரமத்ைதெவறுக்கறீர்;
ஆதலால் ேதவேன,உம்முைடய ேதவன்
உமதுேதாழர்கைளவ டஉம்ைமஆனந்தைதலத்தனால்அப ேஷகம்ெசய்தார்.
8தந்தத்தனால்ெசய்தஅரண்மைனகளிலிருந்துபுறப்படும்ேபாது,
நீர் மகழும்படிஉமதுஆைடகைளஎல்லாம்
ெவள்ைளப்ேபாளம் சந்தனம் லவங்கம் இைவகளின் வாசைன ெபாருந்தயதாக

இருக்க றது.
9உமதுநாயக களுக்குள்ேளஅரசரின்மகள்களும்உண்டு,
இளவரச ஓப்பீரின்தங்கம்அணிந்தவளாகஉமதுவலதுபக்கத்தல்ந ற்க றாள்.
10மகேள ேகள், நீஉன்னுைடயெசவையச் சாய்த்துச ந்த த்துக்ெகாள்;
உன்னுைடயமக்கைளயும்உன்னுைடயதகப்பன்வீட்ைடயும்மறந்துவடு.
11அப்ெபாழுது ராஜாஉன்னுைடயஅழகல்ப ரியப்படுவார்;
அவர்உன்னுைடயஆண்டவர்,ஆைகயால்அவைரப் பணிந்துெகாள்.
12தீருமகள்காணிக்ைகெகாண்டுவருவாள்;
மக்களில்ஜசுவரியவான்களும்உன்னுைடயதயைவநாடிவணங்குவார்கள்.
13இளவரச உள்ளாகப்பூரணமகைமயுள்ளவள்;
அவளுைடயஉைடெபாற்சரிைகயாகஇருக்க றது.
14ேவைலப்பாடுநைறந்தஉைடஅணிந்தவளாக,
ராஜாவனிடத்தல்அைழத்துக்ெகாண்டுவரப்படுவாள்;
அவள்பன்னாேலெசல்லும்அவளுைடயேதாழிகளாகயகன்னிைககள்
உம்மிடத்தல்கூட்டிக்ெகாண்டுவரப்படுவார்கள்.
15அவர்கள்மக ழ்ச்ச ேயாடும், சந்ேதாஷத்ேதாடும்வந்து,
ராஜஅரண்மைனக்குள்நுைழவார்கள்.
16உமதுதகப்பன்மார்களுக்குப்பதலாகஉமதுமகன்கள்இருப்பார்கள்;
அவர்கைளப்பூமிெயங்கும்ப ரபுக்களாகைவப்பீர்.
17உமதுெபயைர எல்லாத் தைலமுைறகளிலும்நைனவுபடுத்துேவன்;
இதற்காக மக்கள் உம்ைம என்ெறன்ைறக்குமுள்ள எல்லாக் காலங்களிலும்

துத ப்பார்கள்.

சங்கீதம் 46
அலேமாத் என்னும் கருவயல் வாச க்கும்படி ெகாடுக்கப்பட்ட ேகாராகன்
குடும்பத்தன்இராகத் தைலவனுக்கு,ஒருபாடல்.
1ேதவன்நமக்குஅைடக்கலமும்ெபலனும்,
ஆபத்துக்காலத்தல்அனுகூலமானதுைணயுமானவர்.
2ஆைகயால்பூமி நைலமாறனாலும்,மைலகள்நடுக்கடலில்சாய்ந்துேபானாலும்,
3 அதன் தண்ணீர்கள் ெகாந்தளித்துப் ெபாங்க , அதன் ெபருக்கனால் மைலகள்

அத ர்ந்தாலும்,
நாம் பயப்படமாட்ேடாம். (ேசலா)
4ஒருநதயுண்டு,அதன்நீேராைடகள்ேதவனுைடயநகரத்ைதயும்,
உன்னதமானேதவன்தங்கும்பரிசுத்தஸ்தலத்ைதயும் சந்ேதாஷப்படுத்தும்.
5ேதவன்அதன்நடுவல்இருக்கறார்,அதுஅைசயாது;
அதகாைலய ேல ேதவன்அதற்குஉதவ ெசய்வார்.
6ேதசங்கள்ெகாந்தளித்தது, ராஜ்ஜியங்கள்தத்தளித்தது;
அவர்தமதுசத்தத்ைதமுழங்கச்ெசய்தார்,பூமி உருக ப்ேபானது.
7ேசைனகளின்ெயேகாவா நம்ேமாடிருக்க றார்;
யாக்ேகாபன்ேதவன்நமக்குஉயர்ந்தஅைடக்கலமானவர். (ேசலா)
8 பூமிய ேல அழிவுகைள நடப்ப க்க ற ெயேகாவாவுைடய ெசய்ைககைள

வந்துபாருங்கள்.
9அவர்பூமியன்கைடசவைரயுத்தங்கைளஓயச்ெசய்க றார்;

* சங்கீதம் 45:6 45:6 ேதவேன,உமதுசங்காசனம்என்ெறன்ைறக்குமுள்ளது
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வல்ைலஒடித்து, ஈட்டிையமுறக்க றார்;
இரதங்கைள *ெநருப்பனால்சுட்ெடரிக்க றார்.
10நீங்கள்யுத்தம்ெசய்யாமலிருந்து,
நாேனேதவெனன்றுஅறந்துெகாள்ளுங்கள்என்றுேதவன்ெசால்லுகறார்;
ேதசங்களுக்குள்ேளஉயர்ந்தருப்ேபன்,பூமிய ேலஉயர்ந்தருப்ேபன்.
11ேசைனகளின்ெயேகாவா நம்ேமாடிருக்க றார்,
யாக்ேகாபன்ேதவன்நமக்குஉயர்ந்தஅைடக்கலமானவர் (ேசலா).

சங்கீதம் 47
ேகாராகன்குடும்பத்தன்இராகத் தைலவனுக்குஅளிக்கப்பட்டஒருபாடல்.
1எல்லா மக்கேள,ைகெகாட்டி,
ேதவனுக்குமுன்பாகக்ெகம்பீரசத்தமாகஆர்ப்பரியுங்கள்.
2உன்னதமானேதவனாகயெயேகாவா பயங்கரமானவரும்,
பூமியன்மீெதங்கும்மகத்துவமான ராஜாவுமாகஇருக்க றார்.
3மக்கைளநமக்குகீழ்படுத்த ,
ேதசங்கைளநம்முைடயபாதங்களுக்குக்கீழ்ப்படுத்துவார்.
4 தமக்குப் ப ரியமான யாக்ேகாபன் ச றப்பான ேதசத்ைத நமக்குச்

உரிைமச்ெசாத்தாகெதரிந்தளிப்பார். (ேசலா)
5 ேதவன் ஆர்ப்பரிப்ேபாடும், ெயேகாவா எக்காள சத்தத்ேதாடும் உயர

எழுந்தருளினார்.
6ேதவைனப்ேபாற்ற ப் பாடுங்கள், பாடுங்கள்;
நம்முைடய ராஜாைவப் ேபாற்ற ப் பாடுங்கள், பாடுங்கள்.
7ேதவன்பூமியைனத்தற்கும் ராஜா; கருத்துடேனஅவைரப் ேபாற்ற ப் பாடுங்கள்.
8ேதவன்ேதசங்களின்ேமல்அரசாளுகறார்;
ேதவன்தமதுபரிசுத்த சங்காசனத்தன்ேமல்அமர்ந்தருக்க றார்.
9 மக்களின் ப ரபுக்கள் ஆப ரகாமின் ேதவனுைடய மக்களாகச்

ேசர்க்கப்படுக றார்கள்;
பூமியன்ேகடகங்கள்ேதவனுைடயைவகள்;
அவர்மகாஉன்னதமானேதவன்.

சங்கீதம் 48
ேகாராகன்மகன்களுக்குஅளிக்கப்பட்டஒருதுதயன்பாடல்.
1ெயேகாவாெபரியவர்,அவர் நமதுேதவனுைடயநகரத்தலும்,
தமதுபரிசுத்த மைலயலும்மிகவும்துத க்கப்படத்தக்கவர்.
2 வடதைசயலுள்ள சீேயான் மைல அழகான உயரமும் முழு பூமியன்

மக ழ்ச்ச யுமாகஇருக்க றது,
அதுேவமகாராஜாவன்நகரம்.
3 அதன் அரண்மைனகளில் ேதவன் உயர்ந்த அைடக்கலமாக

அறயப்பட்டிருக்க றார்.
4இேதா, ராஜாக்கள்கூடிக்ெகாண்டு,ஒன்றாகக் கடந்துவந்தார்கள்.
5அவர்கள்அைதக்கண்டேபாதுப ரமித்துக்கலங்க வைரந்ேதாடினார்கள்.
6அங்ேக நடுக்கங்ெகாண்டு,
ப ரசவ ேவதைனப்படுகறெபண்ைணப்ேபால ேவதைனப்பட்டார்கள்.
7க ழக்குகாற்றனால்தர்ஷீசன்கப்பல்கைளநீர்உைடக்க றீர்.
8 நாம் ேகள்வப்பட்டபடிேய நமது ேதவனுைடய நகரமாக ய ேசைனகளுைடய

ெயேகாவாவன்நகரத்த ேலகண்ேடாம்;
ேதவன்அைதஎன்ெறன்ைறக்கும்பாதுகாப்பார். (ேசலா)
9ேதவேன,உமதுஆலயத்தன்நடுவ ேல,
உமதுகருைபையச் ச ந்த த்துக்ெகாண்டிருக்க ேறாம்.
10ேதவேன,உமதுெபயர்ெவளிப்படுக றதுேபால
உமதுபுகழ்ச்ச யும்பூமியன்கைடசவைரயலும்ெவளிப்படுக றது;
உமதுவலதுைகநீதயால்நைறந்தருக்க றது.

* சங்கீதம் 46:9 46:9 ேகடகங்கைள மரத்தனாலும் ேதாலினாலும் ெசய்யப்பட்டதாயருந்தது எரிந்து ேபாக

கூடியதாய்இருந்தது.
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11உம்முைடயநயாயத்தீர்ப்புகளுக்காக சீேயான்மைலமக ழ்வதாக,
யூதாவன்மக்கள்சந்ேதாஷப்படுவார்களாக.
12சீேயாைனச்சுற்ற உலாவ ,அதன்ேகாபுரங்கைளஎண்ணுங்கள்.
13பன்வரும்சந்தத க்குநீங்கள்வவரிப்பதற்காக,
அதன்சுவைரகவனித்து,
அதன்அரண்மைனகைளஉற்றுப்பாருங்கள்.
14இந்தேதவன்என்ெறன்ைறக்குமுள்ளஎல்லாகாலங்களிலும்நம்முைடயேதவன்;
மரணம்வைர நம்ைமநடத்துவார்.

சங்கீதம் 49
ேகாராகன்புத்த ரருக்குஅளிக்கப்பட்டஒருதுதயன்பாடல்.
1மக்கேள, நீங்கள்எல்ேலாரும்இைதக் ேகளுங்கள்.
2பூமியன்குடிமக்கேள, ச ற ேயாரும்ெபரிேயாரும்
ஐசுவரியவான்களும் ஏழ்ைமயானவர்களுமாகய நீங்கள் எல்ேலாரும் ஒன்றாக

ேகளுங்கள்.
3என்வாய்ஞானத்ைதப் ேபசும்; என்இருதயம்உணர்ைவத்தயானிக்கும்.
4என்கவனத்ைதஉவைமக்குச் சாய்த்து,
என்மைறெபாருைளச்சுரமண்டலத்தன்ேமல்ெவளிப்படுத்துேவன்.
5என்ைனத்ெதாடருக றவர்களுைடயஅக்க ரமம்
என்ைனச்சூழ்ந்துெகாள்ளும்தீங்குநாட்களில்,
நான்பயப்படேவண்டியெதன்ன?
6 தங்களுைடய ெசல்வத்ைத நம்ப தங்களுைடய அதக ெசல்வத்தனால்

ெபருைமபாராட்டுக ற,
7ஒருவனாவது, தன்னுைடயசேகாதரன்*அழிைவக்காணாமல்
இனி என்ைறக்கும்உய ேராடிருக்கும்படி,
8அவைனமீட்டுக்ெகாள்ளவும்,
அவனுக்காகமீட்கும்ெபாருைளேதவனுக்குக்ெகாடுக்கவும்முடியாேத.
9அவர்கள்ஆத்துமமீட்பு மிகவும்அருைமயாகஇருக்க றது;
அதுஒருேபாதும்முடியாது.
10ஞானிகளும்இறந்து,அஞ்ஞானிகளும்மூடர்களும்ஒன்றாகஅழிந்து,
தங்களுைடயெசாத்ைதமற்றவர்களுக்குைவத்துப்ேபாக றைதக்காண்கறான்.
11தங்களுைடயகல்லைறகள்ந ரந்தரகாலமாகவும்,
தங்களுைடயகுடியருப்புகள்தைலமுைறதைலமுைறயாகவும்
இருக்குெமன்பதுஅவர்களுைடயஉள்ளத்தன்அப ப்ப ராயம்;
அவர்கள் தங்களுைடய ெபயர்கைளத் தங்களுைடய நலங்களுக்குச்

சூட்டுகறார்கள்.
12ஆகலும்மரியாைதக்குரியவனாகஇருக்க றமனிதன்நைலத்தருக்க றதல்ைல;
அழிந்துேபாகும்மிருகங்களுக்குஒப்பாகஇருக்க றான்.
13இதுதான்அவர்களுைடயவழி,இதுதான்அவர்களுைடயைபத்தயம்;
ஆகலும் அவர்கள் சந்ததயார் அவர்கள் ெசால்ைல ெமச்ச க்ெகாள்ளுகறார்கள்.

(ேசலா)
14ஆட்டுமந்ைதையப்ேபால பாதாளத்த ேலக டத்தப்படுக றார்கள்;
மரணம்அவர்களுைடய ேமய்ப்பனாகஇருக்கும்;
ெசம்ைமயானவர்கள்அதகாைலயல்அவர்கைளஆண்டுெகாள்வார்கள்;
அவர்கள் தங்களுைடய குடியருக்கும் இடத்தல் நைலத்தருக்கமுடியாதபடி

அவர்களுைடயஉருவத்ைதபாதாளம்அழிக்கும்.
15 ஆனாலும் ேதவன் என்னுைடய ஆத்துமாைவப் பாதாளத்தன் வல்லைமக்குத்

தப்புவத்துமீட்பார்,
அவர் என்ைனஏற்றுக்ெகாள்வார். (ேசலா)
16ஒருவன்ெசல்வந்தனாக ,
அவனுைடயவீட்டின்மகைமெபருகும்ேபாது, நீ பயப்படாேத.
17அவன்இறக்கும்ேபாதுஒன்றும்ெகாண்டுேபாவதல்ைல;
அவனுைடயமகைமஅவைனப்பன்பற்ற ச்ெசல்வதுமில்ைல.

* சங்கீதம் 49:7 49:7 தன்ைனேய
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18அவன்உயேராடிருக்கும்ேபாதுதன்னுைடயஆத்துமாைவவாழ்த்தனாலும்:
நீஉனக்குநன்ைமையநாடினாய்என்றுமனிதர்கள்அவைனப்புகழ்ந்தாலும்,
19அவன்என்ெறன்ைறக்கும்ெவளிச்சத்ைதக்காணாத
தன்னுைடயதகப்பன்மார்களின் சந்ததையச் ேசருவான்.
20மரியாைதக்குரியவனாகஇருந்தும்அறவல்லாதமனிதன்
அழிந்துேபாகும்மிருகங்களுக்குஒப்பாகஇருக்க றான்.

சங்கீதம் 50
ஆசாபன்பாடல்.
1வல்லைமயுள்ளேதவனாகயெயேகாவா ேபசனது,
சூரியன்உதக்கும்தைசெதாடங்க
அதுமைறயும்தைசவைரக்குமுள்ளபூமிையக்கூப்படுகறார்.
2அழகுள்ளசீேயானிலிருந்துேதவன்ப ரகாச க்க றார்.
3நம்முைடய ேதவன்வருவார்,மவுனமாகஇருக்கமாட்டார்;
அவருக்குமுன்புஅக்கனிஅழியும்;
அவைரச்சுற்றலும்மகா புயல்ெகாந்தளிப்பாகஇருக்கும்.
4அவர்தம்முைடயமக்கைளநயாயந்தீர்க்க
உயரஇருக்கும்வானங்கைளயும்பூமிையயும்கூப்படுவார்.
5பலியனாேலஎன்ேனாடுஉடன்படிக்ைகெசய்த
என்னுைடயபரிசுத்தவான்கைளஎன்னிடத்தல்கூட்டுங்கள்என்பார்.
6வானங்கள்அவருைடயநீதையஅறவக்கும்;
ேதவேனநயாயாத பத . (ேசலா)
7என்னுைடயமக்கேள, ேகள், நான்ேபசுேவன்;இஸ்ரேவேல,
உனக்குவேராதமாகச் சாட்ச ெசால்லுேவன்;
நாேனேதவன்,உன்னுைடயேதவனாகஇருக்க ேறன்.
8உன்னுைடயபலிகளுக்காகஉன்ைனக்கடிந்துக்ெகாள்ளமாட்ேடன்;
உன்னுைடயதகனபலிகள்எப்ேபாதும்எனக்குமுன்பாகஇருக்க றது.
9உன்னுைடயவீட்டிலிருந்துகாைளகைளயும்,
உன்னுைடய ெதாழுவங்களிலிருந்து ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் நான்

வாங்க க்ெகாள்வதல்ைல.
10 எல்லா காட்டு உய ரினங்களும், மைலகளில் ஆய ரமாய ரமாகத் த ரிக ற

மிருகங்களும்என்னுைடயைவகள்.
11மைலகளிலுள்ள* பறைவகைளெயல்லாம்அற ேவன்;
ெவளியல்நடமாடுக றைவகெளல்லாம் என்னுைடயைவகள்.
12நான்பசயாகஇருந்தால்உனக்குச்ெசால்லமாட்ேடன்;
பூமியும்அதன்நைறவும்என்னுைடயைவகேள.
13நான்எருதுகளின்இைறச்சையசாப்ப ட்டு,
ஆட்டுக்கடாக்களின்இரத்தம்குடிப்ேபேனா?
14 நீ ேதவனுக்கு நன்றபலிய ட்டு, உன்னதமான ேதவனுக்கு உன்னுைடய

ெபாருத்தைனகைளச்ெசலுத்த ;
15ஆபத்துக்காலத்தல்என்ைனேநாக்க க்கூப்படு;
நான்உன்ைனவடுவப்ேபன், நீ என்ைனமகைமப்படுத்துவாய்.
16 ேதவன் துன்மார்க்கைன ேநாக்க : நீ என்னுைடய ப ரமாணங்கைள

எடுத்துச்ெசால்லவும்,
என்னுைடய உடன்படிக்ைகைய உன்னுைடய வாயனால் ெசால்லவும், உனக்கு

என்னநயாயமுண்டு.
17அறவுறுத்துதைல நீ பைகத்து, என்னுைடயவார்த்ைதகைளஉனக்குப் பன்னாக

எற ந்துேபாடுக றாய்.
18நீ தருடைனப்பார்க்கும்ேபாதுஅவேனாடுஒருமித்துப்ேபாக றாய்;
வபசாரேராடும்உனக்குப்பங்குண்டு.
19உன்னுைடயவாையப்ெபால்லாப்புக்குத்த றக்க றாய்,
உன்னுைடயநாவுவஞ்சகத்ைதெவளிப்படுத்துகறது.
20நீஉட்கார்ந்துஉன்னுைடயசேகாதரனுக்குவ ேராதமாகப் ேபச ,

* சங்கீதம் 50:11 50:11ஆகாயத்தன்
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உன்னுைடயெசாந்த சேகாதரனுக்குஅவதூறுஉண்டாக்குகறாய்.
21இைவகைளநீெசய்யும்ேபாதுநான்மவுனமாகஇருந்ேதன்,
உன்ைனப்ேபால நானும்இருப்ேபன்என்றுநைனவுெகாண்டாய்;
ஆனாலும்நான்உன்ைனக்கடிந்துெகாண்டு,
அைவகைளஉன்னுைடயகண்களுக்குமுன்பாகஒவ்ெவான்றாக நறுத்துேவன்.
22ேதவைனமறக்க றவர்கேள,இைதச் ச ந்த த்துக்ெகாள்ளுங்கள்;
இல்லாவ ட்டால் நான்உங்கைளப்பீற ப்ேபாடுேவன்,
ஒருவரும்உங்கைளவடுவப்பதல்ைல.
23நன்ற பலிெசலுத்துகறவன்என்ைனமகைமப்படுத்துகறான்;
தன்னுைடயவழிையச் சரிெசய்க றவனுக்கு
ேதவனுைடயஇரட்ச ப்ைபெவளிப்படுத்துேவன்என்றுெசால்லுகறார்.

சங்கீதம் 51
இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது எழுதய பாடல். பத்ேசபாேளாடு தாவீது
ெசய்த பாவத்த ற்குப் ப றகு தீர்க்கதரிச யாக ய நாத்தான் தாவீத டம் ெசன்று
உணர்த்தயேபாதுஇதுபாடப்பட்டது.
1ேதவேன,உமதுகருைபயன்படி எனக்குஇரங்கும்,
உமதுமிகுந்தஇரக்கங்களின்படி என்மீறுதல்கள்நீங்கஎன்ைனச்சுத்த கரியும்.
2என்அக்க ரமம் நீங்கஎன்ைனமுற்றலும்கழுவ ,
என்னுைடயபாவம்ேபாக என்ைனச்சுத்த கரியும்.
3என்னுைடயமீறுதல்கைளநான்அறந்தருக்க ேறன்;
என்னுைடயபாவம்எப்ெபாழுதும்எனக்குமுன்பாக ந ற்க றது.
4ேதவேனஉம்ஒருவருக்ேகவ ேராதமாக நான்பாவம்ெசய்து,
உமதுகண்களுக்குமுன்பாகப்ெபால்லாங்கானைதெசய்ேதன்;
நீர் ேபசும்ேபாதுஉம்முைடயநீத ெவளிப்படவும், நீர் ந யாயந்தீர்க்கும்ேபாது,
உம்முைடயபரிசுத்தம்ெவளிப்படவும்இைதஅறக்ைகயடுக ேறன்.
5இேதா, நான்அநீதயல்உருவாேனன்;
என்னுைடயதாய் என்ைனப்பாவத்தல்கர்ப்பந்தரித்தாள்.
6இேதா,உள்ளத்தல்உண்ைமயருக்கவரும்புக றீர்;
உள்ளத்தல்ஞானத்ைதஎனக்குத்ெதரியப்படுத்துவீர்.
7நீர் என்ைனஈேசாப்பனால்சுத்த கரியும்,
அப்ெபாழுதுநான்சுத்தமாேவன்;
என்ைனக்கழுவயருளும்;
அப்ெபாழுதுநான்உைறந்தமைழயலும்ெவண்ைமயாேவன்.
8நான்சந்ேதாஷமும்மக ழ்ச்ச யும் ேகட்கும்படிச்ெசய்யும்,
அப்ெபாழுதுநீர்ெநாறுக்கனஎலும்புகள்சந்ேதாஷப்படும்.
9என்னுைடயபாவங்கைளப்பார்க்காதபடி நீர்உமதுமுகத்ைதமைறத்து,
என்னுைடயஅக்க ரமங்கைளெயல்லாம் நீக்கயருளும்.
10 ேதவேன, சுத்த இருதயத்ைத என்னிேல உருவாக்கும், நைலயான ஆவைய

என்னுைடயஉள்ளத்த ேலபுதுப்பயும்.
11உமதுசமுகத்ைதவ ட்டுஎன்ைனத்தள்ளாமலும்,
உமதுபரிசுத்தஆவையஎன்னிடத்தலிருந்துஎடுத்துக்ெகாள்ளாமலும்இரும்.
12உமதுஇரட்ச ப்பன்சந்ேதாஷத்ைதத்தரும்பவும்எனக்குத்தந்து,
உற்சாகமானஆவ என்ைனத்தாங்கும்படிெசய்யும்.
13அப்ெபாழுதுதீயவர்களுக்குஉமதுவழிகைளஉபேதச ப்ேபன்;
பாவ கள்உம்மிடத்தல்மனந்தரும்புவார்கள்.
14ேதவேன, என்ைனஇரட்ச க்கும் ேதவேன,
இரத்தப்பழிகளுக்குஎன்ைனநீங்கலாக்கவடும்;
அப்ெபாழுதுஎன்னுைடயநாவுஉம்முைடயநீதையக்ெகம்பீரமாகப் பாடும்.
15ஆண்டவேர, என்னுைடயஉதடுகைளத்தறந்தருளும்;
அப்ெபாழுதுஎன்னுைடயவாய்உம்முைடயபுகைழஅறவக்கும்.
16பலிையநீர்வரும்புக றதல்ைல,வரும்பனால்ெசலுத்துேவன்;
தகனபலியும்உமக்குப் ப ரியமானதல்ல.
17ேதவனுக்ேகற்கும்பலிகள்ெநாறுங்குண்டஆவதான்;
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ேதவேன, ெநாறுங்குண்டதும் வருந்துகறதுமான இருதயத்ைத நீர்
தள்ளிவடுவதல்ைல.

18சீேயானுக்குஉமதுப ரியத்தன்படி நன்ைமெசய்யும்;
எருசேலமின்மதல்கைளக்கட்டும்.
19அப்ெபாழுதுதகனபலியும் சர்வாங்கதகனபலியுமாகய
நீதயன்பலிகளில் ப ரியப்படுவீர்;
அப்ெபாழுதுஉமதுபீடத்தன்ேமல்காைளகைளப்பலியடுவார்கள்.

சங்கீதம் 52
இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த மஸ்கீல் என்னும் பாடல், “தாவீது
அகெமேலக்கன் வீட்டில் இருக்கறான்” என்று ஏேதாமியனாகய ேதாேவக்
சவுலிடம் ேபாய்கூறயேபாதுபாடப்பட்ட பாடல்.
1பலவாேன,ெபால்லாப்பல்ஏன்ெபருைமபாராட்டுக றாய்?
ேதவனுைடயகருைபஎந்நாளும்உள்ளது.
2நீ ேகடுகைளச்ெசய்யத ட்டமிடுக றாய்,
கபடுெசய்யும்உன்னுைடயநாவுதீட்டப்பட்ட சவரகன்கத்தையப்ேபால்இருக்க றது.
3நன்ைமையவ டதீைமையயும்,
யாதார்த்தம் ேபசுக றைதவ டெபாய்ையயும்வரும்புக றாய். (ேசலா)
4கபடமுள்ளநாேவ,அழிக்கும்எல்லாவார்த்ைதகைளயும்நீவரும்புக றாய்;
5ேதவன்உன்ைனஎன்ெறன்ைறக்கும்இல்லாதபடிஅழித்துப்ேபாடுவார்;
அவர்உன்ைனப்ப டித்து,உன்குடியருப்பலிருந்துபடுங்க ,
நீஉயருள்ேளார் ேதசத்தல்இல்லாதபடிஉன்ைனஅழித்துப்ேபாடுவார். (ேசலா)
6நீத மான்கள்அைதக்கண்டுபயந்து,அவைனப்பார்த்து ச ரித்து:
7இேதா, ேதவைனத்தன்னுைடயெபலனாககருதாமல்,
தன்னுைடயெசல்வப்ெபருக்கத்ைதநம்ப ,
தன்னுைடயதீைமயல்பலத்துக்ெகாண்டமனிதன்இவன்தான்என்பார்கள்.
8நாேனா ேதவனுைடயஆலயத்தல்
பச்ைசயானஒலிவமரத்ைதப் ேபாலிருக்க ேறன்,
ேதவனுைடயகருைபையஎன்ெறன்ைறக்கும்நம்பயருக்க ேறன்.
9நீேரஇைதச்ெசய்தீர் என்றுஉம்ைமஎன்ெறன்ைறக்கும்துத த்து,
உமதுெபயருக்குக்காத்தருப்ேபன்;
உம்முைடயபரிசுத்தவான்களுக்குமுன்பாகஅதுநலமாகஇருக்க றது.

சங்கீதம் 53
தாவீதுஅளித்த பாடல்களில்ஒன்று.
1 ேதவன் இல்ைல என்று அறவல்லாதவன் தன்னுைடய இருதயத்தல்

ெசால்லிக்ெகாள்ளுகறான்;
அவர்கள்தங்கைளக்ெகடுத்து,
அருவருப்பானஅக்க ரமங்கைளச்ெசய்துவருகறார்கள்;
நன்ைமெசய்க றவன்ஒருவனும்இல்ைல.
2ேதவைனத்ேதடுக றஉணர்வுள்ளவன்உண்ேடா என்றுபார்க்க,
ேதவன்பரேலாகத்தலிருந்துமனிதர்கைளக்கண்ேணாக்கனார்.
3அவர்கள்எல்ேலாரும்வழிவலக ,ஒன்றாகக்ெகட்டுப்ேபானார்கள்;
நன்ைமெசய்க றவன்இல்ைல,ஒருவன்கூடஇல்ைல.
4அக்க ரமக்காரர்களுக்குஅறவுஇல்ைலயா?
அப்பத்ைத சாப்படுக றதுேபால்என்னுைடயமக்கைளச் சாப்படுக றார்கேள;
அவர்கள்ேதவைனக்கூப்படுகறதல்ைல.
5 உனக்கு வேராதமாக முகாமிடுக றவனுைடய எலும்புகைளத் ேதவன்

ச தறடித்ததால்,
பயமில்லாதஇடத்தல்மிகவும் பயந்தார்கள்;
ேதவன்அவர்கைளெவறுத்தபடியனால்நீஅவர்கைளெவட்கப்படுத்தனாய்.
6சீேயானிலிருந்துஇஸ்ரேவலுக்குஇரட்ச ப்புவருவதாக;
ேதவன்தம்முைடயமக்களின் சைறயருப்ைபத்தருப்பும்ேபாது,
யாக்ேகாபுக்குச் சந்ேதாஷமும்இஸ்ரேவலுக்குமக ழ்ச்ச யும்உண்டாகும்.
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சங்கீதம் 54
தாவீதுஅளித்த பாடல்களில்ஒன்று.
1ேதவேன,உமதுெபயரினிமித்தம் என்ைனப்பாதுகாத்து,
உமதுவல்லைமயனால்எனக்குநயாயம்ெசய்யும்.
2 ேதவேன, என்னுைடய வண்ணப்பத்ைதக் ேகட்டு, என்னுைடய வாயன்

வார்த்ைதகைளக் ேகளும்.
3அந்நயர் எனக்குவ ேராதமாக எழும்புக றார்கள்;
ெகாடியவர்கள்என்னுைடயஉயைரவாங்கத் ேதடுக றார்கள்;
ேதவைனத்தங்களுக்குமுன்பாக நறுத்த ைவப்பதல்ைல. (ேசலா)
4இேதா, ேதவன்எனக்குஉதவ ெசய்பவர்;
ஆண்டவர் என்னுைடயஆத்துமாைவஆதரிக்க றவர்கேளாடுஇருக்க றார்.
5அவர் என்னுைடயஎத ரிகளுக்குத்தீைமக்குத்தீைமையச் சரிக்கட்டுவார்,
உமதுசத்தயத்த ற்காகஅவர்கைளஅழியும்.
6உற்சாகத்துடன்நான்உமக்குப் பலியடுேவன்;
ெயேகாவாேவ,உமதுெபயைரத்துத ப்ேபன்,அதுநலமானது.
7அவர் எல்லாெநருக்கத்ைதயும்நீக்க , என்ைனவடுவத்தார்;
என்னுைடயகண்என்னுைடயஎத ரிகளில் நீத சரிக்கட்டுதைலக்கண்டது.

சங்கீதம் 55
தாவீதுஅளித்த பாடல்களில்ஒன்று.
1ேதவேன, என்னுைடயெஜபத்ைதக் ேகட்டருளும்;
என்னுைடயவண்ணப்பத்த ற்குமைறந்துெகாள்ளாதரும்.
2எனக்குச்ெசவெகாடுத்து, பதல்அருளிச்ெசய்யும்;
எத ரியனுைடயகூக்குரலினிமித்தமும்,
துன்மார்க்கர்கள் ெசய்யும் ப ரச்சைனகளினிமித்தமும் என்னுைடய தயானத்தல்

முைறயடுக ேறன்.
3அவர்கள்என்ேமல்பழிசுமத்த , ேகாபங்ெகாண்டு,
என்ைனப்பைகக்க றார்கள்.
4என்னுைடயஇருதயம்எனக்குள்ேவதைனப்படுகறது;
மரணபயம்என்ேமல்வழுந்தது.
5பயமும்நடுக்கமும்என்ைனப்ப டித்தது; த கல்என்ைனமூடியது.
6அப்ெபாழுதுநான்: ஆ, எனக்குப்புறாைவப்ேபால்இறக்ைககள்இருந்தால்,
நான்பறந்துேபாய்இைளப்பாறுேவன்.
7நான்தூரத்தல்அைலந்துத ரிந்துவனாந்த ரத்தல்தங்கயருப்ேபன். (ேசலா)
8ெபருங்காற்றுக்கும்புயலுக்கும்தப்பவைரந்துெசல்ேவன்என்ேறன்.
9ஆண்டவேர,அவர்கைளஅழித்து,அவர்கள்ெமாழிையப ரிந்துேபாகச்ெசய்யும்;
ெகாடுைமையயும் சண்ைடையயும்நகரத்த ேலகண்ேடன்;
10அைவகள்இரவும்பகலும்அதன்மதல்கள்ேமல்சுற்ற த்த ரிக றது;
அக்க ரமமும்வாைதயும்அதன்நடுவல்இருக்கறது;
11ேகடுபாடுகள்அதன்நடுவல்இருக்கறது;
ெகாடுைமயும்கபடும்அதன்வீதையவ ட்டுவலக ப்ேபாக றதல்ைல.
12என்ைனக்கடிந்துெகாண்டவன்எத ரி அல்ல,அப்படியருந்தால் சக ப்ேபன்;
எனக்குவ ேராதமாகப்ெபருைமபாராட்டினவன்என்னுைடயபைகஞன்அல்ல,
அப்படியருந்தால்அவனுக்குமைறந்தருப்ேபன்.
13 எனக்குச் சமமான மனிதனும், என்னுைடய வழிகாட்டியும், என்னுைடய

ேதாழனுமாகயநீேயஅவன்.
14நாம்ஒன்றாக,இன்பமானஆேலாசைனெசய்து,
கூட்டத்ேதாடு ேதவாலயத்த ற்குப் ேபாேனாம்.
15மரணம்அவர்கைளத்ெதாடர்ந்துப டிப்பதாக;
அவர்கள்உய ேராடு பாதாளத்தல்இறங்குவார்களாக;
அவர்கள்தங்குமிடங்களிலும்அவர்கள்உள்ளத்தலும்தீங்குஇருக்கறது.
16நாேனா ேதவைனேநாக்க க்கூப்படுேவன்;
ெயேகாவா என்ைனகாப்பாற்றுவார்.
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17 காைல மாைல மத்தயான ேவைளகளிலும் நான் தயானம்ெசய்து
முைறயடுேவன்;

அவர் என்னுைடயசத்தத்ைதக் ேகட்பார்.
18த ரள்கூட்டமாகக்கூடிஎன்ேனாடுஎத ர்த்தார்கள்;
அவேரா எனக்குஏற்பட்ட ேபாைர நீக்க ,
என்னுைடயஆத்துமாைவச் சமாதானத்துடன்மீட்டுவ ட்டார்.
19ஆரம்பம்முதலாகஇருக்க ற ேதவன்ேகட்டு,அவர்களுக்குப்பதலளிப்பார்;
அவர்களுக்கு மாறுதல்கள் ஏற்படாததனால், அவர்கள் ேதவனுக்குப்

பயப்படாமற்ேபாக றார்கள். (ேசலா)
20அவன்தன்ேனாடு சமாதானமாகஇருந்தவர்களுக்குவேராதமாகத்
தன்னுைடயைகையநீட்டி
தன்னுைடயஉடன்படிக்ைகையமீற நடந்தான்.
21அவன்வாயன்ெசாற்கள்ெவண்ெணையப்ேபாலெமதுவானைவகள்,
அவனுைடயஇருதயேமாயுத்தம்;
அவனுைடயவார்த்ைதகள்எண்ெணயலும்மிருதுவானைவகள்.
ஆனாலும்அைவகள்உருவனபட்டயங்கள்.
22ெயேகாவாேமல்உன்பாரத்ைதைவத்துவடு,அவர்உன்ைனஆதரிப்பார்;
நீத மாைனஒருேபாதும்தள்ளாடவ டமாட்டார்.
23ேதவேன, நீர்அவர்கைளஅழிவன்குழியல்இறங்கச்ெசய்வீர்;
இரத்தப்ப ரியர்களும் சூதுள்ள மனிதர்களும் தங்களுைடய ஆயுளின் நாட்களில்

பாதவைரகூட பைழத்தருக்கமாட்டார்கள்;
நாேனாஉம்ைமநம்பயருக்க ேறன்.

சங்கீதம் 56
தாவீதுஅளித்த பாடல்களில்ஒன்று.
1ேதவேன, எனக்குஇரங்கும்;மனிதன்என்ைனவழுங்கப்பார்க்க றான்,
நாள்ேதாறும் ேபார்ெசய்து, என்ைனஒடுக்குகறான்.
2என்னுைடயஎத ரிகள் நாள்ேதாறும்என்ைனவழுங்கப்பார்க்க றார்கள்;
உன்னதமானவேர, எனக்கு வ ேராதமாக அகங்கரித்துப் ேபார்ெசய்க றவர்கள்

அேநகர்.
3நான்பயப்படுக ற நாளில்உம்ைமநம்புேவன்.
4 ேதவைன முன்னிட்டு அவருைடய வார்த்ைதையப் புகழுேவன்; ேதவைன

நம்பயருக்க ேறன்,
நான்பயப்பட மாட்ேடன்;மாம்சமாகஇருக்க றவன்எனக்குஎன்னெசய்வான்?
5எப்ெபாழுதும்என்னுைடயவார்த்ைதகைளப்புரட்டுக றார்கள்;
எனக்குத்தீங்குெசய்வேதஅவர்கள்முழுஎண்ணமாகஇருக்க றது.
6அவர்கள்ஒன்றாகக்கூடி,மைறந்தருக்க றார்கள்;
என்னுைடய உயைர வாங்க வரும்ப , என்னுைடய காலடிகைளப் பன்ெதாடர்ந்து

வருகறார்கள்.
7அவர்கள்தங்களுைடயஅக்க ரமத்தனால்தப்புவார்கேளா?
ேதவேன, ேகாபங்ெகாண்டுமக்கைளக்கீேழ தள்ளும்.
8என்னுைடயஅைலச்சல்கைளேதவேனநீர் எண்ணியருக்க றீர்;
என்னுைடயகண்ணீைரஉம்முைடய ேதால்ைபயல்ைவயும்;
அைவகள்உம்முைடயகணக்கல்அல்லேவாஇருக்க றது?
9 நான் உம்ைம ேநாக்க க் கூப்படும் நாளில் என்னுைடய எத ரிகள் பன்னாக

தரும்புவார்கள்;
ேதவன்என்னுைடயபக்கத்தல்இருக்கறார் என்பைதஅற ேவன்.
10ேதவைனமுன்னிட்டுஅவருைடயவார்த்ைதையப் புகழுேவன்;
ெயேகாவாைவமுன்னிட்டுஅவருைடயவார்த்ைதையப் புகழுேவன்.
11ேதவைனநம்பயருக்க ேறன், நான்பயப்படமாட்ேடன்;
மனிதன்எனக்குஎன்னெசய்வான்?
12ேதவேன, நான்உமக்குச்ெசய்தெபாருத்தைனகள்என்ேமல்இருக்கறது;
உமக்குநன்றகைளச்ெசலுத்துேவன்.
13நான்ேதவனுக்குமுன்பாகஉயருள்ளவர்களுைடயெவளிச்சத்த ேலநடக்கும்படி,
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நீர்என்னுைடயஆத்துமாைவமரணத்தற்கும்என்னுைடயகால்கைளஇடறலுக்கும்
தப்புவயாமல்இருப்பீேரா?

சங்கீதம் 57
தாவீதுஅளித்த பாடல்களில்ஒன்று.
1எனக்குஇரங்கும், ேதவேன, எனக்குஇரங்கும்;
உம்ைமஎன்னுைடயஆத்துமா சார்ந்துெகாள்க றது;
ப ரச்சைனகள்கடந்துேபாகும்வைரஉமதுச றகுகளின்ந ழலிேலவந்துஅைடேவன்.
2 எனக்காக யாைவயும் ெசய்து முடிக்கப்ேபாக ற ேதவனாகய உன்னதமான

ேதவைனேநாக்க க்கூப்படுேவன்.
3என்ைனவழுங்கப்பார்க்க றவன்என்ைனசப க்கும்ேபாது,
அவர்பரேலாகத்தலிருந்துஒத்தாைசஅனுப்ப ,என்ைனக்காப்பாற்றுவார்: (ேசலா).
ேதவன்தமதுகருைபையயும்தமதுசத்தயத்ைதயும்அனுப்புவார்.
4என்னுைடயஆத்துமா சங்கங்களின்நடுவல்இருக்கறது;
தீையஇைறக்க றமனிதர்களுக்குள்ேளக டக்க ேறன்;
அவர்கள் பற்கள் ஈட்டிகளும் அம்புகளும், அவர்கள் நாவு கூர்ைமயான வாளாக

இருக்க றது.
5ேதவேன,வானங்களுக்குேமலாகஉயர்ந்தருளும்;
உமதுமகைமபூமியைனத்தன்ேமலும்உயர்ந்தருப்பதாக.
6என்னுைடயகால்களுக்குக்கண்ணிையைவத்தருக்க றார்கள்;
என்னுைடய ஆத்துமா தவக்க றது; எனக்கு முன்பாகக் குழிைய ெவட்டி, அதன்

நடுவ ேலவழுந்தார்கள் (ேசலா)
7என்னுைடயஇருதயம்ஆயத்தமாகஇருக்க றது,
ேதவேன, என்னுைடயஇருதயம்ஆயத்தமாகஇருக்க றது; நான்பாடிப் புகழுேவன்.
8என்னுைடயமனேம,வழி;வீைணேய,சுரமண்டலேம,வழியுங்கள்;
அதகாைலயல்வழித்துக்ெகாள்ேவன்.
9ஆண்டவேர,மக்களுக்குள்ேளஉம்ைமத்துத ப்ேபன்;
ேதசங்களுக்குள்ேளஉம்ைமப் புகழ்ந்துபாடுேவன்.
10உமதுகருைபவானம்வைரயும்,
உமதுசத்தயம் ேமகமண்டலங்கள்வைரயும்எட்டுக றது.
11ேதவேன,வானங்களுக்குேமலாகஉயர்ந்தருளும்;
உமதுமகைமபூமியைனத்தன்ேமலும்உயர்ந்தருப்பதாக.

சங்கீதம் 58
தான்ெகட்டுப்ேபாகாதபடிக்குஅல்தஷ்ேகத்என்னும்வாத்தயத்தல்வாச க்கதாவீது
பாடிஇைசத்தைலவனுக்குஒப்புவத்தமிக்தாம் என்னும்பாடல்.
1மவுனமாகஇருக்க றவர்கேள, நீங்கள்ெமய்யாக நீதையப் ேபசுவீர்கேளா?
மனுமக்கேள, நயாயமாகத் தீர்ப்பு ெசய்வீர்கேளா?
2மனதார ந யாயக்ேகடுெசய்க றீர்கள்;
பூமிய ேலஉங்கள்ைககளின்ெகாடுைமையநறுத்துக்ெகாடுக்க றீர்கள்.
3துன்மார்க்கர்கள்கர்ப்பத்தல் ேதான்றயதுமுதல்முைறதவறுகறார்கள்;
தாயன்வயற்றலிருந்துபறந்ததுமுதல்ெபாய்ெசால்லிவழிதப்ப ப்ேபாக றார்கள்.
4பாம்பன்வஷத்தற்குஒப்பானவஷம்அவர்களில்இருக்க றது.
5 பாம்பாட்டிகள் வ ேநாதமாக ஊதனாலும் அவர்கள் ஊதும் சத்தத்ைதக்

ேகட்காதபடிக்குத்தன்னுைடயகாைதஅைடக்க றெசவ ட்டுவ ரியைனப்ேபால்
இருக்க றார்கள்.

6ேதவேன,அவர்கள்வாயலுள்ளபற்கைளத்தகர்த்துப்ேபாடும்;
ெயேகாவாேவ, பாலசங்கங்களின்கைடவாய்ப்பற்கைளெநாறுக்க ப்ேபாடும்.
7கடந்ேதாடுக றதண்ணீைரப்ேபால்அவர்கள்கழிந்துேபாகட்டும்;
அவன்தன்னுைடயஅம்புகைளத்ெதாடுக்கும்ேபாது
அைவகள்சன்னபன்னமாகப் ேபாகட்டும்.
8கைரந்துேபாக ற நத்ைதையப்ேபால்ஒழிந்துேபாவார்களாக;
ெபண்ணின் முத ர்ச்ச அைடயாத கருைவப்ேபால் சூரியைனக் காணாமல்

இருப்பார்களாக.
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9முள்ெநருப்பனால்உங்களுைடயபாைனகளில்சூேடறுவதற்குமுன்ேப
பச்ைசயானைதயும் எரிந்துேபானைதயும் அவர் சுழல் காற்றனால்

அடித்துக்ெகாண்டுேபாவார்.
10பழிவாங்குதைலநீத மான்காணும்ேபாதுமகழுவான்;
அவன்தன்னுைடயபாதங்கைளத்துன்மார்க்கனுைடயஇரத்தத்த ேலகழுவுவான்.
11அப்ெபாழுது,ெமய்யாக நீத மானுக்குப்பலன்உண்ெடன்றும்,
ெமய்யாக பூமிய ேல நயாயஞ்ெசய்க ற ேதவன் உண்ெடன்றும் மனிதன்

ெசால்லுவான்.

சங்கீதம் 59
இைசத்தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த மிக்தாம் என்னும் ஒரு பாடல். தாவீைதக்
ெகால்வதற்காக சவுல் தாவீதன் வீட்ைடக் கண்காணிப்பதற்காக ஆட்கைள
அனுப்பயேபாதுபாடியது.
1என்ேதவேன, என்னுைடயஎத ரிகளுக்குஎன்ைனத்தப்புவயும்;
என்ேமல் எழும்புக றவர்களுக்கு என்ைன வலக்க உயர்ந்த அைடக்கலத்த ேல

ைவயும்.
2அக்க ரமக்காரர்களுக்குஎன்ைனத்தப்புவத்து,
இரத்தப்ப ரியர்களானமனிதர்களுக்குஎன்ைனவலக்க க்காப்பாற்றும்.
3இேதா, என்னுைடயஉயருக்காக மைறந்தருக்க றார்கள்;
ெயேகாவாேவ, என்னிடத்தல்மீறுதலும்பாவமும்இல்லாமலிருந்தும்,
பலவான்கள்எனக்குவ ேராதமாகக்கூட்டங்கூடுகறார்கள்.
4என்னிடத்தல்அக்க ரமம்இல்லாமலிருந்தும்,
ஓடித்த ரிந்து ேபாருக்குஆயத்தமாக றார்கள்;
எனக்குத்துைணெசய்யவழித்துஎன்ைனேநாக்க ப்பாரும்.
5ேசைனகளின் ேதவனாகயெயேகாவாேவ,
இஸ்ரேவலின்ேதவேன, நீர் எல்லா ேதசங்கைளயும்தண்டிக்கவழித்ெதழும்பும்;
வஞ்சகமாகத்துேராகஞ்ெசய்க றஒருவருக்கும்தையெசய்யாமலிரும். (ேசலா)
6 அவர்கள் மாைலயல் தரும்பவந்து, நாய்கைளப்ேபால ஊைளய ட்டு,

ஊைரச்சுற்ற த்த ரிக றார்கள்.
7இேதா, தங்களுைடயவார்த்ைதகைளக்கக்குகறார்கள்;
அவர்கள்உதடுகளில்வாள்கள்இருக்கறது,
ேகட்க றவன்யார் என்கறார்கள்.
8ஆனாலும்ெயேகாவாேவ,
நீர்அவர்கைளப்பார்த்து ச ரிப்பீர்;
அந்நயமக்கள்அைனவைரயும்இகழுவீர்.
9அவன்வல்லைமையநான்கண்டு,உமக்குக்காத்தருப்ேபன்;
ேதவேனஎனக்குஉயர்ந்தஅைடக்கலம்.
10என்ேதவன்தம்முைடயகருைபயனால்என்ைனச்சந்த ப்பார்;
ேதவன் என்னுைடய எத ரிகளுக்கு வரும் நீத சரிக்கட்டுதைல நான் காணும்படி

ெசய்வார்.
11அவர்கைளக்ெகான்றுேபாடாமலிரும், என்னுைடயமக்கள்மறந்துேபாவார்கேள;
எங்களுைடய ேகடகமாக ய ஆண்டவேர, உமது வல்லைமயனால் அவர்கைளச்

ச தறடித்து,
அவர்கைளத்தாழ்த்த ப்ேபாடும்.
12அவர்களுைடயஉதடுகளின் ேபச்சுஅவர்கள்வாயன்பாவமாகஇருக்க றது;
அவர்கள்இட்ட சாபமும்ெசால்லியெபாய்யும்ஆகயஇைவகளினால்
தங்களுைடயெபருைமயல்அகப்படுவார்களாக.
13 ேதவன் பூமியன் எல்ைலவைரக்கும் யாக்ேகாப ேல அரசாளுகறவர் என்று

அவர்கள்அறயும்படி,
அவர்கைளஉம்முைடயகடுங்ேகாபத்த ேலஅழித்துப்ேபாடும்;
இனிஇல்லாதபடிக்குஅவர்கைளஅழித்துப்ேபாடும். (ேசலா)
14அவர்கள்மாைலயல்தரும்பவந்து, நாய்கைளப்ேபாலஊைளய ட்டு,
ஊைரச்சுற்ற த்த ரிக றார்கள்.
15அவர்கள்உணவுக்காகஅைலந்துத ரிந்துதருப்தயைடயாமல்,
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முறுமுறுத்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள்.
16நாேனாஉம்முைடயவல்லைமையப்பாடி,
காைலய ேலஉம்முைடயகருைபையமக ழ்ச்ச ேயாடு புகழுேவன்;
எனக்குெநருக்கமுண்டானநாளிேல
நீர் எனக்குத்தஞ்சமும்உயர்ந்தஅைடக்கலமுமானீர்.
17என்னுைடயெபலேன,உம்ைமபாடிப் புகழுேவன்;
ேதவன்எனக்குஉயர்ந்தஅைடக்கலமும்,
கருைபயுள்ளஎன்ேதவனுமாகஇருக்க றார்.

சங்கீதம் 60
தாவீது ெமெசாபத்தாமியா ேதசத்து சீரியர்கேளாடும், ேசாபா ேதசத்து
சீரியர்கேளாடும் யுத்தம் ெசய்தேபாது ேயாவாப் தரும்ப உப்புப்பள்ளத்தாக்க ேல
ஏேதாமியரில் பன்னிெரண்டாய ரம் ேபைர ெவட்டினேபாது அவன் சாட்சைய
வளக்கும் ஆறு நரம்பு கன்னரத்த ேல ேபாத ப்பதற்காக பாடினதும்
இராகத்தைலவனுக்குஒப்புவத்ததுமானமிக்தாம் என்னும்பாடல்.
1ேதவேன, நீர் எங்கைளக்ைகவ ட்டீர், எங்கைளச் ச தறடித்தீர்,
எங்கள்ேமல் ேகாபமாகஇருந்தீர்;மறுபடியும்எங்களிடமாகத் தரும்பயருளும்.
2பூமிையஅத ரச்ெசய்து,அைதெவடிப்பாக்கனீர்;
அதன்ெவடிப்புகைளப்ெபாருந்தச்ெசய்யும்;அதுஅைசக றது.
3உம்முைடயமக்களுக்குக்கடினமானகாரியத்ைதக்காண்பத்தீர்;
தத்தளிப்பன்மதுபானத்ைதஎங்களுக்குக்குடிக்கக்ெகாடுத்தீர்.
4சத்தயத்தனால்ஏற்றும்படியாக,உமக்குப் பயந்துநடக்க றவர்களுக்கு
ஒருெகாடிையக்ெகாடுத்தீர். (ேசலா)
5உமதுப ரியர்கள்வடுவக்கப்படும்படி,
உமதுவலதுகரத்தனால்காப்பாற்ற , எனக்குச்ெசவெகாடுத்தருளும்.
6ேதவன்தமதுபரிசுத்தத்ைதக்ெகாண்டுெசான்னார்,
ஆைகயால் சந்ேதாஷப்படுேவன்; சீேகைமப் பங்க ட்டு,
சுக்ேகாத்தன்பள்ளத்தாக்ைகஅளந்துெகாள்ளுேவன்.
7கீேலயாத் என்னுைடயது,மனாேசயும் என்னுைடயது,
எப்ப ராயீம் என்னுைடயதைலயன்ெபலன்,யூதா என்னுைடயெசங்ேகால்.
8ேமாவாப் என்பாதங்கைளக்கழுவும்பாத்த ரம்,
ஏேதாமின்ேமல்என்னுைடயகாலணிையஎற ந்துேபாடுேவன்;
ெபலிஸ்தயாேவ, என்னிமித்தம்ஆர்ப்பரித்துக்ெகாள்.
9பாதுகாப்பானபட்டணத்தற்குள்என்ைனநடத்த க்ெகாண்டுேபாக றவர்யார்?
ஏேதாம்வைர எனக்குவழி காட்டுக றவர்யார்?
10எங்கள்பைடகேளாடுபுறப்படாமலிருந்த ேதவேனநீர்அல்லேவா?
எங்கைளத்தள்ளிவ ட்டிருந்த ேதவேனநீர்அல்லேவா?
11ஆபத்தல்எங்களுக்குஉதவெசய்யும்;
மனிதனுைடயஉதவ வீண்.
12ேதவனாேலபலத்ேதாடு ேபாராடுேவாம்;
அவேர எங்களுைடயஎத ரிகைளமித த்துப்ேபாடுவார்.

சங்கீதம் 61
நரம்புக் கருவகைள இைசக்கும் இைசத் தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த
பாடல்களில்ஒன்று.
1ேதவேன, நான்கூப்படுகறைதக் ேகட்டு,
என்னுைடயவண்ணப்பத்ைதக்கவனியும்.
2என்னுைடயஇருதயம்தளர்ந்துேபாகும்ேபாது
பூமியன்கைடசயலிருந்துஉம்ைமேநாக்க க்கூப்படுேவன்;
எனக்குஎட்டாதஉயரமானகன்மைலயல்என்ைனக்ெகாண்டுேபாய்வடும்.
3நீர் எனக்குஅைடக்கலமும்,
எத ரிகளுக்குஎத ேர ெபலத்ததுருகமுமாகஇருந்தீர்.
4நான்உம்முைடயகூடாரத்தல்என்ெறன்றும்தங்குேவன்;
உமதுஇறக்ைககளின்மைறவ ேலவந்துஅைடேவன். (ேசலா)
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5ேதவேன, நீர் என்னுைடயெபாருத்தைனகைளக்ேகட்டீர்;
உமதுெபயருக்குப் பயப்படுக றவர்களின்சுதந்தரத்ைதஎனக்குத்தந்தீர்.
6ராஜாவன்ஆயுசுநாட்கேளாடுநாட்கைளக்கூட்டுவீர்;
அவர்வருடங்கள்தைலமுைறதைலமுைறயாகஇருக்கும்.
7அவர் ேதவனுக்குமுன்பாக என்ெறன்ைறக்கும்நைலத்தருப்பார்;
தையயும்உண்ைமயும்அவைரக்காக்கக் கட்டைளயடும்.
8இப்படிேயதனமும்என்னுைடயெபாருத்தைனகைளநான்ெசலுத்தும்படியாக,
உமதுெபயைர என்ைறக்கும்புகழ்ந்துபாடுேவன்.

சங்கீதம் 62
எதுதூன்என்னும்இராகத் தைலவனுக்குதாவீதுஅளித்த பாடல்களில்ஒன்று.
1ேதவைனேய ேநாக்க என்னுைடயஆத்துமாஅமர்ந்தருக்க றது;
அவரால்என்இரட்ச ப்புவரும்.
2அவேர என்கன்மைலயும், என்இரட்ச ப்பும்,
என்உயர்ந்தஅைடக்கலமுமானவர்;
நான்அதகமாகஅைசக்கப்படுவதல்ைல.
3நீங்கள்எதுவைரக்கும்ஒருமனிதனுக்குத்தீங்குெசய்யநைனப்பீர்கள்,
நீங்கள்அைனவரும்அழிக்கப்படுவீர்கள்,
சாய்ந்தமதலுக்கும்இடிந்தசுவருக்கும்ஒப்பாவீர்கள்.
4அவனுைடயேமன்ைமயலிருந்துஅவைனத்தள்ளும்படிக்ேக
அவர்கள்ஆேலாசைனெசய்து,
ெபாய்ேபசவரும்புக றார்கள்; தங்களுைடயவாயனால்ஆசீர்வத த்து,
தங்களுைடயஉள்ளத்தல்சப க்க றார்கள்.
(ேசலா)
5என்னுைடயஆத்துமாேவ, ேதவைனேய ேநாக்க அமர்ந்தரு;
நான்நம்புக றதுஅவராேலவரும்.
6அவேர என்னுைடயகன்மைலயும், என்னுைடயஇரட்ச ப்பும்,
என்னுைடயஉயர்ந்தஅைடக்கலமுமானவர்;
நான்அைசக்கப்படுவதல்ைல.
7என்னுைடயஇரட்ச ப்பும்,
என்னுைடயமகைமயும் ேதவனிடத்தல்இருக்க றது;
ெபலனான என்னுைடய கன்மைலயும் என்னுைடய அைடக்கலமும் ேதவனுக்குள்

இருக்கறது.
8மக்கேள, எக்காலத்தலும்அவைர நம்புங்கள்;
அவர் சமுகத்தல்உங்களுைடயஇருதயத்ைதஊற்றவடுங்கள்;
ேதவன்நமக்குஅைடக்கலமாகஇருக்க றார். (ேசலா)
9கீழ்மக்கள்மாையயும், ேமன்மக்கள்ெபாய்யுமாேம;
தராச ேலைவக்கப்பட்டால்அவர்கெளல்ேலாரும்
மாையயலும்ேலசானவர்கள்.
10ெகாடுைமையநம்பாதருங்கள்;ெகாள்ைளயனால்ெபருைமபாராட்டாதருங்கள்;
ெசல்வம்அதகமானால்இருதயத்ைதஅதன்ேமல்ைவக்காமலிருங்கள்.
11ேதவன்ஒருமுைறேபசனார்,இரண்டுமுைறேகட்டிருக்க ேறன்;
வல்லைமேதவனுைடயதுஎன்பேத.
12கருைபயும்உம்முைடயது,ஆண்டவேர!
ேதவேனநீர்அவனவன்ெசய்ைகக்குத்தகுந்தபடி பலனளிக்க றீர்.

சங்கீதம் 63
யூதாவன்பாைலவனத்தல்இருந்தேபாதுதாவீதுபாடிய பாடல்.
1ேதவேன, நீர் என்ேதவன்;அதகாலேமஉம்ைமத் ேதடுக ேறன்;
வறண்டதும் ேசார்வுற்றதும் தண்ணீரற்றதுமான நலத்த ேல என்னுைடயஆத்துமா

உம்ேமல்தாகமாகஇருக்க றது,
என்னுைடயஉடலானதுஉம்ைமவாஞ்ச க்க றது.
2இப்படிேய பரிசுத்தஇடத்தல்உம்ைமப்பார்க்கஆைசயாகஇருந்து,
உமதுவல்லைமையயும்உமதுமகைமையயும்கண்ேடன்.
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3உயைரவ டஉமதுகருைபநல்லது;
என்னுைடயஉதடுகள்உம்ைமத்துத க்கும்.
4என்னுைடயஉய ர்உள்ளவைர நான்உம்ைமத்துத த்து,
உமதுெபயைரெசால்லிக்ைகையஉயர்த்துேவன்.
5 நணத்ைதயும் ெகாழுப்ைபயும் உண்டதுேபால என்னுைடய ஆத்துமா

தருப்தயாகும்;
என்னுைடயவாய்ஆனந்த சந்ேதாஷமுள்ளஉதடுகளால்உம்ைமப் ேபாற்றும்.
6என்னுைடயபடுக்ைகயன்ேமல்நான்உம்ைமநைனக்கும்ேபாது,
இரவுேநரங்களில்உம்ைமத்தயானிக்க ேறன்.
7நீர் எனக்குத்துைணயாகஇருந்ததனால்,
உமதுஇறக்ைககளின்ந ழலிேலசந்ேதாஷப்படுக ேறன்.
8என்னுைடயஆத்துமாஉம்ைமத்ெதாடர்ந்துபற்ற க்ெகாண்டிருக்க றது;
உமதுவலதுகரம் என்ைனத்தாங்குகறது.
9என்உயைரஅழிக்கத் ேதடுக றவர்கேளா,
பூமியன்தாழ்வ டங்களில்இறங்குவார்கள்.
10அவர்கள்வாளால்வழுவார்கள்;
நரிகளுக்குஇைரயாவார்கள்.
11ராஜாேவா ேதவனில் சந்ேதாஷப்படுவார்;
ேதவன்ேபரில் சத்தயம்ெசய்க றவர்கள்
அைனவரும்ேமன்ைமபாராட்டுவார்கள்;
ெபாய் ேபசுக றவர்களின்வாய்அைடக்கப்படும்.

சங்கீதம் 64
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதன்பாடல்.
1ேதவேன, என்னுைடயவண்ணப்பத்தல்என்னுைடயசத்தத்ைதக் ேகட்டருளும்;
எத ரியால்வரும்பயத்ைதநீக்க , என்னுைடயஉயைரகாத்தருளும்.
2துன்மார்க்கர் ெசய்யும்இரகச யஆேலாசைனக்கும்,
அக்க ரமக்காரர்களுைடயகலகத்த ற்கும்என்ைனவலக்க மைறத்தருளும்.
3அவர்கள்தங்களுைடயநாைவவாைளப்ேபால்கூர்ைமயாக்க ,
4 மைறவுகளில் உத்தமன்ேமல் எய்வதற்காக கசப்பான வார்த்ைதகளாகய

தங்களுைடயஅம்புகைளநாேணற்றுகறார்கள்;
சற்றும்பயமின்ற த டீெரன்றுஅவன்ேமல்எய்க றார்கள்.
5அவர்கள்ெபால்லாத காரியத்தல்தங்கைளஉறுத ப்படுத்த க்ெகாண்டு,
மைறவானகண்ணிகைளைவக்கஆேலாசைனெசய்து,
அைவகைளக்காண்பவன்யார் என்கறார்கள்.
6அவர்களுைடயநயாயக்ேகடுகைளஆராய்ந்துேதடி,
தந்த ரமானேயாசைனநைறேவறும்படிமுயற்ச ெசய்க றார்கள்;
அவர்களில்ஒவ்ெவாருவனுைடயஉட்கருத்தும்இருதயமும்ஆழமாகஇருக்க றது.
7ஆனாலும்ேதவன்அவர்கள்ேமல்அம்புகைளஎய்வார்,
த டீெரன்றுஅவர்கள்காயப்படுவார்கள்.
8அவர்கள்தள்ளப்பட்டு, கீேழவழும்படி
அவர்கள்நாவுகேளஅவர்கைளக்ெகடுக்கும்;
அவர்கைளக்காண்கறஅைனவரும்ஓடிப்ேபாவார்கள்.
9எல்லா மனிதரும் பயந்து, ேதவனுைடயெசயைலஅறவத்து,
அவர்ெசய்ைகையஉணர்ந்துெகாள்வார்கள்.
10நீத மான்ெயேகாவாவுக்குள்மக ழ்ந்து,அவைரநம்புவான்;
ெசம்ைமயானஇருதயமுள்ளவர்கள்அைனவரும்ேமன்ைமபாராட்டுவார்கள்.

சங்கீதம் 65
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதுஅளித்ததுத ப் பாடல்.
1ேதவேன, சீேயானில்உமக்காகத்துதயானதுஅைமந்துகாத்தருக்க றது;
ெபாருத்தைனஉமக்குச்ெசலுத்தப்படும்.
2ெஜபத்ைதக் ேகட்க றவேர,மனிதர்கள்அைனவரும்உம்மிடத்தல்வருவார்கள்.
3அக்க ரமவஷயங்கள்என்ேமல்மிஞ்ச வல்லைமெகாண்டது;



சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 65:4 769 சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 66:9

ேதவேனநீேரா எங்களுைடயமீறுதல்கைளமன்னிக்க றீர்.
4 உம்முைடய ஆலயமுற்றங்களில் குடியருக்கும்படி நீர் ெதரிந்துெகாண்டு

ேசர்த்துக்ெகாள்ளுகறவன்பாக்கயவான்;
உம்முைடயபரிசுத்தஆலயமாகயஉமதுவீட்டின்நன்ைமயால்தருப்தயாேவாம்.
5பூமியன்கைடச எல்ைலகளிலும்
தூரமானகடல்களிலும்உள்ளவர்கள்எல்ேலாரும்நம்பும் நம்ப க்ைகயாகஇருக்க ற
எங்களுைடயஇரட்ச ப்பன்ேதவேன,
நீர் பயங்கரமானகாரியங்கைளச்ெசய்க றதனால்எங்களுக்குநீதயுள்ளஉத்த ரவு

அருளுகறீர்.
6வல்லைமையக்கட்டிக்ெகாண்டு,
உம்முைடயபலத்தனால்மைலகைளஉறுத ப்படுத்த ,
7கடல்களின்மும்முரத்ைதயும்அைவகளுைடயஅைலகளின்இைரச்சைலயும்,
மக்களின்குழப்பத்ைதயும்அமர்த்துகறீர்.
8 பூமியன் கைடச இடங்களில் குடியருக்க றவர்களும் உம்முைடய

அைடயாளங்களுக்காக பயப்படுக றார்கள்;
காைலையயும்,மாைலையயும் சந்ேதாஷப்படச்ெசய்க றீர்.
9ேதவேனநீர்பூமிையவ சாரித்துஅதற்குநீர்ப்பாய்ச்சுக றீர்;
தண்ணீர்நைறந்த ேதவநதயனால்அைதமிகவும்ெசழிப்பாக்குக றீர்;
இப்படி நீர்அைதத்தருத்த ,
அவர்களுக்குத்தானியத்ைதவைளவக்கறீர்.
10அதன்வரப்புகள்தணியும்படிஅதன்வயல்களுக்குத்தண்ணீர்இைறத்து,
அைதமைழகளால்கைரயச்ெசய்து,அதன்பயைரஆசீர்வத க்க றீர்.
11வருடத்ைதஉம்முைடயநன்ைமயால்முடிசூட்டுகறீர்;
உமதுபாைதகள்ெநய்யாகப்ெபாழிக றது.
12வனாந்த ர பசும்புல்களிலும்ெபாழிக றது;
ேமடுகள்சுற்றலும்பூரிப்பாகஇருக்க றது.
13ேமய்ச்சலுள்ளெவளிகளில்ஆடுகள்நைறந்தருக்க றது;
பள்ளத்தாக்குகள்தானியத்தால்மூடியருக்க றது;
அைவகள்ெகம்பீரித்துப் பாடுக றது.

சங்கீதம் 66
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதுஅளித்தஒருதுத ப் பாடல்.
1பூமியன்குடிகேள, நீங்கள்எல்ேலாரும் ேதவனுக்குமுன்பாகக்
ெகம்பீரமாகப் பாடுங்கள்.
2அவர்ெபயரின்மகத்துவத்ைதக் புகழ்ந்துபாடி,
அவருைடயதுதயன்மகைமையக்ெகாண்டாடுங்கள்.
3ேதவைனேநாக்க : உமதுெசயல்களில் எவ்வளவுபயங்கரமாகஇருக்க றீர்;
உமதுமகத்துவமானவல்லைமக்காகஉம்முைடயஎத ரிகள்
உமக்குவஞ்சகம் ேபச அடங்குவார்கள்.
4 பூமியன் மீெதங்கும் உம்ைமப் பணிந்துெகாண்டு உம்ைமத் துத த்துப்

பாடுவார்கள்;
அவர்கள் உம்முைடய ெபயைரத் துத த்துப் பாடுவார்கள் என்று ெசால்லுங்கள்.

(ேசலா)
5ேதவனுைடயெசய்ைககைளவந்துபாருங்கள்;
அவர்மனிதர்களிடத்தல்நடப்ப க்கும்ெசயல்களில் பயங்கரமானவர்.
6கடைலஉலர்ந்த தைரயாக மாற்றனார்;
ஆற்ைறக்கால்நைடயாகக் கடந்தார்கள்;
அங்ேகஅவரில் சந்ேதாஷமைடந்ேதாம்.
7அவர்தம்முைடயவல்லைமயனால்என்ெறன்ைறக்கும்அரசாளுகறார்;
அவருைடயகண்கள்ேதசத்தன்ேமல் ேநாக்கமாகஇருக்க றது;
துேராக கள்தங்கைளஉயர்த்தாமல்இருப்பார்களாக. (ேசலா)
8 மக்கேள, நம்முைடய ேதவைனத் துதத்து, அவைரத் துத க்கும் சத்தத்ைதக்

ேகட்கச்ெசய்யுங்கள்.
9அவர் நம்முைடயகால்கைளத்தள்ளாடவ டாமல்,
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நம்முைடயஆத்துமாைவஉய ேராடுைவக்க றார்.
10ேதவேன, எங்கைளச் ேசாத த்தீர்;
ெவள்ளிையப் புடமிடுக றதுேபாலஎங்கைளப்புடமிட்டீர்.
11எங்கைளவைலயல்அகப்படுத்த ,
எங்களுைடயஇடுப்புகளின்ேமல்வருத்தமானபாரத்ைதஏற்றனீர்.
12மனிதர்கைளஎங்களுைடயதைலயன்ேமல்ஏற ப்ேபாகச்ெசய்தீர்;
தீையயும்தண்ணீைரயும்கடந்துவந்ேதாம்;
ெசழிப்பானஇடத்தல்எங்கைளக்ெகாண்டுவந்துவ ட்டீர்.
13சர்வாங்கதகனபலிகேளாடுஉமதுஆலயத்த ற்குள்நுைழேவன்;
14என்னுைடயஇக்கட்டில்நான்என்னுைடயஉதடுகைளத்தறந்து,
என்னுைடயவாயனால்ெசால்லியஎன்னுைடயெபாருத்தைனகைள
உமக்குச்ெசலுத்துேவன்.
15ஆட்டுக்கடாக்களின் சுகந்தவாசைனயுடேன ெகாழுைமயானைவகைள உமக்குத்

தகனபலியாகெசலுத்துேவன்;
காைளகைளயும்ெசம்மறயாட்டுக்கடாக்கைளயும்உமக்குப்பலியடுேவன். (ேசலா)
16ேதவனுக்குப்பயந்தவர்கேள, நீங்கள்எல்ேலாரும்வந்துேகளுங்கள்;
அவர் என்னுைடயஆத்துமாவுக்குச்ெசய்தைதச்ெசால்லுேவன்.
17அவைர ேநாக்க என்னுைடயவாயனால்கூப்ப ட்ேடன்,
என்னுைடயநாவனால்அவர் புகழப்பட்டார்.
18என்னுைடயஇருதயத்தல்அக்க ரமச ந்ைதெகாண்டிருந்ேதனானால்,
ஆண்டவர் எனக்குச்ெசவெகாடுக்கமாட்டார்.
19ெமய்யாக ேதவன்எனக்குச்ெசவெகாடுத்தார்,
என்னுைடயெஜபத்தன்சத்தத்ைதக் ேகட்டார்.
20என்னுைடயெஜபத்ைதத்தள்ளாமலும்,
தமதுகருைபையஎன்ைனவட்டுவலக்காமலும்
இருந்த ேதவனுக்குநன்ற உண்டாகட்டும்.

சங்கீதம் 67
இைசக்கருவகைளஇைசக்கும்இராகத் தைலவனுக்குஒருதுத ப் பாடல்.
1ேதவேன,பூமியல்உம்முைடயவழியும்,
எல்லா ேதசங்களுக்குள்ளும்உம்முைடயஇரட்ச ப்பும்வளங்கும்படியாக,
2ேதவேனநீர் எங்களுக்குஇரங்க , எங்கைளஆசீர்வத த்து,
உம்முைடயமுகத்ைதஎங்கள்ேமல்ப ரகாச க்கச்ெசய்யும். (ேசலா)
3ேதவேன,மக்கள்உம்ைமத்துத ப்பார்களாக;
எல்லா மக்களும்உம்ைமத்துத ப்பார்களாக.
4 ேதவேன நீர் மக்கைள ந தானமாக நயாயந்தீர்த்து, பூமியலுள்ள மக்கைள

நடத்துவீர்;
ஆதலால் ேதசங்கள்சந்ேதாஷத்து,
ெகம்பீரத்ேதாடுமக ழக்கடவர்கள். (ேசலா)
5ேதவேன,மக்கள்உம்ைமத்துத ப்பார்களாக;
எல்லா மக்களும்உம்ைமத்துத ப்பார்களாக.
6பூமி தன்னுைடய பலைனத் தரும், ேதவனாகய எங்களுைடய ேதவேன எங்கைள

ஆசீர்வத ப்பார்.
7ேதவன்எங்கைளஆசீர்வத ப்பார்;
பூமியன்எல்ைலகெளல்லாம்அவருக்குப் பயந்தருக்கும்.

சங்கீதம் 68
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதுஅளித்ததுத ப்பாடல்களுள்ஒன்று.
1ேதவன்எழுந்தருளுவார்,அவருைடயஎத ரிகள் ச தற ,
அவைரப் பைகக்க றவர்கள்அவருக்குமுன்பாகஓடிப்ேபாவார்கள்.
2புைகபறக்கடிக்கப்படுவதுேபாலஅவர்கைளப்பறக்கடிப்பீர்;
ெமழுகுெநருப்புக்குமுன்புஉருகுவதுேபாலதுன்மார்க்கர்கள் ேதவனுக்குமுன்பாக

அழிவார்கள்.
3நீத மான்கேளா ேதவனுக்குமுன்பாகமக ழ்ந்துகளிகூர்ந்து,
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ஆனந்த சந்ேதாஷமைடவார்கள்.
4ேதவைனப்பாடி,அவருைடயெபயைரப் புகழ்ந்துபாடுங்கள்;
வனாந்த ரங்களில் ஏறவருகறவருக்குவழிையஆயத்தப்படுத்துங்கள்;
அவருைடயெபயர்ெயேகாவா,அவருக்குமுன்பாகக் களிகூருங்கள்.
5தம்முைடயபரிசுத்தவாசஸ்தலத்தலிருக்கற ேதவன்,
த க்கற்ற பள்ைளகளுக்குத் தகப்பனும், வதைவகளுக்கு நயாயம்

வ சாரிக்க றவருமாகஇருக்க றார்.
6ேதவன்தனிைமயானவர்களுக்குவீடுவாசல்ஏற்படுத்த ,
கட்டப்பட்டவர்கைளவடுதைலயாக்குகறார்;
துேராக கேளாவறண்டபூமியல்தங்குவார்கள்.
7 ேதவேன, நீர் உம்முைடய மக்களுக்கு முன்ேன ெசன்று, பாைலவனத்தல் நடந்து

வரும்ேபாது, (ேசலா)
8பூமிஅத ர்ந்தது; ேதவனாகயஉமக்குமுன்பாகவானமும்ெபாழிந்தது;
இஸ்ரேவலின் ேதவனாக இருக்க ற ேதவனுக்கு முன்பாகேவ இந்தச்

சீனாய்மைலயும்அைசந்தது.
9ேதவேன, சம்பூரணமைழையப்ெபய்யச்ெசய்தீர்;
இைளத்துப்ேபானஉமதுசுதந்தரத்ைதத்த டப்படுத்தனீர்.
10உம்முைடயமந்ைதஅத ேலதங்கயருந்தது;
ேதவேன,உம்முைடயதையயனாேலஏைழகைளப்பராமரிக்க றீர்.
11ஆண்டவர்வசனம்தந்தார்;அைதப் ப ரபலப்படுத்துகறவர்களின்கூட்டம்மிகுத .
12ேசைனகளின் ராஜாக்கள்தத்தளித்துஓடினார்கள்;
வீட்டிலிருந்தெபண்ெகாள்ைளப்ெபாருைளப்பங்க ட்டாள்.
13நீங்கள்அடுப்பனடியல்க டந்தவர்களாகஇருந்தாலும்,
ெவள்ளியால் அலங்கரிக்கப்பட்ட புறாவன் இறக்ைககள்* ேபாலவும், பசும்ெபான்

நறமாகயஅதன்இறகுகளின் சாயலாகவும்இருப்பீர்கள்.
14சர்வவல்லவர்அதல் ராஜாக்கைளச் ச தறடித்தேபாது,
அதுசல்ேமான்மைலயன்உைறந்தமைழேபால்ெவண்ைமயானது.
15ேதவமைலபாசான்மைலேபாலஇருக்க றது;
பாசான்மைலஉயர்ந்த ச கரங்களுள்ளது.
16 உயர்ந்த ச கரமுள்ள மைலகேள, ஏன் துள்ளுகறீர்கள்; இந்த மைலயல்

தங்கயருக்க ேதவன்வரும்பனார்;
ஆம்,ெயேகாவாஇத ேலஎன்ெறன்ைறக்கும்தங்கயருப்பார்.
17ேதவனுைடயஇரதங்கள்பத்தாய ரங்களும்,
ஆயரமாய ரங்களுமாக இருக்க றது; ஆண்டவர் பரிசுத்த ஸ்தலமான

சீனாயலிருந்தைதேபாலஅைவகளுக்குள்இருக்கறார்.
18ேதவேனநீர்உன்னதத்த ற்குஏற ,
சைறப்பட்டவர்கைளச் சைறயாக்க க்ெகாண்டுேபானீர்;
ேதவனாகயெயேகாவா மனிதர்களுக்குள்தங்கும்படியாக,
துேராக களாகயமனிதர்களுக்காகவும்வரங்கைளப்ெபற்றுக்ெகாண்டீர்.
19எந்த நாளும்ஆண்டவருக்குஸ்ேதாத்த ரமுண்டாவதாக;
நம்ேமல்பாரஞ்சுமத்தனாலும்நம்ைமஇரட்ச க்க ற ேதவன்அவேர. (ேசலா)
20நம்முைடய ேதவன்இரட்ச ப்ைபஅருளும்ேதவனாகஇருக்க றார்;
ஆண்டவராகயகர்த்தரால்மரணத்தற்குநீங்கும்வழிகளுண்டு.
21ெமய்யாகேவ ேதவன்தம்முைடயஎத ரிகளின்தைலையயும்,
தன்னுைடய அக்க ரமங்களில் துணிந்து நடக்க றவனுைடய முடியுள்ள

உச்சந்தைலையயும்உைடப்பார்.
22உன்னுைடயகால்கள்எத ரிகளின்இரத்தத்தல்பதயும்படியாகவும்,
உன்னுைடயநாய்களின்நாக்குஅைதநக்கும்படியாகவும்,
23என்னுைடயமக்கைளப்பாசானிலிருந்துதரும்பஅைழத்துவருேவன்;
அைத கடலின்ஆழங்களிலிருந்தும் தரும்ப அைழத்து வருேவன் என்றுஆண்டவர்

ெசான்னார்.
24ேதவேன,உம்முைடயநைடகைளக்கண்டார்கள்;
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என் ேதவனும் என்னுைடய ராஜாவும் பரிசுத்த ஸ்தலத்த ேல நடந்து வருகற
நைடகைளேயகண்டார்கள்.

25முன்னாகப் பாடுக றவர்களும், பன்னாகவீைணகைளவாச க்க றவர்களும்,
சுற்றலும்தம்புருவாச க்க றகன்னிைககளும்நடந்தார்கள்.
26இஸ்ரேவலின்ஊற்றலிருந்துேதான்றனவர்கேள,
சைபகளின்நடுேவஆண்டவராக ய ேதவைனஸ்ேதாத்த ரியுங்கள்.
27அங்ேகஅவர்கைளஆளுகறசன்னெபன்யமீனும்,யூதாவன்ப ரபுக்களும்,
அவர்களுைடயகூட்டமும்,ெசபுேலானின்ப ரபுக்களும்,
நப்தலியன்ப ரபுக்களும்உண்டு.
28உன்னுைடயேதவன்உனக்குப்பலத்ைதக்கட்டைளய ட்டார்;
ேதவேன, நீர் எங்களுக்காகஉண்டாக்கயைதபலப்படுத்தும்.
29எருசேலமிலுள்ளஉம்முைடயஆலயத்த ற்காக,
ராஜாக்கள்உமக்குக்காணிக்ைககைளக்ெகாண்டுவருவார்கள்.
30 நாணலிலுள்ள மிருககூட்டத்ைதயும், மக்களாகய கன்றுகேளாடுகூட

கன்றுகளின்கூட்டத்ைதயும்அதட்டும்;
ஒவ்ெவாருவனும்ெவள்ளிப்பணங்கைளக்ெகாண்டுவந்துபணிந்துெகாள்ளுவான்;
யுத்தங்களில் ப ரியப்படுக றமக்கைளச் ச தறடிப்பார்.
31ப ரபுக்கள்எக ப்தலிருந்துவருவார்கள்;
எத்த ேயாப்ப யா ேதவைனேநாக்க ைகையஉயர்த்ததுரிதப்படும்.
32 பூமியன் ராஜ்ஜியங்கேள, ேதவைனப் பாடி, ஆண்டவைரப் புகழ்ந்துபாடுங்கள்.

(ேசலா)
33ஆரம்பமுதலாயருக்க றவானாத வானங்களின்ேமல்எழுந்தருளியருக்க றவைரப்

பாடுங்கள்;
இேதா, தமதுசத்தத்ைதப் பலத்த சத்தமாகமுழங்கச்ெசய்க றார்.
34ேதவனுைடயவல்லைமையப்ப ரபலப்படுத்துங்கள்;
அவருைடய மகைம இஸ்ரேவலின்ேமலும், அவருைடய வல்லைம

ேமகமண்டலங்களிலும்உள்ளது.
35ேதவேன,உமதுபரிசுத்தஸ்தலங்களிலிருந்துபயங்கரமாகவளங்குகறீர்;
இஸ்ரேவலின் ேதவன் தம்முைடய மக்களுக்குப் ெபலைனயும் சத்துவத்ைதயும்

அருளுகறவர்;
ேதவனுக்குஸ்ேதாத்த ரமுண்டாவதாக.

சங்கீதம் 69
ேசாஷனீம் வாத்தயத்தல் வாச க்க இராகத்தைலவனுக்கு ஒப்புவக்கப்பட்ட
தாவீதன்பாடல்.
1ேதவேன, என்ைனக்காப்பாற்றும்;
ெவள்ளங்கள்என்னுைடயஆத்துமாவைரெபருகவருகறது.
2ஆழமானஉைளயல்அமிழ்ந்தருக்க ேறன், ந ற்க நைலயல்ைல,
ஆழமானதண்ணீரில்இருக்க ேறன்;ெவள்ளங்கள்என்ேமல்புரண்டுேபாக றது.
3நான்கூப்படுகறதனால்இைளத்ேதன்;
என்னுைடயெதாண்ைடவறண்டுேபானது;
என்ேதவனுக்குநான்காத்தருக்கும்ேபாது,
என்னுைடயகண்கள்பூத்துப்ேபானது.
4 காரணமில்லாமல் என்ைனப் பைகக்க றவர்கள் என்னுைடய தைலமுடியலும்

அதகமாகஇருக்க றார்கள்;
வீணாக எனக்கு எத ரிகளாக என்ைன அழிக்கேவண்டும் என்றருக்க றவர்கள்

பலத்தருக்க றார்கள்;
நான்எடுத்துக்ெகாள்ளாதைதநான்ெகாடுக்கேவண்டியதானது.
5ேதவேன, நீர் என்னுைடயபுத்தயீனத்ைதஅற ந்தருக்க றீர்;
என்னுைடயகுற்றங்கள்உமக்குமைறந்தருக்கவல்ைல.
6ேசைனகளின்கர்த்தராக யஆண்டவேர,
உமக்காகக் காத்தருக்க றவர்கள் என்னால் ெவட்கப்பட்டுப்

ேபாகாமலிருப்பார்களாக;



சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 69:7 773 சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 69:28

இஸ்ரேவலின் ேதவேன, உம்ைமத் ேதடுக றவர்கள் என்னிமித்தம்
ெவட்கமைடயாதருப்பார்களாக.

7உமக்காக ந ந்ைதையச் சக த்ேதன்;
அவமானம்என்னுைடயமுகத்ைதமூடினது.
8 என்னுைடய சேகாதரர்களுக்கு ேவற்று மனிதனும், என்னுைடய தாயன்

பள்ைளகளுக்குஅந்நயனுமாேனன்.
9 உம்முைடய வீட்ைடக்குற த்து உண்டான பக்தைவராக்கயம் எனக்குள்

பற்றெயரிந்தது;
உம்ைமந ந்த க்க றவர்களுைடயந ந்தைனகள்என்ேமல்வழுந்தது.
10என்னுைடயஆத்துமாவாடும்படிஉபவாச த்துஅழுேதன்;
அதுவும்எனக்குந ந்ைதயாகமுடிந்தது.
11சணலாைடையஎன்னுைடயஉைடயாக்க ேனன்;
அப்ெபாழுதும்அவர்களுக்குப்பழெமாழியாேனன்.
12வாசலில்உட்கார்ந்தருக்க றவர்கள்எனக்குவ ேராதமாகப் ேபசுக றார்கள்;
மதுபானம்குடிக்க றவர்களின்பாடலாேனன்.
13 ஆனாலும் ெயேகாவாேவ, உதவக்காலத்த ேல உம்ைம ேநாக்க

வண்ணப்பம்ெசய்க ேறன்;
ேதவேன, உமது மிகுந்த கருைபயனாலும் உமது இரட்ச ப்பன் சத்தயத்தனாலும்

எனக்குச்ெசவெகாடுத்தருளும்.
14நான்அமிழ்ந்து ேபாகாதபடிக்குச் ேசற்றலிருந்துஎன்ைனத்தூக்கவடும்;
என்ைனப் பைகக்க றவர்களிடத்தலிருந்தும் ஆழமான தண்ணீர்களில் இருந்தும்

நான்நீங்கும்படிெசய்யும்.
15ெவள்ளங்கள்என்ேமல்புரளாமலும்,ஆழம்என்ைனவழுங்காமலும்,
பாதாளம்என்ேமல்தன்னுைடயவாையஅைடத்துக்ெகாள்ளாமலும்இருப்பதாக.
16ெயேகாவாேவ, என்னுைடயவண்ணப்பத்ைதக் ேகட்டருளும்,
உம்முைடயதையநலமாயருக்க றது;
உமதுஉருக்கமானஇரக்கங்களின்படி என்ைனக்கண்ேணாக்கயருளும்.
17உமதுமுகத்ைதஉமதுஅடிேயனுக்குமைறயாேதயும்;
நான்வயாகுலப்படுக ேறன், எனக்குத்தீவ ரமாகச் ெசவெகாடுத்தருளும்.
18நீர் என்ஆத்துமாவனிடத்தல்வந்துஅைதவடுதைலெசய்யும்;
என்னுைடயஎத ரிகளுக்காக என்ைனமீட்டுவடும்.
19ேதவேனநீர் என்னுைடயந ந்ைதையயும்
என்னுைடயெவட்கத்ைதயும்என்னுைடயஅவமானத்ைதயும்அற ந்தருக்க றீர்;
என்னுைடயஎத ரிகள்எல்ேலாரும்உமக்குமுன்பாகஇருக்க றார்கள்.
20ந ந்ைதஎன்னுைடயஇருதயத்ைதப் பளந்தது;
நான்மிகவும் ேவதைனப்படுக ேறன்;
எனக்காக பரிதப க்க றவனுண்ேடா என்றுகாத்தருந்ேதன்,
ஒருவனும்இல்ைல; ேதற்றுகறவர்களுக்குக்காத்தருந்ேதன்,
ஒருவனும்இல்ைல.
21என்னுைடயஆகாரத்தல்கசப்பு கலந்துெகாடுத்தார்கள்,
என்னுைடயதாகத்த ற்குக்காடிையக்குடிக்கக்ெகாடுத்தார்கள்.
22அவர்களுைடயபந்த அவர்களுக்குக்கண்ணியும்,
அவர்களுைடயெசல்வம்அவர்களுக்குவைலயுமாகஇருக்கட்டும்.
23அவர்களுைடயகண்கள்காணாதபடிஇருளாகட்டும்;
அவர்கள்இடுப்புகைளஎப்ேபாதும்தள்ளாடச்ெசய்யும்.
24உம்முைடயகடுங்ேகாபத்ைதஅவர்கள்ேமல்ஊற்றும்;
உம்முைடய ேகாபாக்கனிஅவர்கைளத்ெதாடர்ந்துப டிப்பதாக.
25அவர்கள்குடியருப்பு பாழாகட்டும்;
அவர்களுைடயகூடாரங்களில்குடியல்லாமற்ேபாவதாக.
26ேதவேனநீர்அடித்தவைனஅவர்கள்துன்பப்படுத்த ,
நீர் காயப்படுத்தனவர்கைளேநாகப் ேபசுக றார்கேள.
27 அக்க ரமத்தன்ேமல் அக்க ரமத்ைத அவர்கள்ேமல் சுமத்தும், அவர்கள் உமது

நீத க்குவந்ெதட்டாதருப்பார்களாக.
28ஜீவபுத்தகத்தலிருந்துஅவர்கள்ெபயர் கறுக்கப்பட்டுப்ேபாவதாக;
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நீத மான்கள்ெபயேராேடஅவர்கள்ெபயர் எழுதப்படாதருப்பதாக.
29நாேனா சறுைமயும்துயரமுமுள்ளவன்;
ேதவேன,உம்முைடயஇரட்ச ப்பு எனக்குஉயர்ந்தஅைடக்கலமாவதாக.
30ேதவனுைடயெபயைரப் பாட்டினால்துத த்து,
அவைரநன்ற ெசால்லிமகைமப்படுத்துேவன்.
31ெகாம்பும்வ ரிகுளம்புமுள்ளகாைளஎருைதவ ட,
இதுேவெயேகாவாவுக்குப் ப ரியமாகஇருக்கும்.
32சாந்தகுணமுள்ளவர்கள்இைதக்கண்டுசந்ேதாஷப்படுவார்கள்;
ேதவைனத்ேதடுக றவர்கேள,உங்களுைடயஇருதயம்வாழும்.
33ெயேகாவா எளியவர்களின்வண்ணப்பத்ைதக் ேகட்க றார்,
கட்டுண்டதம்முைடயவர்கைளஅவர் புறக்கணிக்கமாட்டார்.
34 வானமும் பூமியும் கடல்களும் அைவகளில் வாழ்க ற அைனத்தும் அவைரத்

துத க்கட்டும்.
35ேதவன்சீேயாைனக்காப்பாற்ற ,யூதாவன்பட்டணங்கைளக்கட்டுவார்;
அப்ெபாழுதுஅங்ேககுடியருந்துஅைதஉரிைமயாக்க க்ெகாள்வார்கள்.
36அவருைடயஊழியக்காரரின் சந்ததயார்அைதஉரிைமயாக்க க்ெகாள்வார்கள்;
அவருைடயெபயைர ேநச க்க றவர்கள்அதல்குடியருப்பார்கள்.

சங்கீதம் 70
நைனப்பூட்டுதலாகப்பாடிஇராகத்தைலவனுக்குஒப்புவக்கப்பட்டதாவீதன்பாடல்.
1ேதவேன, என்ைனவடுவயும்,ெயேகாவாேவ,
எனக்குஉதவெசய்யவைரந்துவாரும்.
2என்னுைடயஉயைரவாங்கத்ேதடுக றவர்கள்ெவட்க குழப்பம்அைடவார்களாக;
எனக்குத் தீங்குவரும்படி வரும்புக றவர்கள் பன்னிட்டுத் தரும்ப ெவட்கம்

அைடவார்களாக.
3 ஆ ஆ, ஆ ஆ, என்பவர்கள் தாங்கள் அைடயும் ெவட்கத்தனால்

பன்னாகப்ேபாவார்களாக.
4உம்ைமத் ேதடுக றஅைனவரும்உம்மில் மக ழ்ந்துசந்ேதாஷப்படுவார்களாக;
உமதுஇரட்ச ப்பல்ப ரியப்படுக றவர்கள்ேதவனுக்குமகைமயுண்டாவதாக என்று
எப்ெபாழுதும்ெசால்வார்களாக.
5நாேனா எளிைமயும், ேதைவயுள்ளவனுமாகஇருக்க ேறன்;
ேதவேன, என்னிடத்தல்வைரவாகவாரும்:
நீேர என்னுைடய துைணயும் என்ைன வடுவக்கறவருமானவர், ெயேகாவாேவ,

தாமத க்காமலிரும்.

சங்கீதம் 71
1ெயேகாவாேவ,உம்ைமநம்பயருக்க ேறன்;
நான்ஒருேபாதும்ெவட்கம்அைடயாதபடிெசய்யும்.
2உமதுநீதயனிமித்தம் என்ைனவடுவத்து,
என்ைனக்காத்தருளும்;
உமதுெசவையஎனக்குச் சாய்த்து,
என்ைனக்காப்பாற்றும்.
3நான்எப்ெபாழுதும்வந்தைடயக்கூடியகன்மைலயாகஇரும்;
என்ைனஇரட்ச ப்பதற்குக்கட்டைளய ட்டீேர;
நீேர என்னுைடயகன்மைலயும்என்னுைடயேகாட்ைடயுமாகஇருக்க றீர்.
4என்ேதவேன,துன்மார்க்கனுைடயைகக்கும்,
நயாயக்ேகடும்ெகாடுைமயுமுள்ளவனுைடயைகக்கும்என்ைனத்தப்புவயும்.
5ெயேகாவாஆண்டவேர, நீேர என்னுைடயேநாக்கமும்,
என்னுைடயசறுவயதுெதாடங்க என்னுைடயநம்ப க்ைகயுமாகஇருக்க றீர்.
6நான்கர்ப்பத்தல்உருவானதுமுதல்உம்மால்ஆதரிக்கப்பட்ேடன்;
என்னுைடயதாயன்வயற்றலிருந்துஎன்ைனஎடுத்தவர் நீேர;
உம்ைமேயநான்எப்ெபாழுதும்துத ப்ேபன்.
7அேநகருக்குநான்ஒருபுதுைமேபாலாேனன்;
நீேரா எனக்குப் பலத்தஅைடக்கலமாகஇருக்க றீர்.
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8என்னுைடயவாய்உமதுதுதயனாலும்,
நாள்ேதாறும்உமதுமகத்துவத்தனாலும்நைறந்தருப்பதாக.
9முத ர்ந்தவயதல்என்ைனத்தள்ளிவ டாமலும்,
என்னுைடயெபலன்ஒடுங்கும்ேபாதுஎன்ைனக்ைகவ டாமலும்இரும்.
10என்னுைடயஎத ரிகள்எனக்குவ ேராதமாகப் ேபச ,
என்னுைடயஆத்துமாவுக்குக்காத்தருக்க றவர்கள்ஒன்றாகஆேலாசைனெசய்து:
11ேதவன்அவைனக்ைகவ ட்டார்,அவைனத்ெதாடர்ந்துப டியுங்கள்;
அவைனவடுவப்பவர்கள்இல்ைலஎன்கறார்கள்.
12ேதவேன, எனக்குத்தூரமாகஇருக்க ேவண்டாம்;
என்ேதவேன, எனக்குஉதவெசய்யவைரந்துவாரும்.
13என்னுைடயஆத்துமாைவவேராத க்க றவர்கள்ெவட்க அழியவும்,
எனக்குப் ெபால்லாப்புத் ேதடுக றவர்கள் ந ந்ைதயாலும் ெவட்கத்தாலும்

மூடப்படவும் ேவண்டும்.
14நாேனா எப்ெபாழுதும்நம்ப க்ைகெகாண்டிருந்து,
ேமன்ேமலும்உம்ைமத்துத ப்ேபன்.
15 என்னுைடய வாய் நாள்ேதாறும் உமது நீதையயும் உமது இரட்ச ப்ைபயும்

ெசால்லும்;
அைவகளின்ெதாைகையநான்அறயவல்ைல.
16ெயேகாவாஆண்டவருைடயவல்லைமையமுன்னிட்டு நடப்ேபன்;
உம்முைடயநீதையப்பற்ற ேய ேமன்ைமபாராட்டுேவன்.
17ேதவேன, என்னுைடயசறுவயதுமுதல்எனக்குப் ேபாத த்துவந்தீர்;
இதுவைரக்கும்உம்முைடயஅத சயங்கைளஅறவத்துவந்ேதன்.
18இப்ெபாழுதும் ேதவேன,இந்தச் சந்தத க்குஉமதுெபலைனயும்,
வரப்ேபாக ற எல்ேலாருக்கும்உமதுவல்லைமையயும்நான்அறவக்கும்வைர,
முத ர்வயதும் நைரமுடியும் உள்ளவனாகும்வைர என்ைனக் ைகவ டாமல்

இருப்பீராக.
19ேதவேன,உம்முைடயநீத உன்னதமானது,
ெபரிதானைவகைளநீர்ெசய்தீர்; ேதவேன,உமக்குந கரானவர்யார்?
20 அேநக இக்கட்டுகைளயும் ஆபத்துகைளயும் காணும்படி ெசய்த என்ைன நீர்

தரும்பவும்உய ர்ப்ப த்து,
தரும்பவும்என்ைனப்பூமியன்பாதாளங்களிலிருந்துஏறச்ெசய்வீர்.
21என்னுைடயேமன்ைமையப்ெபருகச்ெசய்து,
என்ைனமறுபடியும் ேதற்றுவீர்.
22 என் ேதவேன, நான் வீைணையக் ெகாண்டு உம்ைமயும் உம்முைடய

சத்தயத்ைதயும்துத ப்ேபன்;
இஸ்ரேவலின்பரிசுத்தேர,சுரமண்டலத்ைதக்ெகாண்டுஉம்ைமப் பாடுேவன்.
23நான்பாடும்ேபாதுஎன்னுைடயஉதடுகளும்,
நீர் மீட்டுக்ெகாண்டஎன்ஆத்துமாவும்ெகம்பீரித்துமகழும்.
24எனக்குப்ெபால்லாப்ைபத் ேதடுக றவர்கள்ெவட்க குழம்பனபடியால்,
நாள்ேதாறும்என்னுைடயநாவுஉமதுநீதையக்ெகாண்டாடும்.

சங்கீதம் 72
1ேதவேன, ராஜாவுக்குஉம்முைடயநயாயத்தீர்ப்புகைளயும்,
ராஜாவன்மகனுக்குஉம்முைடயநீதையயும்ெகாடுத்தருளும்.
2அவர்உம்முைடயமக்கைளநீத ேயாடும்,
உம்முைடயஏைழகைளநயாயத்ேதாடும்வ சாரிப்பார்.
3மைலகள்மக்களுக்குச் சமாதானத்ைதத்தரும்,
ேமடுகள்நீதயன்வைளேவாடுஇருக்கும்.
4மக்களில் சறுைமப்படுக றவர்கைளஅவர் நயாயம்வ சாரித்து,
ஏைழயன்பள்ைளகைளஇரட்ச த்து,இடுக்கண்ெசய்கறவைனெநாறுக்குவார்.
5 சூரியனும் சந்த ரனும் உள்ளவைர, அவர்கள் உமக்குத் தைலமுைற

தைலமுைறயாகப் பயந்தருப்பார்கள்.
6 புல் அறுக்கப்பட ெவளியன்ேமல் ெபய்யும் மைழையப்ேபாலவும், பூமிைய

நைனக்கும்தூறைலப்ேபாலவும்இறங்குவார்.
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7அவருைடயநாட்களில் நீத மான்ெசழிப்பான்;
சந்த ரனுள்ளவைரக்கும்மிகுந்த சமாதானம்இருக்கும்.
8ஒருசமுத்த ரந்ெதாடங்க மறுசமுத்த ரம்வைரக்கும்,
நத துவங்க பூமியன்எல்ைலகள்வைரக்கும்அவர்அரசாளுவார்.
9வனாந்த ரத்தார்கள்அவருக்குமுன்பாகக்குனிந்துவணங்குவார்கள்;
அவருைடயஎத ரிகள்மண்ைணநக்குவார்கள்.
10 தர்ஷீசன் ராஜாக்களும் மத்தய தைரக் கடல் தீவுகளின் ராஜாக்களும்

காணிக்ைககைளக்ெகாண்டுவருவார்கள்;
ேஷபாவலும் ேசபாவலுமுள்ள ராஜாக்கள் ெவகுமானங்கைளக்

ெகாண்டுவருவார்கள்.
11எல்லா ராஜாக்களும்அவைரப் பணிந்துெகாள்வார்கள்;
எல்லா ேதசங்களும்அவைரச் ேசவ ப்பார்கள்.
12 கூப்படுகற எளியவைனயும், உதவயற்ற சறுைமயானவைனயும் அவர்

வடுவப்பார்.
13எளியவனுக்கும், ேதைவயுள்ளவனுக்கும்அவர்இரங்க ,
எளியவர்களின்ஆத்துமாக்கைளவடுவப்பார்.
14அவர்கள்ஆத்துமாக்கைளவஞ்சகத்த ற்கும்ெகாடுைமக்கும்தப்புவ ப்பார்;
அவர்களுைடயஇரத்தம்அவருைடயபார்ைவக்குஅருைமயாகஇருக்கும்.
15அவர் பைழத்தருப்பார், ேஷபாவன்ெபான்அவருக்குக்ெகாடுக்கப்படும்;
அவர்ந மித்தம்இைடவ டாமல்ெஜபம்ெசய்யப்படும்,
எந்நாளும்ஸ்ேதாத்த ரிக்கப்படுவார்.
16பூமிய ேலமைலகளின்உச்ச களில்ஒருப டி தானியம்வைதக்கப்பட்டிருக்கும்;
அதன்வைளவுலீபேனாைனப்ேபாலஅைசயும்;
பூமியன்புல்ைலப்ேபால நகரத்தார்கள்ெசழித்ேதாங்குவார்கள்.
17அவருைடயெபயர் என்ெறன்ைறக்கும்இருக்கும்;
சூரியன்இருக்கும்வைரஅவருைடயெபயரும்புகழும்ெதாடர்ந்துநைலக்கும்;
மனிதர்கள்அவருக்குள்ஆசீர்வத க்கப்படுவார்கள்,
எல்லா ேதசங்களும்அவைரப் பாக்கயமுைடயவர்கள்என்றுவாழ்த்துவார்கள்.
18 இஸ்ரேவலின் ேதவனாக இருக்க ற கர்த்தராக ய ேதவனுக்கு

ஸ்ேதாத்த ரமுண்டாவதாக;
அவேரஅத சயங்கைளச்ெசய்க றவர்.
19 அவருைடய மகைமெபாருந்தய நாமத்த ற்கு என்ெறன்ைறக்கும் துத

உண்டாவதாக;
பூமிமுழுவதும்அவருைடயமகைமயால்நைறந்தருப்பதாக.
ஆெமன்,ஆெமன்.
20ஈசாயன்மகனாகயதாவீதன்வண்ணப்பங்கள்முடிந்தது.

சங்கீதம் 73
ஆசாபன்பாடல்.
1சுத்தஇருதயமுள்ளவர்களாகயஇஸ்ரேவலர்களுக்கு
ேதவன்நல்லவராகேவஇருக்க றார்.
2ஆனாலும்என்னுைடயகால்கள்தள்ளாடுதலுக்கும்,
என்னுைடயஅடிகள்சறுக்குதலுக்கும் சற்ேற தப்பயது.
3துன்மார்க்கர்களின்வாழ்ைவநான்காணும்ேபாது,
வீம்புக்காரர்களாகயஅவர்கள்ேமல்ெபாறாைமெகாண்ேடன்.
4மரணம்வைரஅவர்களுக்குேவதைனஇல்ைல;
அவர்களுைடயெபலன்உறுதயாகஇருக்க றது.
5மனிதர்கள்படும்வருத்தத்தல்அகப்படமாட்டார்கள்;
மனிதர்கள்அைடயும்உபத்த ரவத்ைதஅைடயமாட்டார்கள்.
6ஆைகயால்ெபருைமகழுத்துஅணிகலன்ேபாலஅவர்கைளச்சுற்ற க்ெகாள்ளும்,
ெகாடுைமஆைடையப்ேபால்அவர்கைளமூடிக்ெகாள்ளும்.
7அவர்களுைடயகண்கள்ெகாழுப்பனால்எடுப்பாகப் பார்க்க றது;
அவர்கள்இருதயம்வரும்புவதலும்அதகமாக நடக்க றது.
8அவர்கள்சீர்ெகட்டுப்ேபாய்,அகந்ைதயாகக்ெகாடுைம ேபசுக றார்கள்;
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ெபருைமயாகப் ேபசுக றார்கள்.
9தங்களுைடயவாய்வானம்வைர எட்டப் ேபசுக றார்கள்;
அவர்களுைடயநாவுபூமிெயங்கும்உலாவுகறது.
10ஆைகயால்அவருைடயமக்கள்இந்தவழியாகேவதரும்புக றார்கள்;
தண்ணீர்கள்அவர்களுக்குப்பரிபூரணமாகச் சுரந்துவரும்.
11ேதவனுக்குஅதுஎப்படித்ெதரியும்?
உன்னதமானவருக்குஅைதப்பற்ற அறவுஉண்ேடா?
என்றுெசால்லுகறார்கள்.
12இேதா,இவர்கள்துன்மார்க்கர்கள்;
இவர்கள்என்றும்சுகமாகவாழ்க றவர்களாயருந்து,
ெசாத்ைதப்ெபருகச்ெசய்க றார்கள்.
13நான்வீணாகேவஎன்னுைடயஇருதயத்ைதச்சுத்தம்ெசய்து,
குற்றமில்லாைமய ேலஎன்னுைடயைககைளக்கழுவ ேனன்.
14நாள்ேதாறும்நான்வாத க்கப்பட்டும்,
காைலேதாறும்தண்டிக்கப்பட்டும்இருக்க ேறன்.
15இந்தவதமாகப் ேபசுேவன்என்றுநான்ெசான்னால்,
இேதா,உம்முைடயபள்ைளகளின் சந்தத க்குத்துேராக யாேவன்.
16இைதஅறயும்படிக்கு ேயாச த்துப்பார்த்ேதன்;
நான்ேதவனுைடயபரிசுத்தஸ்தலத்த ற்குள்நுைழந்து,
17அவர்கள்முடிைவக்கவனித்துஉணரும்வைர,
அதுஎன்னுைடயபார்ைவக்குகடினமாகஇருந்தது.
18ந ச்சயமாகேவநீர்அவர்கைளச் சறுக்கலானஇடங்களில் நறுத்த ,
பாழானஇடங்களில்வழச்ெசய்க றீர்.
19அவர்கள்ஒருநமிடத்தல்எவ்வளவுபாழாக ப்ேபாக றார்கள்!
பயங்கரங்களால்அழிந்துஒன்றுமில்லாமல் ேபாக றார்கள்.
20தூக்கம்ெதளிந்தவுடேனெசாப்பனம்ஒழிவதுேபால்,ஆண்டவேர,
நீர்வ ழிக்கும்ேபாது,அவர்கள்ேவஷத்ைதகைலத்துவடுவீர்.
21இப்படியாக என்னுைடயமனம்கசந்தது,
என்னுைடயஉள்மனத ேலகுத்தப்பட்ேடன்.
22நான்காரியம்அறயாதமூடனாேனன்;
உமக்குமுன்பாகமிருகம் ேபாலிருந்ேதன்.
23ஆனாலும்நான்எப்ெபாழுதும்உம்ேமாடிருக்க ேறன்;
என்னுைடயவலதுைகையப்ப டித்துத்தாங்குகறீர்.
24உம்முைடயஆேலாசைனயன்படி நீர் என்ைனநடத்த ,
முடிவ ேலஎன்ைனமகைமயல்ஏற்றுக்ெகாள்வீர்.
25பரேலாகத்தல்உம்ைமயல்லாமல்எனக்குயார்உண்டு?
பூேலாகத்தல்உம்ைமத்தவ ர எனக்குேவேறவருப்பமில்ைல.
26என்னுைடயசரீரமும்என்னுைடயஇருதயமும்வளர்ச்ச யல்லாமல் ேபாக றது;
ேதவன்என்ெறன்ைறக்கும்என்னுைடயஇருதயத்தன்கன்மைலயும்
என்னுைடயபங்குமாகஇருக்க றார்.
27இேதா,உம்ைமவ ட்டுத்தூரமாகப்ேபாக றவர்கள்நாசமைடவார்கள்;
உம்ைமவ ட்டுஉண்ைமயல்லாமல் ேபாக றஅைனவைரயும்அழிப்பீர்.
28எனக்ேகா, ேதவைனஅண்டிக்ெகாண்டிருப்பேத நலம்;
நான்உமதுெசயல்கைளெயல்லாம்ெசால்லிவரும்படி
கர்த்தராக யஆண்டவர்ேமல்என்னுைடயநம்ப க்ைகையைவத்தருக்க ேறன்.

சங்கீதம் 74
ஆசாப் பாடினமஸ்கீல்என்னும்பாடல்.
1ேதவேன, நீர் எங்கைளஎன்ெறன்ைறக்கும்ஏன்தள்ளிவடுகறீர்?
உமதுேமய்ச்சலின்ஆடுகள்ேமல்உமதுேகாபம் ஏன்புைகக றது?
2நீர் பூர்வகாலத்தல் சம்பாத த்தஉமதுசைபையயும்,
நீர் மீட்டுக்ெகாண்டஉமதுசுதந்தரமானேகாத்த ரத்ைதயும்,
நீர் தங்கயருந்த சீேயான்மைலையயும்நைனத்தருளும்.
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3 ெநடுங்காலமாகப் பாழாகக்க டக்க ற இடங்களில் உம்முைடய பாதங்கைள
எழுந்தருளச்ெசய்யும்;

பரிசுத்தஸ்தலத்த ேலஎத ரி அைனத்ைதயும்ெகடுத்துப்ேபாட்டான்.
4உம்முைடயஎத ரிகள்உம்முைடயஆலயங்களுக்குள்ேளெகர்ச்ச த்து,
தங்கள்ெகாடிகைளஅைடயாளங்களாக நாட்டுக றார்கள்.
5 ேகாடரிகைள ஓங்க ச் ேசாைலய ேல மரங்கைள ெவட்டுகறவன்

ெபயர்ெபற்றவனானான்.
6 இப்ெபாழுேதா அவர்கள் அதன் ச த்த ரேவைலகள் முழுவைதயும்

ேகாடரிகளாலும்,
சம்மட்டிகளாலும்தகர்த்துப்ேபாடுக றார்கள்.
7உமதுபரிசுத்தஸ்தலத்ைதஅக்கனிக்குஇைரயாக்க ,
உமதுெபயரின்வாசஸ்தலத்ைதத்தைரவைரஇடித்து,
அசுத்தப்படுத்தனார்கள்.
8அவர்கைளஒன்றாகஅழித்துப்ேபாடுேவாம்என்றுதங்கள்இருதயத்தல்ெசால்லி,
ேதசத்தலுள்ளஆலயங்கைளெயல்லாம்சுட்ெடரித்துப்ேபாட்டார்கள்.
9எங்களுக்குஇருந்தஅைடயாளங்கைளக்காேணாம்;
தீர்க்கதரிச யும்இல்ைல;
இதுஎதுவைரக்கும்என்றுஅறகறவனும்எங்களிடத்தல்இல்ைல.
10ேதவேன, எதுவைரக்கும்எத ரி ந ந்த ப்பான்?
பைகவன்உமதுநாமத்ைதஎப்ெபாழுதும்தூஷப்பாேனா?
11உமதுவலதுகரத்ைதஏன்முடக்க க்ெகாள்ளுகறீர்;
அைதஉமதுமடியலிருந்துஎடுத்துஓங்க ந ர்மூலமாக்கும்.
12பூமியன்நடுவல்இரட்ச ப்புகைளச்ெசய்துவருகற
ேதவன்பூர்வகாலமுதல்என்னுைடய ராஜா.
13ேதவேனநீர்உமதுவல்லைமயனால்சமுத்த ரத்ைதஇரண்டாகப் பளந்து,
தண்ணீரிலுள்ளவலுசர்ப்பங்களின்* தைலகைளஉைடத்தீர்.
14ேதவேனநீர்முதைலகளின்தைலகைளநருக்க ப்ேபாட்டு,
அைதவனாந்த ரத்துமக்களுக்குஉணவாகக்ெகாடுத்தீர்.
15ஊற்ைறயும்ஆற்ைறயும்பளந்துவ ட்டீர்;
மகா நத கைளயும்வற்ற ப்ேபாகச்ெசய்தீர்.
16பகலும்உம்முைடயது,இரவும்உம்முைடயது;
ேதவேனநீர்ஒளிையயும்சூரியைனயும்பைடத்தீர்.
17பூமியன்எல்ைலகைளெயல்லாம் த ட்டமிட்டீர்;
ேகாைடக்காலத்ைதயும்மைழகாலத்ைதயும்உண்டாக்கனீர்.
18ெயேகாவாேவ, எத ரி உம்ைமந ந்த த்தைதயும்,
மதயீனமக்கள்உமதுநாமத்ைதத்தூஷத்தைதயும்நைனத்துக்ெகாள்ளும்.
19 உமது காட்டுப்புறாவன் ஆத்துமாைவ ெகாடூர மிருகங்களுைடய கூட்டத்த ற்கு

ஒப்புக்ெகாடுக்காமலிரும்;
உமதுஏைழகளின்கூட்டத்ைதஎன்ைறக்கும்மறக்காமலிரும்.
20உம்முைடயஉடன்படிக்ைகையநைனத்தருளும்;
பூமியன்இருளானஇடங்கள்
ெகாடுைமயுள்ளகுடியருப்புகளால்நைறந்தருக்க றேத.
21துன்பப்பட்டவன்ெவட்கத்ேதாடுதரும்பவ டாமலிரும்;
சறுைமயும்எளிைமயுமானவன்உமதுெபயைரத்துத க்கும்படிெசய்யும்.
22ேதவேன, எழுந்தருளும்,உமக்காக நீேரவழக்காடும்;
மதயீனனாேலதனந்ேதாறும்உமக்குவரும்ந ந்ைதையநைனத்துக்ெகாள்ளும்.
23உம்முைடயஎத ரிகளின்ஆரவாரத்ைதமறக்காமலிரும்;
உமக்குவ ேராதமாக எழும்புக றவர்களின்கூச்சல்எப்ெபாழுதும்அதகரிக்க றது.

சங்கீதம் 75
அல்தஷ்ேகத்என்னும்வாத்தயத்தல்வாச க்கும்படிபாடலின்இைசத்தைலவனுக்கு
ஆசாப்அளித்த பாடல்.

* சங்கீதம் 74:13 74:13இந்தகடல்ப ராணிஅேனகதைலகள்ெகாண்டதாககருதப்படுக றது. பார்க்க-சங்கீதம்
104:26, ஏசாயா 27:1
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1உம்ைமத்துத க்க ேறாம்,
ேதவேன,உம்ைமத்துத க்க ேறாம்;
உமது ெபயர் அருகல் இருக்கறெதன்று உமது அத சயமான ெசயல்கள்

அறவக்க றது.
2நயமிக்கப்பட்ட காலத்த ேல,யதார்த்தமாக நயாயந்தீர்ப்ேபன்.
3பூமியானதுஅதன்எல்லாக்குடிமக்கேளாடும்கைரந்துேபாக றது;
அதன்தூண்கைளநான்நைலநறுத்துக ேறன். (ேசலா)
4வீம்புக்காரர்கைளேநாக்க ,வீம்பு ேபசாமலிருங்கள்என்றும்;
துன்மார்க்கர்கைளேநாக்க ,ெகாம்ைபஉயர்த்தாமலிருங்கள்என்றும்ெசான்ேனன்.
5உங்கள்ெகாம்ைபஉயரமாகஉயர்த்தாமலிருங்கள்;
உயர்ந்த கழுத்துைடயவர்களாகப் ேபசாமலிருங்கள்.
6க ழக்கலும்ேமற்கலும்வனாந்த ரதைசயலுமிருந்துெஜயம்வராது.
7ேதவேனநயாயாத பத ;
ஒருவைனத்தாழ்த்த ,ஒருவைனஉயர்த்துகறார்.
8 கலங்க ப் ெபாங்குகற மதுபானத்தனால் நைறந்த பாத்த ரம் ெயேகாவாவுைடய

ைகயலிருக்கறது,
அதலிருந்துஊற்றுகறார்;
பூமியலுள்ள துன்மார்க்கர்கள் அைனவரும் அதன் வண்டல்கைள உறஞ்ச க்

குடிப்பார்கள்.
9நாேனா என்ெறன்ைறக்கும்இைதஅறவத்து,
யாக்ேகாபன்ேதவைனக்புகழ்ந்துபாடுேவன்.
10துன்மார்க்கர்களுைடயெகாம்புகைளெயல்லாம்ெவட்டிப்ேபாடுேவன்;
நீத மானுைடயெகாம்புகேளாஉயர்த்தப்படும்.

சங்கீதம் 76
அல்தஷ்ேகத்என்னும்வாத்தயத்தல்வாச க்கும்படிபாடலின்இைசத்தைலவனுக்கு
ஆசாப்அளித்த பாடல்.
1யூதாவல்ேதவன்அறயப்பட்டவர்;
இஸ்ரேவலில்அவருைடயெபயர்ெபரியது.
2சாேலமில்அவருைடயகூடாரமும்,
சீேயானில்அவருைடயதங்குமிடமும்இருக்க றது.
3அங்ேகயருந்துவல்லின்அம்புகைளயும்,
ேகடகத்ைதயும்,வாைளயும்,யுத்தத்ைதயும்முறத்தார். (ேசலா)
4மகத்துவமுள்ளவேர,ெகாள்ைளயுள்ளமைலைளவடநீர் ப ரகாசமுள்ளவர்.
5ைதரிய ெநஞ்சுள்ளவர்கள்ெகாள்ைளய டப்பட்டு,
உறங்க அசந்தார்கள்;
வல்லைமயுள்ள எல்லா மனிதர்களுைடய ைககளும் அவர்களுக்கு

உதவாமல்ேபானது.
6யாக்ேகாபன்ேதவேன,உம்முைடயஅதட்டலின்சத்தத்தனால்
இரதங்களும்குதைரகளும்உறங்க வழுந்தது.
7நீர், நீேர, பயங்கரமானவர்;
உமதுேகாபம் எழும்பும்ேபாதுஉமக்குமுன்பாக ந ற்பவன்யார்?
8நயாயம்வ சாரிக்கவும்பூமியல் சறுைமப்பட்டவர்கள்யாவைரயும்இரட்ச க்கவும்,
ேதவேனநீர் எழுந்தருளினேபாது,
9வானத்தலிருந்துநயாயத்தீர்ப்புக் ேகட்கச்ெசய்தீர்;
பூமி பயந்துஅமர்ந்தது. (ேசலா)
10மனிதனுைடய ேகாபம்உமதுமகைமையவளங்கச்ெசய்யும்;
மிஞ்சுங்ேகாபத்ைதநீர்அடக்குவீர்.
11 ெபாருத்தைனெசய்து அைத உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு

நைறேவற்றுங்கள்;
அவைரச் சூழ்ந்தருக்க ற அைனவரும் பயங்கரமானவருக்குக் காணிக்ைககைளக்

ெகாண்டுவரேவண்டும்.
12ப ரபுக்களின்ஆவையஅடக்குவார்;
பூமியன் ராஜாக்களுக்குஅவர் பயங்கரமானவர்.
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சங்கீதம் 77
எதுதூன்என்னும்இராகத்தைலவனுக்குஅளிக்கப்பட்டஆசாபன்பாடல்.
1நான்ேதவைனேநாக்க என்னுைடயசத்தத்ைதஉயர்த்த க்ெகஞ்ச ேனன்,
என்னுைடயசத்தத்ைத ேதவனிடத்தல்உயர்த்த ேனன்,
அவர் எனக்குச்ெசவெகாடுத்தார்.
2என்னுைடயஆபத்துநாளில்ஆண்டவைரத் ேதடிேனன்;
இரவலும்என்னுைடயைகதளராமல்வ ரிக்கப்பட்டிருந்தது;
என்னுைடயஆத்துமாஆறுதலைடயாமல்ேபானது.
3நான்ேதவைனநைனத்தேபாதுஅலற ேனன்;
நான்தயானிக்கும்ேபாதுஎன்னுைடயஆவ ேசார்ந்துேபானது. (ேசலா)
4நான்தூங்காதபடி என்னுைடயகண்ணிைமகைளப்ப டித்தருக்க றீர்;
நான்ேபசமுடியாதபடி கலக்கமைடக ேறன்.
5ஆரம்பநாட்கைளயும்,ஆரம்பகாலத்துவருடங்கைளயும் ச ந்த க்க ேறன்.
6இரவுேநரத்தல்என்னுைடயபாடைலநான்நைனத்து,
என்னுைடயஇருதயத்ேதாடு ேபச க்ெகாள்ளுக ேறன்;
என்ஆவ ஆராய்ச்ச ெசய்தது.
7ஆண்டவர் ந த்தயகாலமாகத் தள்ளிவடுவாேரா?
இனிஒருேபாதும்தையெசய்யாமலிருப்பாேரா?
8அவருைடயகருைபமுற்றலும்அற்றுப்ேபானேதா?
வாக்குத்தத்தமானதுதைலமுைறதைலமுைறக்கும்ஒழிந்துேபானேதா?
9ேதவன்இரக்கஞ்ெசய்யமறந்தாேரா?
ேகாபத்தனாேல தமது உருக்கமான இரக்கங்கைள அைடத்துக்ெகாண்டாேரா?

என்ேறன். (ேசலா)
10அப்ெபாழுதுநான்: இதுஎன்னுைடயபலவீனம்;
ஆனாலும் உன்னதமானவருைடய வலதுகரத்தலுள்ள வருடங்கைள

நைனவுகூருேவன்.
11ெயேகாவாவுைடயெசயல்கைளநைனவுகூருேவன்,
உம்முைடயஆரம்பகாலத்துஅத சயங்கைளேயநைனவுகூருேவன்;
12உம்முைடயக ரிையகைளெயல்லாம் தயானித்து,
உம்முைடயெசயல்கைளேயாச ப்ேபன்என்ேறன்.
13ேதவேன,உமதுவழி பரிசுத்தஸ்தலத்தலுள்ளது;
நம்முைடய ேதவைனப்ேபாலப்ெபரிய ேதவன்யார்?
14அத சயங்கைளச்ெசய்க ற ேதவன்நீேர;
மக்களுக்குள்ேளஉம்முைடயவல்லைமையவளங்கச்ெசய்தீர்.
15யாக்ேகாபு ேயாேசப்பு என்பவர்களின் சந்ததயாகயஉம்முைடயமக்கைள,
உமதுவல்லைமயனாேலமீட்டுக்ெகாண்டீர். (ேசலா)
16தண்ணீர்கள்உம்ைமக்கண்டது; ேதவேன,
தண்ணீர்கள்உம்ைமக்கண்டுதத்தளித்தது;
ஆழங்களும்கலங்கனது.
17ேமகங்கள்தண்ணீர்கைளப்ெபாழிந்தது;
ஆகாயமண்டலங்கள்முழக்கமிட்டது;
உம்முைடயஅம்புகளும்ெதற ப்புண்டுபறந்தது.
18உம்முைடயகுமுறலின்சத்தம்சுழல்காற்றல்முழங்கனது;
மின்னல்கள்உலைகப ரகாச க்கச்ெசய்தது;பூமி குலுங்க அத ர்ந்தது.
19உமதுவழி கடலிலும்,உமதுபாைதகள்த ரண்டதண்ணீர்களிலும்இருந்தது;
உமதுகாலடிகள்ெதரியப்படாமல்ேபானது.
20ேமாேசஆேரான்என்பவர்களின்ைகயால்,
உமதுமக்கைளஒருஆட்டுமந்ைதையப்ேபாலவழிநடத்தனீர்.

சங்கீதம் 78
ஆசாபன்மஸ்கீல்என்னும்ேபாதகப் பாடல்.
1என்மக்கேள, என்னுைடயஉபேதசத்ைதக் ேகளுங்கள்;
என்வாயன்வார்த்ைதகளுக்குஉங்களுைடயெசவகைளச் சாயுங்கள்.
2என்னுைடயவாையஉவைமகளால்த றப்ேபன்;
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ஆரம்பகாலத்தன்மைறெபாருட்கைளெவளிப்படுத்துேவன்.
3அைவகைளநாங்கள்ேகள்வப்பட்டுஅற ந்ேதாம்;
எங்களுைடயமுன்ேனார்கள்அைவகைளஎங்களுக்குத்ெதரிவ த்தார்கள்.
4பன்வரும்சந்ததயானபள்ைளகளுக்குநாங்கள்அைவகைளமைறக்காமல்,
ெயேகாவாவன்துதகைளயும்அவருைடயபலத்ைதயும்,
அவர்ெசய்தஅவருைடயஅத சயங்கைளயும்வவரிப்ேபாம்.
5அவர்யாக்ேகாப ேல சாட்சையஏற்படுத்த ,
இஸ்ரேவலிேலேவதத்ைதநறுவ ,
அைவகைளத்தங்களுைடயபள்ைளகளுக்குஅறவக்கும்படி
நம்முைடயமுற்ப தாக்களுக்குக்கட்டைளய ட்டார்.
6இனிப் ப றக்கும்பள்ைளகளாகயபன்சந்ததயார்அைதஅற ந்துெகாண்டு,
அவர்கள் எழும்ப த் தங்களுைடய பள்ைளகளுக்கு அைவகைளச்

ெசால்லும்படிக்கும்;
7ேதவன்ேமல்அவர்கள்தங்களுைடயநம்ப க்ைகையைவத்து,
ேதவனுைடய ெசயல்கைள மறக்காமல், அவர் கற்பைனகைளக்

ைகக்ெகாள்ளும்படிக்கும்;
8இருதயத்ைதச்ெசவ்ைவப்படுத்தாமலும்,
ேதவைனஉறுதயாகப்பற்ற க்ெகாள்ளாமலும்இருந்தமுரட்டாட்டமும்கலகமுமுள்ள

சந்ததயாகய
தங்களுைடய ப தாக்களுக்கு அவர்கள் ஒப்பாகாதபடிக்கும், இைவகைளக்

கட்டைளய ட்டார்.
9ஆயுதமணிந்தவல்வீரர்களானஎப்ப ராயீமீர்கள்
யுத்தநாளிேலமுதுகுகாட்டினார்கள்.
10அவர்கள்ேதவனுைடயஉடன்படிக்ைகையக்ைகக்ெகாள்ளாமலும்,
அவருைடயகட்டைளகளின்படி நடக்கச் சம்மத க்காமலும்,
11அவருைடயெசயல்கைளயும்,
அவர்தங்களுக்குக்காண்பத்தஅத சயங்கைளயும்மறந்தார்கள்.
12 அவர்களுைடய முன்ேனார்களுக்கு முன்பாக, எக ப்து ேதசத்துச் ேசாவான்

ெவளிய ேல,
அவர்அத சயமானைவகைளச்ெசய்தார்.
13கடைலப் பளந்து,அவர்கைளக்கடக்கச்ெசய்து,
தண்ணீைரக்குவயலாக ந ற்கும்படிச்ெசய்தார்.
14பகலிேல ேமகத்தனாலும்,
இரவுமுழுவதும்அக்கனி ெவளிச்சத்தனாலும்அவர்கைளவழிநடத்தனார்.
15பாைலவனத்த ேலகன்மைலகைளப்பளந்து,
மகாஆழங்களிலிருந்துதண்ணீைரஅவர்களுக்குக்குடிக்கக்ெகாடுத்தார்.
16கன்மைலயலிருந்துநீேராட்டங்கைளப்புறப்படச்ெசய்து,
தண்ணீைரநத ேபாலஓடிவரும்படிெசய்தார்.
17என்றாலும்,அவர்கள்பன்னும்அவருக்குவ ேராதமாகப் பாவஞ்ெசய்து,
பாைலவனத்த ேலஉன்னதமானேதவனுக்குக் ேகாபம்மூட்டினார்கள்.
18தங்களுைடயஆைசக்ேகற்றஉணைவக்ேகட்டு,
தங்களுைடயஇருதயத்தல் ேதவைனப்பரீட்ைசபார்த்தார்கள்.
19அவர்கள்ேதவனுக்குவேராதமாகப் ேபச :
ேதவன்பாைலவனத்த ேலஉணவுப்பந்தையஆயத்தப்படுத்தக்கூடுேமா?
20 இேதா அவர் கன்மைலைய அடித்ததனால் தண்ணீர் புறப்பட்டு, நத களாகப்

புரண்டுவந்தது;
அவர்அப்பத்ைதயும்ெகாடுக்கமுடியுேமா?
தம்முைடயமக்களுக்குஇைறச்சையயும்ஆயத்தப்படுத்துவாேரா என்றார்கள்.
21ஆைகயால்ெயேகாவாஅைதக் ேகட்டுக் ேகாபங்ெகாண்டார்;
அவர்கள்ேதவைனவசுவாச க்காமலும்,
அவருைடயஇரட்ச ப்ைப நம்பாமலும் ேபானதனால்,
22யாக்ேகாபுக்குவ ேராதமாகெநருப்பு பற்றெயரிந்தது;
இஸ்ரேவலுக்குவேராதமாகக் ேகாபம்மூண்டது.
23அவர்உயரத்தலுள்ளேமகங்களுக்குக்கட்டைளய ட்டு,
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வானத்தன்கதவுகைளத்தறந்து,
24மன்னாைவஅவர்களுக்குஆகாரமாகப்ெபய்யச்ெசய்து,
வானத்தன்தானியத்ைதஅவர்களுக்குக்ெகாடுத்தார்.
25தூதர்களின்அப்பத்ைதமனிதன்சாப்ப ட்டான்;
அவர்களுக்குஆகாரத்ைதப்பூரணமாகஅனுப்பனார்.
26வானத்த ேலக ழக்குகாற்ைறவீசச்ெசய்து,
தம்முைடயவல்லைமயனால்ெதன்றைலயும்வீசச்ெசய்து,
27 இைறச்சைய தூைளப்ேபாலவும், ச றகுள்ள பறைவகைளக் கடற்கைர

மணலளவாகவும்ெபய்யச்ெசய்து,
28அைவகைளஅவர்கள்முகாமின் நடுவலும், அவர்கள்கூடாரங்கைளச் சுற்றலும்

இறங்கச்ெசய்தார்.
29அவர்கள்சாப்ப ட்டுதருப்தயைடந்தார்கள்;
அவர்கள்ஆைசப்பட்டைதஅவர்களுக்குக்ெகாடுத்தார்.
30அவர்கள்தங்களுைடயஆைசையெவறுக்கவல்ைல;
அவர்களுைடய உணவு அவர்களுைடய வாயல் இருக்கும்ேபாேத. 31 ேதவேகாபம்

அவர்கள்ேமல்எழும்ப ,
அவர்களில் ெகாழுத்தவர்கைள அழித்து, இஸ்ரேவலில் வாலிபர்கைள

வழச்ெசய்தார்.
32இைவெயல்லாம் நடந்தும்,அவர்ெசய்தஅத சயங்கைளஅவர்கள்நம்பாமல்,
பன்னும்பாவஞ்ெசய்தார்கள்.
33ஆதலால்அவர்கள்நாட்கைளவீணாகவும்,
அவர்கள்வருடங்கைளப்பயங்கரத்தலும்கழியச்ெசய்தார்.
34அவர்கைளஅவர்ெகால்லும்ேபாதுஅவைரக்குற த்துவ சாரித்து,
அவர்கள்தரும்பவந்துேதவைனஅதகாலேம ேதடி;
35ேதவன்தங்களுைடயகன்மைலெயன்றும்,
உன்னதமானேதவன்தங்களுைடயமீட்பர் என்றும், நைனவுகூர்ந்தார்கள்.
36ஆனாலும்அவர்கள்தங்களுைடயவாயனால்அவருக்குவஞ்சகம் ேபச ,
தங்களுைடயநாவனால்அவரிடத்தல்ெபாய்ெசான்னார்கள்.
37அவர்களுைடயஇருதயம்அவரிடத்தல்நைலவரப்படவல்ைல;
அவருைடயஉடன்படிக்ைகயல்அவர்கள்உண்ைமயாகஇருக்கவல்ைல.
38 அவேரா அவர்கைள அழிக்காமல், இரக்கமுள்ளவராக அவர்கள் அக்க ரமத்ைத

மன்னித்தார்;
அவர்தமதுகடுங்ேகாபம்முழுவைதயும்எழுப்பாமல்,
அேநகமுைறதமதுேகாபத்ைதவலக்கவ ட்டார்.
39 அவர்கள் மாம்செமன்றும், தரும்பவராமல் அகலுகற காற்ெறன்றும்

நைனவுகூர்ந்தார்.
40எத்தைனமுைறேயா பாைலவனத்த ேலஅவருக்குக் ேகாபமூட்டி,
பாைலவனத்த ேலஅவைர ேவதைனப்படுத்தனார்கள்.
41அவர்கள்தரும்ப ேதவைனப்பரீட்ைச பார்த்து,
இஸ்ரேவலின்பரிசுத்த ேதவைனஎரிச்சலூட்டினார்கள்.
42அவருைடய கரத்ைதயும், அவர் தங்கைள எத ரிகளுக்குவலக்க மீட்ட நாைளயும்

நைனக்காமல் ேபானார்கள்.
43அவர் எக ப்த ேலதம்முைடயஅைடயாளங்கைளயும்,
ேசாவான்ெவளிய ேலதம்முைடயஅற்புதங்கைளயும்ெசய்தார்.
44அவர்களுைடயநத கைளஇரத்தமாக மாற்ற ,அவர்களுைடய
ஆறுகளிலுள்ளதண்ணீைரக்குடிக்கமுடியாதபடிெசய்தார்.
45அவர்கைளஅழிக்கும்படிவண்டுவைககைளயும்,
அவர்கைளக்ெகடுக்கும்படி தவைளகைளயும்அவர்களுக்குள்ேளஅனுப்பனார்.
46அவர்களுைடயவைளச்சைலப்புழுக்களுக்கும்,
அவர்களுைடயஉைழப்பன்பலைனெவட்டுக்களிகளுக்கும்ெகாடுத்தார்.
47கல்மைழயனால்அவர்களுைடயத ராட்ைசச்ெசடிகைளயும்,
ஆலாங்கட்டியனால்அவர்களுைடயஅத்த மரங்கைளயும்அழித்து,
48அவர்களுைடயமிருகங்கைளக்கல்மைழக்கும்,
அவர்களுைடயஆடுமாடுகைளஇடிகளுக்கும்ஒப்புக்ெகாடுத்தார்.
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49தமதுகடுைமயானேகாபத்ைதயும்,மூர்க்கத்ைதயும்,
ப ரச்சைனையயும், உபத்த ரவத்ைதயும், தீங்குெசய்யும் தூதர்கைளயும்

அவர்களுக்குள்ேளஅனுப்பனார்.
50 அவர் தம்முைடய ேகாபத்த ற்கு வழித றந்து, அவர்களுைடய ஆத்துமாைவ

மரணத்தற்குவலக்க க்காக்காமல்,
அவர்கள்உயைரக்ெகாள்ைளேநாய்க்குஒப்புக்ெகாடுத்தார்.
51எக ப்த ேலமுதற்ப றந்த பள்ைளகள்அைனத்ைதயும்,
காமின்* கூடாரங்களிேல அவர்களுைடய ெபலனில் முதற்ப றந்த எல்ேலாைரயும்

அழித்து;
52தம்முைடயமக்கைளஆடுகைளப்ேபால் புறப்படச்ெசய்து,
அவர்கைளவனாந்த ரத்த ேலமந்ைதையப்ேபால்கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய்;
53அவர்கள்பயப்படாதபடிக்குஅவர்கைளப்பத்த ரமாகவழிநடத்தனார்;
அவர்கள்எத ரிகைளக்கடல்மூடிப்ேபாட்டது.
54அவர்கைளத்தமதுபரிசுத்தஸ்தலத்தன்எல்ைலவைரக்கும்,
தமதுவலதுகரம் சம்பாத த்தஇந்தமைலவைரக்கும்அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து,
55அவர்கள்முகத்த ற்குமுன்பாக ேதசங்கைளத்துரத்தவ ட்டு,
ேதசத்ைதநூல்ேபாட்டுப் பங்க ட்டு,
அவர்களுைடயகூடாரங்களில்இஸ்ரேவலின்ேகாத்த ரங்கைளக்குடிேயற்றனார்.
56ஆனாலும்அவர்கள்உன்னதமானேதவைனப்பரீட்ைச பார்த்து,
அவருக்குக் ேகாபம்மூட்டி,அவருைடய சாட்ச கைளக்ைகக்ெகாள்ளாமல்ேபாய்,
57தங்களுைடயமுன்ேனார்கைளப்ேபாலவழிவலக ,
துேராகம்ெசய்து, ேமாசம்ேபாக்கும்வல்ைலப்ேபால்துவண்டு,
58தங்களுைடயேமைடகளினால்அவருக்குக் ேகாபம்மூட்டி,
தங்களுைடயவக்க ரகங்களினால்எரிச்சல்உண்டாக்கனார்கள்.
59ேதவன்அைதக் ேகட்டுகடுங்ேகாபமைடந்து,
இஸ்ரேவைலமிகவும்ெவறுத்து,
60தாம்மனிதர்களுக்குள்ேளேபாட்டகூடாரமாக யசீேலாவலுள்ள†வாசஸ்தலத்ைத

வ ட்டுவலக ,
61 தமது பலமாகய இஸ்ரேவலர்கைள சைறயருப்புக்கும், தமது மகைமயான தம்

ஜனத்ைதஎத ரியன்ைகக்கும்ஒப்புக்ெகாடுத்து,
62 தமது மக்கைள வாளுக்கு இைரயாக்க , தமது சுதந்தரத்தன்ேமல்

ேகாபங்ெகாண்டார்.
63அவர்கள்வாலிபர்கைளெநருப்பு எரித்தது,
அவர்களுைடயகன்னிப்ெபண்கள்வாழ்க்ைகப்படாமலிருந்தார்கள்.
64அவர்களுைடயஆசாரியர்கள்வாளால்வழுந்தார்கள்,
அவர்களுைடயவதைவகள்அழவல்ைல.
65அப்ெபாழுதுஆண்டவர்தூக்கம்ெதளிந்தவைனப்ேபாலவும்,
த ராட்ைசரசத்தால்ெகம்பீரிக்க ற பலசாலிையப்ேபாலவும்வழித்து,
66தம்முைடயஎத ரிகைளப்பன்புறமாகஅடித்து,
அவர்களுக்குந த்தயந ந்ைதையவரச்ெசய்தார்.
67அவர் ேயாேசப்பன்கூடாரத்ைதப் புறக்கணித்தார்;
எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்ைதஅவர்ெதரிந்துெகாள்ளாமல்,
68 யூதா ேகாத்த ரத்ைதயும் தமக்குப் ப ரியமான சீேயான் மைலையயும்

ெதரிந்துெகாண்டார்.
69தம்முைடயபரிசுத்தஸ்தலத்ைதமைலகைளப்ேபாலவும்,
என்ைறக்கும்ந ற்கும்படிதாம்அஸ்தபாரப்படுத்தனபூமிையப்ேபாலவும்கட்டினார்.
70தம்முைடயஊழியனாகயதாவீைதத்ெதரிந்துெகாண்டு,
ஆட்டுத்ெதாழுவங்களிலிருந்துஅவைனஎடுத்தார்.
71கறவலாடுகளின்பன்னாகத் த ரிந்தஅவைன,
தம்முைடயமக்களாகயயாக்ேகாைபயும்

* சங்கீதம் 78:51 78:51 காமின் எக ப்து ேதசத்ைத குறக்க றது. காம் ேநாவாவன் குமாரன், எக ப்தன்
மூதாைதயர் என்று ஆதயாகமம் 10:6 ல் ெசால்லியருக்க றது † சங்கீதம் 78:60 78:60 சீெலாேவாம்
எருசேலமின் வடக்ேக 32 க மீ தூரத்தல் இருக்கறது. இஸ்ரேவலின் ஆரம்ப நாட்களில் ேதவனுைடய

உடன்பட்டிக்ைகெபட்டி சீேலாேவாமில்ைவக்கப்பட்டிருந்தது.
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தம்முைடயசுதந்தரமாக யஇஸ்ரேவைலயும் ேமய்ப்பதற்காக,
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்தார்.
72இவன்அவர்கைளத்தன்னுைடயஇருதயத்தன்உண்ைமயன்படிேய ேமய்த்து,
தன்னுைடயைககளின்த றைமயனால்அவர்கைளநடத்தனான்.

சங்கீதம் 79
ஆசாபன்துத ப் பாடல்.
1ேதவேன,அன்னிய ேதசத்தார்கள்உமதுசுதந்தரத்தல்வந்து,
உமதுபரிசுத்தஆலயத்ைதத்தீட்டுப்படுத்த ,
எருசேலைமமண்ேமடுகளாக்கனார்கள்.
2உமதுஊழியக்காரர்களின்ப ேரதங்கைளவானத்துப்பறைவகளுக்கும்,
உமது பரிசுத்தவான்களின் சரீரத்ைதப் பூமியன் மிருகங்களுக்கும் இைரயாகக்

ெகாடுத்தார்கள்.
3 எருசேலைமச் சுற்றலும் அவர்களுைடய இரத்தத்ைத தண்ணீைரப்ேபாலச்

ச ந்தனார்கள்;
அவர்கைளஅடக்கம்ெசய்பவருமில்ைல.
4எங்களுைடயஅயலாருக்குந ந்ைதயும்,
எங்களுைடயசுற்றுப்புறத்தாருக்குஇகழ்ச்ச யும், நைகப்புமாேனாம்.
5எதுவைரக்கும்ெயேகாவாேவ! நீர் என்ைறக்கும் ேகாபமாகஇருப்பீேரா?
உம்முைடயஎரிச்சல்ெநருப்ைபப்ேபால் எரியுேமா?
6உம்ைமஅறயாத ேதசங்கள்ேமலும்,
உமதுெபயைரெதாழுதுெகாள்ளாத ராஜ்ஜியங்கள்ேமலும்,
உம்முைடயகடுங்ேகாபத்ைதஊற்றவடும்.
7அவர்கள்யாக்ேகாைபஅழித்து,
அவன்குடியருப்ைபப் பாழாக்கனார்கேள.
8 முன்ேனார்களுைடய அக்க ரமங்கைள எங்களுக்கு வேராதமாக

நைனயாமலிரும்;
உம்முைடயஇரக்கங்கள்சீக்க ரமாக எங்களுக்குேநரிடுவதாக;
நாங்கள்மிகவும்தாழ்த்தப்பட்டுப்ேபாேனாம்.
9 எங்கைள இரட்ச க்கும் ேதவேன, நீர் உமது ெபயரின் மகைமக்காக எங்களுக்கு

உதவெசய்து,
உமதுெபயருக்காக எங்கைளவடுவத்து,
எங்களுைடயபாவங்கைளமன்னியும்.
10அவர்களுைடயேதவன்எங்ேக என்றுஅன்னியேதசத்தார் ெசால்வாேனன்?
உமதுஊழியக்காரர்களுைடயச ந்தப்பட்டஇரத்தத்தன்பழிவாங்குதல்
ேதசங்களுக்குள்ேளஎங்களுைடயகண்களுக்குமுன்பாகவளங்கும்படிெசய்யும்.
11கட்டுண்டவனுைடயெபருமூச்சுஉமக்குமுன்பாகவரட்டும்;
ெகாைலக்குநயமிக்கப்பட்டவர்கைளஉமதுகரத்தனால்உய ேராடுகாத்தருளும்.
12ஆண்டவேர, எங்களுைடயஅயலார்உம்ைமந ந்த த்த ந ந்ைதைய,
ஏழுமடங்காகஅவர்களுைடயமடிய ேலதரும்பச்ெசய்யும்.
13 அப்ெபாழுது, உம்முைடய மக்களும் உம்முைடய ேமய்ச்சலின் ஆடுகளுமாகய

நாங்கள்உம்ைமஎன்ெறன்ைறக்கும்புகழுேவாம்;
தைலமுைறதைலமுைறயாகஉமதுதுதையச்ெசால்லிவருேவாம்.

சங்கீதம் 80
எடூத் என்னும் வாத்தயத்தல் வாச க்க இராகத்தைலவனுக்கு ஒப்புவக்கப்பட்ட
ஆசாபன்பாடல்.
1இஸ்ரேவலின்ேமய்ப்பேர,
ேயாேசப்ைபஆட்டுமந்ைதையப்ேபால் நடத்துகறவேர,
ெசவெகாடும்; ேகருபீன்கள்மத்தயல்தங்குகறவேர, ப ரகாச யும்.
2 எப்ப ராயீம் ெபன்யமீன் மனாேச என்பவர்களுக்கு முன்பாக, நீர் உமது

வல்லைமையஎழுப்ப ,
எங்கைளக்காப்பாற்றவந்தருளும்.
3ேதவேன, எங்கைளத்தருப்ப க்ெகாண்டுவாரும்,
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உமதுமுகத்ைதப் ப ரகாச க்கச்ெசய்யும்,
அப்ெபாழுதுஇரட்ச க்கப்படுேவாம்.
4ேசைனகளின் ேதவனாகயெயேகாவாேவ,
உமதுமக்களின்வண்ணப்பத்த ற்குவ ேராதமாக நீர்
எதுவைரக்கும் ேகாபங்ெகாள்வீர்.
5கண்ணீராகயஅப்பத்ைதஅவர்களுக்குஉணவாகவும்,
மிகுதயானகண்ணீைரேயஅவர்களுக்குப்பானமாகவும்ெகாடுத்தீர்.
6எங்களுைடயஅயலாருக்குஎங்கைளவழக்காகைவக்க றீர்;
எங்களுைடயஎத ரிகள்எங்கைளக் ேகலிெசய்க றார்கள்.
7ேசைனகளின் ேதவேன, எங்கைளத்தருப்ப க்ெகாண்டுவாரும்,
உமதுமுகத்ைதப் ப ரகாச க்கச்ெசய்யும்,
அப்ெபாழுதுஇரட்ச க்கப்படுேவாம்.
8நீர் எக ப்தலிருந்துஒருத ராட்ைசக்ெகாடிையக்ெகாண்டுவந்து,
ேதசங்கைளத்துரத்தவ ட்டு,அைதநாட்டினீர்.
9அதற்குஇடத்ைதஆயத்தப்படுத்தனீர்;
அதுேவரூன்ற , ேதசெமங்கும்படர்ந்தது.
10 அதன் நழலால் மைலகளும் அதன் கைளகளால் உயர்ந்து வளர்ந்த

ேகதுருக்களும்மூடப்பட்டது.
11அதுதன்னுைடயெகாடிகைளக்மத்தயதைரக் கடல்வைரக்கும்,
தன்னுைடயகைளகைளஆறுவைரக்கும்படரவ ட்டது.
12இப்ெபாழுேதாவழிநடக்க றஅைனவரும்அைதப் பற க்கும்படியாக,
அதன்அைடப்புகைளஏன்தகர்த்துப்ேபாட்டீர்?
13காட்டுப்பன்ற அைதஉழுதுேபாடுக றது,
ெவளியன்மிருகங்கள்அைதேமய்ந்துேபாடுக றது.
14 ேசைனகளின் ேதவேன, தரும்ப வாரும், வானத்தலிருந்து

கண்ேணாக்க ப்பார்த்து,
இந்தத்த ராட்ைசச்ெசடிையவ சாரித்தருளும்;
15உம்முைடயவலதுகரம்ஊன்றயெகாடிையயும்,
உமக்குநீர் த டப்படுத்தனகைளையயும்பாதுகாத்தருளும்.
16அதுெநருப்பால்சுடப்பட்டும்ெவட்டப்பட்டும் ேபானது;
உம்முைடயமுகத்தன்பயமுறுத்தலால்அழிந்துேபாக றார்கள்.
17உமதுகரம்உமதுவலதுபக்கத்துமனிதன்மீதலும்,
உமக்குநீர் த டப்படுத்தனமனிதகுமாரன்மீதலும்இருப்பதாக.
18அப்ெபாழுதுஉம்ைமவ ட்டுப் பன்வாங்கமாட்ேடாம்;
எங்கைளஉய ர்ப்பயும்,அப்ெபாழுதுஉமதுெபயைரத்ெதாழுதுெகாள்ளுேவாம்.
19ேசைனகளின் ேதவனாகயெயேகாவாேவ,
எங்கைளத்தருப்ப க்ெகாண்டுவாரும்;
உமதுமுகத்ைதப் ப ரகாச க்கச்ெசய்யும்,
அப்ெபாழுதுஇரட்ச க்கப்படுேவாம்.

சங்கீதம் 81
க த்தீத் என்னும் இைசக்கருவைய வாச க்கும் இராகத் தைலவனுக்கு ஆசாப்
அளித்த பாடல்.
1நம்முைடயெபலனாகய ேதவைனக்ெகம்பீரமாகப் பாடி,
யாக்ேகாபன்ேதவைனக்குறத்துஆர்ப்பரியுங்கள்.
2தம்புருவாச த்து,வீைணையயும்இனியஓைசயானசுரமண்டலத்ைதயும்எடுத்து,
பாட்டு பாடுங்கள்.
3மாதப்ப றப்பலும், நயமித்தகாலத்தலும்,
நம்முைடயபண்டிைகநாட்களிலும், எக்காளம்ஊதுங்கள்.
4இதுஇஸ்ரேவலுக்குப்ஆைணயும்,
யாக்ேகாபன்ேதவன்வதத்தகட்டைளயுமாகஇருக்க றது.
5நாம்அறயாதெமாழிையக்ேகட்ட எக ப்துேதசத்ைதவ ட்டுப் புறப்படும்ேபாது,
இைதேயாேசப்ப ேல சாட்ச யாக ஏற்படுத்தனார்.
6அவனுைடயேதாைளச்சுைமக்குவலக்க ேனன்;
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அவனுைடயைககள்கூைடக்குவடுவக்கப்பட்டது.
7ெநருக்கத்த ேலநீகூப்ப ட்டாய், நான்உன்ைனத்தப்புவத்ேதன்;
இடிமுழக்கம்உண்டாகும்மைறவ டத்தலிருந்துஉனக்குஉத்த ரவுஅருளிேனன்;
ேமரிபாவன்தண்ணீர்கள்அருகல்உன்ைனச்ேசாத த்துஅற ந்ேதன். (ேசலா)
8என்னுைடயமக்கேள ேகள்,உனக்குச் சாட்ச ய ட்டுச்ெசால்லுேவன்;
இஸ்ரேவேல, நீ எனக்குச்ெசவெகாடுத்தால்நலமாகஇருக்கும்.
9உனக்குள்ேவறுேதவன்உண்டாயருக்கேவண்டாம்;
அந்நய ேதவைனநீவணங்கவும் ேவண்டாம்.
10 உன்ைன எக ப்து ேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்த உன்னுைடய ேதவனாகய

ெயேகாவா நாேன;
உன்னுைடயவாையவ ரிவாகத் த ற, நான்அைதந ரப்புேவன்.
11என்னுைடயமக்கேளா என்னுைடயசத்தத்த ற்குச்ெசவெகாடுக்கவல்ைல;
இஸ்ரேவல்என்ைனவரும்பவல்ைல.
12ஆைகயால்அவர்கைளஅவர்கள்இருதயத்தன்கடினத்தற்குவ ட்டுவ ட்ேடன்;
தங்களுைடயேயாசைனகளின்படிேய நடந்தார்கள்.
13ஆ, என்னுைடயமக்கள்எனக்குச்ெசவெகாடுத்து,
இஸ்ரேவல்என்னுைடயவழிகளில் நடந்தால் நலமாகஇருக்கும்!
14நான்சீக்க ரத்தல்அவர்களுைடயஎத ராளிகைளத்தாழ்த்த ,
என்னுைடயைகையஅவர்கள்எத ரிகளுக்குவ ேராதமாகத் தருப்புேவன்.
15 அப்ெபாழுது ெயேகாவாைவப் பைகக்க றவர்கள் அவருக்கு வஞ்சகம் ேபச

அடங்குவார்கள்;
அவர்களுைடயகாலம்என்ெறன்ைறக்கும்இருக்கும்.
16ெசழுைமயானேகாதுைமயனால்அவர்களுக்குஉணவளிப்பார்;
கன்மைலயன்ேதனினால்உன்ைனத்தருப்தயாக்குேவன்.

சங்கீதம் 82
ஆசாபன்பாடல்.
1ேதவசைபய ேல ேதவன்எழுந்தருளியருக்க றார்;
ெதய்வங்களின்நடுவ ேலஅவர் நயாயம்வ சாரிக்க றார்.
2எதுவைரக்கும்நீங்கள்அநயாயத்தீர்ப்புச்ெசய்து,
துன்மார்க்கர்களுக்குமுகதாட்சணியம்ெசய்வீர்கள். (ேசலா)
3ஏைழக்கும்த க்கற்றபள்ைளக்கும்நயாயஞ்ெசய்து,
சறுைமப்பட்டவனுக்கும்த க்கற்றவனுக்கும்நீத ெசய்யுங்கள்.
4பலவீனைனயும்எளியவைனயும்வடுவத்து,
துன்மார்க்கர்களின்ைகக்குஅவர்கைளத்தப்புவயுங்கள்.
5அறயாமலும்உணராமலும்இருக்கறார்கள்,
இருளிேல நடக்க றார்கள்; ேதசத்தன்அஸ்தபாரங்கெளல்லாம்அைசக றது.
6நீங்கள்ெதய்வங்கள்என்றும்,
நீங்கெளல்ேலாரும் உன்னதமான ேதவனுைடய மக்கள் என்றும் நான்

ெசால்லியருந்ேதன்.
7ஆனாலும்நீங்கள்மனிதர்கைளப்ேபாலச்ெசத்து,
உலகப்ப ரபுக்களில்ஒருவைனப்ேபாலவழுந்துேபாவீர்கள்.
8ேதவேன, எழுந்தருளும்,பூமிக்குநயாயத்தீர்ப்புச் ெசய்யும்;
நீேர எல்லா ேதசங்கைளயும்சுதந்தரமாகக்ெகாண்டிருப்பவர்.

சங்கீதம் 83
ஆசாபன்பாடல்.
1ேதவேன,மவுனமாகஇருக்கேவண்டாம்,
ேபசாமல்இருக்கேவண்டாம்; ேதவேன,சும்மாயருக்க ேவண்டாம்.
2இேதா,உம்முைடயஎத ரிகள்ெகாந்தளித்து,
உம்முைடயபைகஞர்தைலையஉயர்த்துகறார்கள்.
3உமதுமக்களுக்குவேராதமாக சத ெசய்ய ேயாச த்து,
உமதுமைறவல்இருக்கறவர்களுக்குவேராதமாகஆேலாசைனெசய்க றார்கள்.
4அவர்கள்இனிஒரு ேதசமாகஇல்லாமலும்,
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இஸ்ரேவலின்ெபயர்இனி நைனக்கப்படாமலும் ேபாவதற்காக,
அவர்கைளஅழிப்ேபாம்வாருங்கள்என்கறார்கள்.
5இப்படி, ஏேதாமின்கூடாரத்தார்களும்,
இஸ்மேவலர்களும், ேமாவாப யர்களும்,ஆகாரியர்களும்,
6ேகபாலர்களும்,அம்ேமானியர்களும்,அமேலக்கயர்களும்,
தீருவன்குடிமக்கேளாடுகூடியெபலிஸ்தர்களும்,
7ஒேர மனேதாடுமுடிெவடுத்துஆேலாசைனெசய்து,
உமக்குவ ேராதமாகஒப்பந்தம்ெசய்துெகாண்டிருக்க றார்கள்.
8அசீரியர்களும்அவர்கேளாேடகூடக்கலந்து,
ேலாத்தன்சந்தத களுக்குபலமானார்கள். (ேசலா)
9மீதயானியர்களுக்குச்ெசய்ததுேபாலவும்,
கீேசான்என்னும்ஆற்றன்அருகல்எந்ேதாரிேலஅழிக்கப்பட்டு,
10நலத்த ற்குஎருவாய்ப்ேபானசெசரா,
யாபீன்என்பவர்களுக்குச்ெசய்ததுேபாலவும்,அவர்களுக்குச்ெசய்யும்.
11அவர்கைளயும்அவர்கள்அத பத கைளயும்ஓேரபுக்கும் ேசபுக்கும்,
அவர்கள்ப ரபுக்கைளெயல்லாம் ேசபாவுக்கும் சல்முனாவுக்கும் சமமாக்கும்.
12 ேதவனுைடய வாசஸ்தலங்கைள எங்களுக்குச் சுதந்தரமாக நாங்கள்

கட்டிக்ெகாள்ேவாம் என்றுெசால்லுகறார்கேள.
13என்ேதவேன,அவர்கைளச்சுழல்காற்றன்புழுதக்கும்,
காற்றுமுகத்தல்பறக்கும்துரும்புக்கும் சமமாக்கும்.
14ெநருப்பு காட்ைடக்ெகாளுத்துவதுேபாலவும்,
அக்கனிஜூவாைலகள்மைலகைளஎரிப்பது ேபாலவும்,
15நீர்உமதுபுயலினாேலஅவர்கைளத்ெதாடர்ந்து,
உமதுெபருங்காற்றனாேலஅவர்கைளக்கலங்கச்ெசய்யும்.
16ெயேகாவாேவ,அவர்கள்உமதுெபயைரத் ேதடும்படிக்கு,
அவர்கள்முகங்கைளஅவமானத்தாேலமூடும்.
17ேயேகாவா என்னும்ெபயைரஉைடய ேதவேன
நீர் ஒருவேர பூமியைனத்தன்ேமலும் உன்னதமான ேதவன் என்று மனிதர்கள்

உணரும்படி,
18அவர்கள்என்ைறக்கும்ெவட்க க் கலங்க ,
அவமானமைடந்துஅழிந்துேபாவார்களாக.

சங்கீதம் 84
கீத்த த் என்னும் வாத்தயத்தல் இைசக்கும் இராகத் தைலவனுக்குக் ேகாராகன்
குடும்பம்அளித்தஒருதுத ப் பாடல்.
1ேசைனகளின்ெயேகாவாேவ,
உமதுவாசஸ்தலங்கள்எவ்வளவுஇன்பமானைவகள்!
2என்னுைடயஆத்துமா ெயேகாவாவுைடயஆலயமுற்றங்களின்ேமல் வாஞ்ைசயும்

ஆவலுமாகஇருக்க றது;
என்னுைடய இருதயமும் என்னுைடய சரீரமும் உயருள்ள ேதவைன ேநாக்க க்

ெகம்பீர சத்தமிடுக றது.
3என்னுைடய ராஜாவும்என்ேதவனுமாகய ேசைனகளின்ெயேகாவாேவ,
உம்முைடயபீடங்களின்அருகல்அைடக்கலான்குருவக்குவீடும்,
தைகவலான்குருவக்குத்தன்னுைடயகுஞ்சுகைளைவக்கும்கூடும்கைடத்தேத.
4உம்முைடயவீட்டில்தங்க இருக்க றவர்கள்பாக்கயவான்கள்;
அவர்கள்எப்ெபாழுதும்உம்ைமத்துத த்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள் (ேசலா)
5உம்மிேலெபலன்ெகாள்ளுகறமனிதனும்,
தங்களுைடய இருதயங்களில் ெசவ்ைவயான வழிகைளக்

ெகாண்டிருக்க றவர்களும்பாக்கயவான்கள்.
6 அழுைகயன் பள்ளத்தாக்ைக உருவ நடந்து அைத நீரூற்றாக்க க்

ெகாள்ளுகறார்கள்;
மைழயும்குளங்கைளந ரப்பும்.
7அவர்கள்பலத்தன்ேமல்பலம்அைடந்து,
சீேயானிேல ேதவசந்ந தயல்வந்துகாணப்படுவார்கள்.
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8ேசைனகளின் ேதவனாகயெயேகாவாேவ,
என்னுைடயவண்ணப்பத்ைதக் ேகளும்;
யாக்ேகாபன்ேதவேன,ெசவெகாடும். (ேசலா)
9எங்கள்ேகடகமாக ய ேதவேன, கண்ேணாக்கமாகஇரும்;
நீர்அப ேஷகம்ெசய்தவரின்முகத்ைதப் பாரும்.
10ஆயரம் நாைளவ டஉமதுமுற்றங்களில்ெசல்லும்ஒேர நாள்நல்லது;
துன்மார்க்கர்களின்கூடாரங்களில் தங்கயருப்பைதவ ட
என் ேதவனுைடய ஆலயத்தன் வாசற்படியல் காத்தருப்பைதேய

ெதரிந்துெகாள்ளுேவன்.
11ேதவனாகயெயேகாவாசூரியனும்ேகடகமுமானவர்;
ெயேகாவா கருைபையயும்மகைமையயும்அருளுவார்;
உத்தமமாக நடக்க றவர்களுக்குநன்ைமையவழங்காமல்இருக்கமாட்டார்.
12ேசைனகளின்ெயேகாவாேவ,
உம்ைமநம்பயருக்க றமனிதன்பாக்கயவான்.

சங்கீதம் 85
ேகாராகன்குடும்பம்இராகத் தைலவனுக்குஅளித்ததுத ப் பாடல்.
1ெயேகாவாேவ,உமதுேதசத்தன்ேமல்ப ரியம்ைவத்து,
யாக்ேகாபன்சைறயருப்ைபத்தருப்பனீர்.
2உமதுமக்களின்அக்க ரமத்ைதமன்னித்து,
அவர்கள்பாவத்ைதெயல்லாம்மூடினீர். (ேசலா)
3உமதுஉக்க ரத்ைதெயல்லாம்அடக்க க்ெகாண்டு,
உமதுேகாபத்தன்எரிச்சைலவ ட்டுத்தரும்பனீர்.
4எங்கள்இரட்ச ப்பன்ேதவேன,
நீர் எங்கைளத்தருப்ப க்ெகாண்டுவாரும்,
எங்கள்ேமலுள்ளஉமதுேகாபத்ைதஆறச்ெசய்யும்.
5என்ைறக்கும்எங்கள்ேமல் ேகாபமாகஇருப்பீேரா?
தைலமுைறதைலமுைறயாகஉமதுேகாபத்ைதநீடித்தருக்கச்ெசய்வீேரா?
6உமதுமக்கள்உம்மில் மக ழ்ந்தருக்கும்படி
நீர் எங்கைளத்தரும்பஉய ர்ப்ப க்கமாட்டீேரா?
7ெயேகாவாேவ,உமதுகருைபையஎங்களுக்குக்காண்பத்து,
உமதுஇரட்ச ப்ைபஎங்களுக்குஅருளிச்ெசய்யும்.
8கர்த்தராக ய ேதவன்ெசால்வைதக் ேகட்ேபன்;
அவர்தம்முைடயமக்களுக்கும்
தம்முைடயபரிசுத்தவான்களுக்கும்சமாதானம்கூறுவார்;
அவர்கேளா மத ேகட்டுக்குத்தரும்பாமலிருப்பார்களாக.
9நம்முைடய ேதசத்தல்மகைமதங்கயருக்கும்படி,
அவருைடயஇரட்ச ப்புஅவருக்குப் பயந்தவர்களுக்குச் சமீபமாயருக்க றது.
10கருைபயும், சத்தயமும்ஒன்ைறெயான்றுசந்த க்கும்,
நீதயும் சமாதானமும்ஒன்ைறெயான்றுமுத்தஞ்ெசய்யும்.
11சத்தயம்பூமியலிருந்துமுைளக்கும்,
நீத வானத்தலிருந்துகீேழ பார்க்கும்.
12ெயேகாவா நன்ைமயானைதத்தருவார்;
நம்முைடய ேதசமும்தன்னுைடயபலைனக்ெகாடுக்கும்.
13நீத அவருக்குமுன்னாகச்ெசன்று,
அவருைடயஅடிச்சுவடுகளின்வழிய ேலநம்ைமநறுத்தும்.

சங்கீதம் 86
தாவீதன்ெஜபம்.
1ெயேகாவாேவ,உமதுெசவையச் சாய்த்து,
என்னுைடயவண்ணப்பத்ைதக் ேகட்டருளும்;
நான்ஏழ்ைமயும்ஒடுக்கப்பட்டவனுமாகஇருக்க ேறன்.
2என்னுைடயஆத்துமாைவக்காத்தருளும்,
நான்பக்தயுள்ளவன்;
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என்ேதவேன,உம்ைமநம்பயருக்க றஉமதுஅடிேயைனநீர்இரட்ச யும்.
3ஆண்டவேர, எனக்குஇரங்கும், நாள்ேதாறும்உம்ைமேநாக்க க்கூப்படுக ேறன்.
4உமதுஅடிேயனுைடயஆத்துமாைவமக ழ்ச்ச யாக்கும்;
ஆண்டவேர,உம்மிடத்தல்என்னுைடயஆத்துமாைவஉயர்த்துக ேறன்.
5ஆண்டவேர, நீர் நல்லவரும்,மன்னிக்க றவரும்,
உம்ைம ேநாக்க க் கூப்படுகற எல்ேலார்ேமலும் கருைப மிகுந்தவருமாக

இருக்க றீர்.
6ெயேகாவாேவ, என்னுைடயெஜபத்த ற்குச்ெசவெகாடுத்து,
என்னுைடயவண்ணப்பங்களின் சத்தத்ைதத்கவனியும்.
7நான்துயரப்படுக ற நாளில்உம்ைம ேநாக்க க்கூப்படுேவன்;
நீர் என்ைனக்ேகட்டருளுவீர்.
8ஆண்டவேர,ெதய்வங்களுக்குள்ேளஉமக்குஇைணயுமில்ைல;
உம்முைடயெசயல்களுக்குஒப்புமில்ைல.
9ஆண்டவேர, நீர்உண்டாக்கனஎல்லா ேதசங்களும்வந்து,
உமக்குமுன்பாகப் பணிந்து,உமதுெபயைரமகைமப்படுத்துவார்கள்.
10 ேதவேன நீர் மகத்துவமுள்ளவரும் அத சயங்கைளச் ெசய்க றவருமாக

இருக்க றீர்;
நீர்ஒருவேர ேதவன்.
11ெயேகாவாேவ,உமதுவழிையஎனக்குப் ேபாத யும்,
நான்உமதுசத்தயத்த ேலநடப்ேபன்;
நான் உமது ெபயருக்குப் பயந்தருக்கும்படி என்னுைடய இருதயத்ைத

ஒருமுகப்படுத்தும்.
12என்ேதவனாகயஆண்டவேர;
உம்ைமஎன்னுைடயமுழுஇருதயத்ேதாடும்துத த்து,
உமதுெபயைர என்ெறன்ைறக்கும்மகைமப்படுத்துேவன்.
13நீர் எனக்குப் பாராட்டினஉமதுகருைபெபரியது;
என்னுைடயஆத்துமாைவத்தாழ்ந்த பாதாளத்த ற்குத்தப்புவ த்தீர்.
14ேதவேன,அகங்காரிகள் எனக்குவ ேராதமாக எழும்புக றார்கள்,
ெகாடுைமக்காரராக ய கூட்டத்தார்கள் என்னுைடய உயைர வாங்கத்

ேதடுக றார்கள்,
உம்ைமத்தங்களுக்குமுன்பாக நறுத்த பார்க்காமலிருக்கறார்கள்.
15ஆனாலும்ஆண்டவேர, நீர் மனவுருக்கமும்,
இரக்கமும், நீடியெபாறுைமயும்,பூரணகருைபயும்,
சத்தயமுமுள்ளேதவன்.
16என்ேமல் ேநாக்கமாக , எனக்குஇரங்கும்;
உமதுவல்லைமையஉமதுஅடியானுக்குஅருளி,
உமதுஅடியாளின்மகைனக்காப்பாற்றும்.
17ெயேகாவாேவ, நீர் எனக்குத்துைணெசய்து
என்ைனத்ேதற்றுகறைதஎன்னுைடயபைகஞர்கண்டுெவட்கப்படும்படிக்கு,
எனக்குஅநுகூலமாகஒருஅைடயாளத்ைதக்காண்பத்தருளும்.

சங்கீதம் 87
ேகாராகன்மகன்களுைடயபாடல்.
1அவர்அஸ்தபாரம் பரிசுத்த மைலகளில்இருக்க றது.
2ெயேகாவாயாக்ேகாபன்தங்குமிடங்கள்எல்லாவற்ைறவ ட
சீேயானின்வாசல்களில் ப ரியமாகஇருக்க றார்.
3ேதவனுைடயநகரேம! உன்ைனக்குறத்துமகைமயானவேசஷங்கள்ேபசப்படும்.

(ேசலா)
4 என்ைன அறந்தவர்களுக்குள்ேள ராகாைபயும் பாப ேலாைனயும் குறத்துப்

ேபசுேவன்;
இேதா,ெபலிஸ்தயர்களிலும், தீரியர்களிலும்,
எத்த ேயாப்ப யர்களிலுங்கூட,இன்னான்அங்ேக ப றந்தான்என்றும்;
5 சீேயாைனக் குறத்து, இன்னான் இன்னான் அத ேல ப றந்தாெனன்றும்

ெசால்லப்படும்;
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உன்னதமானேதவன்தாேமஅைதஉறுத ப்படுத்துவார்.
6ெயேகாவா மக்கைளப்ெபயெரழுதும்ேபாது,
இன்னான்அத ேலப றந்தான்என்றுஅவர்கைளக்கணக்ெகடுப்பார். (ேசலா)
7எங்களுைடயஊற்றுகெளல்லாம்உன்னில்இருக்க றதுஎன்று
பாடுவாரும்ஆடுவாரும்ஒன்றாகெசால்லுவார்கள்.

சங்கீதம் 88
ேகாராகன் குடும்பம் இராகத் தைலவனுக்குஅளித்த துத ப் பாடல். இது ேவதைன
தரும்ஒரு ேநாையப் பற்றயது. இது எஸ்ராகயனாகய ஏமானின் மஸ்கீல் என்னும்
ஒருபாடல்.
1என்னுைடயஇரட்ச ப்பன்ேதவனாகயெயேகாவாேவ,
இரவும்பகலும்உம்ைமேநாக்க க்கூப்படுக ேறன்.
2என்வண்ணப்பம்உமதுசமுகத்தல்வருவதாக;
என்னுைடயகூப்படுதலுக்குஉமதுெசவையச் சாய்த்தருளும்.
3என்னுைடயஆத்துமாதுக்கத்தால்நைறந்தருக்க றது;
என்னுைடயஉய ர் பாதாளத்த ற்குஅருகல்வந்தருக்க றது.
4நான்குழியல்இறங்குகறவர்கேளாடுநைனக்கப்பட்டு,
ெபலனற்றமனிதைனப்ேபாலஆேனன்.
5மரித்தவர்களில்ஒருவைனப்ேபால்தள்ளப்பட்டிருக்க ேறன்;
நீர்இனி ஒருேபாதும்நைனயாதபடி,
உமதுைகயால்அறுக்கப்பட்டுேபாய்க்கல்லைறகளிேலக டக்க றவர்கைளப்ேபாலாேனன்.
6என்ைனப்பாதாளக்குழியலும்இருளிலும்ஆழங்களிலும்ைவத்தீர்.
7உம்முைடய ேகாபம் என்ைனஅமிழ்த்துகறது;
உம்முைடயஅைலகள்எல்லாவற்றனாலும்என்ைனவருத்தப்படுத்துகறீர். (ேசலா)
8எனக்குஅறமுகமானவர்கைளஎனக்குத்தூரமாகவலக்க ,
அவர்களுக்குஎன்ைனஅருவருப்பாக்கனீர்;
நான்ெவளிேயறமுடியாதபடிஅைடபட்டிருக்க ேறன்.
9துக்கத்தனால்என்னுைடயகண்ெதாய்ந்துேபானது;
ெயேகாவாேவ,அநுதனமும்நான்உம்ைமேநாக்க க்கூப்ப ட்டு,
உமக்குேநராக என்னுைடயைககைளவ ரிக்க ேறன்.
10இறந்தவர்களுக்குஅத சயங்கைளச்ெசய்வீேரா?
ெசத்துப்ேபானவீரர்கள்எழுந்துஉம்ைமத்துத ப்பார்கேளா? (ேசலா)
11கல்லைறக்குழியல்உமதுகருைபயும்,
அழிவல்உமதுஉண்ைமயும்வவரிக்கப்படுேமா?
12இருளில்உமதுஅத சயங்களும்,மறதயன்பூமியல்உமது
நீதயும்அறயப்படுேமா?
13நாேனாெயேகாவாேவ,உம்ைமேநாக்க க்கூப்படுக ேறன்;
காைலய ேலஎன்னுைடயவண்ணப்பம்உமக்குமுன்பாகவரும்.
14ெயேகாவாேவ, ஏன்என்னுைடயஆத்துமாைவத்தள்ளிவடுக றீர்?
ஏன்உமதுமுகத்ைதஎனக்குமைறக்க றீர்?
15 சறுவயதுமுதல் நான் பாத க்கப்பட்டவனும் இறந்துேபாக றவனுமாக

இருக்க ேறன்;
உம்மால்வரும்த கல்கள்என்ேமல்சுமந்தருக்க றது,
நான்மனங்கலங்குக ேறன்.
16உம்முைடயஎரிச்சல்கள்என்ேமல்புரண்டுேபாக றது;
உம்முைடயபயங்கரங்கள்என்ைனஅழிக்க றது.
17அைவகள்நாள்ேதாறும்தண்ணீைரப்ேபால்என்ைனச்சூழ்ந்து,
ஒன்றாக என்ைனவைளந்துெகாள்ளுகறது.
18நண்பைனயும்ேதாழைனயும்எனக்குத்தூரமாகவலக்கனீர்;
எனக்குஅறமுகமானவர்கள்மைறந்துேபானார்கள்.

சங்கீதம் 89
எஸ்ரானாகயஏத்தானின்மஸ்கீல்என்னும்ேபாதக பாடல்.
1ெயேகாவாவன்கருைபகைளஎன்ெறன்ைறக்கும்பாடுேவன்;
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உமது உண்ைமையத் தைலமுைற தைலமுைறயாக என்னுைடய வாயனால்
அறவப்ேபன்.

2கருைபஎன்ெறன்ைறக்கும்உறுத ப்பட்டிருக்கும்;
உமதுஉண்ைமையவானங்களிேல நறுவுவீர் என்ேறன்.
3என்னால்ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவேனாடுஉடன்படிக்ைகெசய்து,
என்னுைடயஊழியனாகயதாவீைத ேநாக்க :
4என்ெறன்ைறக்கும்உன்னுைடயசந்ததையநைலநறுத்த ,
தைலமுைற தைலமுைறயாக உன்னுைடய சங்காசனத்ைத நறுவுேவன் என்று

ஆைணயட்ேடன்என்றீர். (ேசலா)
5ெயேகாவாேவ,வானங்கள்உம்முைடயஅத சயங்கைளத்துத க்கும்,
பரிசுத்தவான்களின் சைபய ேலஉம்முைடயஉண்ைமயும்வளங்கும்.
6வானத்தல்ெயேகாவாவுக்குசமமானவர்யார்?
பலவான்களின்மகன்களில்ெயேகாவாவுக்குஒப்பானவர்யார்?
7 ேதவன் பரிசுத்தவான்களுைடய ஆேலாசைனச் சைபயல் மிகவும்

பயப்படத்தக்கவர்,
தம்ைமச்சூழ்ந்தருக்க றஅைனவராலும்பயப்படத்தக்கவர்.
8ேசைனகளின் ேதவனாகயெயேகாவாேவ,
உம்ைமப்ேபாலவல்லைமயுள்ளெயேகாவாயார்?
உம்முைடயஉண்ைமஉம்ைமச்சூழ்ந்தருக்க றது.
9ேதவேனநீர் கடலின்ெபருைமையஆளுகறவர்;
அதன்அைலகள்எழும்பும்ேபாதுஅைவகைளஅடங்கச்ெசய்க றீர்.
10நீர் ராகாைப*ெவட்டப்பட்டஒருவைனப்ேபால்ெநாறுக்கனீர்;
உமதுவல்லைமயானகரத்தனால்உம்முைடயஎத ரிகைளச் ச தறடித்தீர்.
11வானங்கள்உம்முைடயது,பூமியும்உம்முைடயது,
பூேலாகத்ைதயும்அதலுள்ளஎல்ேலாைரயும்
நீேரஅஸ்த பாரப்படுத்தனீர்.
12வடக்ைகயும்ெதற்ைகயும்நீர்உண்டாக்கனீர்;
தாேபாரும் † எர்ேமானும்‡உம்முைடயெபயர்வளங்கக்ெகம்பீரிக்கும்.
13உமக்குவல்லைமயுள்ளைகஇருக்கறது;
உம்முைடயைகபராக்க ரமமுள்ளது;
உம்முைடயவலதுைகஉன்னதமானது.
14நீதயும் நயாயமும்உம்முைடய சங்காசனத்தன்ஆதாரம்;
கருைபயும் சத்தயமும்உமக்குமுன்பாக நடக்கும்.
15ெகம்பீரசத்தத்ைதஅறயும்மக்கள்பாக்கயமுள்ளவர்கள்;
ெயேகாவாேவ,அவர்கள்உம்முைடயமுகத்தன்ெவளிச்சத்தல்நடப்பார்கள்.
16அவர்கள்உம்முைடயெபயரில் நாள்ேதாறும் சந்ேதாஷப்பட்டு,
உம்முைடயநீதயால்உயர்ந்தருப்பார்கள்.
17நீேரஅவர்களுைடயபலத்தன்மகைமயாகஇருக்க றீர்;
உம்முைடயதயவனால்எங்களுைடயெகாம்புஉயரும்.
18ெயேகாவாவால்எங்களுைடயேகடகமும்,
இஸ்ரேவலின்பரிசுத்தரால் எங்களுைடய ராஜாவும்உண்டு.
19அப்ெபாழுதுநீர்உம்முைடயபக்தனுக்குத்தரிசனமாக :
உதவெசய்யக்கூடியசக்தையஒருவல்லைமயுள்ளவன்ேமல்ைவத்து,
மக்களில்ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவைனஉயர்த்த ேனன்.
20என்னுைடயஊழியனாகயதாவீைதக்கண்டுபடித்ேதன்;
என்னுைடயபரிசுத்தைதலத்தனால்அவைனஅப ேஷகம்ெசய்ேதன்.
21என்னுைடயைகஅவேனாடுஉறுதயாகஇருக்கும்;
என்னுைடயைகஅவைனப்பலப்படுத்தும்.
22எத ரி அவைனெநருக்குவதல்ைல;

* சங்கீதம் 89:10 89:10 ராகாப் ஒரு கற்பைனயான கடல் ப ராணி. ேயாபு 9:13, 26:12, ஏசாயா 51:9 87:4. ல்
குற ப்ப டப்பட்ட ராகாப் புராணக் கைதகளிகளின் கடல் பாம்பு ஆகும் † சங்கீதம் 89:12 89:12 தாேபார்
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இருக்கறது. இதன்உயரம் 8,940அடிகளாகும்
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துன்மார்க்கமானமகன்அவைனஒடுக்குவதல்ைல.
23அவனுைடயஎத ரிகைளஅவனுக்குமுன்பாகெநாறுக்க ,
அவைனப்பைகக்க றவர்கைளெவட்டுேவன்.
24என்னுைடயஉண்ைமயும்என்னுைடயகருைபயும்அவேனாடுஇருக்கும்;
என்னுைடயெபயரினால்அவன்ெகாம்புஉயரும்.
25அவனுைடயைகையமத்தயதைரக் கடலின்ேமலும்,
அவனுைடயவலதுைகையஆறுகள்ேமலும்ஆளும்படிைவப்ேபன்.
26அவன்என்ைனேநாக்க :
நீர் என்னுைடய ப தா, என் ேதவன், என்னுைடய இரட்ச ப்பன் கன்மைலெயன்று

ெசால்லுவான்.
27நான்அவைனஎனக்குமுதலில்பறந்தவனும்,
பூமியன் ராஜாக்கைளவ டமகாஉயர்ந்தவனுமாக்குேவன்.
28என்னுைடயகருைபையஎன்ெறன்ைறக்கும்அவனுக்காகக் காப்ேபன்;
என்னுைடயஉடன்படிக்ைகஅவனுக்காகஉறுத ப்படுத்தப்படும்.
29அவன்சந்தத என்ெறன்ைறக்கும்நைலத்தருக்கவும்,
அவன்ராஜாசனம்வானங்களுள்ளவைரநைலநற்கவும்ெசய்ேவன்.
30அவனுைடயபள்ைளகள்என்னுைடயநயாயங்களின்படி நடக்காமல்,
என்னுைடயேவதத்ைதவ ட்டுவலக ;
31என்னுைடய கட்டைளகைளக்ைகக்ெகாள்ளாமல் என்னுைடய நயமங்கைள மீற

நடந்தால்;
32அவர்களுைடயமீறுதைலசாட்ைடயனாலும்,
அவர்களுைடயஅக்க ரமத்ைதவாைதகளினாலும்தண்டிப்ேபன்.
33ஆனாலும்என்னுைடயகருைபையஅவைனவட்டுவலக்காமலும்,
என்னுைடயஉண்ைமயல்மீறாமலும்இருப்ேபன்.
34என்னுைடயஉடன்படிக்ைகையமீறாமலும்,
என்னுைடயஉதடுகள்ெசான்னைதமாற்றாமலும்இருப்ேபன்.
35ஒருமுைறஎன்னுைடயபரிசுத்தத்தன்ேபரில்ஆைணயட்ேடன்,
தாவீத ற்குநான்ெபாய்ெசால்லமாட்ேடன்.
36அவனுைடயசந்தத என்ெறன்ைறக்கும்இருக்கும்;
அவனுைடயசங்காசனம்சூரியைனப்ேபாலஎனக்குமுன்பாக நைலநற்கும்.
37சந்த ரைனப்ேபாலஅதுஎன்ெறன்ைறக்கும்உறுதயாயும்,
வானத்துச் சாட்சையப்ேபால்உண்ைமயாயும்இருக்கும்என்றுெசான்னீர். (ேசலா)
38ஆனாலும்நீர் எங்கைளெவறுத்துத்தள்ளிவ ட்டீர்;
நீர்அப ேஷகம்ெசய்துைவத்தவன்ேமல்கடுங்ேகாபமானீர்.
39உமதுஅடியானுடன்நீர்ெசய்தஉடன்படிக்ைகையஒழித்துவ ட்டு,
அவனுைடயக ரீடத்ைதத்தைரய ேலதள்ளிஅவமானப்படுத்தனீர்.
40அவனுைடயமதல்கைளெயல்லாம் தகர்த்துப்ேபாட்டு,
அவனுைடயபாதுகாப்பானஇடங்கைளப்பாழாக்கனீர்.
41வழிநடக்க றஅைனவரும்அவைனக்ெகாள்ைளயடுகறார்கள்;
தன்னுைடயஅயலாருக்குந ந்ைதயானான்.
42அவனுைடயஎத ரிகளின்வலதுைகையநீர்உயர்த்த ,
அவனுைடயவ ேராத கள்அைனவரும்சந்ேதாஷக்கும்படிெசய்தீர்.
43அவனுைடயவாளின்கூர்ைமையமழுங்கச்ெசய்து,
அவைனயுத்தத்தல்ந ற்காதபடிெசய்தீர்.
44அவனுைடயமகைமையஇல்லாமல்ேபாகச்ெசய்து,
அவனுைடயசங்காசனத்ைதத்தைரய ேலதள்ளினீர்.
45அவனுைடயவாலிபநாட்கைளக்குறுக்க ,
அவைனெவட்கத்தால்மூடினீர். (ேசலா)
46எதுவைரக்கும்,ெயேகாவாேவ! நீர் என்ைறக்கும்மைறந்தருப்பீேரா?
உமதுேகாபம்அக்கனிையப்ேபால எரியுேமா?
47என்னுைடயஉய ர் எவ்வளவுநைலயற்றதுஎன்பைதநைனத்தருளும்;
மனிதர்கள்அைனவைரயும்வீணாகபைடக்கேவண்டியெதன்ன?
48மரணத்ைதக்காணாமல்உய ேராடுஇருப்பவன்யார்?
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தன்னுைடய ஆத்துமாைவப் பாதாள வல்லைமக்கு வலக்கவடுகறவன் யார்?
(ேசலா)

49ஆண்டவேர, நீர் தாவீத ற்குஉம்முைடயஉண்ைமையக்ெகாண்டு
சத்தயம்ெசய்தஉமதுஆரம்பநாட்களின்கருைபகள்எங்ேக?
50ஆண்டவேர,உம்முைடயஎத ரிகள்உம்முைடயஊழியக்காரர்கைளயும்,
நீர்அப ேஷகம்ெசய்தவனின்காலடிகைளயும்ந ந்த க்க றபடியனால்,
51ெயேகாவாேவ,உமதுஅடியார் சுமக்கும்ந ந்ைதையயும்,
வலுைமயானமக்கள்எல்ேலாராலும்நான்என்னுைடயமடியல்சுமக்கும்
என்னுைடயந ந்ைதையயும்நைனத்தருளும்.
52ெயேகாவாவுக்குஎன்ெறன்ைறக்கும்நன்ற உண்டாகட்டும்.
ஆெமன். ஆெமன்.

சங்கீதம் 90
ேதவனுைடயமனிதனாகய ேமாேசயன்ெஜபம்.
1ஆண்டவேர, ேதவேனநீர் தைலமுைறதைலமுைறயாக
எங்களுக்குஅைடக்கலமானவர்.
2மைலகள்ேதான்றுமுன்பும்,
நீர் பூமிையயும்,உலகத்ைதயும்உருவாக்குமுன்னும்,
நீேரஅநாதயாய் என்ெறன்ைறக்கும் ேதவனாகஇருக்க றீர்.
3நீர் மனிதர்கைளத்தூளாக்க ,
மனித சந்தத கைள, தரும்புங்கள்என்கறீர்.
4உமதுபார்ைவக்குஆய ரம்வருடங்கள்
ேநற்றுக்கழிந்த நாள்ேபாலவும்இரவுேவைளேபாலவும்இருக்க றது.
5அவர்கைளெவள்ளம்ேபால்அடித்துக்ெகாண்டுேபாக றீர்;
தூக்கத்த ற்குஒப்பாகஇருக்க றார்கள்;
காைலய ேலமுைளக்கற புல்லுக்குஒப்பாகஇருக்க றார்கள்.
6அதுகாைலய ேலமுைளத்துப்பூத்து,
மாைலய ேலஅறுக்கப்பட்டுஉலர்ந்துேபாகும்.

7நாங்கள்உமதுேகாபத்தனால்அழிந்து
உமதுகடுங்ேகாபத்தனால்கலங்க ப்ேபாக ேறாம்.
8எங்களுைடயஅக்க ரமங்கைளஉமக்குமுன்பாகவும்,
எங்களுைடய மைறவான பாவங்கைள உமது முகத்தன் ெவளிச்சத்தலும்

நறுத்தனீர்.
9எங்களுைடயநாட்கெளல்லாம்உமதுேகாபத்தால் ேபாய்வ ட்டது;
ஒருகைதையப்ேபால்எங்கள்வருடங்கைளக்கழித்துப்ேபாட்ேடாம்.
10எங்களுைடயஆயுள்நாட்கள்எழுபதுவருடங்கள்,
ெபலத்தன்மிகுதயால்எண்பதுவருடங்களாகஇருந்தாலும்,
அதன்ேமன்ைமயானதுவருத்தமும் சஞ்சலமுேம;
அதுசீக்கரமாகக் கடந்து ேபாக றது. நாங்களும்பறந்துேபாக ேறாம்.
11உமதுேகாபத்தன்வல்லைமையயும்,
உமக்குப் பயப்படக்கூடிய வதமாக உமது கடுங்ேகாபத்ைதயும்

அற ந்துெகாள்க றவன்யார்?
12நாங்கள்ஞானஇருதயமுள்ளவர்களாகும்படி,
எங்களுைடயநாட்கைளஎண்ணும்அறைவஎங்களுக்குப் ேபாத த்தருளும்.
13ெயேகாவாேவ, தரும்பவாரும், எதுவைரக்கும் ேகாபமாகஇருப்பீர்?
உமதுஅடியார்களுக்காகப் பரிதப யும்.
14நாங்கள்எங்களுைடயவாழ்நாட்கெளல்லாம் சந்ேதாஷத்துமகழும்படி,
காைலய ேலஎங்கைளஉமதுகருைபயால்தருப்தயாக்கும்.
15ேதவேனநீர் எங்கைளசறுைமப்படுத்தயநாட்களுக்கும்,
நாங்கள் துன்பத்ைதக் கண்ட வருடங்களுக்கும் இைணயாக எங்கைள

மக ழ்ச்ச யாக்கும்.
16உமதுெசயல்கள்உமதுஊழியக்காரர்களுக்கும்,
உமதுமகைமஅவர்களுைடயபள்ைளகளுக்கும்வளங்குவதாக.
17எங்களுைடயேதவனாகயஆண்டவரின்ப ரியம் எங்கள்ேமல்இருப்பதாக;
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எங்களுைடயைககளின்ெசயல்கைளஎங்களிடத்தல்உறுத ப்படுத்தும்;
ஆம், எங்களுைடய ைககளின் ெசயல்கைள எங்களிடத்தல்

உறுத ப்படுத்தயருளும்.

சங்கீதம் 91
1உன்னதமானேதவனுைடயமைறவல்இருக்கறவன்
சர்வவல்லவருைடயந ழலில்தங்குவான்.
2நான்ெயேகாவாைவேநாக்க :
நீர் என்னுைடயஅைடக்கலம்,
என்னுைடயேகாட்ைட, என்ேதவன்,
நான்நம்பயருக்க றவர் என்றுெசால்லுேவன்.
3அவர்உன்ைனேவடனுைடயகண்ணிக்கும்,
பாழாக்கும்ெகாள்ைளேநாய்க்கும்தப்புவ ப்பார்.
4அவர்தமதுச றகுகளாேலஉன்ைனமூடுவார்;
அவர்இறக்ைககளின்கீேழஅைடக்கலம்புகுவாய்;
அவருைடய சத்தயம்உனக்குெபரிய கவசமும், ேகடகமுமாகும்.
5இரவல்உண்டாகும்பயங்கரத்த ற்கும், பகலில்பறக்கும்அம்ப ற்கும்,
6இருளில் நடமாடும்ெகாள்ைளேநாய்க்கும்,
மத்தயானத்தல்பாழாக்கும்வயாத களுக்கும்பயப்படாமல்இருப்பாய்.
7உன்னுைடயபக்கத்தல்ஆய ரம்ேபரும்,
உன்னுைடயவலதுபுறத்தல்பத்தாய ரம்ேபரும்வழுந்தாலும்,
அதுஉன்ைனஅணுகாது.
8உன்கண்களால்மட்டும் நீ அைதப் பார்த்து, துன்மார்க்கர்களுக்குவரும் பலைனக்

காண்பாய்.
9எனக்குஅைடக்கலமாகஇருக்க றஉன்னதமானேதவனாகயெயேகாவாைவ
உனக்குஅைடக்கலமாகக்ெகாண்டாய்.
10ஆைகயால்ெபால்லாப்புஉனக்குேநரிடாது,
வாைதஉன்னுைடயகூடாரத்ைதஅணுகாது.
11உன்னுைடயவழிகளிெலல்லாம்உன்ைனக்காக்கும்படி,
உனக்காகத் தம்முைடயதூதர்களுக்குக்கட்டைளயடுவார்.
12உன்னுைடயபாதம் கல்லில்இடறாதபடிக்கு
அவர்கள்உன்ைனத்தங்களுைடயைககளில் ஏந்த க்ெகாண்டுேபாவார்கள்.
13சங்கத்தன்ேமலும்வ ரியன்பாம்பன்ேமலும்நீ நடந்து,
பாலசங்கத்ைதயும்வலுசர்ப்பத்ைதயும்மித த்துப்ேபாடுவாய்.
14அவன்என்னிடத்தல்வாஞ்ைசயாகஇருக்க றபடியால்அவைனவடுவப்ேபன்;
என்னுைடயெபயைரஅவன்அறந்தருக்க றபடியால்
அவைனஉயர்ந்தஅைடக்கலத்த ேலைவப்ேபன்.
15அவன்என்ைனேநாக்க க்கூப்படுவான்,
நான்அவனுக்குமறுஉத்த ரவுஅருளிச்ெசய்ேவன்;
ஆபத்தல்நாேனஅவேனாடுஇருந்து,அவைனத்தப்புவத்து,
அவைனக்கனப்படுத்துேவன்.
16நீடித்த நாட்களால்அவைனத்தருப்தயாக்க ,
என்னுைடயஇரட்ச ப்ைபஅவனுக்குக்காண்பப்ேபன்.

சங்கீதம் 92
ஓய்வுநாளின்பாடல்.
1ெயேகாவாைவதுத ப்பதும்,உன்னதமானேதவேன,
உமதுநாமத்ைதப் புகழ்ந்துபாடுவதும்,
2பத்துநரம்புவீைணயனாலும், தம்புருவனாலும்,
தயானத்ேதாடுவாச க்கும்சுரமண்டலத்தனாலும்,
3காைலய ேலஉமதுகருைபையயும்,
இரவ ேலஉமதுசத்தயத்ைதயும்அறவப்பதும்நலமாகஇருக்கும்.
4ெயேகாவாேவ,உமதுெசயல்களால்என்ைனமகழ்ச்ச யாக்கனீர்,
உமதுகரத்தன்ெசயல்களுக்காகஆனந்த சத்தமிடுேவன்.
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5ெயேகாவாேவ,உமதுெசயல்கள்எவ்வளவுமகத்துவமானைவகள்!
உமதுேயாசைனகள்மகாஆழமானைவகள்.
6மிருககுணமுள்ளமனிதன்அைதஅறயமாட்டான்;
மூடன்அைதஉணரமாட்டான்.
7துன்மார்க்கர்கள்புல்ைலப்ேபாேலதைழத்து,
அக்க ரமக்காரர்கள்அைனவரும்ெசழிக்கும்ேபாது,
அதுஅவர்கள்என்ெறன்ைறக்கும்அழிந்துேபாவதற்ேக ஏதுவாகும்.
8ெயேகாவாேவ, நீர் என்ெறன்ைறக்கும்உன்னதமானவராகஇருக்க றீர்.
9ெயேகாவாேவ,உமதுஎத ரிகள்அழிவார்கள்;
உமது எத ரிகள் அழிந்ேதேபாவார்கள்; எல்லா அக்க ரமக்காரர்களும்

ச தறப்பட்டுேபாவார்கள்.
10என்னுைடயெகாம்ைபக்காண்டாமிருகத்தன்ெகாம்ைபப்ேபாலஉயர்த்துவீர்;
புதுஎண்ெணயால்அப ேஷகம்ெசய்யப்படுக ேறன்.
11என்னுைடயஎத ரிகளுக்குேநரிடுவைதஎன்னுைடயகண்காணும்;
எனக்குவ ேராதமாக எழும்புக றதுன்மார்க்கர்களுக்கு
ேநரிடுவைதஎன்னுைடயகாது ேகட்கும்.
12நீத மான்பைனையப்ேபால்ெசழித்து,
லீபேனானிலுள்ளேகதுருைவப்ேபால்வளருவான்.
13ெயேகாவாவுைடயஆலயத்த ேலநடப்பட்டவர்கள்
எங்களுைடயேதவனுைடயமுற்றங்களில்ெசழித்தருப்பார்கள்.
14ெயேகாவாஉத்தமெரன்றும்,
என்னுைடயகன்மைலயாகயஅவரிடத்தல்
அநீதயல்ைலெயன்றும்,வளங்கச்ெசய்யும்படி,
15அவர்கள்முத ர்வயதலும்கனிதந்து,
புஷ்டியும்பசுைமயுமாகஇருப்பார்கள்.

சங்கீதம் 93
1ெயேகாவாஆளுைகெசய்க றார்,
மாட்சைமையஅணிந்துெகாண்டிருக்க றார்;ெயேகாவாவல்லைமையஅணிந்து,
அவர்அைதவார்க்கச்ைசயாகக் கட்டிக்ெகாண்டிருக்க றார்;
ஆதலால்உலகம்அைசயாதபடி நைலெபற்றருக்க றது.
2உமதுசங்காசனம்ஆரம்பம்முதல்உறுதயானது;
நீர் என்ெறன்றும்இருக்கறீர்.
3ெயேகாவாேவ, நத கள்எழும்பன;
நத கள்இைரச்சலிட்டுஎழும்பன;
நத கள்அைலத ரண்டுஎழும்பன.
4த ரளானதண்ணீர்களின்இைரச்சைலவ ட,
கடலின் வலிைமயான அைலகைளவ ட, ெயேகாவா உன்னதத்த ேல

வல்லைமயுள்ளவர்.
5உமதுசாட்ச கள்மிகவும்உண்ைமயுள்ளைவகள்;
ெயேகாவாேவ, பரிசுத்தமானதுந ரந்தர நாளாக
உமதுஆலயத்தன்அலங்காரமாகஇருக்க றது.

சங்கீதம் 94
1நீதையச் சரிக்கட்டுக ற ேதவனாகயெயேகாவாேவ,
நீதையச் சரிக்கட்டுக ற ேதவேன, ப ரகாச யும்.
2பூமியன்நயாயாத பத ேய,
நீர் எழுந்து,ெபருைமக்காரர்களுக்குப்பதலளியும்.
3ெயேகாவாேவ,துன்மார்க்கர்கள்எதுவைரக்கும்மக ழ்ந்து,
எதுவைரக்கும் சந்ேதாஷமாகஇருப்பார்கள்?
4எதுவைரக்கும்அக்க ரமக்காரர்கள்அைனவரும்வாயாடி,
கடினமாகப் ேபச ,ெபருைமபாராட்டுவார்கள்?
5ெயேகாவாேவ,அவர்கள்உமதுமக்கைளெநாறுக்க ,
உமதுசுதந்தரத்ைதஒடுக்குகறார்கள்.
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6வதைவையயும்அந்நயைனயும்ெகான்று,
த க்கற்ற பள்ைளகைளக்ெகாைலெசய்து:
7ெயேகாவா பார்க்கமாட்டார்,
யாக்ேகாபன்ேதவன்கவனிக்கமாட்டார் என்றுெசால்லுகறார்கள்.
8மக்களில்மிருககுணமுள்ளவர்கேள,உணர்வைடயுங்கள்;
மூடர்கேள, எப்ெபாழுதுபுத்த மான்களாவீர்கள்?
9காைதஉண்டாக்கனவர் ேகட்கமாட்டாேரா?
கண்ைணஉருவாக்கனவர் காணமாட்டாேரா?
10ேதசங்கைளத்தண்டிக்க றவர் கடிந்துெகாள்ளமாட்டாேரா?
மனிதனுக்குஅறைவப் ேபாத க்க றவர்அறயமாட்டாேரா?
11மனிதனுைடய ேயாசைனகள்வீெணன்றுெயேகாவாஅற ந்தருக்க றார்.
12ெயேகாவாேவ,துன்மார்க்கனுக்குக்குழிெவட்டப்படும்வைரக்கும்,
நீர் தீங்குநாட்களில்அமர்ந்தருக்கச்ெசய்து,
13தண்டித்து,உம்முைடய ேவதத்ைதக்ெகாண்டு
ேபாத க்க றமனிதன்பாக்கயவான்.
14ெயேகாவா தம்முைடயமக்கைளத்தள்ளிவ டாமலும்,
தம்முைடயசுதந்தரத்ைதக்ைகவ டாமலும்இருப்பார்.
15நயாயம் நீதயனிடமாகத் தரும்பும்;
ெசம்ைமயானஇருதயத்தார்கள்அைனவரும்அைதப் பன்பற்றுவார்கள்.
16துன்மார்க்கர்களுக்குவேராதமாக
எனதுசார்பாக எழும்புக றவன்யார்?
அக்க ரமக்காரர்களுக்குவேராதமாக எனதுசார்பாக ந ற்பவன்யார்?
17ெயேகாவா எனக்குத்துைணயாகஇல்லாவ ட்டால்,
என்னுைடயஆத்துமா சீக்க ரமாக மவுனத்தல்தங்கயருக்கும்.
18என்னுைடயகால் சறுக்குகறதுஎன்றுநான்ெசால்லும்ேபாது,
ெயேகாவாேவ,உமதுகருைபஎன்ைனத்தாங்குகறது.
19என்னுைடயஉள்ளத்தல்கவைலகள்ெபருகும்ேபாது,
உம்முைடயஆறுதல்கள்என்ஆத்துமாைவத் ேதற்றுகறது.
20 தீைமையக் கட்டைளயனால் ப றப்ப க்க ற துன்மார்க்கனுைடயஆட்ச உம்ேமாடு

இைசந்தருக்குேமா?
21அவர்கள்நீத மானுைடயஆத்துமாவுக்குவ ேராதமாகக்கூட்டங்கூடி,
குற்றமில்லாதஇரத்தத்ைதக்குற்றப்படுத்துகறார்கள்.
22ெயேகாவாேவா எனக்குஅைடக்கலமும்,
என்ேதவன்நான்நம்பயருக்க றகன்மைலயுமாகஇருக்க றார்.
23அவர்களுைடயஅக்க ரமத்ைதஅவர்கள்ேமல்தருப்ப ,
அவர்களுைடயெபால்லாப்பனால்அவர்கைளஅழிப்பார்;
நம்முைடய ேதவனாகயெயேகாவாேவஅவர்கைளஅழிப்பார்.

சங்கீதம் 95
1ெயேகாவாைவக்ெகம்பீரமாகப் பாடி,
நம்முைடயஇரட்சணியக் கன்மைலையப்புகழ்ந்துபாடக்கடேவாம்வாருங்கள்.
2துதத்தலுடேனஅவர் சந்ந த க்குமுன்பாகவந்து,
பாடல்களால்அவைரஆர்ப்பரித்துப் பாடுேவாம்.
3 ெயேகாவாேவ மகா ேதவனும், எல்லா ெதய்வங்களுக்கும் மகாராஜனுமாக

இருக்க றார்.
4பூமியன்ஆழங்கள்அவருைடயைகயல்இருக்கறது;
மைலகளின்உயரங்களும்அவருைடயைவகள்.
5கடல்அவருைடயது,அவேரஅைதஉண்டாக்கனார்;
காய்ந்த தைரையயும்அவருைடயகரம்உருவாக்கனது.
6நம்ைமஉண்டாக்கனெயேகாவாவுக்குமுன்பாக
நாம் பணிந்துகுனிந்துமுழங்காற்படியடுேவாம்வாருங்கள்.
7அவர் நம்முைடய ேதவன்;
நாம்அவர் ேமய்ச்சலின்மக்களும்,
அவர்ைகக்குள்ளானஆடுகளுமாேம.
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8இன்றுஅவருைடய சத்தத்ைதக் ேகட்பீர்கெளன்றால்,
வனாந்த ரத்தல் ேகாபம்மூட்டினேபாதும் ேசாதைனநாளிலும்நடந்ததுேபால,
உங்களுைடயஇருதயத்ைதக்கடினப்படுத்தாமலிருங்கள்.
9அங்ேகஉங்களுைடயமுற்ப தாக்கள்என்ைனச்ேசாத த்து,
என்ைனப்பரீட்ைச பார்த்து, என்னுைடயெசயல்கைளயும்கண்டார்கள்.
10நாற்பதுவருடங்களாக நான்அந்தச் சந்ததயன்ேமல் ேகாபமாகஇருந்து,
அவர்கள்வழுவப்ேபாக றஇருதயமுள்ளமக்கெளன்றும்,
என்னுைடயவழிகைளஅறயாதவர்கெளன்றும்ெசால்லி,
11என்னுைடயஇைளப்பாறுதலில்அவர்கள்நுைழவதல்ைலெயன்று,
என்னுைடயேகாபத்த ேலஆைணயட்ேடன்.

சங்கீதம் 96
1ெயேகாவாவுக்குப் புதுப்பாட்ைடப் பாடுங்கள்;
பூமியன்குடிகேள, எல்ேலாரும்ெயேகாவாைவப்பாடுங்கள்.
2ெயேகாவாைவப்பாடி,அவருைடயெபயருக்குநன்ற ெசால்லி,
நாளுக்குநாள்அவருைடயஇரட்ச ப்ைபச் சுவ ேசஷமாகஅறவயுங்கள்.
3ேதசங்களுக்குள்அவருைடயமகைமையயும்,
எல்லா மக்களுக்குள்ளும் அவருைடய அத சயங்கைளயும் வவரித்துச்

ெசால்லுங்கள்.
4ெயேகாவாெபரியவரும்,மிகவும்துத க்கப்படத்தக்கவருமாகஇருக்க றார்;
எல்லாெதய்வங்களிலும்பயப்படத்தக்கவர்அவேர.
5எல்லா மக்களுைடயெதய்வங்களும்வக்க ரகங்கள்தாேன;
ெயேகாவாேவாவானங்கைளஉண்டாக்கனவர்.
6மகைமயும், ேமன்ைமயும்அவர் சமுகத்தல்இருக்கறது,
வல்லைமயும்மகத்துவமும்அவர் பரிசுத்தஸ்தலத்தலுள்ளது.
7மக்களின்வம்சங்கேள,
ெயேகாவாவுக்குமகைமையயும்வல்லைமையயும்ெசலுத்துங்கள்,
கர்த்தருக்ேகஅைதச்ெசலுத்துங்கள்.
8ெயேகாவாவுக்குஅவருைடயெபயருக்குரிய மகைமையச்ெசலுத்த ,
காணிக்ைககைளக்ெகாண்டுவந்து,அவருைடயமுற்றங்களில்நுைழயுங்கள்.
9பரிசுத்தஅலங்காரத்துடேனெயேகாவாைவெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்;
பூமியல்உள்ளவர்கேள,
நீங்கள்அைனவரும்அவருக்குமுன்பாக நடுங்குங்கள்.
10ெயேகாவா ராஜரிகம்ெசய்க றார்,
ஆைகயால்உலகம்அைசயாதபடிஉறுத ப்பட்டிருக்கும்.
அவர் மக்கைள ந தானமாக நயாயந்தீர்ப்பார் என்று ேதசங்களுக்குள்ேள

ெசால்லுங்கள்.
11வானங்கள்மக ழ்ந்து,பூமி பூரிப்பாக ,
கடலும்அதன்நைறவும்முழங்குவதாக.
12நாடும்அதலுள்ளஅைனத்தும்மக ழ்வதாக;
அப்ெபாழுதுெயேகாவாவுக்குமுன்பாக காட்டுமரங்கெளல்லாம்ெகம்பீரிக்கும்.
13அவர்வருகறார்,அவர்பூமிையநயாயந்தீர்க்கவருகறார்;
அவர்உலகத்ைதநீத ேயாடும்,
மக்கைளச் சத்தயத்ேதாடும் நயாயந்தீர்ப்பார்.

சங்கீதம் 97
1ெயேகாவா ராஜரிகம்ெசய்க றார்;பூமி பூரிப்பாக ,
த ரளானதீவுகள்மக ழட்டும்.
2ேமகமும்மந்தாரமும்அவைரச்சூழ்ந்தருக்க றது;
நீதயும் நயாயமும்அவருைடய சங்காசனத்தன்ஆதாரம்.
3ெநருப்புஅவருக்குமுன்ெசன்று,
சுற்றலும்இருக்கறஅவருைடயஎத ரிகைளச்சுட்ெடரிக்க றது.
4அவருைடயமின்னல்கள்பூமிையப் ப ரகாச ப்ப த்தது;
பூமிஅைதக்கண்டுஅத ர்ந்தது.
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5ெயேகாவாவன்ப ரசன்னத்தனால்மைலகள்ெமழுகுேபாலஉருகனது,
சர்வபூமியனுைடயஆண்டவரின்ப ரசன்னத்தனாேலேயஉருக ப்ேபானது.
6வானங்கள்அவருைடயநீதையெவளிப்படுத்துகறது;
எல்லா மக்களும்அவருைடயமகைமையக்காண்கறார்கள்.
7சைலகைளவணங்க ,
வக்க ரகங்கைளப்பற்ற ப் ெபருைமபாராட்டுக ற அைனவரும் ெவட்கப்பட்டுப்

ேபாவார்களாக;
ெதய்வங்கேள, நீங்கெளல்ேலாரும்அவைரத்ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.
8சீேயான்ேகட்டுமக ழ்ந்தது;ெயேகாவாேவ,
உம்முைடயநயாயத்தீர்ப்புகளினால்யூதாவன்மகள்கள்சந்ேதாஷப்பட்டார்கள்.
9ெயேகாவாேவ,பூமிஅைனத்தற்கும்
நீர்உன்னதமானேதவன்; எல்லாெதய்வங்களிலும்நீேர மிகவும்உயர்ந்தவர்.
10ெயேகாவாவல்அன்புகூருகறவர்கேள, தீைமையெவறுத்துவடுங்கள்;
அவர்தம்முைடயபரிசுத்தவான்களின்ஆத்துமாக்கைளக்காப்பாற்ற ,
துன்மார்க்கர்களின்ைகக்குஅவர்கைளத்தப்புவக்க றார்.
11நீத மானுக்காகெவளிச்சமும்,
ெசம்ைமயானஇருதயமுள்ளவர்களுக்காக மக ழ்ச்ச யும்வைதக்கப்பட்டிருக்க றது.
12நீத மான்கேள,ெயேகாவாவுக்குள்மக ழ்ந்து,
அவருைடயபரிசுத்தத்தன்நைனவுகூருதைலக்ெகாண்டாடுங்கள்.

சங்கீதம் 98
பாடல்.
1ெயேகாவாவுக்குப் புதுப்பாட்ைடப் பாடுங்கள்;
அவர்அத சயங்கைளச்ெசய்தருக்க றார்;
அவருைடயவலதுகரமும்,
அவருைடயபரிசுத்த கரமும்,ெவற்றையஉண்டாக்கனது.
2ெயேகாவா தமதுஇரட்ச ப்ைபெவளிப்படுத்த ,
தமதுநீதையேதசங்களுைடயகண்களுக்குமுன்பாகவளங்கச்ெசய்தார்.
3 அவர் இஸ்ரேவல் குடும்பத்துக்காகத் தமது கருைபையயும் உண்ைமையயும்

நைனவுகூர்ந்தார்;
பூமியன்எல்ைலகெளல்லாம் நமதுேதவனுைடயெவற்றையக்கண்டது.
4பூமியல்உள்ளவர்கேள, நீங்கெளல்ேலாரும்
ெயேகாவாைவ ேநாக்க ஆனந்தமாக ஆர்ப்பரியுங்கள்; முழக்கமிட்டுக்

ெகம்பீரமாகப் பாடுங்கள்.
5சுரமண்டலத்தால்ெயேகாவாைவப்புகழ்ந்துபாடுங்கள்,
சுரமண்டலத்தாலும்பாடலின்சத்தத்தாலும்அவைரப் புகழ்ந்துபாடுங்கள்.
6ெயேகாவாவாகய ராஜாவன்சமுகத்தல்பூரிைககளாலும்
எக்காள சத்தத்தாலும்ஆனந்தமாகஆர்ப்பரியுங்கள்.
7கடலும்அதன்நைறவும்,பூமியும்அதல்உள்ளவர்களும்முழங்குவதாக.
8ெயேகாவாவுக்குமுன்பாகஆறுகள்ைகதட்டி,
மைலகள்ஒன்றாகெகம்பீரித்துப் பாடட்டும்.
9அவர்பூமிையநயாயந்தீர்க்கவருகறார்;
உலகத்ைதநீத ேயாடும்
மக்கைளந தானத்ேதாடும் நயாயந்தீர்ப்பார்.

சங்கீதம் 99
1ெயேகாவா ராஜரிகம்ெசய்க றார்,
மக்கள்தத்தளிப்பார்களாக;
அவர் ேகருபீன்களின்மத்தயல்அமர்ந்தருக்க றார்,
பூமிஅைசவதாக.
2ெயேகாவா சீேயானில்ெபரியவர்,
அவர் எல்லா மக்கள்ேமலும்உயர்ந்தவர்.
3மகத்துவமும்பயங்கரமுமானஉமதுெபயைரஅவர்கள்துத ப்பார்களாக;
அதுபரிசுத்தமுள்ளது.
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4ராஜாவன்வல்லைமநீதயல்ப ரியப்படுக றது,
ேதவேனநீர் ந யாயத்ைதநைலநறுத்துகறீர்;
நீர்யாக்ேகாபல்நயாயமும்நீதயும்ெசய்க றீர்.
5நம்முைடய ேதவனாகயெயேகாவாைவஉயர்த்த ,
அவர் பாதத்ைதப் பணியுங்கள்;
அவர் பரிசுத்தமுள்ளவர்.
6அவருைடயஆசாரியர்களில் ேமாேசயும்ஆேரானும்,
அவர்ெபயைரப்பற்ற க்கூப்படுகறவர்களில் சாமுேவலும்,
ெயேகாவாைவேநாக்க க்கூப்ப ட்டார்கள்;
அவர்அவர்களுக்குமறுஉத்த ரவுஅருளினார்.
7ேமகத்தூணிலிருந்துஅவர்கேளாடு ேபசனார்;
அவர்கள்அவருைடய சாட்ச ப்ப ரமாணங்கைளயும்
அவர் தங்களுக்குக்ெகாடுத்த கட்டைளையயும்ைகக்ெகாண்டார்கள்.
8எங்களுைடய ேதவனாகயெயேகாவாேவ,
நீர்அவர்களுக்குஉத்த ரவுெகாடுத்தீர்;
நீர்அவர்கள்ெசயல்களுக்காக நீத சரிக்கட்டினேபாதலும்,
அவர்களுக்குமன்னிக்க ற ேதவனாகஇருந்தீர்.
9நம்முைடய ேதவனாகயெயேகாவாைவஉயர்த்த ,
அவருைடயபரிசுத்த மைலக்குேநராகப் பணியுங்கள்;
நம்முைடய ேதவனாகயெயேகாவா பரிசுத்தமுள்ளவர்.

சங்கீதம் 100
நன்ற ப்பாடல்.
1பூமியல்உள்ளவர்கேள, எல்ேலாரும்ெயேகாவாைவக்ெகம்பீரமாகப் பாடுங்கள்.
2மக ழ்ச்ச ேயாடுெயேகாவாவுக்குஆராதைனெசய்து,
ஆனந்தசத்தத்ேதாடுஅவர்முன்பாகவாருங்கள்.
3ெயேகாவாேவ ேதவெனன்றுஅறயுங்கள்;
நாம்அல்ல,அவேர நம்ைமஉண்டாக்கனார்;
நாம்அவர்மக்களும்,அவர் ேமய்ச்சலின்ஆடுகளுமாகஇருக்க ேறாம்.
4அவர் வாசல்களில் துத ேயாடும், அவர் முற்றங்களில் புகழ்ச்ச ேயாடும் நுைழந்து,

அவைரத்துத த்து,
அவருைடயெபயருக்குநன்றெசலுத்துங்கள்.
5ெயேகாவா நல்லவர்,அவருைடயகருைபஎன்ெறன்ைறக்கும்,
அவருைடயஉண்ைமதைலமுைறதைலமுைறக்கும்உள்ளது.

சங்கீதம் 101
தாவீதன்பாடல்.
1இரக்கத்ைதயும், நயாயத்ைதயும்குறத்துப் பாடுேவன்;
ெயேகாவாேவ,உம்ைமபுகழ்ந்துபாடுேவன்.
2உத்தமமானவழிய ேல ேநர்ைமயாக நடப்ேபன்;
எப்ெபாழுதுஎன்னிடத்தல்வருவீர்!
என்னுைடயவீட்டிேலஉத்தமஇருதயத்ேதாடு நடந்துெகாள்ளுேவன்.
3தீங்கானகாரியத்ைதஎன்னுைடயகண்முன்ைவக்கமாட்ேடன்;
வழி வலகுகறவர்களின்ெசயல்கைளெவறுக்க ேறன்;
அதுஎன்ைனப்பற்றாது.
4மாறுபாடானமக்கள்என்ைனவட்டுவலகேவண்டும்;
ெபால்லாதவைனஏற்கமாட்ேடன்.
5ப றைனஇரகசயமாகஅவதூறுெசய்க றவைனஅழிப்ேபன்;
ெபருைமக் கண்ணைனயும் தமிர்ப டித்த மனப்பான்ைம உள்ளவைனயும்

ெபாறுக்கமாட்ேடன்.
6 ேதசத்தல் உண்ைமயானவர்கள் என்ேனாடு குடியருக்கும்படி என்னுைடய

கண்கள்அவர்கள்ேமல் ேநாக்கமாகஇருக்கும்;
உத்தமமானவழியல்நடக்க றவன்எனக்குஊழியம்ெசய்வான்.
7கபடுெசய்க றவன்என்னுைடயவீட்டுக்குள்இருப்பதல்ைல;
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ெபாய்ெசால்லுகறவன்என்னுைடயகண்முன்நைலப்பதல்ைல.
8 அக்க ரமக்காரர்கள் ஒருவரும் ெயேகாவாவுைடய நகரத்தல் இல்லாதபடி ேவர்

அறுக்கப்பட்டுேபாக,
ேதசத்தலுள்ளஅக்க ரமக்காரர்கள்அைனவைரயும்அத காலேமஅழிப்ேபன்.
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துயரப்படுக றவன் துக்கத்தல் மூழ்க ெயேகாவாவ டத்தல் தன் மனேவதைனைய
ெதரியப்படுத்தும்வண்ணப்பம்.
1ெயேகாவாேவ, என்னுைடயவண்ணப்பத்ைதக் ேகளும்;
என்னுைடயெஜபம்உம்மிடத்தல் ேசர்வதாக.
2என்னுைடயஆபத்துநாளிேலஉமதுமுகத்ைதஎனக்குமைறக்காமல்இரும்;
உமதுெசவையஎன்னிடத்தல் சாயும்;
நான்கூப்படுகற நாளிேல எனக்குவைரவாக பதல்ெசால்லும்.
3என்னுைடயநாட்கள்புைகையப்ேபால்ஒழிந்தது;
என்னுைடயஎலும்புகள்ஒருெகாள்ளிையப்ேபால் எரிந்தது.
4என்னுைடயஇருதயம்புல்ைலப்ேபால்ெவட்டப்பட்டுஉலர்ந்தது;
என்னுைடயஆகாரத்ைதச் சாப்ப ட மறந்ேதன்.
5 என்னுைடய ெபருமூச்சன் சத்தத்தனால், என்னுைடய எலும்புகள் என்னுைடய

சரீரத்ேதாடுஒட்டிக்ெகாள்ளுகறது.
6வனாந்தர நாைரக்குஒப்பாேனன்;
பாழானஇடங்களில் தங்கும்ஆந்ைதையப் ேபாலாேனன்.
7 நான் தூக்கம் இல்லாமல் வீட்டின்ேமல் தனித்தருக்கும் குருவையப்ேபால

இருக்க ேறன்.
8நாள்ேதாறும்என்னுைடயஎத ரிகள்என்ைனநந்த க்க றார்கள்;
என்ேமல்மூர்க்கெவறெகாண்டவர்கள்எனக்குவ ேராதமாகச் சாபம்இடுகறார்கள்.
9நீர் என்ைனஉயரத்தூக்க , கீேழத் தள்ளினீர்,
உமதுேகாபத்த ற்கும், கடுங்ேகாபத்த ற்கும்உள்ளாேனன்.
10ஆதலால், நான்சாம்பைலஅப்பமாகச் சாப்ப ட்டு,
என்னுைடயபானங்கைளக்கண்ணீேராடுகலக்க ேறன்.
11என்னுைடயஆயுசுநாட்கள் சாய்ந்துேபாக ற ந ழைலப்ேபாலிருக்க றது;
புல்ைலப்ேபால்உலர்ந்துேபாக ேறன்.
12ெயேகாவாவாகயநீேரா என்ெறன்ைறக்கும்இருக்கறீர்;
உம்முைடயெபயரின் புகழ்தைலமுைறதைலமுைறயாக ந ற்கும்.
13ேதவேனநீர் எழுந்தருளி சீேயானுக்குஇரங்குவீர்;
அதற்குதயவுெசய்யும்காலமும்,அதற்காகக்குற த்த ேநரமும்வந்தது.
14உம்முைடயஊழியக்காரர்கள்அதன்கல்லுகள்ேமல்வாஞ்ைசைவத்து,
அதன்மண்ணுக்குப்பரிதப க்க றார்கள்.
15ெயேகாவா சீேயாைனக்கட்டி, தமதுமகைமயல்ெவளிப்படுவார்.
16த க்கற்றவர்களுைடயெஜபத்ைதஅலட்சயம்ெசய்யாமல்,
அவர்கள்வண்ணப்பத்ைதஅங்கீகரிப்பார்.
17அப்ெபாழுதுேதசங்கள்ெயேகாவாவுைடயெபயருக்கும்,
பூமியலுள்ளராஜாக்கெளல்ேலாரும்உம்முைடயமகைமக்கும்பயப்படுவார்கள்.
18பன்சந்தத க்காகஇதுஎழுதப்படும்;
உருவாக்கப்படும்மக்கள்ெயேகாவாைவதுத ப்பார்கள்.
19ெயேகாவா கட்டுண்டவர்களின்ெபருமூச்ைசக் ேகட்கவும்,
ெகாைலக்குநயமிக்கப்பட்டவர்கைளவடுதைலயாக்கவும்,
20தம்முைடயஉயர்ந்த பரிசுத்தஸ்தலத்தலிருந்துபார்த்து,
வானங்களிலிருந்துபூமியன்ேமல்கண்ேணாக்கமானார்.
21 ெயேகாவாவுக்கு ஆராதைனெசய்ய, மக்களும் ராஜ்ஜியங்களும் ஒன்றாகக்

கூடிக்ெகாள்ளும்ேபாது,
22சீேயானில்ெயேகாவாவுைடயெபயைரயும்,
எருசேலமில்அவருைடயதுதையயும்பைறசாற்றுவார்கள்.
23பாத வயதல்என்னுைடயெபலைனஅவர்ஒடுக்க ,
என்னுைடயநாட்கைளக்குறுகச்ெசய்தார்.
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24அப்ெபாழுது நான்: என் ேதவேன, பாத வயதல் என்ைன எடுத்துக்ெகாள்ளாமல்
இரும்;

உம்முைடயவருடங்கள்தைலமுைறதைலமுைறயாகஇருக்கும்.
25நீர்ஆரம்பத்த ேலபூமிையஅஸ்தபாரப்படுத்தனீர்;
வானங்கள்உம்முைடயகரத்தன்ெசயல்களாகஇருக்க றது.
26 அைவகள் அழிந்துேபாகும், நீேரா நைலத்தருப்பீர்; அைவகெளல்லாம்

ஆைடையப்ேபால் பழைமயாகப்ேபாகும்;
அைவகைளஒருசால்ைவையப்ேபால்மாற்றுவீர்,அப்ெபாழுதுமாற ப்ேபாகும்.
27நீேரா மாறாதவராகஇருக்க றீர்;
உமதுஆண்டுகள்முடிந்துேபாவதல்ைல.
28உமதுஅடியாரின் பள்ைளகள்வாழ்ந்தருப்பார்கள்;
அவர்களுைடயசந்தத உமக்குமுன்பாக நைலெபற்றருக்கும்என்றுெசான்ேனன்.
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தாவீதன்பாடல்.
1என்ஆத்துமாேவ,ெயேகாவாைவப் ேபாற்று;
என்முழுஉள்ளேம,அவருைடயபரிசுத்தெபயைரப் ேபாற்று.
2என்ஆத்துமாேவ,ெயேகாவாவுக்குநன்றெசால்;
அவர்ெசய்த எல்லா நன்ைமகைளயும்மறவாேத.
3அவர்உன்னுைடயஅக்க ரமங்கைளெயல்லாம்மன்னித்து,
உன்னுைடயேநாய்கைளெயல்லாம்குணமாக்க ,
4உன்னுைடயஉயைரஅழிவுக்குவலக்க மீட்டு,
உன்ைனக்கருைபயனாலும்இரக்கங்களினாலும்முடிசூட்டி,
5நன்ைமயனால்உன்னுைடயவாையத்தருப்தயாக்குகறார்;
கழுகுக்குச் சமமாகஉன்னுைடயவயதுதரும்பஇளவயதுேபாலாக றது.
6 ஒடுக்கப்படுக ற அைனவருக்கும், ெயேகாவா நீதையயும் நயாயத்ைதயும்

ெசய்க றார்.
7அவர் தமது வழிகைள ேமாேசக்கும், தமது ெசயல்கைள இஸ்ரேவல் சந்தத க்கும்

ெதரியப்படுத்தனார்.
8ெயேகாவாஉருக்கமும்,இரக்கமும்,
நீடிய சாந்தமும்,மிகுந்த கருைபயுமுள்ளவர்.
9அவர் எப்ெபாழுதும்கடிந்துெகாள்வதல்ைல;
என்ைறக்கும் ேகாபமாகஇருப்பதல்ைல.
10அவர் நம்முைடயபாவங்களுக்குத்தகுந்தபடி நமக்குச்ெசய்யாமலும்,
நம்முைடயஅக்க ரமங்களுக்குத்தகுந்தபடி நமக்குச் சரிக்கட்டாமலும்இருக்கறார்.
11பூமிக்குவானம்எவ்வளவுஉயரமாகஇருக்க றேதா,
அவருக்குப் பயப்படுக றவர்கள்ேமல் அவருைடய கருைபயும் அவ்வளவு ெபரிதாக

இருக்க றது.
12ேமற்க ற்கும்க ழக்க ற்கும்எவ்வளவுதூரேமா,
அவ்வளவுதூரமாகஅவர் நம்முைடயபாவங்கைளநம்ைமவ ட்டுவலக்கனார்.
13தகப்பன்தன்னுைடயபள்ைளகளுக்குஇரங்குகறதுேபால,
ெயேகாவா தமக்குப் பயந்தவர்களுக்குஇரங்குகறார்.
14நம்முைடயஉருவம்இன்னெதன்றுஅவர்அறவார்;
நாம் மண்ெணன்றுநைனவுகூருகறார்.
15மனிதனுைடயநாட்கள்புல்லுக்குஒப்பாகஇருக்க றது;
ெவளியன்பூைவப்ேபால்பூக்க றான்.
16காற்றுஅதன்ேமல்வீசனவுடேனஅதுஇல்லாமற்ேபானது;
அதுஇருந்தஇடமும்இனிஅைதஅறயாது.
17ெயேகாவாவுைடயகருைபேயாஅவருக்குப் பயந்தவர்கள்ேமலும்,
அவருைடய நீத அவர்கள் பள்ைளகளுைடய பள்ைளகள்ேமலும் ஆதகாலம்

முதற்ெகாண்டுஎன்ெறன்ைறக்கும்உள்ளது.
18அவருைடயஉடன்படிக்ைகையக்ைகக்ெகாண்டு, அவருைடய கட்டைளகளின்படி

ெசய்யநைனக்கறவர்கள்ேமேலேயஉள்ளது.
19ெயேகாவாவானங்களில் தமதுசங்காசனத்ைதநறுவயருக்க றார்;
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அவருைடய ராஜரிகம் எல்லாவற்ைறயும்ஆளுகறது.
20ெயேகாவாவுைடயவார்த்ைதையக் ேகட்டு,
அவருைடயவசனத்தன்படிெசய்க ற
பலத்தவல்லைமயுள்ளவர்களாகயஅவருைடயதூதர்கேள,
அவைரத்துதயுங்கள்.
21ெயேகாவாவுக்குப் ப ரியமானைதச்ெசய்து,
அவர் பணிவைடக்காரர்களாகஇருக்க றஅவருைடயஎல்லா ேசைனகேள,
அவைரப் ேபாற்றுங்கள்.
22ெயேகாவாஆளுகறஎல்லாஇடங்களிலுமுள்ளஅவருைடயஎல்லாபைடப்புகேள,
அவைரப் ேபாற்றுங்கள்;
என்ஆத்துமாேவ,ெயேகாவாைவப் ேபாற்று.

சங்கீதம் 104
1என்ஆத்துமாேவ,ெயேகாவாைவப் ேபாற்று;
என்ேதவனாகயெயேகாவாேவ, நீர் மிகவும்ெபரியவராகஇருக்க றீர்;
மகைமையயும்மகத்துவத்ைதயும்அணிந்துெகாண்டிருக்க றீர்.
2ஒளிையஆைடயாகஅணிந்து,வானங்கைளத்தைரையப்ேபால்வ ரித்தருக்க றீர்.
3தமதுேமல்வீடுகைளத்தண்ணீர்களால் ேமல்தளமாக்க ,
ேமகங்கைளத் தமது இரதமாக்க , காற்றனுைடய இறக்ைககளின்ேமல்

ெசல்லுகறார்.
4தம்முைடயதூதர்கைளக்காற்றுகளாகவும்,
தம்முைடயஊழியக்காரர்கைளெநருப்புஜூவாைலகளாகவும்ெசய்க றார்.
5 பூமி ஒருேபாதும் நகர்த்த முடியாதபடி அதன் அஸ்தபாரங்கள்ேமல் அைத

நறுவனார்.
6அைதஆைடயனால்மூடுவதுேபாலஆழத்தனால்மூடினீர்;
மைலகளின்ேமல்தண்ணீர்கள்நன்றது.
7அைவகள்உமதுகண்டிதத்தால்வலக ேயாடி,
உமதுகுமுறலின்சத்தத்தால்வைரந்துெசன்றது.
8அைவகள்மைலகளில் ஏற , பள்ளத்தாக்குகளில்இறங்க ,
நீர்அைவகளுக்குஏற்படுத்தனஇடத்தல்ெசன்றது.
9அைவகள்தரும்பவும்வந்துபூமிையமூடிக்ெகாள்ளாதபடி
கடக்காமல்இருக்கும்எல்ைலையஅைவகளுக்குஏற்படுத்தனீர்.
10அவர் பள்ளத்தாக்குகளில் நீரூற்றுகைளவரவடுகறார்;
அைவகள்மைலகள்நடுேவஓடுகறது.
11அைவகள்ெவளியன்உய ர்களுக்ெகல்லாம் தண்ணீர்ெகாடுக்கும்;
அங்ேககாட்டுக்கழுைதகள்தங்களுைடயதாகத்ைதத்தீர்த்துக்ெகாள்ளும்.
12அைவகளின்ஓரமாகவானத்துப்பறைவகள்குடியருந்து,
கைளகள்ேமலிருந்துபாடும்.
13தம்முைடய ேமல்வீடுகளிலிருந்துமைலகளுக்குத்தண்ணீர்இைறக்க றார்;
உமதுெசயல்களின்பயனால்பூமி தருப்தயாகஇருக்க றது.
14பூமியலிருந்துஆகாரம்உண்டாகும்படி,அவர்மிருகங்களுக்குப்புல்ைலயும்,
மனிதருக்குஉபேயாகமானபய ர்வைககைளயும்முைளப்ப க்க றார்.
15மனிதனுைடயஇருதயத்ைதமக ழ்ச்ச யாக்கும்த ராட்ைசரசத்ைதயும்,
அவனுக்குமுகக்கைளையஉண்டாக்கும்எண்ெணையயும்,
மனிதனுைடயஇருதயத்ைதஆதரிக்கும்உணைவயும்வைளவக்கறார்.
16ெயேகாவாவுைடயமரங்களும்,
அவரால்நடப்பட்டலீபேனானின் ேகதுருக்களும்ெசழித்துநைறந்தருக்கும்.
17அங்ேககுருவகள்கூடுகட்டும்; ேதவதாருமரங்கள்ெகாக்குகளின்குடியருப்பு.
18 உயர்ந்த மைலகள் வைரயாடுகளுக்கும், கன்மைலகள் குழிமுயல்களுக்கும்

அைடக்கலம்.
19சந்த ரைனக்காலக்குற ப்புகளுக்காகப் பைடத்தார்;
சூரியன்தன்னுைடயமைறயும் ேநரத்ைதஅறயும்.
20நீர்இருைளக்கட்டைளயடுகறீர்,இரவுேநரமாகும்;
அத ேலஎல்லா காட்டுஉய ர்களும்நடமாடும்.
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21 இளசங்கங்கள் இைரக்காக ெகர்ச்ச த்து, ேதவனால் தங்களுக்கு உணவு
கைடக்கும்படித்ேதடும்.

22சூரியன்உதக்கும்ேபாதுஅைவகள்ஒதுங்க ,
தங்களுைடயமைறவ டங்களில் படுத்துக்ெகாள்ளும்.
23அப்ெபாழுதுமனிதன்மாைலவைரதன்னுைடயேவைலக்கும்,
தன்னுைடயஉைழப்புக்கும்புறப்படுக றான்.
24ெயேகாவாேவ,உமதுெசயல்கள்எவ்வளவுத ரளாகஇருக்க றது!
அைவகைளெயல்லாம்ஞானமாகப் பைடத்தீர்;
பூமி உம்முைடயெபாருட்களினால்நைறந்தருக்க றது.
25ெபரிதும்அகலமுமானஇந்தகடலும்அப்படிேய நைறந்தருக்க றது;
அத ேல வாழும் ச றயைவகளும் ெபரியைவகளுமான கணக்கல்லாத உய ர்கள்

உண்டு.
26அத ேலகப்பல்கள்ஓடும்;
அத ேலவைளயாடும்படி நீர்உண்டாக்கனதமிங்கலங்களும்உண்டு.
27ஏற்றேவைளயல்உணைவத்தருவீர் என்றுஅைவகெளல்லாம்
உம்ைம ேநாக்க க் காத்தருக்கும்.
28நீர்ெகாடுக்க,அைவகள்வாங்க க்ெகாள்ளும்;
நீர்உம்முைடயைகையத்த றக்க,அைவகள்நன்ைமயால்தருப்தயாகும்.
29நீர்உமதுமுகத்ைதமைறக்க, தைகக்கும்;
நீர்அைவகளின்சுவாசத்ைதவாங்க க்ெகாள்ள,அைவகள்இறந்து,
தங்களுைடயமண்ணுக்குத்தரும்பும்.
30நீர்உம்முைடயஆவையஅனுப்பும்ேபாது,அைவகள்உருவாக்கப்படும்;
நீர் பூமிஅைனத்ைதயும்புத தாக்குக றீர்.
31ெயேகாவாவுைடயமகைமஎன்ெறன்ைறக்கும்வளங்கும்;
ெயேகாவா தம்முைடயெசயல்களிேலமகழுவார்.
32அவர்பூமிைய ேநாக்க ப்பார்க்க,அதுஅதரும்;
அவர்மைலகைளத்ெதாட,அைவகள்புைகயும்.
33நான்உய ேராடிருக்கும்வைர என்னுைடயெயேகாவாைவப்பாடுேவன்;
நான்உய ேராடிருக்கும்வைரயும்என்ேதவைனப்புகழ்ந்துபாடுேவன்.
34நான்அவைரத்தயானிக்கும்தயானம்இனிதாகஇருக்கும்;
நான்ெயேகாவாவுக்குள்மகழுேவன்.
35பாவ கள்பூமியலிருந்துமைறந்து,
துன்மார்க்கர்கள்இனிஇல்லாமற்ேபாவார்கள்.
என்ஆத்துமாேவ,ெயேகாவாைவப் ேபாற்று,
அல்ேலலூயா.

சங்கீதம் 105
1ெயேகாவாைவதுதத்து,அவருைடயெபயைர ப ரபலமாக்குங்கள்,
அவருைடயெசய்ைககைளேதசங்களுக்குள்ேளப ரச த்தப்படுத்துங்கள்.
2அவைரப் பாடி,அவைரப் புகழுங்கள்;
அவருைடயஅத சயங்கைளெயல்லாம் தயானித்துப் ேபசுங்கள்.
3அவருைடயபரிசுத்தெபயைரக்குற த்துேமன்ைமபாராட்டுங்கள்;
ெயேகாவாைவேதடுக றவர்களின்இருதயம்மக ழ்வதாக.
4ெயேகாவாைவயும்அவர்வல்லைமையயும்நாடுங்கள்;
அவர் சமுகத்ைதத்ெதாடர்ந்து ேதடுங்கள்.
5அவருைடயஊழியனாகயஆப ரகாமின் சந்தத ேய!
அவரால்ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்களாகயயாக்ேகாபன்மக்கேள!
6அவர்ெசய்தஅத சயங்கைளயும்,அவருைடயஅற்புதங்கைளயும்,
அவர்வாயலிருந்துபுறப்படும்நயாயத்தீர்ப்புகைளயும்நைனவுகூருங்கள்.
7அவேர நம்முைடய ேதவனாகயெயேகாவா,
அவருைடயநயாயத்தீர்ப்புகள்பூமிெயங்கும்வளங்கும்.
8ஆயரம்தைலமுைறக்ெகன்றுஅவர்கட்டைளய ட்டவார்த்ைதயும்,
ஆப ரகாேமாடுஅவர்ெசய்தஉடன்படிக்ைகையயும்,
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9அவர் ஈசாக்குக்கு இட்ட ஆைணையயும் என்ெறன்ைறக்கும் நைனத்தருக்க றார்.
10அைதயாக்ேகாபுக்குப் ப ரமாணமாகவும்,

இஸ்ரேவலுக்குந ரந்தரஉடன்படிக்ைகயாகவும்உறுத ப்படுத்த :
11உங்களுைடயசுதந்தரபாகமானகானான்ேதசத்ைதஉனக்குத்தருேவன்என்றார்.
12 அக்காலத்தல் அவர்கள் ெகாஞ்சத் ெதாைகக்குட்பட்ட ச ல மக்களுமாக

இருந்தார்கள்.
13அவர்கள்ஒருேதசத்ைதவ ட்டுமறுேதசத்த ற்கும்,
ஒரு ராஜ்ஜியத்ைதவ ட்டுமறுேதசத்த ற்கும் ேபானார்கள்.
14அவர்கைளஒடுக்கும்படிஒருவருக்கும்இடங்ெகாடுக்காமல்,
அவர்களுக்காக ராஜாக்கைளக்கடிந்துெகாண்டு:
15நான்அப ேஷகம்ெசய்தவர்கைளநீங்கள்ெதாடாமலும்,
என்னுைடயதீர்க்கதரிச களுக்குத்தீங்குெசய்யாமலும்இருங்கள்என்றார்.
16 அவர் ேதசத்த ேல பஞ்சத்ைத வரவைழத்து, உணவு என்னும் ஆதரவுேகாைல

முற்றலும்முறத்தார்.
17அவர்களுக்குமுன்னாேலஒருமனிதைனஅனுப்பனார்;
ேயாேசப்பு சைறயாகவற்கப்பட்டான்.
18அவனுைடயகால்கைளவலங்குேபாட்டுஒடுக்கனார்கள்;
அவனுைடயஉய ர்இரும்பல்அைடபட்டிருந்தது.
19ெயேகாவாெசான்னவார்த்ைதநைறேவறும்வைர
அவருைடயவசனம்அவைனப்புடமிட்டது.
20ராஜாஆள்அனுப்ப ,அவைனக்கட்டவழ்க்கச்ெசான்னான்;
மக்களின்அத பத அவைனவடுதைலெசய்தான்.
21தன்னுைடயப ரபுக்கைளஅவனுைடயமனதன்படிகட்டவும்,
தன்னுைடயமூப்பர்கைளஞானிகளாக்கவும்,
22அவைனத்தன்னுைடயவீட்டுக்குஅதகாரியும்,
தன்னுைடயெசல்வங்களுக்ெகல்லாம்ஆளுனராகவும்ஏற்படுத்தனார்.
23அப்ெபாழுதுஇஸ்ரேவல்எக ப்த ற்குவந்தான்;
யாக்ேகாபு காமின் ேதசத்த ேலஅந்நயனாகஇருந்தான்.
24அவர்தம்முைடயமக்கைளமிகவும் பலுகச்ெசய்து,
அவர்களுைடயஎத ரிகைளவ டஅவர்கைளப்பலவான்களாக்கனார்.
25தம்முைடயமக்கைளப்பைகக்கவும்,
தம்முைடயஊழியக்காரர்கைளவஞ்சைனயாக நடத்தவும்,
அவர்களுைடயஇருதயத்ைதமாற்றனார்.
26தம்முைடயஊழியனாகய ேமாேசையயும் தாம் ெதரிந்துெகாண்டஆேராைனயும்

அனுப்பனார்.
27இவர்கள்அவர்களுக்குள்அவருைடயஅைடயாளங்கைளயும்,
காமின் ேதசத்த ேலஅற்புதங்கைளயும்ெசய்தார்கள்.
28அவர்இருைளஅனுப்ப , காரிருைளஉண்டாக்கனார்;
அவருைடயவார்த்ைதகைளஎத ர்ப்பவர்கள்இல்ைல.
29அவர்களுைடயதண்ணீர்கைளஇரத்தமாக மாற்ற ,
அவர்களுைடயமீன்கைளசாகடித்தார்.
30அவர்களுைடயேதசம் தவைளகைளஅதகமாகப் ப றக்கைவத்தது;
அவர்களுைடய ராஜாக்களின்அைறவீடுகளிலும்அைவகள்வந்தது.
31 அவர் கட்டைளய ட, அவர்களுைடய எல்ைலகளிெலங்கும் வண்டுகளும்

ேபன்களும்வந்தது.
32அவர்களுைடயமைழகைளக்கல்மைழயாக்க ,
அவர்களுைடயேதசத்த ேலஜூவாலிக்கறெநருப்ைபவரச்ெசய்தார்.
33அவர்களுைடயத ராட்ைசச்ெசடிகைளயும்அத்த மரங்கைளயும்அழித்து,
அவர்களுைடயஎல்ைலகளிலுள்ளமரங்கைளயும்முறத்தார்.
34 அவர் கட்டைளய ட, எண்ணிமுடியாத ெவட்டுக்களிகளும் பச்ைசப்புழுக்களும்

வந்து,
35அவர்களுைடயேதசத்தலுள்ளஎல்லா தாவரங்கைளயும்அரித்து,
அவர்களுைடயநலத்தன்கனிையத்தன்றுேபாட்டது.
36அவர்களுைடயேதசத்த ேலமுதற்ப றப்புகள்அைனத்ைதயும்,
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அவர்களுைடயெபலனில்முதற்ெபலனானஎல்ேலாைரயும்அழித்தார்.
37அப்ெபாழுதுஅவர்கைளெவள்ளிேயாடும்ெபான்ேனாடும்புறப்படச்ெசய்தார்;
அவர்கள்ேகாத்த ரங்களில் பலவீனப்பட்டவன்ஒருவனும்இருந்ததல்ைல.
38 எக ப்தயர்கள் அவர்களுக்குப் பயந்ததனால், அவர்கள் புறப்பட்டேபாது

மக ழ்ந்தார்கள்.
39அவர் ேமகத்ைதமைறவுக்காகவ ரித்து,
இரைவெவளிச்சமாக்குக றதற்காகெநருப்ைபயும்தந்தார்.
40இஸ்ரேவலர்கள்உணவுேகட்டார்கள்,அவர்காைடகைளவரச்ெசய்தார்;
வானஅப்பத்தனாலும்அவர்கைளத்தருப்தயாக்கனார்.
41 கன்மைலையத் த றந்தார், தண்ணீர்கள் புறப்பட்டு, வனாந்த ரத்தல் ஆறாக

ஓடினது.
42அவர்தம்முைடயபரிசுத்தவாக்குத்தத்தத்ைதயும்,
தம்முைடயஊழியனாகயஆப ரகாைமயும்நைனத்து,
43தம்முைடயமக்கைளமக ழ்ச்ச ேயாடும்,
தாம்ெதரிந்துெகாண்டவர்கைளக்ெகம்பீர சத்தத்ேதாடும் புறப்படச்ெசய்து,
44தமதுகட்டைளகைளக்காத்துநடக்கும்படிக்கும்,
தமதுநயாயப்ப ரமாணங்கைளக்ைகக்ெகாள்ளும்படிக்கும்,
45அவர்களுக்குஅந்நயர்களுைடயேதசங்கைளக்ெகாடுத்தார்;
அந்நயமக்களுைடயஉைழப்பன்பலைனச்சுதந்தரித்துக்ெகாண்டார்கள்.
அல்ேலலூயா.

சங்கீதம் 106
1அல்ேலலூயா,ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்;
அவர் நல்லவர்,அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
2ெயேகாவாவுைடயவல்லைமயானெசயல்கைளச்ெசால்லி,
அவருைடயதுதையெயல்லாம்ெசால்லக்கூடியவன்யார்?
3நயாயத்ைதக்ைகக்ெகாள்ளுகறவர்களும்,
எக்காலத்தலும்நீதையச்ெசய்க றவர்களும்பாக்கயவான்கள்.
4ெயேகாவாேவ, நீர் ெதரிந்துெகாண்டவர்களின்நன்ைமையநான்கண்டு,
உம்முைடயமக்களின்மக ழ்ச்ச யால்மக ழ்ந்து,
உம்முைடயசுதந்தரத்ேதாடு ேமன்ைமபாராட்டும்படிக்கு,
5உம்முைடயமக்களுக்குநீர் பாராட்டும்கருைபயன்படி என்ைனநைனத்து,
உம்முைடயஇரட்ச ப்பனால்என்ைனச்சந்த த்தருளும்.
6எங்களுைடயமுன்ேனார்கேளாடுநாங்களும்பாவஞ்ெசய்து,
அக்க ரமம் நடப்ப த்து, தீைமகைளச்ெசய்ேதாம்.
7 எங்களுைடய முன்ேனார்கள் எக ப்த ேல உம்முைடய அத சயங்கைள

உணராமலும்,
உம்முைடயகருைபகளின்ெபருக்கத்ைதநைனக்காமலும்ேபாய்,
சவந்த கடலின்ஓரத்த ேலகலகம்ெசய்தார்கள்.
8ஆனாலும்அவர்தமதுவல்லைமையெவளிப்படுத்தும்படி,
தம்முைடயெபயரினிமித்தம்அவர்கைளக்காப்பாற்றனார்.
9அவர் சவந்த கடைலஅதட்டினார்,அதுவற்ற ப்ேபானது;
காய்ந்த தைரயல் நடக்க றதுேபால அவர்கைள ஆழங்களில்

நடந்துேபாகச்ெசய்தார்.
10 பைகவரின் ைகக்கு அவர்கைள வலக்க க் காப்பாற்ற , எத ரியன் ைகக்கு

அவர்கைளவலக்க மீட்டார்.
11அவர்களுைடயஎத ரிகைளத்தண்ணீர்கள்மூடிக்ெகாண்டது;
அவர்களில்ஒருவனும்மீதயாகஇருக்கவல்ைல.
12அப்ெபாழுதுஅவர்கள்அவருைடயவார்த்ைதகைளவசுவாச த்து,
அவருைடயதுதையப்பாடினார்கள்.
13ஆனாலும்சீக்க ரமாகஅவருைடயெசயல்கைளமறந்தார்கள்;
அவருைடயஆேலாசைனக்குஅவர்கள்காத்தருக்காமல்,
14வனாந்த ரத்த ேலஆைசயுள்ளவர்களாக ,
பாைலவனத்த ேல ேதவைனப்பரீட்ைசபார்த்தார்கள்.
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15அப்ெபாழுதுஅவர்கள்ேகட்டைதஅவர்களுக்குக்ெகாடுத்தார்,
அவர்கள்சரீரத்த ேலாவயாதையஅனுப்பனார்.
16முகாமில்அவர்கள் ேமாேசயன்ேமலும்,
ெயேகாவாவுைடயபரிசுத்தனாகயஆேரானின்ேமலும்ெபாறாைமெகாண்டார்கள்.
17பூமி பளந்துதாத்தாைனவழுங்க ,
அப ராமின்கூட்டத்ைதமூடிப்ேபாட்டது.
18அவர்கள்கூட்டத்தல்ெநருப்பு பற்றெயரிந்தது;
ெநருப்புஜூவாைலதுன்மார்க்கர்கைளஎரித்துப்ேபாட்டது.
19அவர்கள்ஓேரப ேலஒருகன்றுக்குட்டிையயுண்டாக்க ,
வார்க்கப்பட்ட சைலையவழிபட்டார்கள்.
20தங்களுைடயமகைமையப்
புல்ைலத்தன்கறமாட்டின்சாயலாக மாற்றனார்கள்.
21எக ப்த ேலெபரிய ெசயல்கைளயும்,
காமின் ேதசத்த ேலஅத சயங்கைளயும்,
சவந்த கடலினருகல்பயங்கரமானைவகைளயும்ெசய்தவராக ய,
22தங்களுைடயஇரட்சகரானேதவைனமறந்தார்கள்.
23ஆைகயால்,அவர்கைளநாசம்ெசய்ேவன்என்றார்;
அப்ெபாழுதுஅவரால்ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட ேமாேச,
அவர்கைளஅவர்அழிக்காதபடி,
அவருைடயகடுங்ேகாபத்ைதஆற்றுவதற்கு,
அவருக்குமுன்பாகத் த றப்பன்வாசலிேலநன்றான்.
24அவருைடயவார்த்ைதையவசுவாச க்காமல்,
வரும்பத்தக்க ேதசத்ைதஅசட்ைடச்ெசய்தார்கள்.
25ெயேகாவாவுைடய சத்தத்த ற்குச்ெசவெகாடுக்காமல்,
தங்களுைடயகூடாரங்களில்முறுமுறுத்தார்கள்.
26அப்ெபாழுதுஅவர்கள்வனாந்தரத்த ேலஇறக்கவும்,
அவர்கள்சந்தத ேதசங்களுக்குள்ேளஅழியவும்,
27அவர்கள்பற்பல ேதசங்களிேல ச தறடிக்கப்படவும்,
அவர்களுக்குவேராதமாகத் தம்முைடயைகையஎடுத்தார்.
28அவர்கள்பாகால்ேபேயாைரப் பற்ற க்ெகாண்டு,
உய ரில்லாதைவகளுக்குெசலுத்தனபலிகைளசாப்ப ட்டு,
29தங்களுைடயெசயல்களினால்அவருக்குக் ேகாபம்மூட்டினார்கள்;
ஆைகயால்வாைதஅவர்களுக்குள்புகுந்தது.
30அப்ெபாழுதுபெனகாஸ்எழுந்துநன்றுநயாயஞ்ெசய்தான்;
அதனால்வாைதநறுத்தப்பட்டது.
31 அது தைலமுைற தைலமுைறயாக என்ைறக்கும் அவனுக்கு நீதயாக

எண்ணப்பட்டது.
32ேமரிபாவன்தண்ணீர்களிடத்தலும்அவருக்குக்கடுங்ேகாபம்மூட்டினார்கள்;
அவர்களினால் ேமாேசக்கும்ெபால்லாப்புவந்தது.
33அவர்கள்அவன்ஆவையத்துக்கப்படுத்தனதனாேல,
தன்னுைடயஉதடுகளினால்பதற ப்ேபசனான்.
34ெயேகாவா தங்களுக்குச்ெசான்னபடி,
அவர்கள்அந்தமக்கைளஅழிக்கவல்ைல.
35அந்நயஜாத கேளாடுகலந்து,அவர்களுைடயெசயல்கைளக்கற்று;
36அவர்களுைடயசைலகைளவழிபட்டார்கள்;
அைவகள்அவர்களுக்குக்கண்ணியானது.
37அவர்கள்தங்களுைடயமகன்கைளயும்
தங்களுைடயமகள்கைளயும்ப சாசுகளுக்குப்பலிய ட்டார்கள்.
38அவர்கள்கானான்ேதசத்துசைலகளுக்குபலிய ட்டு,
தங்களுைடய மகன்கள் மகள்களுைடய குற்றமில்லாத இரத்தத்ைதச்

ச ந்தனார்கள்;
ேதசம்இரத்தத்தால்தீட்டுப்பட்டது.
39அவர்கள்தங்களுைடயெசயல்களினால்அசுத்தமாக ,
தங்களுைடயெசயல்களினால் ேவச த்தனம்ெசய்தார்கள்.
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40அதனால்ெயேகாவாவுைடய ேகாபம் தமதுமக்களின்ேமல்எழும்பனது;
அவர்தமதுசுதந்தரத்ைதஅருவருத்தார்.
41அவர்கைளத் ேதசங்களுைடயைகயல்ஒப்புக்ெகாடுத்தார்;
அவர்களுைடயபைகவர்கள்அவர்கைளஆண்டார்கள்.
42அவர்களுைடயஎத ரிகள்அவர்கைளஒடுக்கனார்கள்;
அவர்களுைடயைகயன்கீழ்த்தாழ்த்தப்பட்டார்கள்.
43அேநகமுைறஅவர்கைளவடுவத்தார்;
அவர்கேளா தங்களுைடய ேயாசைனயனால் அவருக்கு வ ேராதமாகக்

கலகம்ெசய்து,
தங்களுைடயஅக்க ரமத்தனால் சறுைமப்படுத்தப்பட்டார்கள்.
44அவர்கள்கூப்படுதைலஅவர் ேகட்கும்ேபாேதா,
அவர்களுக்குஉண்டானஇடுக்கத்ைதஅவர் பார்த்து,
45அவர்களுக்காகத் தமதுஉடன்படிக்ைகையநைனத்து,
தமதுமிகுந்த கருைபயன்படிமனேவதைனஅைடந்து,
46அவர்கைளச் சைறப டித்தஅைனவரும்அவர்களுக்குஇரங்கும்படிெசய்தார்.
47எங்கள்ேதவனாகயெயேகாவாேவ,
நாங்கள்உமதுபரிசுத்தப்ெபயைரப் ேபாற்ற ,
உம்ைமத்துத க்க றதல் ேமன்ைமபாராட்டும்படி எங்கைளக்காப்பாற்ற ,
எங்கைளத் ேதசங்களிலிருந்துேசர்த்தருளும்.
48இஸ்ரேவலின்ேதவனாகயெயேகாவா
அநாதயாக என்ெறன்ைறக்கும்ஸ்ேதாத்த ரிக்கப்படத்தக்கவர்.
மக்கெளல்ேலாரும்ஆெமன், என்பார்களாக,
அல்ேலலூயா.

சங்கீதம் 107
1ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்;
அவர் நல்லவர்,அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
2ெயேகாவாவால்எத ரியன்ைகக்குநீங்கலாக்க மீட்கப்பட்டு,
3க ழக்கலும்ேமற்கலும்வடக்கலும்ெதற்கலுமுள்ள
பலேதசங்களிலுமிருந்து ேசர்க்கப்பட்டவர்கள்,
அப்படிச்ெசால்வார்களாக.
4அவர்கள்வாழும்ஊைரக்காணாமல்,
வனாந்த ரத்த ேலபாைலவனவழியாக,
5பச யாகவும், தாகமாகவும்,ஆத்துமா ேசார்ந்துேபானதாகவும்
அைலந்துத ரிந்தார்கள்.
6தங்களுைடயஆபத்த ேலெயேகாவாைவேநாக்க க்கூப்ப ட்டார்கள்,
அவர்கள்இக்கட்டுகளிலிருந்துஅவர்கைளமீட்ெடடுத்தார்.
7வாழும்ஊருக்குப்ேபாய்ச்ேசர,
அவர்கைளச்ெசவ்ைவயானவழிய ேலநடத்தனார்.
8தாகமுள்ளஆத்துமாைவக்ெயேகாவா தருப்தயாக்க ,
பச யுள்ளஆத்துமாைவநன்ைமயனால்ந ரப்புக றாெரன்று,
9அவருைடயகருைபயனிமித்தமும்,
மனிதர்களுக்கு அவர் ெசய்க ற அத சயங்களினிமித்தமும் அவைரத்

துத ப்பார்களாக.
10ேதவனுைடயவார்த்ைதகளுக்குவேராதமாகக் கலகம்ெசய்து,
உன்னதமானேதவனுைடயஆேலாசைனையஅசட்ைடெசய்தவர்கள்,
11காரிருளிலும்மரணஇருளிலும்ைவக்கப்பட்டிருந்து,
ஒடுக்கத்தலும்இரும்பலும்கட்டப்பட்டுக டந்தார்கள்.
12அவர்களுைடயஇருதயத்ைதஅவர்வருத்தத்தால்தாழ்த்தனார்;
உதவெசய்யஒருவரும்இல்லாமல்வழுந்துேபானார்கள்.
13தங்களுைடயஆபத்த ேலெயேகாவாைவேநாக்க க்கூப்ப ட்டார்கள்;
அவர்கள்இக்கட்டுகளிலிருந்துஅவர்கைளநீங்கலாக்க க் காப்பாற்றனார்.
14காரிருளிலும்மரணஇருளிலுமிருந்துஅவர்கைளெவளிப்படச்ெசய்து,
அவர்களுைடயகட்டுகைளஅறுத்தார்.
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15ெயேகாவாெவண்கலக்கதவுகைளஉைடத்து,
இரும்புத்தாழ்ப்பாள்கைளமுறத்தாெரன்று,
16அவருைடயகருைபயனிமித்தமும்,
மனிதர்களுக்கு அவர் ெசய்க ற அத சயங்களினிமித்தமும் அவைரத்

துத ப்பார்களாக.
17புத்தயீனரும்தங்களுைடயகலகவழிகளாலும்
தங்களுைடயஅக்க ரமங்களாலும் ேநாய்ெகாண்டுஒடுங்க ப்ேபாக றார்கள்.
18அவர்களுைடயஆத்துமா எல்லாஉணைவயும்ெவறுக்கறது,
அவர்கள்மரணவாசல்கள்வைரயலும்ெநருங்குகறார்கள்.
19தங்களுைடயஆபத்த ேலெயேகாவாைவேநாக்க க்கூப்படுகறார்கள்;
அவர்கள்இக்கட்டுகளுக்குஅவர்கைளநீங்கலாக்க க் காப்பாற்றுகறார்.
20அவர்தமதுவசனத்ைதஅனுப்ப அவர்கைளக்குணமாக்க ,
அவர்கைளஅழிவுக்குத்தப்புவ க்க றார்.
21அவர்கள்ெயேகாவாைவஅவருைடயகருைபயனிமித்தமும்,
மனிதர்களுக்குஅவர்ெசய்க றஅத சயங்களினிமித்தமும்துத த்து,
22 நன்ற பலிகைளச் ெசலுத்த , அவருைடய ெசயல்கைள ஆனந்த சத்தத்ேதாடு

வவரிப்பார்களாக.
23 கப்பேலற , கடற்பயணம்ெசய்து, த ரளான தண்ணீர்களிேல ெதாழில்

ெசய்க றார்கேள,
24அவர்கள்ெயேகாவாவுைடயெசயல்கைளயும்,
ஆழத்த ேலஅவருைடயஅத சயங்கைளயும்காண்கறார்கள்.
25அவர்கட்டைளய டெபருங்காற்றுஎழும்ப ,
அதன்அைலகைளக்ெகாந்தளிக்கச்ெசய்யும்.
26அவர்கள்வானத்தல்ஏற ,
ஆழங்களில்இறங்குகறார்கள்,
அவர்களுைடயஆத்துமாதுன்பத்தனால்கைரந்துேபாக றது.
27குடித்துெவறத்தவைனப்ேபால்அைலந்துதடுமாறுகறார்கள்;
அவர்களுைடயஞானெமல்லாம்முழுக ப்ேபாக றது.
28 அப்ெபாழுது தங்களுைடய ஆபத்த ேல அவர்கள் ெயேகாவாைவ ேநாக்க க்

கூப்படுகறார்கள்,
அவர்களுைடயஇக்கட்டுகளுக்குஅவர்கைளநீங்கலாக்க வடுவக்க றார்.
29ெகாந்தளிப்ைபஅமர்த்துகறார்,அதன்அைலகள்அடங்குகன்றது.
30அைமத உண்டானதற்காகஅவர்கள்சந்ேதாஷப்படுக றார்கள்;
தாங்கள்வரும்பயதுைறமுகத்தல்அவர்கைளக்ெகாண்டுவந்துேசர்க்க றார்.
31அவர்கள்ெயேகாவாைவஅவருைடயகருைபயனிமித்தமும்,
மனிதர்களுக்குஅவர்ெசய்க றஅத சயங்களினிமித்தமும்துத த்து,
32மக்களின் சைபய ேலஅவைரஉயர்த்த ,
மூப்பர்களின் சங்கத்த ேலஅவைரப் ேபாற்றுவார்களாக.
33அவர்ஆறுகைளவனாந்த ரமாகவும், நீரூற்றுகைளவறண்டஇடமாகவும்,
34 குடிகளுைடய ெபால்லாப்புக்காக ெசழிப்பான ேதசத்ைதத் தரிசு நலமாகவும்

மாற்றுகறார்.
35அவர்வனாந்த ரெவளிையத்தண்ணீர்குளமாகவும்,
வறண்டநலத்ைதநீரூற்றுகளாகவும்மாற்ற ,
36பச த்தவர்கைளஅங்ேககுடிேயற்றுகறார்;
அங்ேகஅவர்கள்குடியருக்கும்நகரத்ைதக்கட்டி,
37வயல்கைளஉண்டாக்க வைதத்து, த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைளநாட்டுக றார்கள்,
அைவகள்வரத்துள்ளபலைனத்தரும்.
38அவர்கைளஆசீர்வத க்க றார்,
மிகுதயும்ெபருகுகறார்கள்;அவர்களுைடயமிருகங்கள்குைறயாமலிருக்கச்ெசய்க றார்.
39பன்புஅவர்கள்இடுக்கத்தனாலும்,ஆபத்தனாலும்,
துயரத்தனாலும்குைறவுபட்டுத்தாழ்வைடக றார்கள்.
40அவர் எத ரிகளின்தைலவர்கள்ேமல்இகழ்ச்சவரச்ெசய்து,
வழியல்லாதவனாந்த ர ெவளிய ேலஅவர்கைளத்த ரியச்ெசய்து,
41எளியவைனேயா சறுைமயலிருந்துஎடுத்து,
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உயர்ந்தஅைடக்கலத்த ேலைவத்து,
அவனுைடயவம்சங்கைளமந்ைதையப்ேபாலாக்குக றார்.
42உத்தமர்கள்அைதக்கண்டுமகழுவார்கள்;
நயாயக்ேகெடல்லாம் தன்னுைடயவாையமூடும்.
43எவன்ஞானமுள்ளவேனாஅவன்இைவகைளக்கவனிக்கட்டும்;
ஞானவான்கள்ெயேகாவாவுைடயகருைபகைளஉணர்ந்துெகாள்வார்கள்.

சங்கீதம் 108
தாவீதுபாடிய பாடல்.
1ேதவேன, என்னுைடயஇருதயம்ஆயத்தமாகஇருக்க றது;
நான்இன்னிைசயால்புகழ்ந்துபாடுேவன்;
என்னுைடயமகைமயும்பாடும்.
2வீைணேய,சுரமண்டலேம,வழியுங்கள்,
நான்அதகாைலயல்வழிப்ேபன்.
3ெயேகாவாேவ,மக்களுக்குள்ேளஉம்ைமத்துத ப்ேபன்;
ேதசங்களுக்குள்ேளஉம்ைமப் புகழ்ந்துபாடுேவன்.
4உமதுகருைபவானங்களுக்குேமலாகவும்,
உமதுசத்தயம் ேமகமண்டலங்கள்வைரயலும்எட்டுக றது.
5ேதவேன,வானங்களுக்குேமலாகஉயர்ந்தரும்;
உமதுமகைமபூமியைனத்தன்ேமலும்உயர்ந்தருப்பதாக.
6உமதுப ரியர்கள்வடுவக்கப்படுவதற்காக,
உமதுவலதுகரத்தனால்இரட்ச த்து,
எங்களுைடயெஜபத்ைதக் ேகட்டருளும்.
7ேதவன்தமதுபரிசுத்தத்ைதக்ெகாண்டுெசான்னார்,
ஆைகயால் சந்ேதாஷப்படுேவன்;
சீேகைமப் பங்க ட்டு,சுக்ேகாத்தன்பள்ளத்தாக்ைகஅளந்துெகாள்ளுேவன்.
8கீேலயாத் என்னுைடயது,மனாேசயும் என்னுைடயது;
எப்ப ராயீம் என்னுைடயதைலயன்ெபலன்,
யூதா என்னுைடயெசங்ேகால்.
9ேமாவாப் என்னுைடயபாதம் கழுவும்பாத்த ரம்;
ஏேதாமின்ேமல்என்னுைடயகாலணிையஎற ேவன்;
ெபலிஸ்தயாவன்ேமல்ஆர்ப்பரிப்ேபன்.
10வலுவானநகரத்த ற்குள்என்ைனநடத்த க்ெகாண்டுேபாக றவன்யார்?
ஏேதாம்வைர எனக்குவழிகாட்டுக றவன்யார்?
11எங்களுைடயேசைனகேளாடுபுறப்படாமலிருந்த ேதவேனநீரல்லேவா?
எங்கைளத்தள்ளிவ ட்டிருந்த ேதவேனநீரல்லேவா?
12இக்கட்டில்எங்களுக்குஉதவெசய்யும்;
மனிதனுைடயஉதவ வீண்.
13ேதவனாேலெவற்ற ெபறுேவாம்;
அவேர எங்களுைடயஎத ரிகைளமித த்துப்ேபாடுவார்.

சங்கீதம் 109
இராகத்தைலவனுக்குஒப்புவக்கப்பட்ட தாவீதன்பாடல்.
1நான்துதக்கும் ேதவேன,
மவுனமாகஇருக்கேவண்டாம்.
2துன்மார்க்கனுைடயவாயும்,வஞ்சகவாயும்,
எனக்குவ ேராதமாகத் த றந்தருக்க றது;
ெபாய் நாவனால்என்ேனாடு ேபசுக றார்கள்.
3பைகயுண்டாக்கும்வார்த்ைதகளால்என்ைனச்சூழ்ந்துெகாண்டு,
காரணமில்லாமல்என்ேனாடு ேபார்ெசய்க றார்கள்.
4என்னுைடயஅன்புக்குபதலாக என்ைனவேராத க்க றார்கள்,
நாேனாெஜபம்ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறன்.
5நன்ைமக்குப் பதலாக எனக்குத்தீைமெசய்க றார்கள்,
என்னுைடயஅன்புக்குப் பதலாக என்ைனப்பைகக்க றார்கள்.



சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 109:6 810 சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 109:28

6அவனுக்குேமலாகத் தீயவைனஏற்படுத்த ைவயும்,
சாத்தான்அவனுைடயவலதுபக்கத்தல்ந ற்கட்டும்.
7அவனுைடயநயாயம்வ சாரிக்கப்படும்ேபாதுகுற்றவாளியாகட்டும்;
அவனுைடயெஜபம் பாவமாகட்டும்.
8அவனுைடயநாட்கள்ெகாஞ்சமாகட்டும்;
அவனுைடயேவைலையேவெறாருவன்ெபறட்டும்.
9அவனுைடயபள்ைளகள்த க்கற்றவர்களும்,
அவனுைடயமைனவ வதைவயுமாகட்டும்.
10அவனுைடயபள்ைளகள்அைலந்துத ரிந்து ப ச்ைசெயடுத்து,
தங்களுைடயபாழானவீடுகளிலிருந்துப ச்ைச எடுக்கட்டும்.
11 கடன் ெகாடுத்தவன் அவனுக்கு உள்ளெதல்லாவற்ைறயும்

அபகரித்துக்ெகாள்ளட்டும்;
அவனுைடயஉைழப்பன்பலைனஅந்நயர்கள்பற த்துக்ெகாள்ளட்டும்.
12அவனுக்குஒருவரும்இரக்கங்காட்டாமலும்,
அவனுைடயத க்கற்ற பள்ைளகளுக்குத்தயவுெசய்யாமல் ேபாகட்டும்.
13அவனுைடயசந்ததயார்அழிக்கப்படட்டும்;
இரண்டாம் தைலமுைறயல்அவர்களுைடயெபயர்இல்லாமல் ேபாகட்டும்.
14 அவனுைடய முன்ேனார்களின் அக்க ரமம் ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக

நைனக்கப்படட்டும்,
அவனுைடயதாயன்பாவம்நீங்காமலிருக்கட்டும்.
15அைவகள்எப்ெபாழுதும்ெயேகாவாவுக்குமுன்பாகஇருக்கட்டும்;
அவர்களுைடயெபயர்பூமியல்இல்லாமல்அழிக்கப்படட்டும்.
16அவன்தயவுெசய்யநைனக்காமல்,
ஏைழயும், ேதைவயுள்ளவனுமாகயமனிதைனத்துன்பப்படுத்த ,
மனமுறவுள்ளவைனக்ெகாைலெசய்யும்படி ேதடினாேன.
17சாபத்ைதவரும்பனான்,அதுஅவனுக்குவரும்;
அவன்ஆசீர்வாதத்ைதவரும்பாமற்ேபானான்,
அதுஅவனுக்குத்தூரமாகவலக ப்ேபாகும்.
18சாபத்ைதஅவன்தனக்குஆைடயாகஉடுத்த க்ெகாண்டான்;
அதுஅவனுைடயஉள்ளத்தல்தண்ணீைரப்ேபாலவும்,
அவனுைடயஎலும்புகளில் எண்ெணையப்ேபாலவும்பாயும்.
19அதுஅவன்ேபார்த்துக்ெகாள்ளுகறஆைடயாகவும்,
எப்ெபாழுதும்கட்டிக்ெகாள்ளுகறவார்க்கச்ைசயாகவும்இருக்கட்டும்.
20இதுதான்என்ைனவேராத க்க றவர்களுக்கும்,
என்னுைடய ஆத்துமாவுக்கு வ ேராதமாகத் தீங்கு ேபசுக றவர்களுக்கும்

ெயேகாவாவால்வரும்ப ரத பலன்.
21ஆண்டவராகயெயேகாவாேவ,
நீர்உமதுெபயரினிமித்தம் என்ைனஆதரித்து,
உமதுகருைபநலமானதனால்,
என்ைனவடுவத்தருளும்.
22நான்ஏைழயும் ேதைவயுள்ளவனுமாகஇருக்க ேறன்,
என்னுைடயஇருதயம்எனக்குள்புண்பட்டிருக்க றது.
23சாயும் ந ழைலப்ேபால்அகன்றுேபாேனன்;
ெவட்டுக்களிையப்ேபால் பறக்கடிக்கப்படுக ேறன்.
24உபவாசத்தனால்என்னுைடயமுழங்கால்கள்பலவீனமைடக றது;
என்னுைடயசரீரமும் பலமற்றுஉலர்ந்துேபாக றது.
25நான்அவர்களுக்குந ந்ைதயாேனன்;அவர்கள்என்ைனப்பார்த்து,
தங்களுைடயதைலையஅைசக்க றார்கள்.
26என்ேதவனாகயெயேகாவாேவஎனக்குஉதவெசய்யும்;
உமதுகருைபயன்படி என்ைனக்காப்பாற்றும்.
27இதுஉமதுகரம் என்றும்,ெயேகாவாேவ,
ேதவேனநீர்இைதச்ெசய்தீர் என்றும்,அவர்கள்அறவார்களாக.
28அவர்கள்சப த்தாலும், நீர்ஆசீர்வதயும்;
அவர்கள்எழும்பனாலும்ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகட்டும்;
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உமதுஅடியாேனாமக ழ்சயாகஇருப்ேபன்.
29என்னுைடயவ ேராத கள்அவமானத்தால்மூடப்பட்டு,
தங்களுைடயெவட்கத்ைதச் சால்ைவையப்ேபால்அணிந்துக்ெகாள்வார்களாக.
30ெயேகாவாைவநான்என்னுைடயவாயனால்மிகவும்துத த்து,
அேநகர் நடுவ ேலஅவைரப் புகழுேவன்.
31தண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்க்க றவர்களிடம் ஒடுக்கப்பட்டவனுைடயஆத்துமாைவ

காப்பாற்றும்படி
அவர்அவனுைடயவலதுபக்கத்தல்ந ற்பார்.

சங்கீதம் 110
தாவீதன்பாடல்.
1ெயேகாவா என்ஆண்டவைர ேநாக்க :
நான்உம்முைடயஎத ரிகைளஉம்முைடயபாதத்தன்கீழ் ேபாடும்வைரக்கும்,
நீர் என்னுைடயவலதுபக்கத்தல்உட்காரும்என்றார்.
2ெயேகாவா சீேயானிலிருந்துஉமதுவல்லைமயன்ெசங்ேகாைலஅனுப்புவார்;
நீர்உம்முைடயஎத ரிகளின்நடுேவஆளுைகெசய்யும்.
3உமதுமகத்துவத்தன்நாளிேல
உம்முைடய மக்கள் மனப்பூர்வமும் பரிசுத்த அலங்காரம் உள்ளவர்களாக

இருப்பார்கள்;
அதகாைலயன் கர்ப்பத்தல் ப றக்கும் பனிக்குச் சமமாக உம்முைடய மக்கள்

உமக்குப் ப றப்பார்கள்.
4நீர் ெமல்க ேசேதக்கன்முைறைமயன்படி
என்ெறன்ைறக்கும்ஆசாரியராகஇருக்க றீர் என்றுெயேகாவாஆைணயட்டார்;
மனம்மாறாமலுமிருப்பார்.
5உம்முைடயவலதுபக்கத்தலிருக்கறஆண்டவர்,
தமதுேகாபத்தன்நாளிேல ராஜாக்கைளெவட்டுவார்.
6அவர் ேதசங்களுக்குள்நயாயந்தீர்ப்பார்;
எல்லாஇடங்கைளயும்ப ேரதங்களால்ந ரப்புவார்;
அேநக ேதசங்களின்ேமல் தைலவர்களாக இருக்க றவர்கைள

ெநாறுக்க ப்ேபாடுவார்.
7வழிய ேலஅவர் நதயல்குடிப்பார்;
ஆைகயால்அவர் தமதுதைலையஎடுப்பார்.

சங்கீதம் 111
1அல்ேலலூயா,
ெசம்ைமயானவர்களுைடய கூட்டத்தலும் சைபயலும் ெயேகாவாைவ முழு

இருதயத்ேதாடும்துத ப்ேபன்.
2ெயேகாவாவன்ெசய்ைககள்ெபரியைவகளும்,
அைவகளில் ப ரியப்படுக ற எல்ேலாராலும் ஆராயப்படுக றைவகளுமாக

இருக்க றது.
3அவருைடயெசயல்மகைமயும்மகத்துவமுமுள்ளது,
அவருைடயநீத என்ெறன்ைறக்கும்ந ற்கும்.
4அவர்தம்முைடயஅத சயமானெசயல்கைளநைனவுகூரும்படிெசய்தார்,
ெயேகாவாஇரக்கமும்மனவுருக்கமுமுள்ளவர்.
5தமக்குப் பயந்தவர்களுக்குஉணவுெகாடுத்தார்;
தமதுஉடன்படிக்ைகையஎன்ெறன்ைறக்கும்நைனப்பார்.
6ேதசங்களின்சுதந்தரத்ைதத்தமதுமக்களுக்குக்ெகாடுத்ததனால்,
தமதுெசயல்களின்ெபலத்ைதஅவர்களுக்குத்ெதரியப்படுத்தனார்.
7அவருைடயகரத்தன்ெசயல்கள்சத்தயமும்நயாயமுமானைவகள்;
அவருைடயகட்டைளகெளல்லாம்உண்ைமயானைவகள்.
8அைவகள்என்ெறன்ைறக்குமுள்ளஎல்லாகாலங்களுக்கும்உறுதயானைவகள்,
அைவகள்உண்ைமயும்ெசம்ைமயுமாகச்ெசய்யப்பட்டைவகள்.
9அவர்தமதுமக்களுக்குமீட்ைபஅனுப்ப ,
தமதுஉடன்படிக்ைகையந ரந்தரஉடன்படிக்ைகயாகக் கட்டைளய ட்டார்;
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அவருைடயெபயர் பரிசுத்தமும்பயங்கரமுமானது.
10ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுதேலஞானத்தன்ஆரம்பம்;
அவருைடயகற்பைனகளின்படிெசய்க றஅைனவருக்கும்நற்புத்தயுண்டு;
அவருைடயபுகழ்ச்ச என்ைறக்கும்ந ற்கும்.

சங்கீதம் 112
1அல்ேலலூயா,ெயேகாவாவுக்குப் பயந்து,
அவருைடயகட்டைளகளில்மிகவும் ப ரியமாயருக்க றமனிதன்பாக்கயவான்.
2அவன்சந்தத கள்பூமியல்பலத்தருக்கும்,
ெசம்ைமயானவர்களின்வம்சம்ஆசீர்வத க்கப்படும்.
3ெசழிப்பும்ெசல்வமும்அவனுைடயவீட்டிலிருக்கும்;
அவனுைடயநீத என்ைறக்கும்ந ற்கும்.
4ெசம்ைமயானவர்களுக்குஇருளிேலெவளிச்சம்உத க்கும்;
அவன்இரக்கமும்மனவுருக்கமும்நீதயுமுள்ளவன்.
5இரங்க க் கடன்ெகாடுத்து, தன்னுைடய காரியங்கைள நயாயமானபடி நடத்துகற

மனிதன்பாக்கயவான்.
6அவன்என்ெறன்ைறக்கும்அைசக்கப்படாதருப்பான்;
நீத மான்என்ெறன்றும்புகழுள்ளவன்.
7துர்ச்ெசய்தையக் ேகட்க றதனால்பயப்படமாட்டான்;
அவனுைடயஇருதயம்ெயேகாவாைவநம்ப த் த டனாயருக்கும்.
8அவனுைடயஇருதயம்உறுதயாயருக்கும்;
அவன் தன்னுைடய எத ரிகளில் சரிக்கட்டுதைலக் காணும்வைர

பயப்படாமலிருப்பான்.
9 வாரியைறத்தான், ஏைழகளுக்குக் ெகாடுத்தான், அவனுைடய நீத

என்ெறன்ைறக்கும்ந ற்கும்;
அவன்ெகாம்பு மகைமயாகஉயர்த்தப்படும்.
10துன்மார்க்கன்அைதக்கண்டுமனச்ேசார்வாக ,
தன்னுைடயபற்கைளக்கடித்துக்கைரந்துேபாவான்;
துன்மார்க்கர்களுைடயஆைசஅழியும்.

சங்கீதம் 113
1அல்ேலலூயா,ெயேகாவாவுைடயஊழியக்காரர்கேள,துதயுங்கள்;
ெயேகாவாவுைடயெபயைரத்துதயுங்கள்.
2 இதுமுதல் என்ெறன்ைறக்கும் ெயேகாவாவுைடய ெபயர்

ஸ்ேதாத்த ரிக்கப்படுவதாக.
3சூரியன்உதக்கும்தைசெதாடங்க
அதுமைறயும்தைசவைரெயேகாவாவுைடயெபயர்துத க்கப்படட்டும்.
4ெயேகாவா எல்லா ேதசங்கள்ேமலும்உயர்ந்தவர்;
அவருைடயமகைமவானங்களுக்குேமலானது.
5 உன்னதங்களில் வாழ்க ற நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குச்

சமமானமானவர்யார்?
6 அவர் வானத்தலிருந்து பூமியலுமுள்ளைவகைளப் பார்க்கும்படி தம்ைமத்

தாழ்த்துகறார்.
7அவர் ச றயவைனப்புழுதயலிருந்துதூக்கவடுகறார்;
ஏழ்ைமயானவைனக்குப்ைபயலிருந்துஉயர்த்துகறார்.
8அவைனப்ப ரபுக்கேளாடும்,
தமதுமக்களின்அத பத கேளாடும்உட்காரச்ெசய்க றார்.
9மலடிையச் சந்ேதாஷமானபள்ைளத்தாய்ச்ச யாக்க ,
வீட்டிேலகுடியருக்கச்ெசய்க றார்.
அல்ேலலூயா.

சங்கீதம் 114
1 இஸ்ரேவல் எக ப்தலும், யாக்ேகாபன் வீட்டார் அந்நய மக்களிடமிருந்து

புறப்பட்டேபாது,
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2யூதாஅவருக்குப் பரிசுத்தஇடமும்,
இஸ்ரேவல்அவருக்குஇராஜ்ஜியமுமானது.
3கடல்கண்டுவலக ஓடினது;
ேயார்தான்பன்னிட்டுத்தரும்பனது.
4மைலகள்ஆட்டுக்கடாக்கைளப்ேபாலவும்,
குன்றுகள்ஆட்டுக்குட்டிகைளப்ேபாலவும்துள்ளினது.
5கடேல, நீவலக ேயாடுக றதற்கும்;
ேயார்தாேன, நீ பன்னாகதரும்புக றதற்கும்;
6மைலகேள, நீங்கள்ஆட்டுக்கடாக்கைளப்ேபாலவும்;குன்றுகேள,
நீங்கள்ஆட்டுக்குட்டிகைளப்ேபாலவும்துள்ளுகறதற்கும்,
உங்களுக்குஎன்னவந்தது?
7பூமிேய, நீஆண்டவருக்குமுன்பாகவும்,
யாக்ேகாபுைடய ேதவனுக்குமுன்பாகவும்அதரு.
8அவர்கன்மைலையத்தண்ணீர்குளமாகவும்,
கற்பாைறையநீரூற்றுகளாகவும்மாற்றுகறார்.

சங்கீதம் 115
தாவீதன்பாடல்.
1எங்களுக்குஅல்ல,ெயேகாவாேவ, எங்களுக்குஅல்ல,
உமது கருைபயனிமித்தமும் உமது சத்தயத்தனிமித்தமும், உம்முைடய

ெபயருக்ேகமகைமவரச்ெசய்யும்.
2அவர்களுைடயேதவன்இப்ெபாழுதுஎங்ேக
என்றுேதசங்கள்ஏன்ெசால்லேவண்டும்?
3நம்முைடய ேதவன்பரேலாகத்தல்இருக்கறார்;
தமக்குச் ச த்தமானஅைனத்ைதயும்ெசய்க றார்.
4அவர்களுைடயசைலகள்ெவள்ளியும்ெபான்னும்,
மனிதர்களுைடயைகேவைலயுமாகஇருக்க றது.
5அைவகளுக்குவாயருந்தும் ேபசாது;
அைவகளுக்குக்கண்களிருந்தும்காணாது.
6அைவகளுக்குக்காதுகளிருந்தும் ேகட்காது;
அைவகளுக்குமூக்கருந்தும்முகராது.
7அைவகளுக்குக்ைககளிருந்தும்ெதாடாது;
அைவகளுக்குக்கால்களிருந்தும்நடக்காது;
தங்களுைடயெதாண்ைடயால் சத்தமிடவும்மாட்டாது.
8அைவகைளச்ெசய்க றவர்களும்,அைவகைளநம்புக றவர்கள்அைனவரும்,
அைவகைளப்ேபாலேவஇருக்கறார்கள்.
9இஸ்ரேவேல,ெயேகாவாைவநம்பு;
அவேரஅவர்களுக்குத்துைணயும்அவர்களுக்குக் ேகடகமுமாகஇருக்க றார்.
10ஆேரான்குடும்பத்தாேர,ெயேகாவாைவநம்புங்கள்;
அவேரஅவர்களுக்குத்துைணயும்அவர்களுக்குக் ேகடகமுமாகஇருக்க றார்.
11ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுக றவர்கேள,
ெயேகாவாைவ நம்புங்கள்; அவேர அவர்களுக்குத் துைணயும் அவர்களுக்குக்

ேகடகமுமாகஇருக்க றார்.
12ெயேகாவா நம்ைமநைனத்தருக்க றார்,
அவர்ஆசீர்வத ப்பார்;இஸ்ரேவல்குடும்பத்தார்கைளஆசீர்வத ப்பார்,
அவர்ஆேரான்குடும்பத்தார்கைளஆசீர்வத ப்பார்.
13ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுக றெபரிேயார்கைளயும்,
ச ற ேயார்கைளயும்ஆசீர்வத ப்பார்.
14ெயேகாவாஉங்கைளயும்உங்களுைடயபள்ைளகைளயும்ெபருகச்ெசய்வார்.
15 வானத்ைதயும் பூமிையயும் பைடத்த ெயேகாவாவாேல நீங்கள்

ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.
16வானங்கள்ெயேகாவாவுைடயைவகள்;
பூமிையேயா மனிதர்களுக்குக்ெகாடுத்தார்.
17இறந்தவர்களும்மவுனத்தல்இறங்குகறஅைனவரும்
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ெயேகாவாைவதுதக்கமாட்டார்கள்.
18நாேமா,இதுமுதல்என்ெறன்ைறக்கும்
ெயேகாவாவுக்குநன்றெசால்லுேவாம்.
அல்ேலலூயா.

சங்கீதம் 116
1 ெயேகாவா என்னுைடய சத்தத்ைதயும் என்னுைடய வண்ணப்பத்ைதயும்

ேகட்டதனால்,
அவரில்அன்புகூருக ேறன்.
2அவர்தமதுெசவையஎனக்குச் சாய்த்தபடியால்,
நான்உய ேராடிருக்கும்வைரஅவைரத்ெதாழுதுெகாள்ளுேவன்.
3மரணக்கட்டுகள்என்ைனச்சுற்ற க்ெகாண்டது,
பாதாளக்கண்ணிகள்என்ைனப்ப டித்தது; கவைலயும்துன்பமும்அைடந்ேதன்.
4அப்ெபாழுதுநான்ெயேகாவாவுைடயெபயைரத்ெதாழுதுெகாண்டு:
ெயேகாவாேவ, என்னுைடயஆத்துமாைவவடுவயும்என்றுெகஞ்ச ேனன்.
5ெயேகாவா கருைபயும்நீதயுமுள்ளவர்,
நம்முைடய ேதவன்மனவுருக்கம்உள்ளவர்.
6ெயேகாவா கபடற்றவர்கைளக்காக்க றார்;
நான்ெமலிந்துேபாேனன்,
அவர் என்ைனப்பாதுகாத்தார்.
7என்ஆத்துமாேவ,ெயேகாவாஉனக்குநன்ைமெசய்தபடியால்,
நீஉன்னுைடயஇைளப்பாறுதலுக்குத்தரும்பு.
8என்ஆத்துமாைவமரணத்தற்கும், என்கண்ைணக்கண்ணீருக்கும்,
என்காைலஇடறுதலுக்கும்தப்புவத்தீர்.
9நான்ெயேகாவாவுக்குமுன்பாகஉயருள்ளவர்கள்ேதசத்த ேலநடப்ேபன்.
10வசுவாச த்ேதன்,ஆைகயால் ேபசுக ேறன்;
நான்மிகவும்வருத்தப்பட்ேடன்.
11எந்தமனிதனும்ெபாய்யன்என்றுஎன்னுைடயமனக்கலக்கத்த ேலெசான்ேனன்.
12ெயேகாவாஎனக்குச்ெசய்தஎல்லாஉதவகளுக்காகவும்,அவருக்குஎன்னத்ைதச்

ெசலுத்துேவன்.
13இரட்ச ப்பன்பாத்த ரத்ைதஎடுத்துக்ெகாண்டு,
ெயேகாவாவுைடயெபயைரத்ெதாழுதுெகாள்ளுேவன்.
14நான்ெயேகாவாவுக்குச்ெசய்தெபாருத்தைனகைள
அவருைடயமக்கெளல்ேலாருக்கும்முன்பாகவும்ெசலுத்துேவன்.
15 ெயேகாவாவுைடய பரிசுத்தவான்களின் மரணம் அவருைடய பார்ைவக்கு

அருைமயானது.
16ெயேகாவாேவ, நான்உமதுஅடிேயன்;
நான்உமதுஅடியாளின்மகனும்,உமதுஊழியக்காரனுமாகஇருக்க ேறன்;
என்னுைடயகட்டுகைளஅவழ்த்துவ ட்டீர்.
17நான்உமக்குநன்ற பலிையச்ெசலுத்த ,
ெயேகாவாவுைடயெபயைரத்ெதாழுதுெகாள்ளுேவன்.
18நான்ெயேகாவாவுக்குச்ெசய்தெபாருத்தைனகைள
அவருைடயமக்கெளல்ேலாருக்கும்முன்பாகவும்,
19ெயேகாவாவுைடயஆலயத்தன்முற்றங்களிலும்,
எருசேலேமஉன்னுைடயநடுவலும்நைறேவற்றுேவன்.
அல்ேலலூயா.

சங்கீதம் 117
1ேதசங்கேள, எல்ேலாரும்ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்;
மக்கேள, எல்ேலாரும்அவைரப் ேபாற்றுங்கள்.
2அவர் நம்ேமல்ைவத்தகருைபெபரியது;
ெயேகாவாவன்உண்ைமஎன்ெறன்ைறக்குமுள்ளது.
அல்ேலலூயா.
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சங்கீதம் 118
1ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்,அவர் நல்லவர்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
2அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளெதன்றுஇஸ்ரேவல்ெசால்வார்களாக.
3அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளெதன்று,ஆேரானின்குடும்பத்தார் ெசால்வார்களாக.
4அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளெதன்று,
ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுக றவர்கள்ெசால்வார்களாக.
5ெநருக்கத்தலிருந்துெயேகாவாைவேநாக்க க்கூப்ப ட்ேடன்,
ெயேகாவா என்ைனக்ேகட்டருளி வ சாலத்த ேலைவத்தார்.
6ெயேகாவா என்ேனாடுஇருக்கறார், நான்பயப்படமாட்ேடன்;
மனிதன்எனக்குஎன்னெசய்வான்?
7எனக்குஉதவ ெசய்க றவர்கள்நடுவல்ெயேகாவா என்ேனாடுஇருக்கறார்;
என்னுைடயஎத ரிகளில் சரிக்கட்டுதைலக்காண்ேபன்.
8மனிதைனநம்புவைதவ ட,
ெயேகாவா ேமல்பற்றுதலாயருப்பேத நலம்.
9ப ரபுக்கைளநம்புவைதவ டெயேகாவா ேமல்பற்றுதலாயருப்பேத நலம்.
10எல்லா ேதசத்தாரும்என்ைனவைளந்துெகாள்ளுகறார்கள்;
ெயேகாவாவுைடயெபயரினால்அவர்கைளஅழிப்ேபன்.
11என்ைனச்சுற்றலும்வைளந்துெகாள்ளுகறார்கள்;
ெயேகாவாவுைடயெபயரினால்அவர்கைளஅழிப்ேபன்.
12ேதனீக்கைளப்ேபாலஎன்ைனவைளந்துெகாள்ளுகறார்கள்;
முள்ளில் பற்றனெநருப்ைபப்ேபாலஅைணந்துேபாவார்கள்;
ெயேகாவாவுைடயெபயரினால்அவர்கைளஅழிப்ேபன்.
13நான்வழும்படி நீ என்ைனத்தள்ளினாய்;
ெயேகாவாேவா எனக்குஉதவ ெசய்தார்.
14ெயேகாவா என்னுைடயெபலனும், என்னுைடயபாடலுமானவர்;
அவர் எனக்குஇரட்ச ப்புமானார்.
15நீத மான்களுைடயகூடாரங்களில்இரட்ச ப்பன்ெகம்பீர சத்தம்உண்டு;
ெயேகாவாவன்வலதுகரம் பராக்க ரமஞ்ெசய்யும்.
16ெயேகாவாவன்வலதுகரம்உயர்ந்தருக்க றது;
ெயேகாவாவன்வலதுகரம் பராக்க ரமஞ்ெசய்யும்.
17நான்சாகாமல், பைழத்தருந்து,
ெயேகாவாவுைடயெசய்ைககைளவவரிப்ேபன்.
18ெயேகாவா என்ைனக்கடினமாகத் தண்டித்தும்,
என்ைனச்சாவுக்குஒப்புக்ெகாடுக்கவல்ைல.
19நீதயன்வாசல்கைளத்தறவுங்கள்;
நான்அைவகளுக்குள்நுைழந்துெயேகாவாைவதுத ப்ேபன்.
20ெயேகாவாவன்வாசல்இதுேவ;
நீத மான்கள்இதற்குள்நுைழவார்கள்.
21நீர் எனக்குச்ெசவெகாடுத்து, எனக்குஇரட்ச ப்பாகஇருந்தபடியால்,
நான்உம்ைமத்துத ப்ேபன்.
22வீடுகட்டுக றவர்கள்ஆகாெதன்றுதள்ளினகல்ேல,
மூைலக்குத்தைலக்கல்லானது.
23அதுெயேகாவாவாேலஆனது,
அதுநம்முைடயகண்களுக்குஆச்சரியமாகஇருக்க றது.
24இதுெயேகாவாஉண்டாக்கனநாள்;
இத ேல சந்ேதாஷப்பட்டுமக ழ்ேவாம்.
25ெயேகாவாேவ,இரட்ச யும்;
ெயேகாவாேவ, காரியத்ைதவாய்க்கச்ெசய்யும்.
26ெயேகாவாவுைடயெபயராேலவருகறவர்ஸ்ேதாத்த ரிக்கப்பட்டவர்;
ெயேகாவாவுைடயஆலயத்தலிருந்து
உங்கைளஆசீர்வத க்க ேறாம்.
27ெயேகாவா நம்ைமப் ப ரகாச க்கச்ெசய்க ற ேதவனாகஇருக்க றார்;
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பண்டிைகப் பலிையக் ெகாண்டுேபாய் பலிபீடத்தன் ெகாம்புகளில் கயறுகளால்
கட்டுங்கள்.

28நீர் என்ேதவன், நான்உம்ைமத்துத ப்ேபன்;
நீர் என்ேதவன், நான்உம்ைமஉயர்த்துேவன்.
29ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்,அவர் நல்லவர்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.

சங்கீதம் 119
ஆெலப்.
1ெயேகாவாவுைடய ேவதத்தன்படி
நடக்க றஉத்தமவழியல்நடப்பவர்கள்பாக்கயவான்கள்.
2அவருைடய சாட்ச கைளக்ைகக்ெகாண்டு,
அவைரமுழுஇருதயத்ேதாடும் ேதடுக றவர்கள்பாக்கயவான்கள்.
3அவர்கள்அநயாயம்ெசய்வதல்ைல;
அவருைடயவழிகளில் நடக்க றார்கள்.
4உமதுகட்டைளகைளநாங்கள்கருத்தாகக்ைகக்ெகாள்ளும்படி
நீர் கற்றுக்ெகாடுத்தீர்.
5உமதுப ரமாணங்கைளக்ைகக்ெகாள்ளும்படி,
என்னுைடயநைடகள்நைலத்தருந்தால்நலமாகஇருக்கும்.
6நான்உம்முைடயகற்பைனகைளெயல்லாம் நைனக்கும்ேபாது,
ெவட்கப்பட்டுப்ேபாவதல்ைல.
7உம்முைடயநீத நயாயங்கைளநான்கற்றுக்ெகாள்ளும்ேபாது,
ெசம்ைமயானஇருதயத்தால்உம்ைமத்துத ப்ேபன்.
8உமதுப ரமாணங்கைளக்ைகக்ெகாள்ளுேவன்;
முற்றலும்என்ைனக்ைகவ டாமலிரும்.
ேபத்.
9வாலிபன்தன்னுைடயவழிையஎதனால்சுத்தம்ெசய்வான்?
உமதுவசனத்தற்குக்கீழ்படிக றதனால்தாேன.
10என்னுைடயமுழுஇருதயத்ேதாடும்உம்ைமத் ேதடுக ேறன்,
என்ைனஉமதுகற்பைனகைளவட்டுவழிதவற ச்ெசல்லவ டாமலிரும்.
11நான்உமக்குவ ேராதமாகப் பாவஞ்ெசய்யாதபடிக்கு,
உமதுவசனத்ைதஎன்இருதயத்தல்ைவத்துைவத்ேதன்.
12ெயேகாவாேவ, நீர்வாழ்த்த ற்குரியவர்;
உம்முைடயப ரமாணங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்.
13 உம்முைடய வசனத்தன் நயாயத்தீர்ப்புகைளெயல்லாம் என்னுைடய

உதடுகளால்வவரித்தருக்க ேறன்.
14த ரளானெசல்வத்தல் சந்ேதாஷப்படுவதுேபால,
நான்உமதுசாட்ச களின்வழியல் சந்ேதாஷப்படுக ேறன்.
15உமதுகட்டைளகைளத்தயானித்து,உமதுவழிகைளமனதல்ைவக்க ேறன்.
16உமதுப ரமாணங்களில்மனமக ழ்ச்ச யாகஇருக்க ேறன்;
உமதுவசனத்ைதமறேவன்.
க ெமல்.
17உமதுஅடிேயனுக்குஅனுகூலமாகஇரும்;அப்ெபாழுதுநான்பைழத்து,
உமதுவசனத்ைதக்ைகக்ெகாள்ளுேவன்.
18உமதுேவதத்தலுள்ளஅத சயங்கைளநான்பார்க்கும்படிக்கு,
என்னுைடயகண்கைளத்தறந்தருளும்.
19பூமிய ேலநான்அந்நயன்;
உமதுகற்பைனகைளஎனக்குமைறயாமலிரும்.
20 உமது நயாயங்கள்ேமல் என் ஆத்துமா எந்தேநரமும் ைவத்தருக்க ற

வாஞ்ைசயனால் ேசார்ந்துேபாக றது.
21உமதுகற்பைனகைளவட்டுவழிவலகனசப க்கப்பட்ட
ெபருைமயுள்ளவர்கைளநீர் கடிந்துெகாள்ளுகறீர்.
22ந ந்ைதையயும்அவமானத்ைதயும்என்ைனவட்டுஅகற்றும்;
நான்உம்முைடய சாட்ச களுக்குக்கீழ்படிக ேறன்.
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23அதகாரிகளும்உட்கார்ந்துஎனக்குவ ேராதமாகப் ேபச க்ெகாள்ளுகறார்கள்;
உமதுஊழியேனா,உமதுப ரமாணங்கைளத்தயானிக்க ேறன்.
24உம்முைடய சாட்ச கள்எனக்குஇன்பமும்,
எனக்குஆேலாசைனதருபைவயாகஇருக்க றது.
டாெலத்.
25என்ஆத்துமா மண்ேணாடுஒட்டிக்ெகாண்டிருக்க றது;
உமதுவசனத்தன்படி என்ைனஉய ர்ப்பயும்.
26என்னுைடயவழிகைளநான்உமக்குவவரித்துக்காட்டினேபாது
எனக்குச்ெசவெகாடுத்தீர்;உமதுப ரமாணங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்.
27உமதுகட்டைளகளின்வழிையஎனக்குஉணர்த்தயருளும்;
அப்ெபாழுதுஉமதுஅத சயங்கைளத்தயானிப்ேபன்.
28துயரத்தால்என்னுைடயஆத்துமா கைரந்து ேபாக றது;
உமதுவசனத்தன்படி என்ைனஎடுத்துநறுத்தும்.
29ெபாய்வழிையஎன்ைனவட்டுவலக்க ,
உம்முைடய ேவதத்ைதஎனக்குஅருள்ெசய்யும்.
30ெமய்வழிையநான்ெதரிந்துெகாண்டு,
உம்முைடயநயாயங்கைளஎனக்குமுன்பாக நறுத்த ேனன்.
31உமதுசாட்ச கள்ேமல்பற்றுதலாகஇருக்க ேறன்;
ெயேகாவாேவ, என்ைனெவட்கமைடயவ டாமலிரும்.
32நீர் என்னுைடயஇருதயத்ைதவ ரிவாக்கும்ேபாது,
நான்உமதுகற்பைனகளின்வழியாகஓடுேவன்.
எ.
33ெயேகாவாேவ,உமதுப ரமாணங்களின்வழிையஎனக்குப் ேபாத யும்;
முடிவுவைர நான்அைதக்காத்துக்ெகாள்ளுேவன்.
34எனக்குஉணர்ைவத்தாரும்;
அப்ெபாழுதுநான்உமதுேவதத்ைதப் பற்ற க்ெகாண்டு,
என்னுைடயமுழுஇருதயத்ேதாடும்அைதக்ைகக்ெகாள்ளுேவன்.
35உமதுகற்பைனகளின்பாைதயல்என்ைனநடத்தும்;
நான்அதல்ப ரியமாகஇருக்க ேறன்.
36என்னுைடயஇருதயம்ெபாருளாைசையச் சார்ந்துஇருக்காமல்,
உமதுசாட்ச கைளச் சார்ந்துஇருக்கும்படிெசய்யும்.
37மாையையப்பார்க்காதபடி நீர் என்னுைடயகண்கைளவலக்க ,
உமதுவழிகளில் என்ைனஉய ர்ப்பயும்.
38உமக்குப் பயப்படுக றதற்கு ஏற்ற உமது வாக்குத்தத்தத்ைத உமது அடிேயனுக்கு

உறுத ப்படுத்தும்.
39நான்பயப்படுக றஅவமானத்ைதவலக்கயருளும்;
உம்முைடயநயாயத்தீர்ப்புகள்நல்லைவகள்.
40இேதா,உம்முைடயகட்டைளகள்ேமல்வாஞ்ைசயாகஇருக்க ேறன்;
உமதுநீதயால்என்ைனஉய ர்ப்பயும்.
ெவௗ.
41ெயேகாவாேவ,உம்முைடயவாக்குத்தத்ததன்படி,
உமதுதயவும்உமதுஇரட்ச ப்பும் எனக்குவருவதாக.
42அப்ெபாழுதுஎன்ைனநந்த க்க றவனுக்குபதல்ெசால்லுேவன்;
உம்முைடயவசனத்ைதநம்பயருக்க ேறன்.
43சத்தயவசனம்முற்றலும்என்னுைடயவாயலிருந்துநீங்கவ டாமலிரும்;
உம்முைடயநயாயத்தீர்ப்புகளுக்குக்காத்தருக்க ேறன்.
44நான்எப்ெபாழுதும்என்ைறக்கும்உமதுேவதத்ைதக்காத்துக்ெகாள்ளுேவன்.
45நான்உம்முைடயகட்டைளகைளஆராய்க றபடியால்,
அகலமானபாைதயல்நடப்ேபன்.
46நான்உம்முைடய சாட்ச கைளக்குறத்து,
ராஜாக்களுக்குமுன்பாகவும்ெவட்கப்படாமல் ேபசுேவன்.
47நான்ப ரியப்படுக றஉமதுகற்பைனகளில்மனமக ழ்ச்ச யாகஇருப்ேபன்.
48நான்ப ரியப்படுக றஉமதுகற்பைனகளுக்குக்ைகையஉயர்த்துேவன்,
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உமதுப ரமாணங்கைளத்தயானிப்ேபன்.
சாயீன்.
49நீர் என்ைனநம்பச்ெசய்தவசனத்ைத
உமதுஅடிேயனுக்காக நைனத்தருளும்.
50அதுேவஎன்னுைடயதுன்பத்தல்எனக்குஆறுதல்,
உம்முைடயவாக்குத்தத்தம் என்ைனஉய ர்ப்ப த்தது.
51ெபருைமக்காரர்கள்என்ைனமிகவும் பரியாசம்ெசய்தும்,
நான்உமது ேவதத்ைதவ ட்டுவலகனதல்ைல. 52ெயேகாவாேவ, ஆரம்பமுதலான

உமதுநயாயத்தீர்ப்புகைள
நான்நைனத்துஎன்ைனத்ேதற்றுக ேறன்.
53 உமது ேவதத்ைத வ ட்டு வலகுகற துன்மார்க்கர்களின் நடுக்கம் என்ைனப்

ப டித்தது.
54நான்நைலயல்லாதகுடியருக்கும்வீட்டிேல
உமதுப ரமாணங்கள்எனக்குபாடல்களானது.
55ெயேகாவாேவ,இரவுேநரத்தல்உமதுெபயைர நைனத்து,
உமதுேவதத்ைதக்ைகக்ெகாள்ளுக ேறன்.
56நான்உமதுகட்டைளகைளக்ைகக்ெகாண்டதால்,
இதுஎனக்குக்கைடத்தது.
ெஹத்.
57ெயேகாவாேவ, நீேர என்னுைடயபங்கு;
நான்உமதுவசனங்கைளக்ைகக்ெகாள்ளுேவன்என்ேறன்.
58முழுஇருதயத்ேதாடும்உம்முைடயதயவுக்காகக்ெகஞ்சுக ேறன்;
உமதுவாக்குத்தத்தத்தன்படி எனக்குஇரங்கும்.
59என்னுைடயவழிகைளச் ச ந்த த்துக்ெகாண்டு,
என்னுைடயகால்கைளஉம்முைடய சாட்ச களுக்குேநராகத் தருப்ப ேனன்.
60உமதுகற்பைனகைளக்ைகக்ெகாள்ளும்படி,
நான்தாமத க்காமல்வைரந்ேதன்.
61துன்மார்க்கர்களின்கூட்டங்கள்என்ைனக்ெகாள்ைளய ட்டும்,
உம்முைடய ேவதத்ைதநான்மறக்கவல்ைல.
62உமதுநீதயானநயாயத்தீர்ப்புகளுக்காக,
உம்ைமத்துத க்கும்படி பாத இரவல்எழுந்தருப்ேபன்.
63 உமக்குப் பயந்து, உமது கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாள்ளுகற அைனவருக்கும்

நான்நண்பன்.
64ெயேகாவாேவ,பூமி உமதுகருைபயனால்நைறந்தருக்க றது;
உமதுப ரமாணங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்.
ேதத்.
65ெயேகாவாேவ,உமதுவசனத்தன்படி
உமதுஅடிேயைனநன்றாக நடத்தனீர்.
66உத்தம ந தானிப்ைபயும்அறைவயும்எனக்குப் ேபாத த்தருளும்,
உம்முைடயகற்பைனகளில் நம்ப க்ைகயாகஇருக்க ேறன்.
67நான்உபத்த ரவப்படுவதற்குமுன்புவழிதப்ப நடந்ேதன்;
இப்ெபாழுேதாஉம்முைடயவார்த்ைதையக்காத்துநடக்க ேறன்.
68ேதவேனநீர் நல்லவரும், நன்ைமெசய்க றவருமாகஇருக்க றீர்;
உமதுப ரமாணங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்.
69ெபருைமக்காரர்கள்எனக்குவ ேராதமாகப்ெபாய்கைளப்பைணக்கறார்கள்;
நாேனா,முழுஇருதயத்ேதாடும்உம்முைடயகட்டைளகைளக்ைகக்ெகாள்ளுேவன்.
70அவர்களுைடயஇருதயம்ெகாழுத்தருக்க றது; நாேனா,
உம்முைடய ேவதத்தல்மனமகழ்ச்ச யாகஇருக்க ேறன்.
71நான்உபத்த ரவப்பட்டதுஎனக்குநல்லது;
அதனால்உமதுப ரமாணங்கைளக்கற்றுக்ெகாள்ளுக ேறன்.
72அேநகஆய ரம்ெபான்ெவள்ளிையவ ட,
நீர் ெகாடுத்த ேவதேம எனக்குநலம்.
ேயாட்.
73உம்முைடயகரங்கள்என்ைனஉண்டாக்க ,
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என்ைனஉருவாக்கனது;
உம்முைடயகற்பைனகைளக்கற்றுக்ெகாள்ளஎன்ைனஉணர்வுள்ளவனாக்கும்.
74 நான் உம்முைடய வசனத்தற்குக் காத்தருக்க றபடியால், உமக்குப் பயந்தவர்கள்

என்ைனக்கண்டுசந்ேதாஷப்படுவார்கள்.
75ெயேகாவாேவ,உமதுநயாயத்தீர்ப்புகள்நீதயுள்ளெதன்றும்,
உண்ைமயன்படிஎன்ைனஉபத்த ரவப்படுத்தனீெரன்றும்அற ேவன்.
76நீர்உமதுஅடிேயனுக்குக்ெகாடுத்தஉமதுவாக்குத்தத்தத்தன்படி,
உமதுகருைபஎன்ைனத்ேதற்றட்டும்.
77நான்பைழத்தருக்கும்படிக்குஉமதுஇரக்கங்கள்எனக்குக்கைடக்கட்டும்;
உம்முைடய ேவதம்என்னுைடயமனமகழ்ச்ச .
78 ெபருைமக்காரர்கள் என்ைனப் ெபாய்களினால் ெகடுக்கப் பார்த்தபடியால்

ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகட்டும்;
நாேனாஉமதுகட்டைளகைளத்தயானிப்ேபன்.
79 உமக்குப் பயந்து, உமது சாட்ச கைள அறந்தருக்க றவர்கள் என்னிடம்

தரும்பட்டும்.
80நான்ெவட்கப்பட்டுப் ேபாகாதபடிக்கு,
என்னுைடயஇருதயம்உமதுப ரமாணங்களில்உத்தமமாகஇருக்கட்டும்.
கப்.
81உம்முைடயஇரட்ச ப்புக்குஎன்னுைடயஆத்துமா தவக்க றது;
உம்முைடயவசனத்தற்குக்காத்தருக்க ேறன்.
82எப்ெபாழுதுஎன்ைனத்ேதற்றுவீர் என்று,
உம்முைடய வாக்குத்தத்தத்தன்ேமல் ேநாக்கமாக என்னுைடய கண்கள்

பூத்துப்ேபாக றது.
83புைகயலுள்ளேதால்ைப ேபாலாேனன்;
உமதுப ரமாணங்கைளேயா மறேவன்.
84உமதுஅடிேயனுைடயநாட்கள்எவ்வளவு?
என்ைனத்துன்பப்படுத்துகறவர்களுக்குநீர் எப்ெபாழுதுநயாயத்தீர்ப்புெசய்வீர்?
85உம்முைடய ேவதத்த ற்கு வ ேராதமாக ெபருைமக்காரர்கள் எனக்குக் குழிகைள

ெவட்டினார்கள்.
86உம்முைடயகற்பைனகெளல்லாம்உண்ைமயாகஇருக்க றது;
அநயாயமாக என்ைனத்துன்பப்படுத்துகறார்கள்;
நீர் எனக்குஉதவ ெசய்யும்.
87அவர்கள்என்ைனப்பூமியல்இல்லாமல்நீக்கவ டச் சற்ேற தப்பனது;
ஆனாலும்நான்உமதுகட்டைளகைளவ ட்டுவ டவல்ைல.
88உமதுகருைபயன்படிேயஎன்ைனஉய ர்ப்பயும்;
அப்ெபாழுதுநான்உம்முைடயவாக்குத்தத்தத்தன்சாட்சையக்காத்துநடப்ேபன்.
லாேமட்.
89ெயேகாவாேவ,உமதுவசனம்என்ெறன்ைறக்கும்
வானங்களில் நைலத்தருக்க றது.
90உம்முைடயஉண்ைமதைலமுைறதைலமுைறயாகஇருக்கும்;
பூமிையஉறுத ப்படுத்தனீர்,அதுநைலத்தருக்க றது.
91உம்முைடயப ரமாணங்கைளநைறேவற்றும்படிஅைவகள்இந்தநாள்வைரக்கும்

ந ற்க றது;
அைனத்தும்உம்ைமச் ேசவ க்கும்.
92உமதுேவதம்என்னுைடயமனமகழ்ச்ச யாகஇல்லாமலிருந்தால்,
என்னுைடயதுக்கத்த ேலஅழிந்துேபாயருப்ேபன்.
93நான்ஒருேபாதும்உம்முைடயகட்டைளகைளமறக்கமாட்ேடன்;
அைவகளால்நீர் என்ைனஉய ர்ப்ப த்தீர்.
94நான்உம்முைடயவன், என்ைனஇரட்ச யும்;
உம்முைடயகட்டைளகைளஆராய்க ேறன்.
95துன்மார்க்கர்கள்என்ைனஅழிக்கக் காத்தருக்க றார்கள்;
நான்உமதுசாட்ச கைளச் ச ந்த த்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
96நைறவானஅைனத்தற்கும்எல்ைலையக்கண்ேடன்;
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உம்முைடயகற்பைனேயா மகா ெபரிது.
ேமம்.
97உமதுேவதத்தல்நான்எவ்வளவுப ரியமாகஇருக்க ேறன்!
நாள்முழுவதும்அதுஎன்னுைடயதயானம்.
98 நீர் உம்முைடய கற்பைனகைளக் ெகாண்டு என்ைன என்னுைடய எத ரிகளிலும்

அத கஞானமுள்ளவனாக்குகறீர்;
அைவகள்என்ைறக்கும்என்னுடேனஇருக்கறது.
99உம்முைடய சாட்ச கள்என்னுைடயதயானமாகஇருக்க றபடியால்,
எனக்குப் ேபாத த்தவர்கள்எல்ேலாரிலும்அறவுள்ளவனாகஇருக்க ேறன்.
100உம்முைடயகட்டைளகைளநான்ைகக்ெகாண்டிருக்க றபடியால்,
முத ேயார்கைளவ டஞானமுள்ளவனாகஇருக்க ேறன்.
101உம்முைடயவசனத்ைதநான்காத்துநடக்கும்படிக்கு,
எல்லாெபால்லாதவழிகளுக்கும்என்னுைடயகால்கைளவலக்குக ேறன்.
102நீர் எனக்குப் ேபாத த்தருக்க றபடியால்,
நான்உம்முைடயநயாயங்கைளவ ட்டுவலகமாட்ேடன்.
103 உம்முைடய வார்த்ைதகள் என்னுைடய நாவுக்கு எவ்வளவு

இனிைமயானைவகள்;
என்னுைடயவாய்க்குஅைவகள்ேதனிலும்
இனிைமயானதாகஇருக்கும்.
104உமதுகட்டைளகளால்உணர்வைடந்ேதன்,
ஆதலால்எல்லாப்ெபாய்வழிகைளயும்ெவறுக்க ேறன்.
நூன்.
105உம்முைடயவசனம்என்னுைடயகால்களுக்குத்தீபமும்,
என்னுைடயபாைதக்குெவளிச்சமுமாகஇருக்க றது.
106உம்முைடயநீத நயாயங்கைளக்காத்துநடப்ேபன்என்றுஆைணயட்ேடன்;
அைதநைறேவற்றுேவன்.
107நான்மிகவும்உபத்த ரவப்படுக ேறன்;
ெயேகாவாேவ,உம்முைடயவசனத்தன்படிேயஎன்ைனஉய ர்ப்பயும்.
108ெயேகாவாேவ, என்னுைடயவாயன்உற்சாகபலிகைளநீர் ஏற்றுக்ெகாண்டு,
உமதுநயாயங்கைளஎனக்குப் ேபாத த்தருளும்.
109என்னுைடயஉய ர் எப்ெபாழுதும்என்னுைடயைகயல்இருக்கறது;
ஆனாலும்உம்முைடய ேவதத்ைதமறக்கமாட்ேடன்.
110துன்மார்க்கர்கள்எனக்குக்கண்ணிைவக்க றார்கள்;
ஆனாலும்நான்உம்முைடயகட்டைளகைளவ ட்டுவழிதவற ப் ேபாகமாட்ேடன்.
111உம்முைடய சாட்ச கைளந ரந்தர சுதந்தரமாக்க க்ெகாண்டிருக்க ேறன்,
அைவகேளஎன்னுைடயஇருதயத்தன்மக ழ்ச்ச .
112முடிவுவைரஇைடவ டாமல்உம்முைடயப ரமாணங்களின்படிெசய்யஎன்னுைடய

இருதயத்ைதச் சாய்த்ேதன்.
சாெமக்.
113வீண்சந்தைனகைளநான்ெவறுத்து,உமதுேவதத்தல்ப ரியப்படுக ேறன்.
114என்னுைடயமைறவ டமும்என்னுைடயேகடகமும்நீேர;
உம்முைடயவசனத்தற்குக்காத்தருக்க ேறன்.
115ெபால்லாதவர்கேள, என்ைனவட்டுஅகன்றுேபாங்கள்;
என்ேதவனுைடயகற்பைனகைளநான்ைகக்ெகாள்ளுேவன்.
116நான்பைழத்தருப்பதற்குஉமதுவார்த்ைதயன்படி என்ைனஆதரித்தருளும்;
என்னுைடய நம்ப க்ைக வீணாக ப்ேபாக என்ைன ெவட்கத்த ற்கு உட்படுத்தாமல்

இரும்.
117என்ைனஆதரித்தருளும்;அப்ெபாழுதுநான்இரட்ச க்கப்பட்டு,
எந்தநாளும்உம்முைடயப ரமாணங்களில் தயானமாகஇருப்ேபன்.
118 உமது ப ரமாணங்கைளவட்டு வழிவலகுகற அைனவைரயும் மித த்துப்

ேபாடுக றீர்;
அவர்களுைடயச ந்தைனவஞ்சைனயானது.
119 பூமியலுள்ள துன்மார்க்கர்கள் அைனவைரயும் துருைவப்ேபால

அகற்றவடுகறீர்;
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ஆைகயால்உமதுசாட்ச களில் ப ரியப்படுக ேறன்.
120உமக்குப் பயப்படும் பயத்தால்என்னுைடயஉடல் சலிர்க்க றது;
உமதுநயாயத்தீர்ப்புகளுக்குப்பயப்படுக ேறன்.
ஆயன்.
121 நயாயமும் நீதயும் ெசய்க ேறன்; என்ைன ஒடுக்குகறவர்களுக்கு என்ைன

ஒப்புக்ெகாடாமல்இரும்.
122உமதுஅடிேயனுக்குநன்ைமயாகத்துைணநல்லும்;
ெபருைமக்காரர்கள்என்ைனஒடுக்கச்ெசய்யாதரும்.
123உமதுஇரட்ச ப்புக்கும்உமதுநீதயன்வார்த்ைதகளுக்கும்
காத்தருக்க றதனால்என்னுைடயகண்கள்பூத்துப்ேபாக றது.
124உமதுஊழியைனஉமதுகருைபயன்படிேயநடத்த ,
உமதுப ரமாணங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்.
125நான்உமதுஊழியன்;
உம்முைடய சாட்ச கைளநான்அறயும்படி என்ைனஉணர்வுள்ளவனாக்கும்.
126நீதையச்ெசய்யக்ெயேகாவாவுக்குேவைளவந்தது;
அவர்கள்உம்முைடயநயாயப்ப ராணத்ைதமீறனார்கள்.
127 ஆதலால் நான் ெபான்னிலும் பசும்ெபான்னிலும் அத கமாக உமது

கற்பைனகளில் ப ரியப்படுக ேறன்.
128எல்லாவற்ைறப்பற்றயும்நீர்அருளினஎல்லாக்கட்டைளகளும்ெசம்ைமெயன்று

எண்ணி,
அைனத்துெபாய்வழிகைளயும்ெவறுக்க ேறன்.
ேப.
129உம்முைடய சாட்ச கள்அத சயமானைவகள்;
ஆைகயால்என்னுைடயஆத்துமாஅைவகைளக்ைகக்ெகாள்ளும்.
130உம்முைடயவசனத்தன்வளக்கம்ெவளிச்சம் தந்து,
ேபைதகைளஉணர்வுள்ளவர்களாக்கும்.
131உம்முைடயகற்பைனகைளநான்வரும்புக றபடியால்,
என்னுைடயவாையஆெவன்றுதறந்துஅைவகளுக்குஏங்குக ேறன்.
132 உம்முைடய ெபயைர ேநச க்க றவர்களுக்கு வழங்கும் நயாயத்தன்படிேய

என்ைனேநாக்க ப்பார்த்து, எனக்குஇரங்கும்.
133உம்முைடயவார்த்ைதய ேலஎன்னுைடயகாலடிகைளநைலப்படுத்த ,
ஒருஅநயாயமும்என்ைனஆட்ெகாள்ளச்ெசய்யாமல்இரும்.
134மனிதர்கள்ெசய்யும்அநீத களுக்குஎன்ைனவலக்க வடுவத்தருளும்;
அப்ெபாழுதுநான்உம்முைடயகட்டைளகைளக்காத்துக்ெகாள்ளுேவன்.
135உமதுஊழியன்ேமல்உமதுமுகத்ைதப் ப ரகாச க்கச்ெசய்து,
உமதுப ரமாணங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்.
136உம்முைடய ேவதத்ைதமனிதர்கள்காத்துநடக்காதபடியால்,
என்னுைடயகண்களிலிருந்துநீர்த்தாைரகள்ஓடுகறது.
த்சாேட.
137ெயேகாவாேவ, நீர் நீத பரர்,உமதுநயாயத்தீர்ப்புகள்ெசம்ைமயானைவகள்.
138நீர் கட்டைளய ட்ட சாட்ச கள்நீதயும்,மகாஉண்ைமயுமானைவகள்.
139என்னுைடயஎத ரிகள்உம்முைடயவசனங்கைளமறந்தபடியால்,
என்னுைடய பக்தைவராக்கயம் என்ைனஅழிக்க றது. 140உமதுவார்த்ைத மிகவும்

புடமிடப்பட்டது,
உமதுஅடிேயன்அதல்ப ரியப்படுக ேறன்.
141நான்ச றயவனும்அசட்ைடெசய்யப்பட்டவனுமாகஇருக்க ேறன்;
ஆனாலும்உமதுகட்டைளகைளமறேவன்.
142உம்முைடயநீத ந ரந்தர நீத ,உம்முைடய ேவதம் சத்தயம்.
143துயரமும் ேவதைனயும்என்ைனப்ப டித்தது;
ஆனாலும்உம்முைடயகற்பைனகள்என்னுைடயமனமகழ்ச்ச .
144 உம்முைடய சாட்ச களின் நீத என்ைறக்கும் ந ற்கும்; என்ைன

உணர்வுள்ளவனாக்கும்,
அப்ெபாழுதுநான்பைழத்தருப்ேபன்.
ேகாப்.
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145 முழு இருதயத்ேதாடும் கூப்ப ட்ேடன், ெயேகாவாேவ, என்னுைடய ெஜபத்ைதக்
ேகளும்;

உம்முைடயப ரமாணங்கைளக்ைகக்ெகாள்ளுேவன்.
146உம்ைமேநாக்க க்கூப்ப ட்ேடன், என்ைனக்காப்பாற்றும்;
அப்ெபாழுதுநான்உம்முைடய சாட்ச கைளக்காத்துக்ெகாள்ளுேவன்.
147அதகாைலயல்நான்எழுந்துசத்தமிட்ேடன்;
உம்முைடயவசனத்தற்குக்காத்தருக்க ேறன்.
148உமதுவசனத்ைதத்தயானிக்கும்படி,
குறத்தஇரவு ேநரங்களுக்குமுன்ேனஎன்னுைடயகண்கள்வழித்துக்ெகாள்ளும்.
149உம்முைடயகருைபயன்படி என்னுைடயசத்தத்ைதக் ேகளும்;
ெயேகாவாேவ,உம்முைடயநயாயத்தீர்ப்பன்படி என்ைனஉய ர்ப்பயும்.
150தீைமையப்பன்பற்றுகறவர்கள்ெநருங்க இருக்க றார்கள்;
அவர்கள்உம்முைடய ேவதத்த ற்குத்தூரமாகஇருக்க றார்கள்.
151ெயேகாவாேவ, நீர்அருகல்இருக்கறீர்;
உமதுகற்பைனகெளல்லாம்உண்ைம.
152நீர்உம்முைடய சாட்ச கைளஎன்ெறன்ைறக்கும்ந ற்க நறுவனீர்என்பைத,
அைவகளால்நான்ெநடுநாளாகஅற ந்தருக்க ேறன்.
ேரஷ்.
153என்னுைடயஉபத்த ரவத்ைதப் பார்த்து, என்ைனவடுவயும்;
உமதுேவதத்ைதமறக்கமாட்ேடன்.
154எனக்காக நீர்வழக்காடி என்ைனமீட்டுக்ெகாள்ளும்,
உம்முைடயவார்த்ைதயன்படிேயஎன்ைனஉய ர்ப்பயும்.
155இரட்ச ப்புதுன்மார்க்கர்களுக்குத்தூரமாகஇருக்க றது,
அவர்கள்உமதுப ரமாணங்கைளத் ேதடமாட்டார்கள்.
156ெயேகாவாேவ,உம்முைடயஇரக்கங்கள்ெபரியைவகளாகஇருக்க றது;
உமதுநயாயங்களின்படி என்ைனஉய ர்ப்பயும்.
157 என்ைனத் துன்பப்படுத்துகறவர்களும் என்ைன வேராத க்க றவர்களும்

அேநகர்;
ஆனாலும்உம்முைடய சாட்ச கைளவ ட்டுவலகமாட்ேடன்.
158உமதுவசனத்ைதக்ைகக்ெகாள்ளாததுேராக கைளநான்கண்டேபாது,
எனக்குஅருவருப்பாகஇருந்தது.
159இேதா,உம்முைடயகட்டைளகைளேநச க்க ேறன்;ெயேகாவாேவ,
உமதுகருைபயன்படி என்ைனஉய ர்ப்பயும்.
160உம்முைடயவசனம்முழுவதும்சத்தயம்,
உம்முைடயநீத நயாயெமல்லாம் ந த்தயம்.
ஷீன்.
161அதகாரிகளும்காரணமில்லாமல்என்ைனத்துன்பப்படுத்தனார்கள்,
ஆனாலும்என்னுைடயஇருதயம்உமதுவசனத்தற்ேக பயப்படுக றது.
162மிகுந்தெகாள்ைளப்ெபாருட்கைளக்கண்டுபடிக்க றவன்மகழுகறதுேபால,
நான்உமதுவார்த்ைதயன்ெபயரில் மகழுக ேறன்.
163 ெபாய்ையப் பைகத்து அருவருக்க ேறன்; உம்முைடய ேவதத்ைதேயா

ேநச க்க ேறன்.
164உமதுநீத நயாயங்களுக்காக,ஒருநாளில் ஏழுமுைறஉம்ைமத்துத க்க ேறன்.
165உம்முைடய ேவதத்ைத ேநச க்க றவர்களுக்குமிகுந்த சமாதானமுண்டு;
அவர்களுக்குதைடகள்இல்ைல.
166ெயேகாவாேவ,உம்முைடயஇரட்ச ப்புக்குநான்காத்தருந்து,
உம்முைடயகற்பைனகளின்படிெசய்க ேறன்.
167என்னுைடயஆத்துமாஉமதுசாட்ச கைளக்காக்கும்;
அைவகைளநான்மிகவும் ேநச க்க ேறன்.
168உமதுகட்டைளகைளயும்உமதுசாட்ச கைளயும்காத்துநடக்க ேறன்;
என்னுைடயவழிகெளல்லாம்உமக்குமுன்பாகஇருக்க றது.
ெதள.
169ெயேகாவாேவ, என்னுைடயகூப்படுதல்உமதுசந்ந தயல்வருவதாக;
உமதுவசனத்தன்படிேயஎன்ைனஉணர்வுள்ளவனாக்கும்.



சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 119:170 823 சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 121:8

170என்னுைடயவண்ணப்பம்உமதுசந்ந தயல்வரட்டும்;
உமதுவார்த்ைதயன்படி என்ைனவடுவத்தருளும்.
171உம்முைடயப ரமாணங்கைளநீர் எனக்குப் ேபாத க்கும்ேபாது,
என்னுைடயஉதடுகள்உமதுதுதையப்ப ரபலப்படுத்தும்.
172உமதுகற்பைனகெளல்லாம் நீதயுள்ளைவகள்;ஆதலால்,
என்னுைடயநாவுஉம்முைடயவசனத்ைதவவரித்துச்ெசால்லும்.
173நான்உம்முைடயகட்டைளகைளத்ெதரிந்துெகாண்டபடியால்,
உமதுகரம் எனக்குத்துைணயாகஇருக்கட்டும்.
174ெயேகாவாேவ,உம்முைடயஇரட்ச ப்பன்ேமல்ஆவலாகஇருக்க ேறன்;
உம்முைடய ேவதம்என்னுைடயமனமகழ்ச்ச .
175என்னுைடயஆத்துமா பைழத்தருந்துஉம்ைமத்துத க்கட்டும்;
உமதுநயாயத்தீர்ப்புகள்எனக்குஉதவயாகஇருக்கட்டும்.
176காணாமற்ேபானஆட்ைடப்ேபாலவழிதப்ப ப்ேபாேனன்;
உமதுஅடிேயைனத்ேதடும்;உமதுகற்பைனகைளநான்மறக்கமாட்ேடன்.

சங்கீதம் 120
ஆேராகணபாடல்.
1என்னுைடயெநருக்கத்த ேலெயேகாவாைவேநாக்க க்கூப்ப ட்ேடன்;
அவர் எனக்குச்ெசவெகாடுத்தார்.
2ெயேகாவாேவ, ெபாய்உதடுகளுக்கும்வஞ்சகமாக ேபசும் நாவுக்கும் என்னுைடய

ஆத்துமாைவத்தப்புவயும்.
3வஞ்சகநாேவ,உனக்குஎன்னகைடக்கும்?
உனக்குஎன்னெசய்யப்படும்?
4பலவானுைடயகூர்ைமயானஅம்புகளும்,
சூைரச்ெசடிகைளஎரிக்கும்தழலுேமகைடக்கும்.
5ஐேயா, நான்ேமேசக்க ேல*வாழ்ந்ததுேபாதும்,
ேகதாரின்கூடாரங்கள்அருகல்குடியருந்ததும் ேபாதும்!
6 சமாதானத்ைதப் பைகக்க றவர்களிடம் என்னுைடய ஆத்துமா குடியருந்ததும்

ேபாதும்!
7நான்சமாதானத்ைதநாடுக ேறன்;
அவர்கேளா, நான்ேபசும்ேபாது ேபார்ெசய்யமுயற்ச ெசய்க றார்கள்.

சங்கீதம் 121
ஆேராகணபாடல்.
1எனக்குஉதவ வரும்மைலகளுக்குேநராக
என்னுைடயகண்கைளஉயர்த்துக ேறன்.
2வானத்ைதயும்பூமிையயும்உண்டாக்கன
ெயேகாவாவ டத்தலிருந்துஎனக்குஉதவ வரும்.
3உன்னுைடயகாைலத்தள்ளாடவ டமாட்டார்;
உன்ைனக்காக்க றவர்உறங்கமாட்டார்.
4இேதா,இஸ்ரேவைலக்காக்க றவர்உறங்குகறதுமில்ைலதூங்குகறதுமில்ைல.
5ெயேகாவாஉன்ைனக்காக்க றவர்;
ெயேகாவாஉன்னுைடயவலதுபக்கத்த ேலஉனக்குநழலாகஇருக்க றார்.
6பகலிேலெவய ேலா,இரவ ேலநலேவா
உன்ைனச்ேசதப்படுத்துவதல்ைல.
7ெயேகாவாஉன்ைனஎல்லாத் தீங்குக்கும்வலக்க க்காப்பார்;
அவர்உன்னுைடயஆத்துமாைவக்காப்பார்.
8ெயேகாவாஉன்னுைடயேபாக்ைகயும்உன்னுைடயவரத்ைதயும்
இதுமுதற்ெகாண்டுஎன்ெறன்றும்காப்பார்.

* சங்கீதம் 120:5 120:5 ேமேசக்கு கருங்கடலுக்கும் காசுப்பயன் கடலுக்கும் மத்தயல் உள்ள பகுதயாகும்.
ேகதார் சீரியவன் தமஸ்குக்கு ெதன்பகுதயல் உள்ள பகுதயாகும் இங்கு நாேடாடிகள் வாழ்ந்து வந்தார்கள்

இவர்கள்மிகவும்ெவற த்தனமானவர்களாய்இருந்தார்கள்
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சங்கீதம் 122
தாவீதன்ஆேராகணபாடல்.
1ெயேகாவாவுைடயஆலயத்த ற்குப் ேபாேவாம்வாருங்கள்
என்றுஎன்நண்பர்கள்எனக்குஅவர்கள்ெசான்னேபாதுமக ழ்ச்ச யாகஇருந்ேதன்.
2எருசேலேம,உன்னுைடயவாசல்களில் எங்களுைடயகால்கள்ந ற்க றது.
3எருசேலம்கச்ச தமானநகரமாகக் கட்டப்பட்டிருக்க றது.
4அங்ேகஇஸ்ரேவலுக்குச் சாட்ச யாகக்
ெயேகாவாவுைடய மக்களாகய ேகாத்த ரங்கள் ெயேகாவாவன் ெபயைரப்

ேபாற்றுவதற்குப் ேபாகும்.
5அங்ேகதாவீதன்வீட்டாருைடய சங்காசனங்களாகய
நயாயாசனங்கள்ைவக்கப்பட்டிருக்க றது.
6எருசேலமின் சமாதானத்த ற்காக ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள்;
உன்ைனேநச க்க றவர்கள்ெசழித்தருக்கட்டும்.
7உன்னுைடயமதல்களுக்குள்ேளசமாதானமும்,
உன்னுைடயஅரண்மைனகளுக்குள்ேளெசழிப்பும்இருக்கும்.
8என்னுைடயசேகாதரர்களுக்காகவும்என்னுைடயநண்பர்களுக்காகவும்,
உன்னில் சமாதானம்இருக்கட்டும்என்ேபன்.
9எங்களுைடயேதவனாகயெயேகாவாவன்ஆலயத்த ற்காக
உனக்குநன்ைமயுண்டாகத் ேதடுேவன்.

சங்கீதம் 123
ஆேராகணபாடல்.
1பரேலாகத்தல்இருக்க றவேர,
உம்மிடத்த ற்குஎன்னுைடயகண்கைளஏெறடுக்க ேறன்.
2தங்களுைடயஎஜமான்களின்ைகையேநாக்கயருப்பதுேபாலவும்,
ேவைலக்காரியன் கண்கள் தன்னுைடய எஜமானியன் ைகைய

ேநாக்கயருப்பதுேபாலவும்,
எங்கள்ேதவனாகயெயேகாவா எங்களுக்குஇரக்கஞ்ெசய்யும்வைரக்கும்,
எங்களுைடயகண்கள்அவைர ேநாக்கயருக்க றது.
3எங்களுக்குஇரங்கும்ெயேகாவாேவ,
எங்களுக்குஇரங்கும்;
அவமானத்தனால்மிகவும் நைறந்தருக்க ேறாம்.
4சுகமாகவாழ்க றவர்களுைடயஅவமானத்தனாலும்,
அகங்காரிகளுைடயஇகழ்ச்ச யனாலும்,
எங்களுைடயஆத்துமா மிகவும் நைறந்தருக்க றது.

சங்கீதம் 124
தாவீதன்ஆேராகணபாடல்.
1மனிதர்கள்நமக்குவ ேராதமாக எழும்பனேபாது,
ெயேகாவா நமதுபக்கத்தல்இல்லாவ ட்டால்,
2ெயேகாவா தாேம நமதுபக்கத்தல்இல்லாவ ட்டால்,
3அவர்களுைடய ேகாபம் நம்ேமல்எரியும்ேபாது,
நம்ைமஉய ேராடுவழுங்கயருப்பார்கள்.
4அப்ெபாழுதுதண்ணீர்கள்நம்ேமல்பாய்ந்து,
ெவள்ளங்கள்நமதுஆத்துமாவன்ேமல்ெபருக ,
5ெகாந்தளிக்கும்தண்ணீர்கள்நமதுஆத்துமாவன்ேமல்புரண்டுேபாயருக்கும்
என்றுஇஸ்ரேவல்இப்ெபாழுதுெசால்வதாக.
6நம்ைமஅவர்களுைடயபற்களுக்குஇைரயாகஒப்புக்ெகாடுக்காமல்
இருக்க றெயேகாவாவுக்குநன்ற .
7ேவடருைடயகண்ணிக்குத்தப்பனகுருவையப்ேபால
நம்முைடயஆத்துமா தப்பனது,
கண்ணிெதற த்தது, நாம் தப்ப ேனாம்.
8நம்முைடயஉதவ வானத்ைதயும்பூமிையயும்உண்டாக்கன
ெயேகாவாவுைடயெபயரில்உள்ளது.
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சங்கீதம் 125
1 ெயேகாவாைவ நம்புக றவர்கள் என்ெறன்ைறக்கும் அைசயாமல்

நைலத்தருக்கும்
சீேயான்மைலையப்ேபால்இருப்பார்கள்.
2மைலகள்எருசேலைமச்சுற்றலும்இருக்கறதுேபால்,
ெயேகாவாஇதுமுதல்என்ெறன்ைறக்கும்
தம்முைடயமக்கைளச்சுற்றலும்இருக்கறார்.
3நீத மான்கள்அநயாயத்த ற்குத்தங்களுைடயைககைளநீட்டாதபடிக்கு,
துன்மார்க்கத்தன் ெகாடுங்ேகால் நீத மான்களுைடய ெசாத்தன்ேமல்

நைலத்தருக்காது.
4 ெயேகாவாேவ, நல்லவர்களுக்கும் இருதயத்தல் ெசம்ைமயானவர்களுக்கும்

நன்ைமெசய்யும்.
5தங்களுைடயேகாணலானவழிகளுக்குச் சாய்க றவர்கைளக்
ெயேகாவாஅக்க ரமக்காரர்கேளாடு ேபாகச்ெசய்வார்.
இஸ்ரேவலுக்ேகா சமாதானம்உண்டு.

சங்கீதம் 126
ஆேராகணபாடல்.
1 சீேயானின் சைறயருப்ைபக் ெயேகாவா தருப்ப எருசேலமுக்கு ெகாண்டு

வந்தேபாது,
கனவுகாண்கறவர்கள்ேபால்இருந்ேதாம்.
2அப்ெபாழுதுநம்முைடயவாய் ச ரிப்பனாலும்,
நம்முைடயநாவுஆனந்தசத்தத்தனாலும்நைறந்தருந்தது;
அப்ெபாழுது: ெயேகாவாஇவர்களுக்குப்ெபரிய காரியங்கைளச்ெசய்தார்
என்றுேதசங்களுக்குள்ேளெசால்லிக்ெகாண்டார்கள்.
3ெயேகாவா நமக்குப்ெபரிய காரியங்கைளச்ெசய்தார்;
இதற்காக நாம் மக ழ்ந்தருக்க ேறாம்.
4ெயேகாவாேவ,
ெதற்கத்தயெவள்ளங்கைளத்தருப்புவதுேபால,
எங்களுைடயசைறயருப்ைபத்தருப்பும்.
5கண்ணீேராடுவைதக்க றவர்கள்
ெகம்பீரத்ேதாடுஅறுப்பார்கள்.
6அள்ளித்தூவும்வைதையச்சுமக்க றவன்அழுதுெகாண்டுேபாக றான்;
ஆனாலும்தான்அறுத்தஅரிகைளச்சுமந்துெகாண்டு
ெகம்பீரத்ேதாடுதரும்பவருவான்.

சங்கீதம் 127
சாெலாேமானின்ஆேராகணபாடல்.
1ெயேகாவாவீட்ைடக் கட்டாவ ட்டால்,
அைதக்கட்டுக றவர்களின்உைழப்புவீண்;
2ெயேகாவா நகரத்ைதக்காக்காமல்இருந்தால்
காவலாளர்கள்வழித்தருக்க றதுவீண்.
3நீங்கள்அதகாைலயல்எழுந்து,
ேநரத்துடன்ேவைலகைளச்ெசய்து,
வருத்தத்தன்அப்பத்ைதச் சாப்படுக றதும்வீண்;
அவேர தமக்குப் ப ரியமானவனுக்குத்தூக்கத்ைதக்ெகாடுக்க றார்.
4இேதா, பள்ைளகள்கர்த்தரால்வரும்சுதந்த ரம்,
கர்ப்பத்தன்கனிஅவரால்கைடக்கும்பலன்.
5 இளவயதன் மகன்கள் பலவான் ைகயலுள்ள அம்புகளுக்கு ஒப்பாக

இருக்க றார்கள்.
அைவகளால்தன்னுைடயஅம்பறாத்தூணிையந ரப்பனமனிதன்பாக்கயவான்;
அவர்கள்ெவட்கமைடயாமல்ஒலிமுகவாசலில்எத ரிகேளாடு ேபசுவார்கள்.
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சங்கீதம் 128
ஆேராகணபாடல்.
1ெயேகாவாவுக்குப் பயந்து,
அவர்வழிகளில் நடக்க றவன்எவேனா,அவன்பாக்கயவான்.
2உன்னுைடயைககளின்உைழப்ைபநீ சாப்படுவாய்;
உனக்குப்பாக்கயமும்நன்ைமயும்உண்டாயருக்கும்.
3உன்னுைடயமைனவ உன்வீட்ேடாரங்களில் கனிதரும்
த ராட்ைசக்ெகாடிையப்ேபால்இருப்பாள்;
உன்னுைடய பள்ைளகள் உன்னுைடய பந்தையச் சுற்றலும் ஒலிவமரக்

கன்றுகைளப்ேபால்இருப்பார்கள்.
4இேதா,ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுக றமனிதன்
இவ்வதமாகஆசீர்வத க்கப்படுவான்.
5ெயேகாவா சீேயானிலிருந்துஉன்ைனஆசீர்வத ப்பார்;
நீஉயருள்ளநாட்கெளல்லாம் எருசேலமின்வாழ்ைவக்காண்பாய்.
6நீஉன்னுைடயபள்ைளகளின்பள்ைளகைளயும்,
இஸ்ரேவலுக்குஉண்டாகும் சமாதானத்ைதயும்காண்பாய்.

சங்கீதம் 129
ஆேராகணபாடல்.
1என்னுைடயசறுவயதுமுதற்ெகாண்டு
அேநகமுைறஎன்ைனெநருக்கனார்கள்.
2என்னுைடயசறுவயதுமுதற்ெகாண்டுஅேநகமுைறஎன்ைனெநருக்கயும்,
என்ைனேமற்ெகாள்ளாமற் ேபானார்கள்.
3உழுகறவர்கள்என்னுைடயமுதுகன்ேமல்உழுது,
தங்களுைடயவரப்புகைளநீளமாக்கனார்கள்.
4ெயேகாவாேவா நீதயுள்ளவர்;
துன்மார்க்கர்களுைடயகயறுகைளஅவர்அறுத்தார் என்று,
இஸ்ரேவல்இப்ெபாழுதுெசால்வதாக.
5சீேயாைனப்பைகக்க றஅைனவரும்ெவட்கப்பட்டு பன்னிட்டுத்தரும்புவார்கள்.
6வீட்டின்ேமல்முைளக்கும்புல்லுக்குஅவர்கள்ஒப்பாவார்கள்;
அதுவளரும்முன்புஉலர்ந்துேபாகும்.
7அறுக்கறவன்அதனால்தன்னுைடயைகையயும்,
அரிகைளக்கட்டுக றவன்தன்னுைடயமடிையயும்ந ரப்புவதல்ைல.
8ெயேகாவாவுைடயஆசீர்வாதம்உங்களுக்குஉண்டாகட்டும்;
ெயேகாவாவன்ெபயரினால்உங்கைளஆசீர்வத க்க ேறாம்
என்றுவழிப்ேபாக்கர்கள்ெசால்வதுமில்ைல.

சங்கீதம் 130
ஆேராகணபாடல்.
1 ெயேகாவாேவ, உபத்த ரவத்தன் ஆழங்களிலிருந்து உம்ைம ேநாக்க க்

கூப்படுக ேறன்.
2ஆண்டவேர, என்னுைடயசத்தத்ைதக் ேகளும்;
என்னுைடயவண்ணப்பங்களின் சத்தத்த ற்கு
உமதுெசவகள்கவனித்தருக்கட்டும்.
3ெயேகாவாேவ, நீர்அக்க ரமங்கைளக்கவனித்தருப்பீரானால்,
யார் நைலநற்பான்,ஆண்டவேர.
4உமக்குப் பயப்படும்படிக்குஉம்மிடத்தல்மன்னிப்புஉண்டு.
5ெயேகாவாவுக்குக்காத்தருக்க ேறன்; என்னுைடயஆத்துமா காத்தருக்க றது;
அவருைடயவார்த்ைதையநம்பயருக்க ேறன்.
6எப்ெபாழுதுவடியும்என்றுவடியற்காலத்த ற்குக்காத்தருக்க றகாவலர்கைளவ ட
அத கமாக என்னுைடயஆத்துமாஆண்டவருக்குக்காத்தருக்க றது.
7இஸ்ரேவல்ெயேகாவாைவநம்பயருப்பதாக;
கர்த்தரிடத்தல்கருைபயும்,அவரிடத்தல்த ரளானமீட்பும்உண்டு.
8அவர்இஸ்ரேவைலஅதன்எல்லாஅக்க ரமங்களிலிருந்தும்மீட்டுக்ெகாள்வார்.
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சங்கீதம் 131
தாவீதன்ஆேராகணபாடல்.
1ெயேகாவாேவ, என்னுைடயஇருதயம்ெபருைமெகாள்வதல்ைல,
என்னுைடயகண்கள்ேமட்டிைமயுள்ளைவகளுமல்ல;
ெபரிய காரியங்களிலும், எனக்கு மிஞ்சன கருமங்களிலும் நான்

தைலயடுகறதுமில்ைல.
2தாயன்பால்மறந்தகுழந்ைதையப்ேபால நான்என்னுைடயஆத்துமாைவஅடக்க

அமரச்ெசய்ேதன்;
என்னுைடயஆத்துமா பால்மறந்தகுழந்ைதையப்ேபால்இருக்க றது.
3இதுமுதல்என்ெறன்ைறக்கும்இஸ்ரேவல்ெயேகாவாைவநம்பயருப்பதாக.

சங்கீதம் 132
ஆேராகணபாடல்.
1 ெயேகாவாேவ, தாவீைதயும் அவனுைடய எல்லா உபத்த ரவத்ைதயும்

நைனத்தருளும்.
2அவன்: நான்ெயேகாவாவுக்குஒருஇடத்ைதயும்,
யாக்ேகாபன்வல்லவருக்குஒருகுடியருக்கும்இடத்ைதயும்பார்க்கும்வைர,
3என்னுைடயவீடாகயகூடாரத்தல் நுைழவதல்ைல, என்னுைடய படுக்ைகயாகய

கட்டிலின்ேமல்ஏறுவதுமில்ைல,
4என்னுைடயகண்களுக்குத்தூக்கத்ைதயும்,
என்னுைடயஇைமகளுக்குஉறக்கத்ைதயும்வரவடுவதுமில்ைலஎன்று,
5ெயேகாவாவுக்குஆைணயட்டு,
யாக்ேகாபன்வல்லைமயுள்ளேதவனுக்குப்ெபாருத்தைனெசய்தான்.
6இேதா, நாம் எப்ப ராத்தாவ ேலஅதன்ெசய்தையக் ேகட்டு,
வயல்ெவளிகளில்அைதக்கண்ேடாம்.
7அவருைடயஆலயத்தன்குடியருப்புகளுக்குள்நுைழந்து,
அவர் பாதத்தல்பணிேவாம்.
8 ெயேகாவாேவ, உமது வல்லைம ெவளிப்படும் ெபட்டியுடன் நீர் உமது தங்கும்

இடத்த ற்குள்எழுந்தருளும்.
9 உம்முைடய ஆசாரியர்கள் நீதைய அணிந்து, உம்முைடய பரிசுத்தவான்கள்

ெகம்பீரிக்கட்டும்.
10 நீர் அப ேஷகம்ெசய்தவனின் முகத்ைத உமது ஊழியனாகய தாவீதனிமித்தம்

தள்ளிவ டாதரும்.
11 உன்னுைடய கர்ப்பத்தன் பள்ைளைய உன்னுைடய சங்காசனத்தன்ேமல்

ைவப்ேபன்என்றும்,
12உன்னுைடயமகன்கள்என்னுைடயஉடன்படிக்ைகையயும்,
நான்ேபாத க்கும்என்னுைடயசாட்ச கைளயும்காத்துநடந்தால்,
அவர்கள் மகன்களும் என்ெறன்ைறக்கும் உன்னுைடய சங்காசனத்தல்

அமர்ந்தருப்பார்கள்என்றும்,
ெயேகாவா தாவீத ற்குஉண்ைமயாகஆைணயட்டார்;அவர்தவறமாட்டார்.
13ெயேகாவா சீேயாைனத்ெதரிந்துெகாண்டு,
அதுதமக்குக்குடியருக்கும்இடமாகும்படிவரும்பனார்.
14இதுஎன்ெறன்ைறக்கும்நான்தங்கும்இடம்;
இைதநான்வரும்பனதால்,இங்ேகதங்குேவன்.
15அதன்ஆகாரத்ைதநான்ஆசீர்வத த்துவருேவன்;
அதன்ஏைழகைளநான்அப்பத்தனால்தருப்தயாக்குேவன்.
16அதன்ஆசாரியர்களுக்குஇரட்ச ப்ைபஅணிவ ப்ேபன்;
அதலுள்ளபரிசுத்தவான்கள்மிகவும்ெகம்பீரிப்பார்கள்.
17அங்ேகதாவீதுக்காகஒருெகாம்ைபமுைளக்கச்ெசய்ேவன்;
நான்அப ேஷகம்ெசய்தவவனுக்காகஒருவளக்ைகஆயத்தம்ெசய்ேதன்.
18அவனுைடயஎத ரிகளுக்குெவட்கத்ைதஅணிவ ப்ேபன்;
அவன்மீேதாஅவன்க ரீடம்பூக்கும்என்றார்.



சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 133:1 828 சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 135:14

சங்கீதம் 133
தாவீதன்ஆேராகணபாடல்.
1இேதா, சேகாதரர் ஒருமித்துவாசம்ெசய்க றது
எத்தைனநன்ைமயும்எத்தைனஇன்பமுமானது?
2அதுஆேரானுைடயதைலயன்ேமல்ஊற்றப்பட்டு,
அவனுைடயதாடிய ேலவடிக றதும்,
அவனுைடயஅங்ககளின்ேமல்இறங்குகறதுமானநல்லைதலத்த ற்கும்,
3 எர்ேமான்ேமலும், சீேயான் மைலகள்ேமலும் இறங்கும் பனிக்கும் ஒப்பாக

இருக்க றது;
அங்ேகெயேகாவா என்ெறன்ைறக்கும்
ஆசீர்வாதத்ைதயும்வாழ்ைவயும்கட்டைளயடுகறார்.

சங்கீதம் 134
ஆேராகணபாடல்.
1இேதா,இரவுேநரங்களில்ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தல்ந ற்கும்ெயேகாவாவன்ஊழியக்காரர்கேள,
நீங்கெளல்ேலாரும்ெயேகாவாவுக்குநன்றெசலுத்துங்கள்.
2உங்களுைடயைககைளப்பரிசுத்தஇடத்த ற்குேநராக எடுத்து,
ெயேகாவாவுக்குநன்றெசலுத்துங்கள்.
3வானத்ைதயும்பூமிையயும்உண்டாக்கனெயேகாவா
சீேயானிலிருந்துஉன்ைனஆசீர்வத ப்பாராக.

சங்கீதம் 135
1அல்ேலலூயா,ெயேகாவாவுைடயெபயைரத்துதயுங்கள்;
ெயேகாவாவன்ஊழியக்காரர்கேள,துதயுங்கள்.
2ெயேகாவாவுைடயவீட்டிலும்,
நமதுேதவனுைடயஆலயமுற்றங்களிலும்ந ற்க றவர்கேள,
ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்.
3ெயேகாவா நல்லவர்;அவருைடயெபயைரப் புகழ்ந்துபாடுங்கள்;
அதுஇன்பமானது.
4ெயேகாவாயாக்ேகாைபத்தமக்காகவும்,
இஸ்ரேவைலத்தமக்குச்ெசாந்தமாகவும்ெதரிந்துெகாண்டார்.
5ெயேகாவா ெபரியவர் என்றும்,
நம்முைடய ஆண்டவர் எல்லா ெதய்வங்களுக்கும் ேமலானவர் என்றும் நான்

அற ேவன்.
6வானத்தலும்பூமியலும், கடல்களிலும், எல்லாஆழங்களிலும்,
ெயேகாவா தமக்குவருப்பமானைதெயல்லாம்ெசய்க றார்.
7அவர்பூமியன்கைடசயலிருந்துேமகங்கைளஎழும்பச்ெசய்து,
மைழயுடன்மின்னைலயும்உண்டாக்க ,
காற்ைறத்தமதுேசமிப்புக்க டங்கலிருந்துபுறப்படச்ெசய்க றார்.
8 அவர் எக ப்த ேல மனிதருைடய தைலப்பள்ைளகைளயும் மிருகத்தன்

தைலயீற்றுகைளயும்அடித்தார்.
9 எக ப்துேதசேம, உன் நடுவல் பார்ேவான்ேமலும் அவனுைடய எல்லா

ஊழியக்காரர்கள் ேமலும்
அைடயாளங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும் அனுப்பனார். 10 அவர் அேநகம்

ேதசங்கைளஅடித்து,வலிைமமிக்க ராஜாக்கைளக்ெகான்று;
11எேமாரியர்களின்ராஜாவாகயசீேகாைனயும்,பாசானின்ராஜாவாகயஓைகயும்,
கானானின்எல்லா ராஜ்ஜியங்கைளயும்அழித்து,
12அவர்கள் ேதசத்ைதத் தம்முைடய மக்களுமாகய இஸ்ரேவலுக்குச் சுதந்தரமாகக்

ெகாடுத்தார்.
13ெயேகாவாேவ,உம்முைடயெபயர் என்ைறக்குமுள்ளது;
ெயேகாவாேவ,உம்முைடயபுகழ்தைலமுைறதைலமுைறக்கும்இருக்கும்.
14ெயேகாவா தம்முைடயமக்களின்நயாயத்ைதவ சாரித்து,
தம்முைடயஊழியக்காரர்கள்ேமல்பரிதாபப்படுவார்.
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15அஞ்ஞானிகளுைடய சைலகள்ெவள்ளியும்ெபான்னும்,
மனிதர்களுைடய ைகேவைலயுமாக இருக்க றது. 16 அைவகளுக்கு வாயருந்தும்

ேபசாது,
அைவகளுக்குக்கண்களிருந்தும்காணாது.
17அைவகளுக்குக்காதுகளிருந்தும் ேகளாது,
அைவகளுைடயவாய ேலசுவாசமுமில்ைல.
18அைவகைளச்ெசய்க றவர்களும்,அைவகைளநம்புக றவர்கள்அைனவரும்,
அைவகைளப்ேபால்இருக்க றார்கள்.
19இஸ்ரேவல்குடும்பத்தாேர,
ெயேகாவாவுக்கு நன்றெசால்லுங்கள்; ஆேரான் குடும்பத்தாேர, ெயேகாவாவுக்கு

நன்றெசால்லுங்கள்.
20ேலவ குடும்பத்தாேர,ெயேகாவாவுக்குநன்றெசால்லுங்கள்;
ெயேகாவாவுக்குப் பயந்தவர்கேள,ெயேகாவாவுக்குநன்றெசால்லுங்கள்.
21எருசேலமில்குடியருக்க றெயேகாவாவுக்கு
சீேயானிலிருந்துநன்றஉண்டாகட்டும்.
அல்ேலலூயா.

சங்கீதம் 136
1ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்;
அவர் நல்லவர்,அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
2ேதவாத ேதவைனத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
3கர்த்தாத ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
4ஒருவராகெபரியஅத சயங்கைளச்ெசய்க றவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
5வானங்கைளஞானமாகஉண்டாக்கனவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
6தண்ணீர்களுக்குேமேலபூமிையப் பரப்பனவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
7ெபரிய சுடர்கைளஉண்டாக்கனவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது;
8பகலில்ஆளச்சூரியைனப்பைடத்தவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
9இரவல்ஆளச் சந்த ரைனயும்நட்சத்த ரங்கைளயும்பைடத்தவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது;
10எக ப்தயர்களுைடயதைலப்பள்ைளகைளஅழித்தவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
11அவர்கள்நடுவலிருந்துஇஸ்ரேவைலப்புறப்படச்ெசய்தவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
12 வலிைமயான ைகயனாலும் ேதாளின் பலத்தனாலும் அைதச் ெசய்தவைரத்

துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
13சவந்த கடைலஇரண்டாகப் ப ரித்தவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
14அதன்நடுேவஇஸ்ரேவைலக்கடந்துேபாகச் ெசய்தவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
15பார்ேவாைனயும்அவன்ேசைனகைளயும்
ெசங்கடலில்கவழ்த்துப்ேபாட்டவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
16தம்முைடயமக்கைளவனாந்தரத்தல்நடத்தனவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
17ெபரிய ராஜாக்கைளஅழித்தவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
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18ப ரபலமான ராஜாக்கைளஅழித்தவைரத்துதயுங்கள்;
அவர் கருைப என்றுமுள்ளது. 19 எேமாரியரின் ராஜாவாகய சீேகாைன

அழித்தவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
20பாசானின் ராஜாவாகயஓைகஅழித்தவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
21அவர்களுைடயேதசத்ைதச்சுதந்தரமாகத் தந்தவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
22அைதத்தம்முைடயஊழியனாகயஇஸ்ரேவலுக்குச்சுதந்த ரமாகேவதந்தவைரத்

துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
23நம்முைடயதாழ்வல்நம்ைமநைனத்தவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
24 நம்முைடய எத ரிகளின் ைகயலிருந்து நம்ைம வடுதைல ெசய்தவைரத்

துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
25உய ரினம்அைனத்தற்கும்ஆகாரம்ெகாடுக்க றவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
26பரேலாகத்தன்ேதவைனத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
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1பாப ேலான்ஆறுகள்அருேக நாங்கள்உட்கார்ந்து,
அங்ேக சீேயாைனநைனத்துஅழுேதாம்.
2அதன் நடுவலிருக்கும் அலரிச்ெசடிகளின்ேமல் எங்களுைடய கன்னரங்கைளத்

தூக்கைவத்ேதாம்.
3எங்கைளச் சைறப டித்தவர்கள்அங்ேக எங்களுைடயபாடல்கைளயும்,
எங்கைளயும்பாழாக்கனவர்கள்மக ழ்ச்ச பாடல்கைளவரும்ப :
சீேயானின் பாட்டுகளில் சலவற்ைற எங்களுக்குப் பாடுங்கள் என்று

ெசான்னார்கள்.
4ெயேகாவாவன்பாட்ைடஅந்நய ேதசத்தல்நாங்கள்பாடுவெதப்படி?
5 எருசேலேம, நான் உன்ைன மறந்தால் என்னுைடய வலதுைக தன்னுைடய

ெதாழிைலமறப்பதாக.
6நான்உன்ைனநைனக்காமலும்,
எருசேலைம என்னுைடய முக்கயமான மக ழ்ச்ச யலும் அதகமாகக்

கருதாமலும்ேபானால்,
என்னுைடயநாவுஎன்ேமல்வாேயாடுஒட்டிக்ெகாள்வதாக.
7ெயேகாவாேவ, எருசேலமின்நாளில் ஏேதாமியர்கைளநைனயும்;
அவர்கள்: அைத இடித்துப்ேபாடுங்கள், அஸ்தபாரம்வைர இடித்துப்ேபாடுங்கள்

என்றுெசான்னார்கேள.
8பாப ேலான்மகேள, பாழாகப்ேபாக றவேள,
நீ எங்களுக்குச்ெசய்தபடிஉனக்குப்பதல்ெசய்க றவன்பாக்கயவான்.
9உன்னுைடயகுழந்ைதகைளப்ப டித்து,
கல்லின்ேமல்ேமாதயடிக்க றவன்பாக்கயவான்.

சங்கீதம் 138
தாவீதன்பாடல்.
1உம்ைமஎன்முழுஇருதயத்ேதாடும்துத ப்ேபன்;
ெதய்வங்களுக்குமுன்பாகஉம்ைமப் புகழ்ந்துபாடுேவன்.
2உமதுபரிசுத்தஆலயத்த ற்குேநராக நான்பணிந்து,
உமது கருைபயனிமித்தமும் உமது உண்ைமயனிமித்தமும் உமது ெபயைரத்

துத ப்ேபன்;
உமதுஎல்லாப் புகைழவ டஉமதுவார்த்ைதையநீர் மகைமப்படுத்தயருக்க றீர்.
3நான்கூப்ப ட்ட நாளிேல எனக்குமறுஉத்த ரவுஅருளினீர்;
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என்ஆத்துமாவ ேலெபலன்தந்துஎன்ைனத்ைதரியப்படுத்தனீர்;
4ெயேகாவாேவ,பூமியன் ராஜாக்கெளல்ேலாரும்
உமதுவாயன்வார்த்ைதகைளக் ேகட்கும்ேபாதுஉம்ைமத்துத ப்பார்கள்.
5ெயேகாவாவன்மகைமெபரிதாகஇருப்பதனால்,
அவர்கள்ெயேகாவாவன்வழிகைளப்பாடுவார்கள்.
6ெயேகாவாஉயர்ந்தவராகஇருந்தும்,
தாழ்ைமயுள்ளவைனேநாக்க ப் பார்க்க றார்;
ேமட்டிைமயானவைனேயாதூரத்தலிருந்துஅறகறார்.
7நான்துன்பத்தன்நடுவல்நடந்தாலும்நீர் என்ைனஉய ர்ப்ப ப்பீர்;
என்னுைடயஎத ரிகளின் ேகாபத்த ற்குவ ேராதமாகஉமதுைகையநீட்டுவீர்;
உமதுவலதுகரம் என்ைனஇரட்ச க்கும்.
8ெயேகாவா எனக்காகயாைவயும்ெசய்துமுடிப்பார்;
ெயேகாவாேவ,உமதுகருைபஎன்றுமுள்ளது;
உமதுகரத்தன்ெசயல்கைளத்தள்ளிவ டாமலிரும்.

சங்கீதம் 139
இராகத்தைலவனுக்குஒப்புவக்கப்பட்ட தாவீதன்பாடல்.
1ெயேகாவாேவ, நீர் என்ைனஆராய்ந்து,
அறந்தருக்க றீர்.
2என்னுைடயஉட்காருதைலயும்
என்னுைடயஎழுந்தருக்குதைலயும்நீர்அற ந்தருக்க றீர்;
என்னுைடயநைனவுகைளத்தூரத்தலிருந்துஅறகறீர்.
3நான்நடந்தாலும்படுத்தருந்தாலும்என்ைனச்சூழ்ந்தருக்க றீர்;
என்னுைடயவழிகெளல்லாம்உமக்குத்ெதரியும்.
4என்னுைடயநாவல்ெசால்உருவாகுமுன்ேன,
இேதா,ெயேகாவாேவ,அைதெயல்லாம் நீர்அற ந்தருக்க றீர்.
5முற்புறத்தலும்ப ற்புறத்தலும்நீர் என்ைனெநருக்க ,
உமதுகரத்ைதஎன்ேமல்ைவக்கறீர்.
6இந்தஅறவுஎனக்குமிகுந்தஆச்சரியமும்,
எனக்குஎட்டாதஉயரமுமாகஇருக்க றது.
7உம்முைடயஆவக்குமைறவாக எங்ேக ேபாேவன்?
உம்முைடய சமுகத்ைதவ ட்டுஎங்ேகஓடுேவன்?
8நான்வானத்த ற்குஏறனாலும், நீர்அங்ேகஇருக்க றீர்;
நான்பாதாளத்தல்படுக்ைக ேபாட்டாலும், நீர்அங்ேகயும்இருக்க றீர்.
9நான்வடியற்காலத்துச்இறக்ைககைளஎடுத்து,
கடலின் கைடச எல்ைலகளிேல ேபாய்த் தங்கனாலும், 10 அங்ேகயும் உமது ைக

என்ைனநடத்தும்,
உமதுவலதுகரம் என்ைனப்ப டிக்கும்.
11 இருள் என்ைன மூடிக்ெகாள்ளுெமன்றாலும், இரவும் என்ைனச் சுற்ற

ெவளிச்சமாகஇருக்கும்.
12உமக்குமைறவாகஇருளும்இருளாகஇருக்காது;
இரவும்பகைலப்ேபாலெவளிச்சமாகஇருக்கும்;
உமக்குஇருளும்ெவளிச்சமும்ஒன்றானது.
13நீர் என்னுைடயச ந்ைதையக்ைகக்ெகாண்டிருக்க றீர்;
என்னுைடயதாயன்கர்ப்பத்தல்என்ைனக்காப்பாற்றனீர். 14நான்ப ரமிக்கத்தக்க

அத சயமாகஉண்டாக்கப்பட்டதால்,உம்ைமத்துத ப்ேபன்;
உமதுெசயல்கள்அத சயமானைவகள்;
அதுஎன்னுைடயஆத்துமாவுக்குநன்றாகத்ெதரியும்.
15நான்ஒளிப்ப டத்த ேலஉண்டாக்கப்பட்டு,
பூமியன்தாழ்வ டங்களிேலவ ச த்த ரவ ேநாதமாகஉருவாக்கப்பட்டேபாது,
என்னுைடயஎலும்புகள்உமக்குமைறவாகஇருக்கவல்ைல.
16என்னுைடயகருைவஉம்முைடயகண்கள்கண்டது;
என்னுைடயஉறுப்புகளில்ஒன்றாகலும்இல்லாதேபாேதஅைவகள்அைனத்தும்,
அைவகள்உருேவற்படும்நாட்களும்,
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உமதுபுத்தகத்தல்எழுதயருந்தது.
17ேதவேன,உமதுஆேலாசைனகள்எனக்குஎத்தைனஅருைமயானைவகள்;
அைவகளின்அளவுஎவ்வளவுஅதகம்.
18அைவகைளநான்எண்ணப்ேபானால்,
மணைலவட அத கமாம்; நான் வழிக்கும்ேபாது இன்னும் உம்மருகல்

இருக்க ேறன்.
19ேதவேன, நீர்துன்மார்க்கைனஅழித்தீரானால்நலமாகஇருக்கும்;
இரத்தப்ப ரியர்கேள, நீங்கள்என்ைனவட்டுஅகன்றுேபாங்கள்.
20அவர்கள்உம்ைமக்குறத்துத்துன்மார்க்கமாகப் ேபசுக றார்கள்;
உம்முைடயஎத ரிகள்உமதுெபயைரவீணாகவழங்குகறார்கள்.
21ெயேகாவாேவ,உம்ைமப் பைகக்க றவர்கைளநான்பைகக்காமலும்,
உமக்குவ ேராதமாக எழும்புக றவர்கைள
அருவருக்காமலும்இருப்ேபேனா?
22முழுப்பைகயாகஅவர்கைளப்பைகக்க ேறன்;
அவர்கைளஎனக்குப்பைகவர்களாக நைனக்க ேறன்.
23ேதவேன, என்ைனஆராய்ந்து,
என்னுைடயஇருதயத்ைதஅற ந்துெகாள்ளும்;
என்ைனச் ேசாத த்து, என்னுைடயச ந்தைனகைளஅறந்துெகாள்ளும்.
24ேவதைனஉண்டாக்கும்வழி என்னிடத்தல்உண்ேடா என்றுபார்த்து,
ந த்தயவழிய ேலஎன்ைனநடத்தும்.

சங்கீதம் 140
இராகத்தைலவனுக்குஒப்புவக்கப்பட்ட தாவீதன்பாடல்.
1ெயேகாவாேவ,ெபால்லாதமனிதனுக்குஎன்ைனத்தப்புவயும்;
ெகாடுைமயுள்ளவனுக்குஎன்ைனவலக்க காப்பாற்றும்.
2அவர்கள்தங்களுைடயஇருதயத்தல்ெபால்லாப்புகைளச் ச ந்த த்து,
யுத்தஞ்ெசய்யநாள்ேதாறும்கூட்டங்கூடுகறார்கள்.
3பாம்ைபப்ேபால்தங்களுைடயநாைவகூர்ைமயாக்குகறார்கள்;
அவர்கள்உதடுகளின்கீழ்வ ரியன்பாம்பன்வஷம்இருக்கறது. (ேசலா)
4ெயேகாவாேவ,துன்மார்க்கனுைடயைககளுக்குஎன்ைனநீங்கலாக்க
ெகாடியவனுக்குஎன்ைனவலக்க காப்பாற்றும்;
அவர்கள்என்னுைடயநைடகைளக்கவழ்க்கப்பார்க்க றார்கள்.
5ெபருைமக்காரர்கள்எனக்குக்கண்ணிையயும்
கயறுகைளயும்மைறவாகைவக்க றார்கள்;
வழிேயாரத்த ேல வைலைய வ ரித்து, எனக்குச் சுருக்குகைள ைவக்கறார்கள்.

(ேசலா)
6நான்ெயேகாவாைவேநாக்க : நீர் என்ேதவன்என்ேறன்;
ெயேகாவாேவ, என்னுைடயவண்ணப்பங்களின் சத்தத்த ற்குச்ெசவெகாடும்.
7ஆண்டவராகயெயேகாவாேவ, என்னுைடயஇரட்ச ப்பன்ெபலேன,
யுத்தநாளில் என்னுைடயதைலையமூடினீர்.
8ெயேகாவாேவ,துன்மார்க்கனுைடயஆைசகள்நைறேவறாதபடிெசய்யும்;
அவன்தன்ைனஉயர்த்தாதபடிஅவனுைடயேயாசைனையநடந்ேதறவ டாமலிரும்.

(ேசலா)
9என்ைனவைளந்துெகாள்ளுகறவர்களுைடயஉதடுகளின்தீவைனகள்அவர்கள்

தைலகைளேயமூடுவதாக. 10ெநருப்புத்தழல்அவர்கள்ேமல்வழுவதாக;
ெநருப்பலும், அவர்கள் எழுந்தருக்கமுடியாத படுகுழிகளிலும்

தள்ளப்படுவார்களாக.
11ெபால்லாத நாக்குள்ளவன்பூமிய ேலநைலப்பதல்ைல;
ெகாடுைமயானமனிதைனபறக்கடிக்கப்ெபால்லாப்புஅவைனேவட்ைடயாடும்.
12சறுைமயானவனின்வழக்ைகயும்,
எளியவர்களின்நயாயத்ைதயும்ெயேகாவாவ சாரிப்பாெரன்றுஅற ேவன்.
13நீத மான்கள்உமதுெபயைரத்துத ப்பார்கள்;
ெசம்ைமயானவர்கள்உமதுசமுகத்தல்வாசம்ெசய்வார்கள்.



சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 141:1 833 சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 142:6

சங்கீதம் 141
தாவீதன்பாடல்.
1ெயேகாவாேவ,உம்ைமேநாக்க க்கூப்படுக ேறன்,
என்னிடத்த ற்குவைரந்துவாரும்;
நான்உம்ைமேநாக்க க்கூப்படும்ேபாது,
என்னுைடயசத்தத்த ற்குச்ெசவெகாடும்.
2என்னுைடயவண்ணப்பம்உமக்குமுன்பாகத்தூபமாகவும்,
என்ைகயுயர்த்துதல்மாைலேநரப் பலியாகவும்இருக்கட்டும்.
3ெயேகாவாேவ, என்னுைடயவாய்க்குக்காவல்ைவயும்;
என்னுைடயஉதடுகளின்வாசைலக்காத்துக்ெகாள்ளும்.
4அக்க ரமஞ்ெசய்க றமனிதேராடுதுன்மார்க்கச் ெசயல்கைளநடப்ப க்கும்படி
என்னுைடயஇருதயத்ைதத்
துன்மார்க்கத்த ற்குஇைசந்துப்ேபாகச் ெசய்யாமல்இரும்;
அவர்களுைடய ருசயுள்ள உணவுகளில் ஒன்ைறயும் நான் சாப்ப டாமல்

இருப்ேபனாக.
5நீத மான்என்ைனத்தயவாய்க்குட்டி,
என்ைனக்கடிந்துெகாள்ளட்டும்;
அதுஎன்னுைடயதைலக்குஎண்ெணையப்ேபாலிருக்கும்;
என்னுைடயதைலஅைதந ராகரிப்பதல்ைல;
அவர்கள்இக்கட்டுகளில் நான்இன்னும்ெஜபம்ெசய்ேவன்.
6அவர்களுைடயநயாயாத பத கள்கன்மைலேமலிருந்து
தள்ளப்பட்டுேபாக றேபாது,
என்னுைடயவார்த்ைதகள்இன்பமானைவகெளன்றுேகட்பார்கள்.
7பூமியன்ேமல்ஒருவன்மரத்ைதெவட்டிப் பளக்க றதுேபால,
எங்களுைடயஎலும்புகள்பாதாளவாய்க்குேநராகச் ச தறடிக்கப்பட்டிருக்க றது.
8ஆனாலும்ஆண்டவராக யெயேகாவாேவ,
என்னுைடயகண்கள்உம்ைமேநாக்க இருக்க றது;
உம்ைமநம்பயருக்க ேறன்;
என்னுைடயஆத்துமாைவெவறுைமயாகவ டாதரும்.
9அவர்கள்எனக்குைவத்தகண்ணியன்ச க்குகளுக்கும்,
அக்க ரமக்காரர்களின் சுருக்குகளுக்கும் என்ைன வலக்க

பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்.
10துன்மார்க்கர்கள்தங்களுைடயவைலகளில்அகப்படுவார்களாக;
நாேனாஅதற்குத்தப்ப க் கடந்துேபாேவன்.

சங்கீதம் 142
குைகயலிருந்த ேபாதுதாவீதன்பாடல்,ெஜபம்.
1ெயேகாவாைவேநாக்க ச் சத்தமிட்டுக்கூப்படுக ேறன்;
ெயேகாவாைவேநாக்க ச் சத்தமிட்டுக்ெகஞ்சுக ேறன்.
2அவருக்குமுன்பாக என்னுைடயசஞ்சலத்ைதஊற்றுக ேறன்;
அவருக்குமுன்பாக என்னுைடயெநருக்கத்ைதஅறக்ைகயடுக ேறன்.
3என்னுைடயஆவ என்னில்தயங்கும்ேபாது,
நீர் என்னுைடயபாைதையஅறந்தருக்க றீர்;
நான்நடக்க றவழியல்மைறவாக எனக்குக்கண்ணிைவத்தார்கள்.
4வலதுபக்கமாகக் கண்ேணாக்க ப் பாரும்,
என்ைனஅறவார்ஒருவரும்இல்ைல;
எனக்குஅைடக்கலமில்லாமற் ேபானது;
என்னுைடயஆத்துமாைவவசாரிப்பார் ஒருவரும்இல்ைல.
5ெயேகாவாேவ,உம்ைமேநாக்க க்கூப்படுக ேறன்;
நீேர என்அைடக்கலமும்,
உயருள்ேளார் ேதசத்த ேலஎன்னுைடயபங்குமாகஇருக்க றீர் என்ேறன்.
6என்னுைடயகூக்குரலுக்குச்ெசவெகாடும்,
நான்மிகவும்தாழ்த்தப்பட்ேடன்;
என்ைனப்பன்ெதாடருக றவர்களுக்குஎன்ைனத்தப்புவயும்,
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அவர்கள்என்னிலும்பலவான்களாகஇருக்க றார்கள்.
7உமதுெபயைர நான்துதக்கும்படி,
என்னுைடயஆத்துமாைவக்காவலுக்குநீங்கலாக்கவடும்;
எனக்குநீர் தயவுெசய்யும்ேபாது
நீத மான்கள்என்ைனச்சூழ்ந்துெகாள்ளுவார்கள்.

சங்கீதம் 143
தாவீதன்பாடல்.
1ெயேகாவாேவ, என்னுைடயெஜபத்ைதக் ேகளும்,
என்னுைடயவண்ணப்பங்களுக்குச்ெசவெகாடும்;
உமது உண்ைமயன்படியும் உமது நீதயன்படியும் எனக்கு உத்த ரவு

அருளிச்ெசய்யும்.
2உயருள்ளஒருவனும்உமக்குமுன்பாக நீத மானாகஇல்லாததனாேல,
அடிேயைனநயாயத்தீர்ப்புச் ெசய்யாமல்இரும்.
3எத ரி என்னுைடயஆத்துமாைவத்ெதாடர்ந்து,
என்னுைடயஉயைரத் தைரேயாடுநசுக்க ,
ெவகுகாலத்த ற்கு முன்பு இறந்தவர்கள்ேபால் என்ைன இருளில்

இருக்கச்ெசய்க றான்.
4என்னுைடயஆவ என்னில்தயங்குகறது;
என்னுைடயஇருதயம்எனக்குள்ேசார்ந்துேபாக றது.
5 ஆரம்பநாட்கைள நைனக்க ேறன், உமது ெசய்ைககைளெயல்லாம்

தயானிக்க ேறன்;
உமதுகரத்தன்ெசயல்கைளேயாச க்க ேறன்.
6என்னுைடயைககைளஉமக்குேநராகவ ரிக்க ேறன்;
வறண்ட நலத்ைதப்ேபால் என்னுைடய ஆத்துமா உம்ேமல் தாகமாக இருக்க றது.

(ேசலா)
7ெயேகாவாேவ, சீக்க ரமாக எனக்குச்ெசவெகாடும்,
என்னுைடயஆவ ேசார்ந்து ேபாக றது;
நான்குழியல்இறங்குகறவர்களுக்குஒப்பாகாதபடிக்கு,
உமதுமுகத்ைதஎனக்குமைறக்காமல்இரும்.
8அதகாைலயல்உமதுகருைபையக் ேகட்கச்ெசய்யும்,
உம்ைமநம்பயருக்க ேறன்,
நான்நடக்கேவண்டியவழிையஎனக்குக்காண்பயும்;
உம்மிடத்தல்என்னுைடயஆத்துமாைவஉயர்த்துக ேறன்.
9ெயேகாவாேவ, என்னுைடயஎத ரிகளுக்குஎன்ைனத்தப்புவயும்;
உம்ைமப் புகலிடமாகக்ெகாள்ளுக ேறன்.
10உமக்குப் ப ரியமானைதச்ெசய்யஎனக்குப் ேபாத த்தருளும்,
நீேர என்ேதவன்;
உம்முைடயநல்லஆவ என்ைனச்ெசம்ைமயானவழிய ேலநடத்தட்டும்.
11ெயேகாவாேவ,உம்முைடயெபயரினிமித்தம் என்ைனஉய ர்ப்பயும்;
உம்முைடயநீதயன்படி என்னுைடயஆத்துமாைவ
ப ரச்சைனகளுக்குநீங்கலாக்கவடும்.
12உம்முைடயகருைபயன்படி என்னுைடயஎத ரிகைளஅழித்து,
என்னுைடயஆத்துமாைவஒடுக்குகறயாவைரயும்அழியும்;
நான்உமதுஅடிேயன்.

சங்கீதம் 144
தாவீதன்பாடல்.
1என்னுைடயைககைளப் ேபாருக்கும்
என்னுைடயவ ரல்கைளயுத்தத்த ற்கும் படிப்ப க்க ற என்னுைடய கன்மைலயாகய

ெயேகாவாவுக்குநன்ற .
2அவர் என்னுைடயதயாபரரும்,
என்னுைடயேகாட்ைடயும், என்னுைடயஉயர்ந்தஅைடக்கலமும்,
என்ைனவடுவக்கறவரும், என்னுைடயேகடகமும்,
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நான் நம்பனவரும், என்னுைடய மக்கைள எனக்குக் கீழ்ப்படுத்துகறவருமாக
இருக்க றார்.

3ெயேகாவாேவ,மனிதைனநீர் கவனிக்க றதற்கும்,
மனுபுத்த ரைனநீர் எண்ணுகறதற்கும்,அவன்எம்மாத்த ரம்?
4மனிதன்மாையக்குஒப்பாகஇருக்க றான்;
அவனுைடயநாட்கள்கடந்துேபாக ற ந ழலுக்குச் சமானம்.
5ெயேகாவாேவ, நீர்உமதுவானங்கைளத்தாழ்த்த இறங்க ,
மைலகள்புைகயும்படிஅைவகைளத்ெதாடும்.
6மின்னல்கைளவரவ ட்டுஎத ரிகைளச் ச தறடியும்,
உமதுஅம்புகைளஎய்துஅவர்கைளக்கலங்கச்ெசய்யும்.
7உயரத்தலிருந்துஉமதுகரத்ைதநீட்டி,
ெபருெவள்ளத்தற்குஎன்ைனவலக்க இரட்ச யும்.
8மாையையப் ேபசும்வாயும்,
கள்ளத்தனமானவலதுைகயும்உைடயஅந்நயர்களின்ைகக்கு
என்ைனவலக்க த்தப்புவயும்.
9ெயேகாவாேவ, நான்உமக்குப் புதுப்பாட்ைடப் பாடுேவன்;
தம்புரினாலும்பத்துநரம்புவீைணயனாலும்உம்ைமப் புகழ்ந்துபாடுேவன்.
10நீேர ராஜாக்களுக்குெஜயத்ைதத்தந்து,
ஊழியனாகயதாவீைதப்ெபால்லாதவாளுக்குத்தப்புவக்க றவர்.
11 மாையையப் ேபசும் வாயும், கள்ளத்தனமான வலதுைகயும் உைடய

அந்நயர்களின்ைகக்குஎன்ைனவலக்க த்தப்புவயும்.
12 அப்ெபாழுது எங்களுைடய மகன்கள் இளைமயல் ஓங்க வளருகற

மரக்கன்றுகைளப்ேபாலவும்,
எங்களுைடய மகள்கள் ச த்த ரந்தீர்ந்த அரண்மைன மூைலக்கற்கைளப்ேபாலவும்

இருப்பார்கள்.
13எங்களுைடயகளஞ்சயங்கள்எல்லாவதெபாருட்கைளயும்ெகாடுக்கத்தக்கதாக

ந ரம்ப யருக்கும்;
எங்களுைடய க ராமங்களில் எங்களுைடய ஆடுகள் ஆய ரமும் பத்தாய ரமாகப்

பலுகும்.
14எங்களுைடயஎருதுகள்பலத்தைவகளாகஇருக்கும்;
எத ரி உட்புகுதலும்குடிேயாடிப்ேபாகுதலும்இருக்காது;
எங்களுைடயவீத களில்கூக்குரலும்உண்டாகாது.
15இந்தவதஆசீர்வாதத்ைதப்ெபற்றமக்கள்பாக்கயமுள்ளவர்கள்;
ெயேகாவாைவெதய்வமாகக்ெகாண்டிருக்க றமக்கள்பாக்கயமுள்ளது.

சங்கீதம் 145
தாவீதன்நன்றப்பாடல்.
1ராஜாவாகயஎன்ேதவேன,உம்ைமஉயர்த்த ,
உம்முைடயெபயைர எப்ெபாழுதும்என்ெறன்ைறக்கும்நன்றெசால்லுேவன்.
2நாள்ேதாறும்உமக்குநன்றெசலுத்த ,
எப்ெபாழுதும்என்ெறன்ைறக்கும்உம்முைடயெபயைரத்துத ப்ேபன்.
3ெயேகாவாெபரியவரும்மிகவும் புகழப்படத்தக்கவருமாகஇருக்க றார்;
அவருைடயமகத்துவம்ஆராய்ந்துமுடியாது.
4தைலமுைறதைலமுைறயாகஉம்முைடயெசயல்களின்புகழ்ச்சையச்ெசால்லி,
உம்முைடயவல்லைமயுள்ளெசய்ைககைளஅறவப்பார்கள்.
5உம்முைடய ச றந்தமகைமப் ப ரதாபத்ைதயும்,
உம்முைடயஅத சயமானெசயல்கைளயுங்குறத்துப் ேபசுேவன்.
6மக்கள்உம்முைடயபயங்கரமானெசயல்களின்வல்லைமையச்ெசால்லுவார்கள்;
உம்முைடயமகத்துவத்ைதநான்வவரிப்ேபன்.
7அவர்கள்உமதுமிகுந்த தயைவநைனத்துெவளிப்படுத்த ,
உமதுநீதையக்ெகம்பீரித்துப் பாடுவார்கள்.
8ெயேகாவாஇரக்கமும்மனஉருக்கமும்,
நீடிய சாந்தமும்மிகுந்த கருைபயும்உள்ளவர்.
9ெயேகாவா எல்ேலார்ேமலும்தயவுள்ளவர்;
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அவர்இரக்கங்கள்அவருைடயஎல்லாச்ெசயல்களின்ேமலுமுள்ளது.
10ெயேகாவாேவ,உம்முைடயெசயல்கெளல்லாம்உம்ைமத்துத க்கும்;
உம்முைடயபரிசுத்தவான்கள்உமக்குநன்ற ெசால்வார்கள்.
11மனிதர்களுக்குஉமதுவல்லைமயுள்ளெசய்ைககைளயும்,
உமதுராஜ்ஜியத்தன்ச றந்தமகைமப்ப ரதாபத்ைதயும்ெதரிவ க்கும்படிக்கு;
12உமது ராஜ்ஜியத்தன்மகைமையஅறவத்து,
உமதுவல்லைமையக்குறத்துப் ேபசுவார்கள்.
13உம்முைடய ராஜ்ஜியம் எல்லாக் காலங்களிலுமுள்ளராஜ்ஜியம்,
உம்முைடயஆளுைகதைலமுைறதைலமுைறயாகவும்உள்ளது.
14ெயேகாவாவழுகறஅைனவைரயும்தாங்க ,
மடங்கடிக்கப்பட்டஅைனவைரயும்தூக்கவடுகறார்.
15எல்லாஉய ர்களின்கண்களும்உம்ைமேநாக்க க்ெகாண்டிருக்க றது;
ஏற்ற ேவைளய ேலநீர்அைவகளுக்குஉணவுெகாடுக்க றீர்.
16நீர்உமதுைகையத்த றந்து,
எல்லாஉய ர்களின்வாஞ்ைசையயும்தருப்தயாக்குகறீர்.
17ெயேகாவா தமதுவழிகளிெலல்லாம் நீதயுள்ளவரும்,
தமதுெசயல்களிெலல்லாம் கருைபயுள்ளவருமாகஇருக்க றார்.
18தம்ைம ேநாக்க க்கூப்படுகறஅைனவருக்கும்,
உண்ைமயாகத் தம்ைம ேநாக்க க்கூப்படுகறஅைனவருக்கும்,
ெயேகாவாஅருகல்இருக்கறார்.
19அவர்தமக்குப் பயந்தவர்களுைடயவருப்பத்தன்படிெசய்து,
அவர்கள்கூப்படுதைலக் ேகட்டு,
அவர்கைளப்பாதுகாக்க றார்.
20ெயேகாவா தம்மில்அன்புகூருகறஅைனவைரயும்காப்பாற்ற ,
துன்மார்க்கர்கள்அைனவைரயும்அழிப்பார்.
21என்னுைடயவாய்ெயேகாவாவன்துதையச்ெசால்வதாக;
மாம்ச சரீரமுள்ளயாவும்அவருைடயபரிசுத்தெபயைர
எப்ெபாழுதும்என்ெறன்ைறக்கும் ேபாற்றட்டும்.

சங்கீதம் 146
1அல்ேலலூயா, என்னுைடயஆத்துமாேவ,
ெயேகாவாைவதுத .
2நான்உய ேராடிருக்கும்வைரெயேகாவாைவதுத ப்ேபன்;
நான்உள்ளளவும்என்ேதவைனப்புகழ்ந்துபாடுேவன்.
3ப ரபுக்கைளயும்,இரட்ச க்கப்ெபலனில்லாதமனிதர்கைளயும்நம்பேவண்டாம்.
4அவனுைடயஆவ ப ரியும்,அவன்தன்னுைடயமண்ணுக்குத்தரும்புவான்;
அந்தநாளிேலஅவனுைடயேயாசைனகள்அழிந்துேபாகும்.
5யாக்ேகாபன்ேதவைனத்தன்துைணயாகக்ெகாண்டிருந்து,
தன்ேதவனாகயெயேகாவாேமல்நம்ப க்ைகையைவக்கறவன்பாக்கயவான்.
6 அவர் வானத்ைதயும் பூமிையயும் கடல்கைளயும் அைவகளிலுள்ள

அைனத்ைதயும்உண்டாக்கனவர்;
அவர் என்ெறன்ைறக்கும்உண்ைமையக்காக்க றவர்.
7அவர்ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்குநயாயஞ்ெசய்க றார்;
பச யாகஇருக்க றவர்களுக்குஉணவுெகாடுக்க றார்;
கட்டப்பட்டவர்கைளக்ெயேகாவாவடுதைலயாக்குகறார்.
8குருடர்களின்கண்கைளக்ெயேகாவா த றக்க றார்;
வழுந்தவர்கைளக்ெயேகாவாதூக்கவடுகறார்.
நீத மான்கைளக்ெயேகாவா ேநச க்க றார்.
9அந்நயர்கைளக்ெயேகாவா காப்பாற்றுகறார்;
அவர்த க்கற்ற பள்ைளையயும்வதைவையயும்ஆதரிக்க றார்;
துன்மார்க்கர்களின்வழிையேயா கவழ்த்துப் ேபாடுக றார்.
10ெயேகாவா எல்லாக் காலங்களிலும்அரசாளுகறார்;
சீேயாேன, உன்னுைடய ேதவன் தைலமுைற தைலமுைறயாகவும்

ராஜரிகம்ெசய்க றார்.
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அல்ேலலூயா.

சங்கீதம் 147
1ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்;
நம்முைடய ேதவைனப்புகழ்ந்துபாடுக றதுநல்லது,
துதத்தேலஇன்பமும்ஏற்றதுமாகஇருக்க றது.
2ெயேகாவா எருசேலைமக்கட்டுக றார்;
துரத்தப்பட்டஇஸ்ரேவலர்கைளக்கூட்டிச் ேசர்க்க றார்.
3இருதயம்ெநாறுங்குண்டவர்கைளக்குணமாக்குகறார்,
அவர்களுைடயகாயங்கைளக்கட்டுக றார்.
4அவர் நட்சத்த ரங்களின்ெதாைகையஎண்ணி,
அைவகளுக்ெகல்லாம்ெபயரிட்டுஅைழக்க றார்.
5நம்முைடயஆண்டவர்ெபரியவரும்மகா ெபலமுள்ளவருமாகஇருக்க றார்;
அவருைடயஅறவுஅளவல்லாதது.
6ெயேகாவா சாந்தகுணமுள்ளவர்கைளஉயர்த்துகறார்;
துன்மார்க்கர்கைளத்தைரவைரதாழ்த்துகறார்.
7ெயேகாவாைவதுதயுடன்பாடிக்ெகாண்டாடுங்கள்;
நம்முைடய ேதவைனச்சுரமண்டலத்தால்புகழ்ந்துபாடுங்கள்.
8அவர்வானத்ைத ேமகங்களால்மூடி,
பூமிக்குமைழையஆயத்தப்படுத்த ,
மைலகளில் புல்ைலமுைளக்கச்ெசய்க றார்.
9 அவர் மிருகங்களுக்கும் கூப்படுகற காக்ைகக் குஞ்சுகளுக்கும்

ஆகாரங்ெகாடுக்க றார்.
10அவர்குதைரயன்பலத்தல்வருப்பமாகஇருக்கமாட்டார்;
வீரனுைடயகால்களில் ப ரியப்படமாட்டார்.
11தமக்குப் பயந்து, தமதுகருைபக்குக்காத்தருக்க றவர்கள்ேமல்
ெயேகாவா ப ரியமாகஇருக்க றார்.
12எருசேலேம,ெயேகாவாவுக்குநன்ற ெசால்;
சீேயாேன,உன்னுைடயேதவைனத்துத .
13அவர்உன்னுைடயவாசல்களின்தாழ்ப்பாள்கைளப்பலப்படுத்த ,
உன்னிடத்தலுள்ளஉன்னுைடயபள்ைளகைளஆசீர்வத க்க றார்.
14அவர்உன்னுைடயஎல்ைலகைளச் சமாதானமுள்ளைவகளாகமாற்ற ,
ெசழிப்பானேகாதுைமயனால்உன்ைனத்தருப்தயாக்குகறார்.
15அவர்தமதுவார்த்ைதையப்பூமிய ேலஅனுப்புக றார்;
அவருைடயெசால்மகாவைரவாகெசல்லுகறது.
16பஞ்ைசப்ேபால்உைறந்தமைழையத்தருகறார்;
சாம்பைலப்ேபாலஉைறந்த பனிையத்தூவுகறார்.
17அவர்தமதுகல்மைழையத்துணிக்ைககளாகஅனுப்புக றார்;
அவருைடயகுளிருக்குமுன்பாக ந ற்பவன்யார்?
18அவர்தமதுவார்த்ைதையஅனுப்ப ,அைவகைளஉருகச்ெசய்க றார்;
தமதுகாற்ைறவீசும்படிெசய்ய, தண்ணீர்கள்ஓடும்.
19யாக்ேகாபுக்குத்தம்முைடயவசனங்கைளயும்,
இஸ்ரேவலுக்குத் தமது ப ரமாணங்கைளயும் தமது நயாயங்கைளயும்

அறவக்க றார்.
20அவர் ேவேற எந்த ேதசத்த ற்கும்இப்படிச்ெசய்ததல்ைல;
அவருைடயகட்டைளகைளஅறயாமற் ேபாக றார்கள்.
அல்ேலலூயா.

சங்கீதம் 148
1அல்ேலலூயா,வானங்களில்உள்ளைவகேள,
ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்;
உன்னதங்களில்அவைரத்துதயுங்கள்.
2அவருைடயதூதர்கேள,
நீங்கள்அைனவரும்அவைரத்துதயுங்கள்;
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அவருைடய ேசைனகேள, நீங்கள்அைனவரும்அவைரத்துதயுங்கள்.
3சூரிய சந்த ரேர,அவைரத்துதயுங்கள்;
ப ரகாசமுள்ளஎல்லா நட்சத்த ரங்கேள,அவைரத்துதயுங்கள்.
4வானாத வானங்கேள,அவைரத்துதயுங்கள்;
வானத்தன்ேமலுள்ளதண்ணீர்கேள,
அவைரத்துதயுங்கள்.
5அைவகள்ெயேகாவாவன்ெபயைரத்துத க்கட்டும்;
அவர்கட்டைளய டஅைவகள்சருஷ்டிக்கப்பட்டது.
6 அவர் அைவகைள என்ைறக்குமுள்ள எல்லாகாலங்களிலும் நைலக்கும்படி

ெசய்தார்;
மாறாத கட்டைளையஅைவகளுக்குநயமித்தார்.
7பூமியலுள்ளைவகேள,ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்;
ெபரிய மீன்கேள, எல்லாஆழங்கேள,
8அக்கனிேய, கல்மைழேய,உைறந்தமைழேய,மூடுபனிேய,
அவர்ெசாற்படிெசய்யும்ெபருங்காற்ேற,
9மைலகேள, எல்லா ேமடுகேள, கனிமரங்கேள,
எல்லா ேகதுருக்கேள,
10காட்டுமிருகங்கேள, எல்லா நாட்டுமிருகங்கேள,
ஊரும்ப ராணிகேள,இறகுள்ளபறைவகேள,
11பூமியன் ராஜாக்கேள, எல்லா மக்கேள, ப ரபுக்கேள,
பூமியலுள்ளஎல்லா நயாயாத பத கேள,
12வாலிபேர, கன்னிைககேள,முத ர்வயதுள்ளவர்கேள, பள்ைளகேள,
ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்.
13அவர்கள்ெயேகாவாவன்ெபயைரத்துத க்கட்டும்;
அவருைடயெபயர் மட்டும்உயர்ந்தது;
அவருைடயமகைமபூமிக்கும்வானத்த ற்கும் ேமலானது.
14அவர்தம்முைடயபரிசுத்தவான்கள்அைனவருக்கும்,
தம்ைமச் ேசர்ந்த மக்களாகயஇஸ்ரேவல்மக்களுக்கும்ெகாண்டாட்டமாக,
தம்முைடயமக்களுக்குஒருெகாம்ைபஉயர்த்தனார்.
அல்ேலலூயா.

சங்கீதம் 149
1அல்ேலலூயா,ெயேகாவாவுக்குப் புதுப்பாட்ைடப் பாடுங்கள்;
பரிசுத்தவான்களின் சைபய ேலஅவருைடயதுத ெவளிப்படட்டும்.
2இஸ்ரேவல்தன்ைனஉண்டாக்கனவரில் மக ழவும்,
மகன்களாகயசீேயான்தங்களுைடய ராஜாவல்சந்ேதாஷப்படட்டும்.
3அவருைடயெபயைர நடனத்ேதாடுதுத த்து,
தம்புரினாலும்கன்னரத்தனாலும்அவைர புகழ்ந்துபாட ேவண்டும்.
4ெயேகாவா தம்முைடயமக்களின்ேமல்ப ரியம்ைவக்க றார்;
சாந்தகுணமுள்ளவர்கைளஇரட்ச ப்பனால்அலங்கரிப்பார்.
5பரிசுத்தவான்கள்மகைமேயாடு சந்ேதாஷப்பட்டு,
தங்களுைடயபடுக்ைககளின்ேமல்ெகம்பீரிப்பார்கள்.
6ேதசங்களிடத்தல்பழிவாங்கவும்,மக்கைளத்தண்டிக்கவும்,
7அவர்களுைடய ராஜாக்கைளச் சங்கலிகளாலும்,
அவர்களுைடயேமன்மக்கைளஇரும்புவலங்குகளாலும்கட்டவும்,
எழுதப்பட்ட ந யாயத்தீர்ப்ைபஅவர்கள்ேமல்ெசலுத்தவும்,
8அவர்களுைடயவாயல்ெயேகாவாைவஉயர்த்தும்துதயும்,
அவர்களுைடயைகயல்இருபுறமும்கூர்ைமயுள்ளவாளும்இருக்கும்.
9இந்தமரியாைதஅவருைடயபரிசுத்தவான்கள்அைனவருக்கும்உண்டாகும்.
அல்ேலலூயா.

சங்கீதம் 150
1அல்ேலலூயா, ேதவைனஅவருைடயபரிசுத்தஸ்தலத்தல்துதயுங்கள்;
அவருைடயவல்லைமெவளிப்படும்வானத்ைதப்பார்த்துஅவைரத்துதயுங்கள்.
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2அவருைடயவல்லைமயுள்ளெசயல்களுக்காகஅவைரத்துதயுங்கள்;
மாட்சைமெபாருந்தயஅவருைடயமகத்துவத்த ற்காகஅவைரத்துதயுங்கள்.
3எக்காளச் சத்தத்ேதாடுஅவைரத்துதயுங்கள்;
வீைணேயாடும்சுரமண்டலத்ேதாடும்அவைரத்துதயுங்கள்.
4தம்புேராடும் நடனத்ேதாடும்அவைரத்துதயுங்கள்;
யாேழாடும்தீங்குழேலாடும்அவைரத்துதயுங்கள்.
5ஓைசயுள்ளைகத்தாளங்கேளாடும்அவைரத்துதயுங்கள்;
ேபேராைசயுள்ளைகத்தாளங்கேளாடும்அவைரத்துதயுங்கள்.
6சுவாசமுள்ளஅைனத்தும்ெயேகாவாைவதுத ப்பதாக.
அல்ேலலூயா.
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நீத ெமாழிகள்
ஆச ரியர்

சாேலாேமான் ராஜா நீத ெமாழிகளின் முக்கய ஆச ரியர். நீத ெமாழிகள் 1:1
லும், 10: 1 லும், 25:1 லும் சாேலாேமானின் ெபயர் காணப்படுகறது. மற்ற
ஆச ரியர்கள்ஆகூர், ராஜாவாகய ேலமுேவல் எேசக்கயா ராஜாவன்ஞானிகளும்
எழுதயருக்க றார்கள். மற்ற ேவத புத்தகத்ைதப் ேபால் ேதவனுைடய இரட்ச ப்பன்
த ட்டத்ைத மைறமுகமாக சுட்டிகாட்டுக றது. இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேதவனுைடய
நீதயன்வழியானேதவனுைடயவழியல்நடக்க ேபாத க்க றது. சாேலாேமான்தன்
வாழ்க்ைகஅனுபவத்தல்கற்றுக்ெகாண்டகாரியங்கைளஎழுதைவக்க ேதவனால்
ஏவப்பட்டுஇருக்கலாம் என்றுகருதப்படுக றது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக . மு. 971 க்கும் 686 க்கும். இைடயல்எழுதப்பட்டது.
ஆயரம் வருடங்களுக்கு முன்பு சாேலாேமான் ராஜாவாக ஆட்ச ெசய்த

காலத்தல் எழுதப்பட்ட நீத ெமாழிகளில் ெசால்லப்பட்ட ஞான வசனங்கள்
எல்லாக் காலத்த ற்கும் எல்லா கலாச்சார மக்களுக்கும் ெபாருந்தும் வண்ணமாக
இருக்க றது.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
இதல் எல்லா வயதனர்களுக்கும் சம்பந்தப்பட்ட காரியங்கள்

ெசால்லப்பட்டிருக்க றது. ெபற்ேறார்கள் தங்கள் பள்ைளகைள எப்படி வளர்க்க
ேவண்டும் என்று எழுதப்பட்டிருக்க றது. இது ஞானத்ைதத் ேதடும் வாலிப
ஆண்களுக்கும் ெபண்களுக்கும் ெபாருத்தமாயருக்க றது. கைடச யாக ேதவ
பக்தயாய்வாழவரும்பும் எல்லாருக்கும்அறவுைரதருகறது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
வாழ்க்ைகயன் ஒவ்ெவாரு பகுதயலும் உள்ள காரியங்களுக்கு

ெசால்லப்பட்ட ேதவனின் ஆேலாசைனகைள சாேலாேமான் இந்த புத்தகத்தல்
ெவளிப்படுத்தயுள்ளான். எந்த ஒரு காரியமும் வ ட்டுவ டாமல் உபேதசங்கைள
ெசால்லியுள்ளான். உடலுறவுக் காரியங்கைளயும், வயாபாரக் காரியங்கைளயும்,
குறத்தும், தனிப்பட்ட நடக்ைகையக்குறத்தும் அன்ைபக்குறத்தும்
ஒழுக்கத்ைதக் குற த்தும் பணத்ைதக்குறத்தும் கடைனக் குறத்தும் பள்ைள
வளர்ப்ைபக்குற த்தும் சாராயம் குடிப்பைதக் குற த்தும் அரச யைலக்குறத்தும்,
பழிவாங்குவைதக்குறத்தும் ேதவபக்தயாய் நடப்பைதக்குற த்தும் எல்லா
ஞானமுள்ளஆேலாசைனகைளஎழுதயருக்க றான்.

ைமயக்கருத்து
ஞானம்

ெபாருளடக்கம்
1.ஞானத்தன்மத ப்புகள்— 1:1-9:18
2. சாேலாேமானின்நீத ெமாழிகள்— 10:1-22:16
3.ஞானிகளின்வாசகங்கள்— 22:17-29:27
4.அகூரின்ஞானவார்த்ைதகள்— 30:1-33
5. ேலமுேவலின்ஞானவார்த்ைதகள்— 31:1-31

ைமயக்கருத்து
1 தாவீதன் மகனும் இஸ்ரேவலின் ராஜாவுமாகய சாெலாேமானின்

நீத ெமாழிகள்:
2இைவகளால்ஞானத்ைதயும் ேபாதகத்ைதயும்அற ந்து,
புத்த மத கைளஉணர்ந்து,
3 வேவகம், நீத , நயாயம், ந தானம் என்பைவகைளப்பற்றய உபேதசத்ைத

அைடயலாம்.
4 இைவகள் ேபைதகளுக்கு புத்தையயும், வாலிபர்களுக்கு அறைவயும்

வ ேவகத்ைதயும்ெகாடுக்கும்.
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5புத்த மான்இைவகைளக் ேகட்டுஅறவல்வளருவான்;
வேவக நல்லஆேலாசைனகைளஅைடந்து;
6நீத ெமாழிையயும்,அதன்அர்த்தத்ைதயும்,
ஞானிகளின் வாக்கயங்கைளயும், அவர்கள் ெசான்ன மைறெபாருட்கைளயும்

அற ந்துெகாள்வான்.
7ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுதேலஞானத்தன்ஆரம்பம்;
மூடர்ஞானத்ைதயும்அறவுைரகைளயும்அசட்ைடெசய்க றார்கள்.

ஞானம்தழுவுவதற்கானஅறவுைரகள்
8என்மகேன,உன்னுைடயதகப்பன்புத்தையக் ேகள்,
உன்னுைடயதாயன்ேபாதைனையத்தள்ளாேத.
9அைவகள்உன்னுைடயதைலக்குஅலங்காரமானக ரீடமாகவும்,
உன்னுைடயகழுத்துக்குெபான்சங்கலியாகவும்இருக்கும்.
10என்மகேன, பாவ கள்உனக்குஆைசகாட்டினாலும்
நீ சம்மத க்காேத.
11எங்கேளாடுவா,இரத்தம்ச ந்தும்படி நாம் மைறந்தருந்து,
குற்றமில்லாமல்இருக்க றவர்கைள
காரணமில்லாமல்ப டிக்கும்படிஒளிந்தருப்ேபாம்;
12பாதாளம்வழுங்குவதுேபால் நாம்அவர்கைளஉய ேராடுவழுங்குேவாம்;
குழியல்இறங்குகறவர்கள்வழுங்கப்படுவதுேபால்
அவர்கைளமுழுைமயாகவழுங்குேவாம்;
13வைலயுயர்ந்த எல்லாவதப்ெபாருள்கைளயும்கண்டைடேவாம்;
ெகாள்ைளப்ெபாருளினால்நம்முைடயவீடுகைளந ரப்புேவாம்.
14எங்கேளாடுபங்காளியாகஇரு;
நம்ெமல்ேலாருக்கும்ஒேரைபஇருக்கும்என்றுஅவர்கள்ெசான்னால்;
15என்மகேன, நீஅவர்கேளாடுவழிநடவாமல்,
உன்னுைடயகாைலஅவர்களுைடயபாைதக்குவலக்குவாயாக.
16அவர்கள்கால்கள்தீங்குெசய்யஓடி,
இரத்தம் ச ந்தவைரக றது.
17எவ்வைகயானபறைவயானாலும்சரி,
அதன்கண்களுக்குமுன்பாகவைலையவ ரிப்பதுவீணானது.
18இவர்கேளா தங்களுைடயஇரத்தத்த ற்ேக மைறந்தருக்க றார்கள்,
தங்களுைடயஉயருக்ேக கண்ணிைவத்தருக்க றார்கள்.
19ெபாருளாைசயுள்ளஎல்ேலாருைடயவழியும்இதுேவ;
இதுதன்ைனஉைடயவர்களின்உயைரவாங்கும்.

ஞானத்ைதத்தள்ளுதலுக்குஎத ரானஎச்சரிக்ைக
20ஞானமானதுெவளிேய நன்றுகூப்படுகறது,
வீதகளில் சத்தமிடுக றது.
21அதுஆள்நடமாட்டமுள்ளெதருக்களின் சந்த ப்பலும்,
நகரத்தன்நுைழவுவாசலிலும்நன்றுகூப்ப ட்டு,
பட்டணத்தல்தன்னுைடயவார்த்ைதகைளச்ெசால்லுகறது:
22ேபைதகேள, நீங்கள்ேபைதைமையவரும்புவதும், ஏளனம்ெசய்பவர்கேள,
நீங்கள்ஏளனத்தல்ப ரியப்படுவதும்,அறவல்லாதவர்கேள,
நீங்கள்ஞானத்ைதெவறுப்பதும், எதுவைரக்கும்இருக்கும்.
23என்னுைடயகடிந்துெகாள்ளுதலுக்குத்தரும்புங்கள்;
இேதா, என்னுைடயஆவையஉங்களுக்குஅருளுேவன்,
என்னுைடயவார்த்ைதகைளஉங்களுக்குத்ெதரிவ ப்ேபன்.
24நான்கூப்ப ட்டும், நீங்கள்ேகட்கமாட்ேடாம் என்கறீர்கள்;
நான்என்னுைடயைகையநீட்டியும்கவனிக்க றவன்ஒருவனும்இல்ைல.
25என்னுைடயஆேலாசைனையெயல்லாம் நீங்கள்தள்ளி,
என்னுைடயகடிந்துெகாள்ளுதைலெவறுத்தீர்கள்.
26ஆைகயால், நானும்உங்களுைடயஆபத்துக்காலத்தல் ச ரித்து,
நீங்கள்பயப்படும்காரியம்வரும்ேபாதுஏளனம்ெசய்ேவன்.
27நீங்கள்பயப்படும்காரியம் புயல்ேபால்வரும்ேபாதும்,
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ஆபத்துசூறாவளிேபால்உங்களுக்குேநரிடும்ேபாதும்,
ெநருக்கமும்இடுக்கணும்உங்கள்ேமல்வரும்ேபாதும், ஏளனம்ெசய்ேவன்.
28அப்ெபாழுதுஅவர்கள்என்ைனேநாக்க க்கூப்படுவார்கள்;
நான்மறுஉத்த ரவுெகாடுக்கமாட்ேடன்;
அவர்கள்அதகாைலய ேலஎன்ைனத்ேதடுவார்கள், என்ைனக்காணமாட்டார்கள்.
29அவர்கள்அறைவெவறுத்தார்கள்,
ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுதைலத்ெதரிந்துெகாள்ளாமற்ேபானார்கள்.
30என்னுைடயஆேலாசைனையஅவர்கள்வரும்பவல்ைல;
என்னுைடயகடிந்துெகாள்ளுதைலெயல்லாம்அசட்ைடெசய்தார்கள்.
31ஆைகயால்அவர்கள்தங்களுைடயவழியன்பலைனச் சாப்படுவார்கள்;
தங்களுைடயேயாசைனகளினால்தருப்தயைடவார்கள்.
32அறவீனர்களின்மாறுபாடுஅவர்கைளக்ெகால்லும்,
மூடரின்ெபாறுப்பன்ைமஅவர்கைளஅழிக்கும்;
33எனக்குச்ெசவெகாடுக்க றவன்எவேனா,
அவன்பயமின்ற தங்க ,ஆபத்தற்குப் பயப்படாமல்அைமதயாகஇருப்பான்.

அத்த யாயம் 2
ஞானத்தன்நற்பலன்கள்

1என்மகேன, நீஉன்னுைடயெசவையஞானத்தற்குச் சாய்த்து,
உன்னுைடயஇருதயத்ைதப் புத்த க்குஅைமயச்ெசய்வதற்காக,
2நீ என்னுைடயவார்த்ைதகைளஏற்றுக்ெகாண்டு,
என்னுைடயகட்டைளகைளஉன்னிடத்தல்பத்த ரப்படுத்த ,
3ஞானத்ைதவா என்றுகூப்ப ட்டு, புத்தையச் சத்தமிட்டுஅைழத்து,
4அைதெவள்ளிையப்ேபால் நாடி,
புைதயல்கைளத் ேதடுக றதுேபால் ேதடினால்,
5அப்ெபாழுதுெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுதல்இன்னெதன்றுநீஉணர்ந்து,
ேதவைனஅறயும்அறைவக்கண்டைடவாய்.
6ெயேகாவாஞானத்ைதத்தருகறார்;
அவருைடயவாயலிருந்துஅறவும்புத்தயும்வரும்.
7அவர் நீத மான்களுக்ெகன்றுெமய்ஞானத்ைதைவத்தருக்க றார்;
உத்தமமாக நடக்க றவர்களுக்குஅவர் ேகடகமாகஇருக்க றார்.
8அவர் நயாயத்தன்வழிகைளத்தற்காத்து,
தம்முைடயபரிசுத்தவான்களின்பாைதையக்காப்பாற்றுகறார்.
9அப்ெபாழுதுநீதையயும், நயாயத்ைதயும், ந தானத்ைதயும்,
எல்லா நல்வழிகைளயும்அற ந்துெகாள்வாய்.
10ஞானம்உன்னுைடயஇருதயத்தல்நுைழந்து,
அறவுஉன்னுைடயஆத்துமாவுக்குஇன்பமாகஇருக்கும்ேபாது,
11நல்ேயாசைனஉன்ைனக்காப்பாற்றும்,
புத்த உன்ைனப்பாதுகாக்கும்.
12அதனால்நீதுன்மார்க்கர்களுைடயவழிக்கும்,
மாறுபாடு ேபசுக றமனிதனுக்கும்,
13இருளானவழிகளில் நடக்க நீத ெநற கைளவ ட்டு,
14 தீைமெசய்ய மக ழ்ந்து, துன்மார்க்கர்களுைடய மாறுபாடுகளில்

களிகூருகறவர்களுக்கும்,
15மாறுபாடானபாைதகளிலும் ேகாணலானவழிகளிலும்நடக்க றவர்களுக்கும்
நீதப்புவ க்கப்படுவாய்.
16தன்னுைடயஇளவயதன்நாயகைனவட்டு,
தன்னுைடயேதவனுைடயஉடன்படிக்ைகையமறந்து,
17ஆைசவார்த்ைதகைளப்ேபசும்அந்நயெபண்ணாகயஒழுங்கீனமானவளுக்கும்

தப்புவக்கப்படுவாய்.
18அவளுைடயவீடுமரணத்தற்கும்,
அவளுைடயபாைதகள்மரித்தவர்களிடத்த ற்கும் சாய்க றது.
19அவளிடத்தல் ேபாக றவர்களில்ஒருவரும்தரும்புக றதல்ைல,
வாழ்வன்பாைதகளில்வந்துேசருக றதுமில்ைல.
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20ஆதலால்நீ நல்லவர்களின்வழிய ேலநடந்து,
நீத மான்களின்பாைதகைளக்காத்துக்ெகாள்.
21நன்ைமெசய்க றவர்கள்பூமிய ேலதங்குவார்கள்;
உத்தமர்கள்அத ேலதங்கயருப்பார்கள்.
22துன்மார்க்கர்கேளாபூமியலிருந்துதுண்டிக்கப்பட்டுேபாவார்கள்;
துேராக கள்அதல்இல்லாதபடிஅழிவார்கள்.

அத்த யாயம் 3
ஞானத்தனால்ெதாடர்ந்துவரும்பலன்கள்

1என்மகேன, என்னுைடயேபாதகத்ைதமறவாேத;
உன்னுைடயஇருதயம்என்னுைடயகட்டைளகைளக்காக்கட்டும்.
2அைவகள்உனக்குநீடித்த நாட்கைளயும்,
நீண்டஆயுைளயும், சமாதானத்ைதயும்ெபருகச்ெசய்யும்.
3கருைபயும் சத்தயமும்உன்ைனவட்டுவலகாமல்இருப்பதாக;
நீஅைவகைளஉன்னுைடயகழுத்த ேலகட்டி,
அைவகைளஉன்னுைடயஇருதயமாகய பலைகயல்எழுத க்ெகாள்.
4 அதனால் ேதவனுைடய பார்ைவயலும் மனிதர்களுைடய பார்ைவயலும்

தயைவயும்நற்புத்தயும்ெபறுவாய்.
5உன்னுைடயசுயபுத்தயன்ேமல்சாயாமல்,
உன்னுைடயமுழுஇருதயத்ேதாடும்கர்த்தரில் நம்ப க்ைகயாகஇருந்து,
6உன்னுைடயவழிகளிெலல்லாம்அவைர நைனத்துக்ெகாள்;
அப்ெபாழுதுஅவர்உன்னுைடயபாைதகைளச்ெசவ்ைவப்படுத்துவார்.
7நீஉன்ைனஞானிெயன்றுஎண்ணாேத;
ெயேகாவாவுக்குப் பயந்து,
தீைமையவ ட்டுவலகு.
8அதுஉன்னுைடயசரீரத்த ற்குஆேராக்கயமும்,
உன்னுைடயஎலும்புகளுக்குஊனுமாகும்.
9உன்னுைடயெபாருளாலும்,
உன்னுைடய எல்லா வைளச்சலின் முதற்பலனாலும் ெயேகாவாவுக்கு மரியாைத

ெசலுத்து.
10அப்ெபாழுதுஉன்னுைடயகளஞ்சயங்கள்பூரணமாக ந ரம்பும்;
உன்னுைடயஆைலகளில் த ராட்ைசரசம் புரண்ேடாடும்.
11என்மகேன, நீெயேகாவாவுைடயதண்டைனையஅற்பமாக எண்ணாேத,
அவர்கடிந்துெகாள்ளும்ேபாது ேசார்ந்துேபாகாேத.
12தகப்பன்தான்ேநச க்க றமகைனத்தண்டிக்க றதுேபால,
ெயேகாவாவும்எவனிடத்தல்அன்பாகஇருக்க றாேராஅவைனதண்டிக்கறார்.
13ஞானத்ைதக்கண்டைடக றமனிதனும்,
புத்தையச் சம்பாத க்க றமனிதனும்பாக்கயவான்கள்.
14அதன்வயாபாரம்ெவள்ளிவயாபாரத்தலும்,
அதன்ஆதாயம்சுத்தப்ெபான்னிலும்உத்தமமானது.
15முத்துக்கைளவ டஅதுவைலேயறப்ெபற்றது;
நீஆைசப்படுவதுஒன்றும்அதற்குசமமல்ல.
16அதன்வலதுைகயல்நீடித்தஆயுளும்,
அதன்இடதுைகயல்ெசல்வமும்கனமும்இருக்கறது.
17அதன்வழிகள்இனிதானவழிகள்,
அதன்பாைதகெளல்லாம் சமாதானம்.
18அதுதன்ைனஅைடந்தவர்களுக்குஜீவமரம்,
அைதப் பற்ற க்ெகாள்ளுகறஎவனும்பாக்கயவான்.
19ெயேகாவாஞானத்தனாேலபூமிையஅஸ்தபாரப்படுத்த ,
புத்தயனாேலவானங்கைளநைலநறுத்தனார்.
20அவருைடயஞானத்தனாேலஆழங்கள்ப ரிந்தது,
ஆகாயமும்பனிையப்ெபய்க றது.
21என்மகேன,இைவகள்உன்னுைடயகண்கைளவட்டுப் ப ரியாமல்இருப்பதாக;
ெமய்ஞானத்ைதயும்நல்லஆேலாசைனையயும்காத்துக்ெகாள்.
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22அைவகள்உன்னுைடயஆத்துமாவுக்குஉயரும்,
உன்னுைடயகழுத்துக்குஅலங்காரமுமாகவும்இருக்கும்.
23அப்ெபாழுதுநீபயமின்ற உன்னுைடயவழியல்நடப்பாய்,
உன்னுைடயகால்இடறாது.
24நீ படுக்கும்ேபாதுபயப்படாமல்இருப்பாய்;
நீ படுத்துக்ெகாள்ளும்ேபாதுஉன்னுைடயதூக்கம்இன்பமாகஇருக்கும்.
25த டீெரனவரும்த கலும்,
துன்மார்க்கர்களின் ேபரழிவும்வரும்ேபாதுநீ பயப்படேவண்டாம்.
26ெயேகாவாஉன்னுைடயநம்ப க்ைகயாகஇருந்து,
உன்னுைடயகால் ச க்க க்ெகாள்ளாதபடிக் காப்பார்.
27 நன்ைமெசய்யும்படி உனக்குத் த ராணியருக்கும்ேபாது, அைத

ெசய்யக்கூடியவர்களுக்குச்ெசய்யாமல்இருக்காேத.
28உன்னிடத்தல்ெபாருள்இருக்கும்ேபாதுஉன்னுைடயஅயலாைனேநாக்க :
நீ ேபாய்த் தரும்பவா, நாைளக்குத்தருேவன்என்றுெசால்லாேத.
29பயமின்ற உன்னிடத்தல்தங்குகற
உன்னுைடயஅயலானுக்குவேராதமாகத் தீங்குநைனக்காேத.
30ஒருவன்உனக்குத்தீங்குெசய்யாமல்இருக்க,
காரணமின்ற அவேனாடுவழக்காடாேத.
31ெகாடுைமக்காரன்ேமல்ெபாறாைமெகாள்ளாேத;
அவனுைடயவழிகளில்ஒன்ைறயும்ெதரிந்துெகாள்ளாேத.
32மாறுபாடுள்ளவன்ெயேகாவாவுக்குஅருவருப்பானவன்;
நீத மான்கேளாடுஅவருைடயஇரகச யம்இருக்க றது.
33துன்மார்க்கனுைடயவீட்டில்ெயேகாவாவன்சாபம்இருக்க றது,
நீத மான்களுைடயவீட்ைடேயாஅவர்ஆசீர்வத க்க றார்.
34இகழ்ேவாைரஅவர்இகழுகறார்;
தாழ்ைமயுள்ளவர்களுக்ேகா கருைபயளிக்க றார்.
35ஞானவான்கள்மரியாைதையப்ெபற்றுக்ெகாள்வார்கள்;
மத ேகடேரா கனவீனத்ைதஅைடவார்கள்.

அத்த யாயம் 4
ஞானேம ப ரதானம்

1பள்ைளகேள, நீங்கள்தகப்பன்ேபாதகத்ைதக் ேகட்டு,
புத்தையஅைடயும்படி கவனியுங்கள்.
2நான்உங்களுக்குநற்ேபாதகத்ைதத்தருக ேறன்;
என்உபேதசத்ைதவ டாதருங்கள்.
3நான்என்னுைடயதகப்பனுக்குப்ப ரியமானமகனும்,
என்னுைடயதாய்க்குமிகவும்அருைமயானஒேர பள்ைளயுமானவன்.
4அவர் எனக்குப் ேபாத த்துச்ெசான்னது:
உன்னுைடயஇருதயம்என்னுைடயவார்த்ைதகைளக்காத்துக்ெகாள்வதாக;
என்னுைடயகட்டைளகைளக்ைகக்ெகாள்,அப்ெபாழுதுபைழப்பாய்.
5ஞானத்ைதச் சம்பாத , புத்தையயும் சம்பாத ;
என்னுைடயவாயன்வார்த்ைதகைளமறக்காமலும்வ ட்டுவலகாமலும்இரு.
6அைதவ டாேத,அதுஉன்ைனத்தற்காக்கும்;
அதன்ேமல்ப ரியமாகஇரு,
அதுஉன்ைனக்காத்துக்ெகாள்ளும்.
7ஞானேமமுக்கயம்,ஞானத்ைதச் சம்பாத ;
என்னத்ைதச் சம்பாத த்தாலும்புத்தையச் சம்பாத த்துக்ெகாள்.
8நீஅைத ேமன்ைமப்படுத்து,அதுஉன்ைனேமன்ைமப்படுத்தும்;
நீஅைதத்தழுவக்ெகாண்டால்,அதுஉனக்குமரியாைதெசலுத்தும்.
9அதுஉன்னுைடயதைலக்குஅலங்காரமானக ரீடத்ைதக்ெகாடுக்கும்;
அதுமகைமயானக ரீடத்ைதஉனக்குச்சூட்டும்.
10என்மகேன, ேகள், என்னுைடயவார்த்ைதகைளஏற்றுக்ெகாள்;
அப்ெபாழுதுஉன்னுைடயஆயுளின்வருடங்கள்அதகமாகும்.
11ஞானவழிையநான்உனக்குப் ேபாத த்ேதன்;
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ெசவ்ைவயானபாைதகளிேலஉன்ைனநடத்த ேனன்.
12 நீ அைவகளில் நடக்கும்ேபாது உன்னுைடய நைடகளுக்கு இடுக்கண்

உண்டாவதல்ைல;
நீஅைவகளில்ஓடினாலும்இடறமாட்டாய்.
13புத்த மதையஉறுதயாகப் பற்ற க்ெகாள்,
அைதவ ட்டுவ டாேத;அைதக்காத்துக்ெகாள்,அதுேவஉனக்குஉய ர்.
14துன்மார்க்கர்களுைடயபாைதயல்நுைழயாேத;
தீேயார்களுைடயவழியல்நடக்காேத.
15அைதெவறுத்துவடு,அதன்வழியாகப் ேபாகாேத;
அைதவ ட்டுவலக க்கடந்துேபா.
16தீங்குெசய்யாமல்அவர்களுக்குதூக்கம்வராது;
அவர்கள் யாைரயாவது வழச்ெசய்யாமல் இருந்தால் அவர்களுைடய தூக்கம்

கைலந்துேபாகும்.
17அவர்கள்துன்மார்க்கத்தன்அப்பத்ைதச் சாப்ப ட்டு,
ெகாடுைமயன்இரசத்ைதக்குடிக்க றார்கள்.
18நீத மான்களுைடயபாைதநடுப்பகல்வைரக்கும்
அத கமத கமாகப் ப ரகாச க்க றசூரியப்ப ரகாசம்ேபாலஇருக்கும்.
19துன்மார்க்கர்களுைடயபாைதேயா காரிருைளப்ேபாலஇருக்கும்;
தாங்கள்எதனால்இடறுக ேறாம் என்பைதஅறயமாட்டார்கள்.
20என்மகேன, என்னுைடயவார்த்ைதகைளக்கவனி;
என்னுைடயவசனங்களுக்குஉன்னுைடயெசவையச் சாய்.
21அைவகள்உன்னுைடயகண்கைளவட்டுப் ப ரியாமல்இருப்பதாக;
அைவகைளஉன்னுைடயஇருதயத்த ற்குள்ேளகாத்துக்ெகாள்.
22அைவகைளக்கண்டுபடிக்க றவர்களுக்குஅைவகள்உயரும்,
அவர்களுைடயஉடலுக்ெகல்லாம்ஆேராக்கயமுமாம்.
23எல்லாக் காவேலாடும்உன்னுைடயஇருதயத்ைதக்காத்துக்ெகாள்,
அதலிருந்துஜீவஊற்றுபுறப்படும்.
24வாயன்தாறுமாறுகைளஉன்ைனவட்டுஅகற்ற ,
உதடுகளின்மாறுபாட்ைடஉனக்குத்தூரப்படுத்து.
25உன்னுைடயகண்கள்ேநராக ேநாக்குவதாக;
உன்னுைடயகண்ணின்இைமகள்உனக்குமுன்ேனெசவ்ைவயாகப் பார்க்கட்டும்.
26உன்னுைடயநைடகைளச் சீர்தூக்க ப்பார்;
உன்னுைடயவழிகெளல்லாம் பத்த ரப்பட்டிருக்கட்டும்.
27வலதுபுறேமாஇடதுபுறேமா சாயாேத;
உன்னுைடயகாைலத்தீைமக்குவலக்கு.

அத்த யாயம் 5
வபசாரத்த ற்குஎத ரானஎச்சரிக்ைக

1என்மகேன, என்னுைடயஞானத்ைதக்கவனித்து,
என்னுைடயபுத்த க்குஉன்னுைடயெசவையச் சாய்;
2அப்ெபாழுதுநீவ ேவகத்ைதப் ேபணிக்ெகாள்வாய்,
உன்னுைடயஉதடுகள்அறைவக்காத்துக்ெகாள்ளும்.
3ஒழுங்கீனமானவளின்உதடுகள்ேதன்கூடுேபால்ஒழுகும்;
அவளுைடயவாய்எண்ெணையவடமிருதுவாகஇருக்கும்.
4அவளுைடயெசயல்களின்முடிேவா எட்டிையப்ேபாலக்கசப்பும்,
இருபுறமும்கூர்ைமயுள்ளபட்டயம்ேபால்கூர்ைமயுமாகஇருக்கும்.
5அவளுைடயகாலடிகள்மரணத்தற்குஇறங்கும்;
அவளுைடயநைடகள்பாதாளத்ைதப் பற்ற ப்ேபாகும்.
6நீவாழ்வன்வழிையச் ச ந்த த்துக்ெகாள்ளாதபடி,
அவளுைடயநைடகள்மாற மாற அைலயும்;அைவகைளஅறயமுடியாது.
7ஆதலால்பள்ைளகேள;இப்ெபாழுதுஎனக்குச்ெசவெகாடுங்கள்;
என்னுைடயவாயன்வசனங்கைளவ ட்டுநீங்காமல்இருங்கள்.
8உன்னுைடயவழிையஅவளுக்குத்தூரப்படுத்து;
அவளுைடயவீட்டின்வாசலுக்குஅருகல்ேசராேத.
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9ேசர்ந்தால்உன்னுைடயேமன்ைமையஅந்நயர்களுக்கும்,
உன்னுைடயஆயுளின்காலத்ைதக்ெகாடூரமானவர்களுக்கும்ெகாடுத்துவடுவாய்.
10அந்நயர்கள்உன்னுைடயெசல்வத்தனால்தருப்தயைடவார்கள்;
உன்னுைடயஉைழப்பன்பலன்மற்றவர்களுைடயவீட்டில் ேசரும்.
11 முடிவ ேல உன்னுைடய மாம்சமும் உன்னுைடய சரீரமும் உருவழியும்ேபாது நீ

துக்க த்து:
12ஐேயா, ேபாதகத்ைதநான்ெவறுத்ேதேன,
கடிந்துெகாள்ளுதைலஎன்மனம்அலட்சயம்ெசய்தேத!
13என்னுைடயேபாதகரின்ெசால்ைலநான்ேகட்காலும்,
எனக்குஉபேதசம்ெசய்தவர்களுக்குெசவெகாடுக்காமலும்ேபாேனேன!
14சைபக்குள்ளும்சங்கத்த ற்குள்ளும்ெகாஞ்சம்குைறய
எல்லாத் தீைமக்கும்உள்ளாேனேன! என்றுமுைறயடுவாய்.
15உன்னுைடயகணற்றலுள்ளதண்ணீைரயும்,
உன்னுைடயஊற்றல்ஊறுகறநீைரயும்குடி.
16உன்னுைடயஊற்றுகள்ெவளியலும்
உன்னுைடயவாய்க்கால்கள்வீத களிலும்பாய்வதாக.
17அைவகள்அந்நயருக்கும்உரியைவகளாகஇல்லாமல்,
உனக்ேகஉரியைவகளாகஇருப்பதாக.
18உன்னுைடயஊற்றுக்கண்ஆசீர்வத க்கப்படுவதாக;
உன்னுைடயஇளவயதன்மைனவேயாடுமக ழ்ந்தரு.
19அவேளேநச க்கப்படக்கூடியெபண்மானும்,
அழகானவைரயாடும்ேபாலஇருப்பாளாக;
அவளுைடயமார்புகேளஎப்ெபாழுதும்உன்ைனத்தருப்தயாக்கும்;
அவளுைடயேநசத்தால் நீ எப்ெபாழுதும்மயங்கயரு.
20என்மகேன, நீஒழுங்கீனமானவளின்ேமல்மயங்க த்த ரிந்து,
அந்நயெபண்ணின்மார்ைபத்தழுவேவண்டியதுஎன்ன?
21மனிதனுைடயவழிகள்ெயேகாவாவன்கண்களுக்குமுன்பாகஇருக்க றது;
அவனுைடயவழிகள்எல்லாவற்ைறயும்அவர் சீர்தூக்க ப்பார்க்க றார்.
22துன்மார்க்கைனஅவனுைடயஅக்க ரமங்கேளப டித்துக்ெகாள்ளும்;
தன்னுைடயபாவக்கயறுகளால்கட்டப்படுவான்.
23அவனுைடயபுத்தையக் ேகட்காததனால்இறந்து,
தன்னுைடயமத ேகட்டின்மிகுதயனால்மயங்க ப்ேபாவான்.

அத்த யாயம் 6
அறவீனத்தற்குஎத ரானஎச்சரிக்ைக

1என்மகேன, நீஉன்னுைடயநண்பனுக்காகப்ெபாறுப்ேபற்று,
அந்நயனுக்குஉறுதயளித்தால்,
2நீஉன்னுைடயவாய்ெமாழிகளால் ச க்க க்ெகாண்டாய்,
உன்னுைடயவாயன்வார்த்ைதகளால்ப டிபட்டாய்.
3 இப்ெபாழுது என் மகேன, உன்னுைடய நண்பனுைடய ைகயல் நீ

அகப்பட்டுக்ெகாண்டதால்,
நீஉன்ைனத்தப்புவத்துக்ெகாள்ளஒன்றுெசய்.
4உன்னுைடயகண்ணுக்குதூக்கத்ைதயும்,
உன்னுைடயகண்ணிைமக்குத்தூக்கமும்வரவ டாமல்,
உன்னுைடயநண்பனிடத்தல் ேபாய்,உன்ைனத்தாழ்த்த ,
அவைனவருந்த க் ேகட்டுக்ெகாள்.
5 ெவளிமான் ேவட்ைடக்காரனுைடய ைகக்கும், குருவ ேவடனுைடய ைகக்கும்

தப்புவதுேபால,
நீஉன்ைனத்தப்புவத்துக்ெகாள்.
6ேசாம்ேபற ேய, நீ எறும்பனிடம் ேபாய்,
அதனுைடயவழிகைளப்பார்த்து,ஞானத்ைதக்கற்றுக்ெகாள்.
7அதற்குப் ப ரபுவும், தைலவனும்,அதகாரியும்இல்லாமல்இருந்தும்,
8ேகாைடக்காலத்தல்தனக்குஆகாரத்ைதச் சம்பாத த்து,
அறுப்புக்காலத்தல்தனக்குத்தானியத்ைதச் ேசர்த்துைவக்கும்.
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9ேசாம்ேபற ேய, நீ எவ்வளவுேநரம் படுத்தருப்பாய்?
எப்ெபாழுதுஉன்னுைடயதூக்கத்ைதவ ட்டுஎழுந்தருப்பாய்?
10இன்னும்ெகாஞ்சம்தூங்கட்டும்,இன்னும்ெகாஞ்சம்உறங்கட்டும்,
இன்னும்ெகாஞ்சம்ைகமுடக்க க்ெகாண்டுதூங்கட்டும்என்பாேயா?
11உன்னுைடயதரித்த ரம்வழிப்ேபாக்கைனப் ேபாலவும்,
உன்னுைடயவறுைமஆயுதம்அணிந்தவைனப்ேபாலவும்வரும்.
12வீணானமனிதனாகயஒருதுன்மார்க்கன்ஏளனம்ேபச த்த ரிக றான்.
13அவன்தன்னுைடயகண்களால்ைசைககாட்டி,
தன்னுைடயகால்களால் ேபச ,
தன்னுைடயவ ரல்களால் ேபாதைனெசய்க றான்.
14அவனுைடயஇருதயத்த ேலெபாய்யுண்டு;
இைடவ டாமல்தீங்ைகப் பைணத்து,
வழக்குகைளஉண்டாக்குகறான்.
15ஆைகயால்த டீெரனஅவனுக்குஆபத்துவரும்;
உதவயல்லாமல்த டீெரனநாசமைடவான்.
16ஆறுகாரியங்கைளக்ெயேகாவாெவறுக்கறார்,
ஏழும்அவருக்குஅருவருப்பானைவகள்.
17அைவயாவன: ேமட்டிைமயானகண்,ெபாய்நாவு,
குற்றமற்றவர்களுைடயஇரத்தம் ச ந்தும்ைக,
18மிகக்ெகாடிய ச ந்தைனகைளத்தூண்டுகன்றஇருதயம்,
தீங்குெசய்வதற்குவைரந்துஓடும்கால்,
19ெபாய்யானைதப் ேபசும்ெபாய்ச்சாட்ச ,
சேகாதரர்களுக்குள்ேளவ ேராதத்ைதஉண்டாக்குதல்ஆகயஇைவகேள.
20என்மகேன,உன்னுைடயதகப்பன்கற்பைனையக்காத்துக்ெகாள்;
உன்னுைடயதாயன்ேபாதகத்ைதத்தள்ளாேத.
21அைவகைள எப்ெபாழுதும் உன்னுைடய இருதயத்த ேல அணிந்து, அைவகைள

உன்னுைடயகழுத்த ேலகட்டிக்ெகாள்.
22நீ நடக்கும்ேபாதுஅதுஉனக்குவழிகாட்டும்;
நீ படுக்கும்ேபாதுஅதுஉன்ைனக்காப்பாற்றும்;
நீவழிக்கும்ேபாதுஅதுஉனக்குேபாத க்கும்.
23கட்டைளேயவளக்கு,
ேவதேமெவளிச்சம், ேபாதகதண்டைனேயவாழ்வன்வழி.
24அதுஉன்ைனத்துன்மார்க்கப்ெபண்ணுக்கும்,
ஆைச வார்த்ைதகைளப் ேபசும் நாக்ைக உைடய ஒழுங்கீனமானவளுக்கும்

வலக்க க்காக்கும்.
25உன்னுைடயஇருதயத்த ேலஅவளுைடயஅழைக ரச க்காேத;
அவள்தன்னுைடயகண்ணின்இைமகளினால்உன்ைனப்ப டிக்கவ டாேத.
26வபசாரியனால்ஒருஅப்பத்துண்ைடயும்இழக்கேவண்டியதாகும்;
வபசாரியானவள்அருைமயானஉயைர ேவட்ைடயாடுக றாள்.
27 தன்னுைடய உைட ேவகாமல் மடிய ேல எவனாவது ெநருப்ைப

ைவத்துக்ெகாள்ளமுடியுமா?
28தன்னுைடயகால்சுடாமல்எவனாவதுதழலின்ேமல்நடக்கமுடியுமா?
29ப றனுைடயமைனவய டம்தவறானஉறவுெகாள்பவனும்,
அப்படிேயஅவைளத்ெதாடுக றஎவனும், தண்டைனக்குத்தப்பமாட்டான்.
30 தருடன் தன்னுைடய பசைய ஆற்றத் தருடினால் மக்கள் அவைன

இகழமாட்டார்கள்;
31அவன்கண்டுபடிக்கப்பட்டால் ஏழுமடங்குெகாடுத்துத்தீர்க்கேவண்டும்;
தன்னுைடயவீட்டிலுள்ளெபாருள்கைளெயல்லாம்ெகாடுக்கேவண்டியதாகும்.
32ெபண்ணுடேனவபசாரம்ெசய்க றவன்மதெகட்டவன்;
அப்படிச்ெசய்க றவன்தன்னுைடயஆத்துமாைவக்ெகடுத்துப்ேபாடுக றான்.
33வாைதையயும்ெவட்கத்ைதயும்அைடவான்;
அவனுைடயந ந்ைதஒழியாது.
34ெபண்ைணப்பற்றயஎரிச்சல்ஆணுக்குகடுங்ேகாபத்ைதஉண்டாக்கும்;
அவன்பழிவாங்கும்நாளில் தப்பவ டமாட்டான்.
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35அவன்எந்த நஷ்டத்ைதயும்பார்க்கமாட்டான்;
அேநகம்ெவகுமத கைளக்ெகாடுத்தாலும்அமர்ந்தருக்கமாட்டான்.

அத்த யாயம் 7
வபசாரிக்கு எத ரானஎச்சரிக்ைக

1என்மகேன, நீ என்னுைடயவார்த்ைதகைளக்காத்து,
என்னுைடயகட்டைளகைளஉன்னிடத்தல்பத்த ரப்படுத்து.
2 என்னுைடய கட்டைளகைளயும் என்னுைடய ேபாதகத்ைதயும் உன்னுைடய

கண்மணிையப்ேபால்காத்துக்ெகாள்,
அப்ெபாழுதுபைழப்பாய்.
3அைவகைளஉன்னுைடயவ ரல்களில் கட்டி,
அைவகைளஉன்னுைடயஇருதயப்பலைகயல்எழுத க்ெகாள்.
4ஆைசவார்த்ைதகைளப் ேபசும் அந்நயப் ெபண்ணாகய ஒழுங்கீனமானவளுக்கு

உன்ைனவலக்க க்காப்பதற்காக,
5ஞானத்ைத ேநாக்க , நீ என்னுைடயசேகாதரி என்றும்,
புத்தையப்பார்த்து, நீ என்னுைடயஇனத்ைதச் ேசர்ந்தவள்என்றும்ெசால்லு.
6நான்என்னுைடயவீட்டின்ஜன்னல்அருேக நன்று,
அதன்வழியாகப் பார்த்தேபாது,
7ேபைதயர்களாகயவாலிபர்களுக்குள்ேள
ஒருபுத்தயற்றவாலிபைனக்கண்டுஅவைனகவனித்ேதன்.
8அவன்மாைலமயங்கும்சூரியன்மைறயும் ேநரத்தலும்,
இரவன்இருளிலும்.
9அவள்இருக்கும்ெதருவற்குஅடுத்தெதருவல்ெசன்று,
அவளுைடயவீட்டுவழியாக நடந்துேபானான்.
10அப்ெபாழுதுஇேதா,வபசாரியன்ஆைடஆபரணம்தரித்த
தந்த ரமனமுள்ளஒருெபண்அவனுக்குஎத ர்ப்பட்டாள்.
11அவள்வாயாடியும்அடங்காதவளுமானவள்;
அவளுைடயகால்கள்வீட்டிேலதங்குகறதல்ைல.
12ச லேவைளெவளிய ேலஇருப்பாள், ச லேவைளவீதயல்இருப்பாள்,
சந்துகள்ேதாறும்மைறந்தருப்பாள்.
13அவள்அவைனப்ப டித்துமுத்தமிட்டு,
முகம்நாணாமல்அவைனப்பார்த்து:
14சமாதானபலிகள்என்ேமல்சுமந்தருந்தது,
இன்ைறக்குத்தான்என்னுைடயெபாருத்தைனகைளநைறேவற்ற ேனன்.
15ஆதலால், நான்உன்ைனச்சந்த க்கப் புறப்பட்டு,
உன்முகத்ைதஆவேலாடு ேதடிேனன்;
இப்ெபாழுதுஉன்ைனக்கண்டுபடித்ேதன்.
16என்னுைடயெமத்ைதையஇரத்தனக்கம்பளங்களாலும்,
எக ப்துேதசத்தன்வச த்த ரமானெமல்லியதுணிகளாலும்அலங்கரித்ேதன்.
17என்னுைடயபடுக்ைகையெவள்ைளப்ேபாளத்தாலும்
சந்தனத்தாலும்இலவங்கப்பட்ைடயாலும்வாசைனயாக்க ேனன்.
18வா,வடியற்காைலவைரக்கும் சந்ேதாஷமாகஇருப்ேபாம்,
இன்பங்களினால்பூரிப்ேபாம்.
19கணவன்வீட்டிேலஇல்ைல,தூரப்பயணம்ேபானான்.
20பணப்ைபையத்தன்னுைடயைகய ேலெகாண்டுேபானான்,
குறக்கப்பட்ட நாளிேலவீட்டுக்குவருவான்என்றுெசால்லி,
21தன்னுைடயமிகுதயானஇனியெசாற்களால்அவைனவசப்படுத்த ,
தன்னுைடயஉதடுகளின்இனிைமயானேபச்சால்அவைனஇணங்கச்ெசய்தாள்.
22உடேனஅவன்அவள்பன்ேனெசன்றான்;
ஒருமாடுஅடிக்கப்படும்படிெசல்வதுேபாலவும்,
ஒருமூடன்வலங்க டப்பட்டுதண்டைனக்குப் ேபாவதுேபாலவும்,
23ஒருகுருவ தன்னுைடயஉயைரவாங்கும்கண்ணிையஅறயாமல்
அதல்வழுவதற்குவைரந்துேபாக றதுேபாலவும்,
அவளுக்குப்பன்ேனேபானான்;
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அம்புஅவனுைடயஇருதயத்ைதப் பளந்தது.
24ஆதலால்பள்ைளகேள, எனக்குச்ெசவெகாடுங்கள்;
என்னுைடயவாயன்வார்த்ைதகைளக்கவனியுங்கள்.
25உன்னுைடயஇருதயம்அவளுைடயவழிய ேல சாயேவண்டாம்;
அவளுைடயபாைதய ேலமயங்க த்த ரியாேத.
26அவள்அேநகைரக் காயப்படுத்த ,வழச்ெசய்தாள்;
பலவான்கள்அேநகைரக்ெகாைலெசய்தாள்.
27அவளுைடயவீடுபாதாளத்த ற்குப்ேபாகும்வழி;
அதுமரணஅைறகளுக்குக்ெகாண்டுேபாய்வடும்.

அத்த யாயம் 8
ஞானம்அைழக்க றது

1ஞானம்கூப்படுகறதல்ைலேயா?
புத்த சத்தமிடுக றதல்ைலேயா?
2அதுவழியருேகஉள்ளேமைடகளிலும்,
நான்குசந்த ப்புகளிலும்ந ற்க றது.
3அதுஊர்வாசல்களின்ஓரத்தலும், பட்டணத்தன்வாசலிலும், நைடகூடங்களிலும்

நன்றுசத்தமிட்டு:
4மனிதர்கேள,உங்கைளேநாக்க க்கூப்படுக ேறன்;
என்னுைடயசத்தம்மனுமக்களுக்குத்ெதானிக்கும்.
5ேபைதகேள,வேவகம்அைடயுங்கள்;
மூடர்கேள, புத்தயுள்ளச ந்ைதயாகஇருங்கள்.
6ேகளுங்கள், ேமன்ைமயானகாரியங்கைளப் ேபசுேவன்;
என்னுைடயஉதடுகள்உத்தமகாரியங்கைளவசனிக்கும்.
7என்னுைடயவாய் சத்தயத்ைதச்ெசால்லும்,
ஏளனம்என்னுைடயஉதடுகளுக்குஅருவருப்பானது.
8என்னுைடயவாயன்வாக்குகெளல்லாம் நீதயானைவகள்;
அைவகளில் புரட்டும்வ பரீதமும்இல்ைல.
9அைவகெளல்லாம் புத்தயுள்ளவனுக்குத்ெதளிவும்,
ஞானத்ைதப்ெபற்றவர்களுக்குஎதார்த்தமாகவும்இருக்கும்.
10ெவள்ளிையவ ட என்னுைடயபுத்த மதையயும்,
சுத்தெபான்ைனவடஞானத்ைதயும்அங்கீகரித்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
11முத்துக்கைளவ டஞானேம நல்லது;
ஆைசப்படத்தக்கைவகள்எல்லாம்அதற்குந கரல்ல.
12ஞானமாகயநான்வ ேவகத்ேதாடுதங்க ,
நல்யுக்தயானஅறவுகைளக்கண்டைடக ேறன்.
13தீைமையெவறுப்பேதெயேகாவாவுக்குப் பயப்படும் பயம்;
ெபருைமையயும்,அகந்ைதையயும், தீயவழிையயும்,
மாறுபாடுள்ளவாையயும்நான்ெவறுக்க ேறன்.
14ஆேலாசைனயும்ெமய்ஞானமும்என்னுைடயைவகள்;
நாேனபுத்த ,வல்லைமஎன்னுைடயது.
15என்னாேல ராஜாக்கள்அரசாளுகறார்கள்,
ப ரபுக்கள்நீத ெசலுத்துகறார்கள்.
16என்னாேலஅத காரிகளும், ப ரபுக்களும்,
பூமியலுள்ளஎல்லா நயாயாத பத களும்ஆளுைகெசய்துவருகறார்கள்.
17என்ைனேநச க்க றவர்கைளநான்ேநச க்க ேறன்;
அதகாைலயல்என்ைனத்ேதடுக றவர்கள்என்ைனக்கண்டைடவார்கள்.
18ெசல்வமும், கனமும், நைலயானெபாருளும்,
நீதயும்என்னிடத்தல்உண்டு.
19ெபான்ைனயும்தங்கத்ைதயும்வ ட என்னுைடயபலன்நல்லது;
சுத்தெவள்ளிையவ ட என்னுைடயவருமானம்நல்லது.
20என்ைனேநச க்க றவர்கள்ெமய்ப்ெபாருைளெபற்றுக்ெகாள்ளும்படிக்கும்,
அவர்களுைடயகளஞ்சயங்கைளநான்ந ரப்பும்படிக்கும்,
21அவர்கைளநீதயன்வழியலும்,
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நயாயபாைதகளுக்குள்ளும்நடத்துக ேறன்.
22ெயேகாவா தமதுெசயல்களுக்குமுன்
ஆரம்பமுதல்என்ைனத்தமதுவழியன்துவக்கமாகக்ெகாண்டிருந்தார்.
23பூமி உண்டாவதற்குமுன்னும்,
ஆரம்பம்முதற்ெகாண்டும்அநாதயாய் நான்அப ேஷகம்ெசய்யப்பட்ேடன்.
24 ஆழங்களும், தண்ணீர் புரண்டுவரும் ஊற்றுகளும் உண்டாகுமுன்ேப நான்

உருவாக்கப்பட்ேடன்.
25மைலகள்நைலெபறுவதற்குமுன்னும்,
குன்றுகள்உண்டாவதற்குமுன்னும்,
26 அவர் பூமிையயும் அதன் ெவளிகைளயும், பூமியலுள்ள மண்ணின்

த ரள்கைளயும்உண்டாக்குமுன்னும்
நான்உருவாக்கப்பட்ேடன்.
27அவர்வானங்கைளப்பைடக்கும்ேபாதுநான்அங்ேகஇருந்ேதன்;
அவர் சமுத்த ரவலாசத்ைதகுறக்கும்ேபாதும்,
28உயரத்தல் ேமகங்கைளஅைமத்து,
சமுத்த ரத்தன்ஊற்றுகைளஅைடத்துைவக்கும்ேபாதும்,
29சமுத்த ரத் தண்ணீர்தன்னுைடயகைரையவ ட்டுமீறாதபடி
அதற்கு எல்ைலையக் கட்டைளய ட்டு, பூமியன் அஸ்தபாரங்கைள

நைலப்படுத்தும்ேபாதும்,
30நான்அவர்அருேகெசல்லப்பள்ைளயாகஇருந்ேதன்;
எப்ெபாழுதும்அவருைடயமனமகழ்ச்ச யாகஇருந்து,
எப்ெபாழுதும்அவருைடய சமுகத்தல்களிகூர்ந்ேதன்.
31அவருைடயபூவுலகத்தல் சந்ேதாஷப்பட்டு,
மனுமக்களுடேனமக ழ்ந்துெகாண்டிருந்ேதன்.
32ஆதலால்பள்ைளகேள, எனக்குச்ெசவெகாடுங்கள்;
என்னுைடயவழிகைளக்காத்துநடக்க றவர்கள்பாக்கயவான்கள்.
33நீங்கள்புத்தையக் ேகட்டு,ஞானமைடயுங்கள்;
அைதவ ட்டுவலகாமல்இருங்கள்.
34என்னுைடயவாசற்படியல்எப்ெபாழுதும்வழித்தருந்து,
என்னுைடயகதவுநைலஅருேககாத்தருந்து,
எனக்குச்ெசவெகாடுக்க றமனிதன்பாக்கயவான்.
35என்ைனக்கண்டைடக றவன்வாழ்ைவக்கண்டைடக றான்;
ெயேகாவாவ டத்தல்தயைவயும்ெபறுவான்.
36எனக்குவ ேராதமாகப் பாவம்ெசய்க றவேனா,
தன்னுைடயஆத்துமாைவச் ேசதப்படுத்துகறான்;
என்ைன ெவறுக்கறவர்கள் எல்ேலாரும் மரணத்ைத வரும்புக றவர்கள் என்று

ெசால்லுகறது.

அத்த யாயம் 9
ஞானி மற்றும் ேபைதயர்களுக்கானஅைழப்பு

1ஞானம்தன்னுைடயவீட்ைடக் கட்டி,
தன்னுைடயெசதுக்கப்பட்ட ஏழுதூண்கைளயும்அைமத்து,
2தன்னுைடயெகாழுத்தமிருகங்கைளஅடித்து,
த ராட்ைசரசத்ைதஊற்றைவத்து,
தன்னுைடயஉணவுப்பந்தையஆயத்தப்படுத்த ,
3தன்னுைடயபணிவைடக்காரிகைளஅனுப்ப ,
பட்டணத்தன்உயர்ந்த ேமைடகளின்ேமல்நன்றுகூப்ப ட்டு,
4புத்தயீனைனேநாக்க :
எவன்ேபைதேயாஅவன்இந்தஇடத்த ற்குவரட்டும்.
5நீங்கள்வந்துஎன்னுைடயஅப்பத்ைதச் சாப்ப ட்டு,
நான்ஊற்றயத ராட்ைசரசத்ைதக்குடியுங்கள்.
6ேபதைமையவ ட்டுவலகுங்கள்,
அப்ெபாழுதுபைழத்தருப்பீர்கள்;
புத்தயன்வழிய ேலநடவுங்கள்என்றுெசால்லுகறது.
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7பரியாசக்காரைனக்கண்டிக்க றவன்அவமானமைடக றான்;
துன்மார்க்கைனக்கண்டிக்க றவன்தன்ைனக்கைறப்படுத்த க்ெகாள்ளுகறான்.
8பரியாசக்காரைனக்கடிந்துெகாள்ளாேத,
அவன்உன்ைனப்பைகப்பான்;
ஞானமுள்ளவைனக்கடிந்துெகாள்,
அவன்உன்ைனேநச ப்பான்.
9ஞானமுள்ளவனுக்குப் ேபாத ,அவன்ஞானத்தல்ேதறுவான்;
நீத மானுக்குஉபேதசம்ெசய்,
அவன்அறவல்வருத்தயைடவான்.
10ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுதேலஞானத்தன்ஆரம்பம்;
பரிசுத்த ேதவனின்அற ேவஅறவு.
11என்னாேலஉன்னுைடயஆயுசுநாட்கள்ெபருகும்;
ஆயுளின்வருடங்கள்வருத்தயாகும்.
12நீஞானியானால்உனக்ெகன்றுஞானியாவாய்;
நீபரியாசக்காரனானால்நீேயஅதன்பயைனஅநுபவப்பாய்என்றுெசால்லுகறது.
13 மதயற்ற ெபண் வாயாடியும் ஒன்றுமறயாத மூடத்தனம் உள்ளவளுமாக

இருக்க றாள்.
14 அவள் தன்னுைடய வீட்டுவாசற்படியலும் பட்டணத்தன் ேமைடகளிலும்

இருக்ைகேபாட்டுஉட்கார்ந்து,
15தங்களுைடயவழிகைளேநாக்க ேநேர ேபாகும்வழிப்ேபாக்கர்கைளப்பார்த்து:
16எவன்ேபைதேயாஅவன்இந்தஇடத்த ற்குவரட்டும்என்றும்,
17மதயீனைனேநாக்க :
தருட்டுத்தண்ணீர்தத்த க்கும்,
மைறவான இடத்தல் சாப்படும் அப்பம் இன்பமாக இருக்கும் என்றும் ெசால்லிக்

கூப்படுகறாள்.
18இருப்பனும்இறந்தவர்கள்அந்தஇடத்தல்உண்ெடன்றும்,
அவளுைடய வருந்தாளிகள் நரக பாதாளங்களில் க டக்க றார்கெளன்றும் அவன்

அறயமாட்டான்.

அத்த யாயம் 10
சாெலாேமானின்நீத ெமாழிகள்

1சாெலாேமானின்நீத ெமாழிகள்:
ஞானமுள்ளமகன்தகப்பைனச் சந்ேதாஷப்படுத்துகறான்;
மூடத்தனமுள்ளவேனாதாய்க்குச் சஞ்சலமாகஇருக்க றான்.
2அநயாயத்தன்ெபாருட்கள்ஒன்றுக்கும்உதவாது;
நீத ேயா மரணத்தற்குத்தப்புவ க்கும்.
3ெயேகாவா நீத மான்கைளப்பசயனால்வருந்தவ டமாட்டார்;
துன்மார்க்கர்களுைடயெபாருைளேயாஅகற்றவடுகறார்.
4ேசாம்பற்ைகயால் ேவைலெசய்க றவன்ஏைழயாவான்;
சுறுசுறுப்புள்ளவன்ைகேயாெசல்வத்ைதஉண்டாக்கும்.
5ேகாைடக்காலத்தல் ேசர்க்க றவன்புத்தயுள்ளமகன்;
அறுப்புக்காலத்தல்தூங்குகறவேனாஅவமானத்ைதஉண்டாக்குகறமகன்.
6நீத மானுைடயதைலயன்ேமல்ஆசீர்வாதங்கள்தங்கும்;
ெகாடுைமேயாதுன்மார்க்கனுைடயவாையஅைடக்கும்.
7நீத மானுைடயெபயர் புகழ்ெபற்றுவளங்கும்;
துன்மார்க்கனுைடயெபயேராஅழிந்துேபாகும்.
8இருதயத்தல்ஞானமுள்ளவன்கட்டைளகைளஏற்றுக்ெகாள்ளுகறான்;
அலப்புக றமூடேனாவழுவான்.
9உத்தமமாக நடக்க றவன்பத்த ரமாக நடக்க றான்;
ேகாணலானவழிகளில் நடக்க றவேனா கண்டுபடிக்கப்படுவான்.
10கண்சாைட காட்டுக றவன்தவறுெசய்க றான்;
அலப்புக றமூடன்வழுவான்.
11நீத மானுைடயவாய்ஜீவஊற்று;
ெகாடுைமேயாதுன்மார்க்கனுைடயவாையஅைடக்கும்.



நீத ெமாழிகள்அத்தயாயம் 10:12 852 நீத ெமாழிகள்அத்தயாயம் 11:5

12பைகவ ேராதங்கைளஎழுப்பும்;
அன்ேபா எல்லாப் பாவங்கைளயும்மூடும்.
13புத்த மானுைடயஉதடுகளில்வளங்குவதுஞானம்;
மத ேகடனுைடயமுதுகுக்குஏற்றதுப ரம்பு.
14ஞானவான்கள்அறைவச் ேசர்த்துைவக்கறார்கள்;
மூடனுைடயவாய்க்குக் ேகடு சமீப த்தருக்க றது.
15ெசல்வந்தனுைடயெபாருள்அவனுக்குப்பாதுகாப்பானபட்டணம்;
ஏைழகளின்வறுைமேயாஅவர்கைளக்கலங்கச்ெசய்யும்.
16நீத மானுைடயஉைழப்புவாழ்ைவயும்,
துன்மார்க்கனுைடயவைளேவா பாவத்ைதயும்ப றப்ப க்கும்.
17புத்த மத கைளக்காத்துக்ெகாள்ளுகறவன்ஜீவவழியல்இருக்க றான்;
தருத்துதைலெவறுக்கறவேனா ேமாசம்ேபாக றான்.
18பைகையமைறக்க றவன்ெபாய்உதடன்;
புறங்கூறுகறவன்மத ேகடன்.
19ெசாற்களின்மிகுதயால்பாவமில்லாமற்ேபாகாது;
தன்னுைடயஉதடுகைளஅடக்குகறவேனா புத்த மான்.
20நீத மானுைடயநாவுசுத்தெவள்ளி;
துன்மார்க்கனுைடயமனம்அற்பவைலயும்ெபறாது.
21நீத மானுைடயஉதடுகள்அேநகருக்குஉணவளிக்கும்;
மூடேரா மதயீனத்தனால் சாவார்கள்.
22ெயேகாவாவன்ஆசீர்வாதேமெசல்வத்ைதத்தரும்;
அதேனாடுஅவர் ேவதைனையக்கூட்டமாட்டார்.
23தீவைனெசய்வதுமூடனுக்குவைளயாட்டு;
புத்த மானுக்ேகாஞானம்உண்டு.
24துன்மார்க்கன்பயப்படும்காரியம்அவனுக்குவந்துசம்பவக்கும்;
நீத மான்வரும்புக றகாரியம்அவனுக்குக்ெகாடுக்கப்படும்.
25சுழல்காற்றுகடந்துேபாவதுேபால்துன்மார்க்கன்கடந்துேபாவான்;
நீத மாேனா ந ரந்தரஅஸ்த பாரமுள்ளவன்;
26பற்களுக்குபுளிப்பும், கண்களுக்குப்புைகயும்எப்படிஇருக்க றேதா,
அப்படிேய ேசாம்ேபறயும்தன்ைனஅனுப்புக றவர்களுக்குஇருக்கறான்.
27ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுதல்ஆயுள்நாட்கைளப்ெபருகச்ெசய்யும்;
துன்மார்க்கர்களுைடயவருடங்கேளாகுறுக ப்ேபாகும்.
28நீத மான்களின்நம்ப க்ைகமக ழ்ச்ச யாகும்;
துன்மார்க்கருைடயவாழ்க்ைகேயாஅழியும்.
29ெயேகாவாவன்வழிஉத்தமர்களுக்குப்பாதுகாப்பு,
அக்க ரமக்காரர்களுக்ேகா கலக்கம்.
30நீத மான்என்றும்அைசக்கப்படுவதல்ைல;
துன்மார்க்கர்கள்பூமியல்வச ப்பதல்ைல.
31நீத மானுைடயவாய்ஞானத்ைதெவளிப்படுத்தும்;
மாறுபாடுள்ளநாேவாஅறுப்புண்டுேபாகும்.
32நீத மான்களுைடயஉதடுகள்ப ரியமானைவகைளப்ேபசஅறயும்;
துன்மார்க்கர்களுைடயவாேயா மாறுபாடுள்ளது.

அத்த யாயம் 11
நீதயன்பயன்கள்

1கள்ளத்தராசுெயேகாவாவுக்குஅருவருப்பானது;
சரியானநைறகல்ேலாஅவருக்குப் ப ரியம்.
2அகந்ைதவந்தால்அவமானமும்வரும்;
தாழ்ந்த ச ந்ைதஉள்ளவர்களிடத்தல்ஞானம்உண்டு.
3ெசம்ைமயானவர்களுைடயஉத்தமம்அவர்கைளநடத்தும்;
துேராக களின்மாறுபாேடாஅவர்கைளப்பாழாக்கும்.
4ேகாபாக்கைனநாளில்ெசல்வம்உதவாது;
நீத ேயா மரணத்தற்குத்தப்புவ க்கும்.
5உத்தமனுைடயநீத அவன்வழிையச்ெசம்ைமப்படுத்தும்;
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துன்மார்க்கேனா தன்னுைடயதுன்மார்க்கத்தனால்வழுவான்.
6ெசம்ைமயானவர்களுைடயநீத அவர்கைளத்தப்புவக்கும்;
துேராக கேளா தங்களுைடயதீவைனயேலப டிபடுவார்கள்.
7துன்மார்க்கன்மரணமைடயும்ேபாதுஅவனுைடயநம்ப க்ைகஅழியும்;
அக்க ரமக்காரர்களின்எத ர்பார்ப்பு ெகட்டுப்ேபாகும்.
8நீத மான்இக்கட்டிலிருந்துவடுவக்கப்படுவான்;
அவன்இருந்தஇடத்த ேலதுன்மார்க்கன்வருவான்.
9மாயக்காரன்தனக்குஅடுத்தவைனவாயனால்ெகடுக்க றான்;
நீத மாேனாஅறவனால்தப்புக றான்.
10நீத மான்கள்நன்றாகஇருந்தால் பட்டணம்சந்ேதாஷமாகஇருக்கும்;
துன்மார்க்கர்கள்அழிந்தால்ெகம்பீரம்உண்டாகும்.
11ெசம்ைமயானவர்களுைடயஆசீர்வாதத்தனால்பட்டணம்நைலெபற்றுஓங்கும்;
துன்மார்க்கர்களுைடயவாயனால்அதுஇடிந்துவழும்.
12மத ெகட்டவன்பறைனஅவமத க்க றான்;
புத்த மாேனா தன்னுைடயவாையஅடக்க க்ெகாண்டிருக்க றான்.
13புறங்கூறத்த ரிக றவன்இரகசயத்ைதெவளிப்படுத்துகறான்;
ஆவயல்உண்ைமயுள்ளவேனாகாரியத்ைதஅடக்குகறான்.
14ஆேலாசைனயல்லாதஇடத்தல்மக்கள்வழுந்துேபாவார்கள்;
அேநகஆேலாசைனக்காரர்கள்உண்டானால்சுகம்உண்டாகும்.
15அந்நயனுக்காகப் பைணப்படுகறவன்மிகுந்த பாடுபடுவான்;
பைணப்படுவைதெவறுப்பவன்சுகமாகஇருப்பான்.
16நல்ெலாழுக்கமுள்ளெபண்மானத்ைதக்காப்பாள்;
பலசாலிகள்ெசல்வத்ைதக்காப்பார்கள்.
17தயவுள்ளமனிதன்தன்னுைடயஆத்துமாவுக்குநன்ைமெசய்துெகாள்ளுகறான்;
ெகாடூரேனா தன்னுைடயஉடைலஅைலக்கழிக்க றான்.
18துன்மார்க்கன்வீண்ேவைலையச்ெசய்க றான்;
நீதையவைதக்க றவேனாெமய்ப்பலைனப்ெபறுவான்.
19நீத வாழ்வுக்குஏதுவாக றதுேபால,
தீைமையப்பன்ெதாடருக றவன்மரணத்தற்குஏதுவாக றான்.
20மாறுபாடுள்ளஇருதயமுைடயவர்கள்ெயேகாவாவுக்குஅருவருப்பானவர்கள்;
உத்தமவழியல்நடக்க றவர்கேளாஅவருக்குப் ப ரியமானவர்கள்.
21ைகேயாடுைகேகார்த்தாலும்,ெகட்டவன்தண்டைனக்குத்தப்பான்;
நீத மான்களுைடயசந்தத ேயாவடுவக்கப்படும்.
22மத ேகடாக நடக்க றஅழகுள்ளெபண்,
பன்றயன்மூக்கலுள்ளெபான்மூக்குத்த க்குச் சமம்.
23நீத மான்களுைடயஆைசநன்ைமேய;
துன்மார்க்கர்களுைடயநம்ப க்ைகேயா ேகாபத்தன்தண்டைனயாகமுடியும்.
24வாரி இைறத்தும்வருத்தயைடந்தவர்களும்உண்டு;
அதகமாக தனக்ெகன்றுமட்டும்ைவத்துக்ெகாண்டும்
வறுைமயைடபவர்களும்உண்டு.
25உதாரகுணமுள்ளஆத்துமாெசழிக்கும்;
எவன்தண்ணீர்பாய்ச்சுக றாேனாஅவனுக்குத்தண்ணீர்பாய்ச்சப்படும்.
26தானியத்ைதக்கட்டிைவக்க றவைனமக்கள்சப ப்பார்கள்;
வற்கறவனுைடயதைலயன்ேமல்ஆசீர்வாதம் தங்கும்.
27நன்ைமையஜாக்க ரைதயுடன்ேதடுகறவன்தையையப்ெபறுவான்;
தீைமையத் ேதடுக றவனுக்ேகா தீைமேயவரும்.
28தன்னுைடயெசல்வத்ைதநம்புக றவன்வழுவான்;
நீத மான்கேளாதுளிைரப்ேபாலதைழப்பார்கள்.
29தன்னுைடயவீட்ைடக் கைலக்க றவன்காற்ைறச்சுதந்தரிப்பான்;
மூடன்ஞானமுள்ளவனுக்குஅடிைமயாவான்.
30நீத மானுைடயபலன்ஜீவமரம்;
ஆத்துமாக்கைளஆதாயப்படுத்த க்ெகாள்ளுகறவன்ஞானமுள்ளவன்.
31இேதா, நீத மானுக்குபூமியல் சரிக்கட்டப்படுேம;துன்மார்க்கனுக்கும்
பாவ க்கும்எத்தைனஅதகம்.
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அத்த யாயம் 12
ஞானியன்ெசயல்கள்

1புத்த மத கைளவரும்புக றவன்அறைவவரும்புக றான்;
கடிந்துெகாள்ளுதைலெவறுக்கறவேனாமிருககுணமுள்ளவன்.
2நல்லவன்ெயேகாவாவ டத்தல்தயவுெபறுவான்;
ெகட்டச ந்தைனகளுள்ளமனிதைனஅவர்தண்டைனக்குஉட்படுத்துவார்.
3துன்மார்க்கத்தனால்மனிதன்நைலவரப்படமாட்டான்;
நீத மான்களுைடயேவேராஅைசயாது.
4குணசாலியானெபண்தன்னுைடயகணவனுக்குக ரீடமாகஇருக்க றாள்;
அவமானத்ைதஉண்டாக்குகறவேளாஅவனுக்குஎலும்புருக்கயாகஇருக்க றாள்.
5நீத மான்களுைடயநைனவுகள்நயாயமானைவகள்;
துன்மார்க்கர்களுைடயஆேலாசைனகேளாவஞ்சைனயுள்ளைவகள்.
6துன்மார்க்கர்களின்வார்த்ைதகள்இரத்தம் ச ந்த மைறந்தருப்பைதப்பற்றயது;
உத்தமர்களுைடயவாேயாஅவர்கைளத்தப்புவக்கும்.
7துன்மார்க்கர்கள்கவழ்க்கப்பட்டுஒழிந்துேபாவார்கள்;
நீத மான்களுைடயவீேடா நைலநற்கும்.
8தன்னுைடயபுத்த க்குத்தகுந்தபடி மனிதன்புகழப்படுவான்;
மாறுபாடானஇருதயமுள்ளவேனாஇகழப்படுவான்.
9உணவல்லாதவனாகஇருந்தும்,
தன்ைனத்தான்ேமன்ைமப்படுத்துகறவைனவட,
ேமன்ைமஇல்லாதவனாகஇருந்தும்பணிவைடக்காரனுள்ளவன்உத்தமன்.
10நீத மான்தன்னுைடயமிருகஜீவன்கைளக்காப்பாற்றுகறான்;
துன்மார்க்கர்களுைடயஇரக்கமும்ெகாடுைமேய.
11தன்னுைடயநலத்ைதப் பய ரிடுக றவன்உணவனால்தருப்தயைடவான்;
வீணர்கைளப்பன்பற்றுகறவேனாமதயற்றவன்.
12துன்மார்க்கன்ெகட்டவர்களுைடயவைலையவரும்புக றான்;
நீத மானுைடய ேவர் கனி ெகாடுக்கும்.
13துன்மார்க்கனுக்குஅவனுைடயஉதடுகளின்துேராகேம கண்ணி;
நீத மாேனாெநருக்கத்தலிருந்துநீங்குவான்.
14அவனவன்தன்தன்வாயன்பலனால்தருப்தயைடவான்;
அவனவன்ைகக்க ரிையயன்பலனுக்குத்தக்கதாகஅவனவனுக்குக்கைடக்கும்.
15மதயீனனுைடயவழிஅவனுைடயபார்ைவக்குச்ெசம்ைமயாகஇருக்கும்;
ஆேலாசைனக்குச்ெசவெகாடுக்க றவேனாஞானமுள்ளவன்.
16மூடனுைடயேகாபம் சீக்க ரத்தல்ெவளிப்படும்;
அவமானத்ைதமூடுகறவேனாவ ேவக .
17சத்தயவாசகன்நீதையெவளிப்படுத்துவான்;
ெபாய்சாட்ச க்காரேனாவஞ்சகத்ைதெவளிப்படுத்துவான்.
18பட்டயக்குத்துகள்ேபால் ேபசுக றவர்களும்உண்டு;
ஞானமுள்ளவர்களுைடயநாேவா மருந்து.
19சத்தயஉதடுஎன்றும்நைலத்தருக்கும்;
ெபாய்நாேவாஒருந மிடம்மாத்த ரம்இருக்கும்;
20தீங்ைகத ட்டமிடுக றவர்களின்இருதயத்தல்கபடம்இருக்க றது;
சமாதானம்ெசய்க றஆேலாசைனக்காரர்களுக்குஉள்ளதுசந்ேதாஷம்.
21நீத மானுக்குஒருேகடும்வராது;
துன்மார்க்கர்கேளா தீைமயனால்நைறயப்படுவார்கள்.
22ெபாய்உதடுகள்ெயேகாவாவுக்குஅருவருப்பானைவகள்;
உண்ைமயாக நடக்க றவர்கேளாஅவருக்குப் ப ரியம்.
23வேவகமுள்ளமனிதன்அறைவஅடக்கைவக்க றான்;
மூடர்களுைடயஇருதயேமா மதயீனத்ைதப் ப ரபலப்படுத்தும்.
24ஜாக்க ரைதயுள்ளவர்களுைடயைகஆளுைகெசய்யும்;
ேசாம்ேபற ேயா கட்டாயமாக ேவைலவாங்கப்படுவான்.
25மனிதனுைடயஇருதயத்தலுள்ளகவைலஅைதஒடுக்கும்;
நல்வார்த்ைதேயாஅைதமக ழ்ச்ச யாக்கும்.
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26நீத மான்தன்னுைடயஅயலாைனவட ேமன்ைமயுள்ளவன்;
துன்மார்க்கர்களுைடயவழிேயாஅவர்கைளேமாசப்படுத்தும்.
27ேசாம்ேபற தான்ேவட்ைடயாடிப் ப டித்தைதச் சைமப்பதல்ைல;
ஜாக்க ரைதயுள்ளவனுைடயெபாருேளாஅருைமயானது.
28நீதயன்பாைதயல்வாழ்வுஉண்டு;
அந்தப் பாைதயல்மரணம்இல்ைல.

அத்த யாயம் 13
ஞானியன்நடவடிக்ைக

1ஞானமுள்ளமகன்தகப்பனுைடய ேபாதகத்ைதக் ேகட்க றான்;
பரியாசக்காரேனா கடிந்துெகாள்ளுதைலேகட்கமாட்டான்.
2மனிதன்தன்னுைடயவாயன்பலனால்நன்ைமையச் சாப்படுவான்;
துேராக களின்ஆத்துமாேவாெகாடுைமையசாப்படும்.
3தன்னுைடயவாையக்காக்க றவன்தன்னுைடயஉயைரக்காக்க றான்;
தன்னுைடயஉதடுகைளவ ரிவாகத் த றக்க றவேனா கலக்கமைடவான்.
4ேசாம்ேபறயுைடயஆத்துமாவரும்பயும்ஒன்றும்ெபற்றுக்ெகாள்ளாது;
ஜாக்க ரைதயுள்ளவர்களுைடயஆத்துமாேவாெசழிக்கும்;
5நீத மான்ெபாய்ப்ேபச்ைசெவறுக்கறான்;
துன்மார்க்கேனாெவட்கமும்அவமானமும்உண்டாக்குகறான்.
6நீத உத்தமவழியல்உள்ளவைனத்தற்காக்கும்;
துன்மார்க்கேமா பாவையக்கவழ்த்துப்ேபாடும்.
7ஒன்றுமில்லாமல்இருக்கத்தன்ைனச்ெசல்வந்தனாக நைனக்கறவனும்உண்டு;
மிகுந்தெசல்வம்இருக்கத்தன்ைனத்தரித்த ரனாக நைனக்கறவனும்உண்டு.
8மனிதனுைடயெசல்வம்அவனுைடயஉயைரமீட்கும்;
தரித்த ரேனா மிரட்டுதைலக் ேகட்காமல்இருக்க றான்.
9நீத மான்களின்ெவளிச்சம் சந்ேதாஷப்படுத்தும்;
துன்மார்க்கர்களின்தீபேமாஅைணந்துேபாகும்.
10அகந்ைதயனால்மட்டும்வவாதம் ப றக்கும்;
ஆேலாசைனையக் ேகட்க றவர்களிடத்த ேலாஞானம்உண்டு.
11வஞ்சைனயால் ேதடினெபாருள்குைறந்துேபாகும்;
கஷ்டப்பட்டு ேசர்க்க றவேனாவருத்தயைடவான்.
12ெநடுங்காலமாகக் காத்தருக்குதல்இருதயத்ைதஇைளக்கச்ெசய்யும்;
வரும்பனதுவரும்ேபாேதாஜீவமரம்ேபாலஇருக்கும்.
13தருவசனத்ைதஅவமத க்க றவன்நாசமைடவான்;
கற்பைனக்குப்பயப்படுக றவேனா பலனைடவான்.
14ஞானவான்களுைடயேபாதகம்வாழ்வுதரும்ஊற்று;
அதனால்மரணக்கண்ணிகளுக்குத்தப்பலாம்.
15நற்புத்த தயைவஉண்டாக்கும்;
துேராக களுைடயவழிேயா கரடுமுரடானது.
16வேவகயானவன்அற ேவாடுநடந்துெகாள்ளுகறான்;
மூடேனாதன்னுைடயமூடத்தனத்ைதெவளிப்படுத்துகறான்.
17துேராகமுள்ளதூதன்தீைமய ேலவழுவான்;
உண்ைமயுள்ளதூதுவர்கேளா நல்மருந்து.
18 புத்த மத கைளத் தள்ளுகறவன் தரித்த ரத்ைதயும் அவமானத்ைதயும்

அைடவான்;
கடிந்துெகாள்ளுதைலக்கவனித்துநடக்க றவேனா ேமன்ைமயைடவான்.
19வாஞ்ைசநைறேவறுவதுஆத்துமாவுக்குஇனிது;
தீைமையவ ட்டுவலகுவதுமூடர்களுக்குஅருவருப்பு.
20ஞானிகேளாடுவாழ்க றவன்ஞானமைடவான்;
மூடர்களுக்குத் ேதாழேனா நாசமைடவான்.
21பாவ கைளத்தீவைனெதாடரும்;
நீத மான்களுக்ேகா நன்ைமபலனாகவரும்.
22 நல்லவன் தன்னுைடய பள்ைளகளின் பள்ைளகளுக்கு ெசாத்ைத

ைவத்துப்ேபாக றான்;



நீத ெமாழிகள்அத்தயாயம் 13:23 856 நீத ெமாழிகள்அத்தயாயம் 14:22

பாவயன்ெசல்வேமா நீத மானுக்காகச் ேசர்த்துைவக்கப்படும்.
23ஏைழகளின்வயல்மிகுதயானஉணைவவைளவக்கும்;
நயாயம்கைடக்காமல்ெகட்டுப்ேபாக றவர்களும்உண்டு.
24ப ரம்ைபப் பயன்படுத்தாதவன்தன்னுைடயமகைனப்பைகக்க றான்;
அவன்ேமல்அன்பாகஇருக்க றவேனாஅவைனஏற்கனேவதண்டிக்க றான்.
25நீத மான்தனக்குத்தருப்தயாகச் சாப்படுக றான்;
துன்மார்க்கர்களுைடயவய ேறா பச யாகஇருக்கும்.

அத்த யாயம் 14
வேவகமும்அலட்சயமும்

1புத்தயுள்ளெபண்தன்னுைடயவீட்ைடக் கட்டுக றாள்;
புத்தயல்லாத ெபண்ேணா தன்னுைடய ைககளினால் அைத

இடித்துப்ேபாடுக றாள்.
2ந தானமாக நடக்க றவன்ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுக றான்;
தன்னுைடயவழிகளில் தாறுமாறானவேனாஅவைரஅலட்சயம்ெசய்க றான்.
3மூடன்வாய ேலஅவனுைடயஅகந்ைதக்குஏற்ற ேகால்உண்டு;
ஞானவான்களின்உதடுகேளாஅவர்கைளக்காப்பாற்றும்.
4எருதுகள்இல்லாதஇடத்தல்களஞ்சயம்ெவறுைமயாகஇருக்கும்;
காைளகளின்ெபலத்தனாேலா மிகுந்தவரத்துண்டு.
5ெமய்ச்சாட்ச க்காரன்ெபாய்ெசால்லமாட்டான்;
ெபாய்ச்சாட்ச க்காரேனாெபாய்கைளஊதுகறான்.
6பரியாசக்காரன்ஞானத்ைதத் ேதடியும்கண்டுபடிக்கமாட்டான்;
புத்தயுள்ளவனுக்ேகாஅறவுேலசாகவரும்.
7மூடனுைடயமுகத்ைதவ ட்டுவலக ப்ேபா;
அறவுள்ளஉதடுகைளஅங்ேககாணமாட்டாய்.
8தன்னுைடயவழிையச் ச ந்த த்துக்ெகாள்வதுவேவகயன்ஞானம்;
மூடர்களுைடயவஞ்சைனேயாமூடத்தனம்.
9மூடர்கள்பாவத்ைதக்குற த்துப் பரியாசம்ெசய்க றார்கள்;
நீத மான்களுக்குள்ேளதயவுஉண்டு.
10இருதயத்தன்கசப்புஇருதயத்த ற்ேகெதரியும்;
அதன்மகழ்ச்ச க்குஅந்நயன்உடந்ைதஆகமாட்டான்.
11துன்மார்க்கனுைடயவீடுஅழியும்;
ெசம்ைமயானவனுைடயகூடாரேமா ெசழிக்கும்.
12மனிதனுக்குச்ெசம்ைமயாகத் ேதான்றுகறவழி உண்டு;
அதன்முடிேவா மரணவழிகள்.
13ச ரிப்பலும்மனதற்குத்துக்கமுண்டு;
அந்தமக ழ்ச்ச யன்முடிவுசஞ்சலம்.
14பன்வாங்கும்இருதயமுள்ளவன்தன்னுைடயவழிகளிேலயும்,
நல்லமனிதேனா தன்னிேலதானும்தருப்தயைடவான்.
15ேபைதயானவன்எந்தவார்த்ைதையயும்நம்புவான்;
வேவக ேயா தன்னுைடயநைடயன்ேமல்கவனமாகஇருக்க றான்.
16ஞானமுள்ளவன்பயந்துதீைமக்குவலகுகறான்;
மதயீனேனாகடுங்ேகாபம்ெகாண்டுதுணிகரமாகஇருக்க றான்.
17முன்ேகாப மத ேகட்ைடச்ெசய்வான்;
ெகட்டச்ச ந்தைனக்காரன்ெவறுக்கப்படுவான்.
18ேபைதயர்கள்புத்தயீனத்ைதச்சுதந்தரிக்க றார்கள்;
வேவக கேளாஅறவனால்முடிசூட்டப்படுக றார்கள்.
19 தீேயார்கள் நல்லவர்களுக்கு முன்பாகவும், துன்மார்க்கர்கள் நீத மான்களுைடய

வாசற்படிகளிலும்குனிவதுண்டு.
20தரித்த ரன்தன்ைனச்ேசர்ந்தவனாலும்பைகக்கப்படுக றான்;
ெசல்வந்தனுக்ேகாஅேநக நண்பர்கள்உண்டு.
21ப றைனஅவமத க்க றவன்பாவம்ெசய்க றான்;
தரித்த ரனுக்குஇரங்குகறவேனா பாக்கயமைடவான்.
22தீைமையேயாச க்க றவர்கள்தவறுகறார்களல்லேவா?
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நன்ைமையேயாச க்க றவர்களுக்ேகா கருைபயும் சத்தயமும்உண்டு.
23எல்லாஉைழப்பனாலும்பயனுண்டு;
உதடுகளின் ேபச்ேசாவறுைமையமட்டும்தரும்.
24ஞானிகளுக்குமுடிஅவர்களுைடயெசல்வம்;
மூடர்களின்மதயீனம்மூடத்தனேம.
25ெமய்ச்சாட்ச ெசால்லுகறவன்உய ர்கைளக்காப்பாற்றுகறான்;
வஞ்சைனக்காரேனாெபாய்கைளஊதுகறான்.
26ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுக றவனுக்குத்த டநம்ப க்ைகஉண்டு;
அவனுைடயபள்ைளகளுக்கும்அைடக்கலம்கைடக்கும்.
27ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுதல்வாழ்வுதரும்ஊற்று;
அதனால்மரணக்கண்ணிகளுக்குத்தப்பலாம்.
28மக்கள்கூட்டம் ராஜாவன்மகைம;
மக்கள்குைறவுதைலவனின்முறவு. 29நீடிய சாந்தமுள்ளவன்மகாபுத்த மான்;
முன்ேகாப ேயா புத்தயீனத்ைதவளங்கச்ெசய்க றான்.
30சமாதானத்துடன்இருப்பதுஉடலுக்குவாழ்வு;
ெபாறாைமேயா எலும்புருக்க .
31தரித்த ரைனஒடுக்குகறவன்அவைனஉண்டாக்கனவைர ந ந்த க்க றான்;
தரித்த ரனுக்குத்தயவுெசய்க றவேனாஅவைர ேமன்ைமப்படுத்துகறான்;
32துன்மார்க்கன்தன்னுைடயதீைமய ேலவாரிக்ெகாள்ளப்படுவான்;
நீத மாேனா தன்னுைடயமரணத்த ேலநம்ப க்ைகயுள்ளவன்.
33 புத்த மானுைடய இருதயத்தல் ஞானம் தங்கும்; மதயீனர்களிடத்தல் உள்ளேதா

ெவளிப்படும்.
34நீத மக்கைளஉயர்த்தும்; பாவேமா எந்த மக்களுக்கும்இகழ்ச்ச .
35ராஜாவன்தயவுவ ேவகமுள்ளபணிவைடக்காரன்ேமல்இருக்கும்;
அவனுைடயேகாபேமாஅவமானத்ைதஉண்டாக்குகறவன்ேமல்இருக்கும்.

அத்த யாயம் 15
வாழ்வன்ஒழுங்குமுைறகள்

1சாந்தமானபதல்கடுங்ேகாபத்ைதஅடக்கும்;
கடுஞ்ெசாற்கேளா ேகாபத்ைத எழுப்பும். 2 ஞானிகளின் நாவு அறைவ

உபேயாகப்படுத்தும்;
மூடர்களின்வாேயா புத்தயீனத்ைதக்கக்கும்.
3ெயேகாவாவன்கண்கள்எந்தஇடத்தலுமிருந்து,
நல்லவர்கைளயும், தீயவர்கைளயும் ேநாக்க ப்பார்க்க றது.
4ஆேராக்கயமுள்ளநாவுஜீவமரம்; நாவன்மாறுபாேடாஆவையெநாறுக்கும்.
5மூடன்தன்னுைடயதகப்பனுைடயபுத்தையஅலட்சயப்படுத்துகறான்;
கடிந்துெகாள்ளுதைலக்கவனித்துநடக்க றவேனாவ ேவக .
6நீத மானுைடயவீட்டில்அதகெபாக்கஷம்உண்டு;
துன்மார்க்கனுைடயவருமானத்த ேலாதுன்பம்உண்டு.
7ஞானிகளின்உதடுகள்அறைவவைதக்கும்;
மூடர்களின்இருதயேமாஅப்படியல்ல.
8துன்மார்க்கர்களுைடயபலிெயேகாவாவுக்குஅருவருப்பானது;
ெசம்ைமயானவர்களின்ெஜபேமாஅவருக்குப் ப ரியம்.
9துன்மார்க்கர்களுைடயவழி ெயேகாவாவுக்குஅருவருப்பானது;
நீதையப் பன்பற்றுகறவைனேயாஅவர் ேநச க்க றார்.
10வழிையவ ட்டுவலகுகறவனுக்குப்புத்த மத எரிச்சலாகஇருக்கும்;
கடிந்துெகாள்ளுதைலெவறுக்கறவன்சாவான்.
11பாதாளமும்அழிவும்ெயேகாவாவன்பார்ைவக்குமுன்பாகஇருக்க,
மனுமக்களுைடயஇருதயம்அத கமாகஅவர்முன்பாகஇருக்குமல்லேவா?
12பரியாசக்காரன்தன்ைனக்கடிந்துெகாள்ளுகறவைனேநச க்கமாட்டான்;
ஞானவான்களிடத்தல் ேபாகவுமாட்டான்.
13மனமக ழ்ச்ச முகமலர்ச்சையத்தரும்;
மனதுக்கத்தனாேலஆவ முறந்துேபாகும்.
14புத்த மானுைடயமனம்அறைவத்ேதடும்;
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மூடர்களின்வாேயா மதயீனத்ைத ேமயும்.
15சறுைமப்பட்டவனுைடயநாட்கெளல்லாம்தீங்குள்ளைவகள்;
மனரம்மியேமா ந ரந்தரவருந்து.
16சஞ்சலத்ேதாடுகூடியஅதகப்ெபாருட்கைளவ ட,
ெயேகாவாைவப்பற்றும்பயத்ேதாடுகூடியெகாஞ்சப்ெபாருேளஉத்தமம்.
17பைகேயாடுஇருக்கும்ெகாழுத்த எருதன்கறையவ ட,
ச ேநகத்ேதாடுஇருக்கும்இைலக்கற ேயநல்லது.
18ேகாபக்காரன்சண்ைடையஎழுப்புக றான்;
நீடியசாந்தமுள்ளவேனா சண்ைடையஅமர்த்துகறான்.
19ேசாம்ேபறயன்வழிமுள்ேவலிக்குச் சமம்;
நீத மானுைடயவழிேயா ராஜபாைத.
20ஞானமுள்ளமகன்தகப்பைனச் சந்ேதாஷப்படுத்துகறான்;
மதயற்றமனிதேனா தன்னுைடயதாையஅலட்சயப்படுத்துகறான்.
21மூடத்தனம்புத்தயீனனுக்குச் சந்ேதாஷம்;
புத்த மாேனா தன்னுைடயெசயல்கைளச்ெசம்ைமப்படுத்துகறான்.
22ஆேலாசைனஇல்லாததால்எண்ணங்கள்சைதந்துேபாகும்;
ஆேலாசைனக்காரர்கள்அேநகர்இருந்தால்அைவகள்உறுத ப்படும்.
23மனிதனுக்குத்தன்னுைடயவாய்ெமாழியனால்மக ழ்ச்ச யுண்டாகும்;
ஏற்றகாலத்தல்ெசான்னவார்த்ைதஎவ்வளவுநல்லது!
24கீழானபாதாளத்ைதவ ட்டுவலகும்படி,
வேவக க்குவாழ்வன்வழியானதுஉன்னதத்ைத ேநாக்கும்வழியாகும்.
25அகங்காரியன்வீட்ைடக்ெயேகாவா படுங்க ப்ேபாடுவார்;
வதைவயன்எல்ைலையேயா நைலப்படுத்துவார்.
26துன்மார்க்கர்களுைடயநைனவுகள்
ெயேகாவாவுக்குஅருவருப்பானைவகள்;
சுத்தமானவர்களுைடயவார்த்ைதகேளாஇன்பமானைவகள்.
27ெபாருளாைசக்காரன்தன்னுைடயவீட்ைடக் கைலக்க றான்;
லஞ்சங்கைளெவறுக்கறவேனா பைழப்பான்.
28நீத மானுைடயமனம்பதல்ெசால்லேயாச க்கும்;
துன்மார்க்கனுைடயவாேயா தீைமகைளக்ெகாப்பளிக்கும்.
29துன்மார்க்கர்களுக்குக்ெயேகாவாதூரமாகஇருக்க றார்;
நீத மான்களின்ெஜபத்ைதேயா ேகட்க றார்.
30கண்களின்ஒளிஇருதயத்ைதப்பூரிப்பாக்கும்;
நற்ெசய்த எலும்புகைளஆேராக்கயமாக்கும்.
31வாழ்வுக்ேகதுவானகடிந்துெகாள்ளுதைலஏற்றுக்ெகாள்ளும்காது
ஞானிகளிடத்த ேலதங்கும்.
32புத்த மதையத்தள்ளிவடுக றவன்தன்னுைடயஆத்துமாைவெவறுக்கறான்;
கடிந்துெகாள்ளுதைலக் ேகட்க றவேனாஞானமைடவான்.
33ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுதல்ஞானத்ைதப் ேபாத க்கும்;
ேமன்ைமக்குமுன்னானதுதாழ்ைம.

அத்த யாயம் 16
ேதவஞானமும்நீதயும்

1மனதன்ேயாசைனகள்மனிதனுைடயது;
நாவன்பதல்ெயேகாவாவால்வரும்.
2மனிதனுைடயவழிகெளல்லாம்அவனுைடயபார்ைவக்குச்சுத்தமானைவகள்;
ெயேகாவாேவாஆவகைளநறுத்துப்பார்க்க றார்.
3உன்னுைடயெசயல்கைளக்ெயேகாவாவுக்குஒப்புவ ;
அப்ெபாழுதுஉன்னுைடயேயாசைனகள்உறுத ப்படும்.
4ெயேகாவா எல்லாவற்ைறயும்தமக்ெகன்றுபைடத்தார்;
தீங்குநாளுக்காகத்துன்மார்க்கைனயும்உண்டாக்கனார்.
5மனேமட்டிைமயுள்ளவன்எவனும்ெயேகாவாவுக்குஅருவருப்பானவன்;
ைகேயாடுைகேகார்த்தாலும்அவன்தண்டைனக்குத்தப்பமாட்டான்.
6கருைபயனாலும், சத்தயத்தனாலும்பாவம்நவ ர்த்தயாகும்;
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ெயேகாவாவுக்குப்பயப்படுக றதனால்மனிதர்கள்தீைமையவ ட்டுவலகுவார்கள்.
7ஒருவனுைடயவழிகள்ெயேகாவாவுக்குப் ப ரியமாகஇருந்தால்,
அவனுைடயஎத ரிகளும்சமாதானமாகும்படிச்ெசய்வார்.
8அநயாயமாகவந்தஅத கவருமானத்ைதவ ட,
நயாயமாகவந்தெகாஞ்சவருமானேம நல்லது.
9மனிதனுைடயஇருதயம்அவனுைடயவழிைய ேயாச க்கும்;
அவனுைடயநைடகைளஉறுத ப்படுத்துகறவேரா ெயேகாவா.
10ராஜாவன்உதடுகளில்இனியவார்த்ைதப றக்கும்;
நயாயத்தல்அவனுைடயவாய்தவறாது.
11நயாயமானநைறேகாலும்தராசும்ெயேகாவாவுைடயது;
ைபயலிருக்கும்நைறகல்ெலல்லாம்அவருைடயெசயல்.
12அநயாயம்ெசய்வதுராஜாக்களுக்குஅருவருப்பு;
நீதயனால் சங்காசனம்உறுத ப்படும்.
13நீதயுள்ளஉதடுகள் ராஜாக்களுக்குப்ப ரியம்;
ந தானமாகப் ேபசுக றவன்ேமல் ராஜாக்கள்ப ரியப்படுவார்கள்.
14ராஜாவன்ேகாபம்மரணதூதர்களுக்குச் சமம்;
ஞானமுள்ளவேனாஅைதஆற்றுவான்.
15ராஜாவன்முகக்கைளயல்வாழ்வுஉண்டு;
அவனுைடயதயவுபன்மாரிெபய்யும் ேமகத்ைதப்ேபால்இருக்கும்.
16ெபான்ைனச் சம்பாத ப்பைதவ டஞானத்ைதச் சம்பாத ப்பதுஎவ்வளவுநல்லது!
ெவள்ளிைய சம்பாத ப்பைதவ ட புத்தையச் சம்பாத ப்பதுஎவ்வளவுேமன்ைம
17தீைமையவ ட்டுவலகுவேதெசம்ைமயானவர்களுக்குச் சமனானபாைத;
தன்னுைடய நைடையக் கவனித்தருக்க றவன் தன்னுைடய ஆத்துமாைவக்

காக்க றான்.
18அழிவுக்குமுன்னானதுஅகந்ைத;
வழுதலுக்குமுன்னானதுமனேமட்டிைம.
19அகங்காரிகேளாடுெகாள்ைளப்ெபாருைளப்பங்கடுவைதவ ட,
சறுைமயானவர்கேளாடுமனத்தாழ்ைமயாகஇருப்பதுநலம்.
20வேவகத்துடன்காரியத்ைதநடப்ப க்க றவன்நன்ைமெபறுவான்;
ெயேகாவாைவநம்புக றவன்பாக்கயவான்.
21இருதயத்தல்ஞானமுள்ளவன்வேவக எனப்படுவான்;
உதடுகளின்இனிைமகல்வையப்ெபருகச்ெசய்யும்.
22 புத்த தன்ைன உைடயவர்களுக்கு ஜீவஊற்று; மதயீனர்களின் ேபாதைன

மதயீனேம.
23ஞானியன்இருதயம்அவனுைடயவாய்க்குஅறைவஊட்டும்;
அவனுைடயஉதடுகளுக்குஅதுேமன்ேமலும்கல்வையக்ெகாடுக்கும்.
24இனியெசாற்கள் ேதன்கூடுேபால்ஆத்துமாவுக்குஇன்பமும்,
எலும்புகளுக்குமருந்தாகும்.
25மனிதனுக்குச்ெசம்ைமயாகத் ேதான்றுகறவழியுண்டு;
அதன்முடிேவா மரணவழிகள்.
26உைழக்க றவன்தனக்காகேவஉைழக்க றான்;
அவனுைடயவாய்அைதஅவனிடத்தல்வருந்த க் ேகட்கும்.
27வீணானமகன்கண்டிவடுகறான்;
அவனுைடயஉதடுகளில்இருப்பதுஎரிக றஅக்கனிேபான்றது.
28மாறுபாடுள்ளவன்சண்ைடையக்களப்பவடுகறான்;
ேகாள்ெசால்லுகறவன்உய ர் நண்பைனயும்ப ரித்துவடுகறான்.
29ெகாடுைமயானவன்தன்னுைடயஅயலானுக்குநயங்காட்டி,
அவைனநலமல்லாதவழிய ேலநடக்கச்ெசய்க றான்.
30அவனுைடயமாறுபாடானைவகைளேயாச க்கும்படிதன்னுைடயகண்கைளமூடி,
தீைமையச்ெசய்யும்படி தன்னுைடயஉதடுகைளக்கடிக்க றான்.
31நீதயன்வழியல்உண்டாகும்நைரமுடியானது
மகைமயானக ரீடம்.
32பலவாைனவடநீடிய சாந்தமுள்ளவன்உத்தமன்;
பட்டணத்ைதப் ப டிக்க றவைனவடதன்னுைடயமனைதஅடக்குகறவன்உத்தமன்.
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33சீட்டுமடிய ேல ேபாடப்படும்;
காரியத்தன்முடிேவாெயேகாவாவால்வரும்.

அத்த யாயம் 17
வேவகத்தனால்வரும்நன்ைம

1சண்ைடேயாடுகூடியவீடுநைறந்தசுைவயானஉணைவவட,
சமாதானத்ேதாடு சாப்படும்ெவறும்அப்பேம நலம்.
2புத்தயுள்ளேவைலக்காரன்அவமானத்ைதஉண்டாக்குகறமகைனஆண்டு,
சேகாதரர்களுைடயசுதந்தரத்தல்பங்ைகஅைடவான்.
3ெவள்ளிையக்குைகயும்,ெபான்ைனப்புடமும் ேசாத க்கும்;
இருதயங்கைளச் ேசாத க்க றவேரா ெயேகாவா.
4தீயவன்அக்க ரமஉதடுகள்ெசால்வைதஉற்றுக்ேகட்க றான்;
ெபாய்யன்ேகடுள்ளநாவுக்குச்ெசவெகாடுக்க றான்.
5ஏைழையப்புறக்கணிக்க றவன்அவைனஉண்டாக்கனவைர சப க்க றான்;
ஆபத்ைதக்குற த்துக்மக ழ்க றவன்தண்டைனக்குத்தப்பமாட்டான்.
6பள்ைளகளின்பள்ைளகள்முத ேயார்களுக்குக்க ரீடம்;
பள்ைளகளின் ேமன்ைமஅவர்களுைடயதகப்பன்மார்கேள.
7ேமன்ைமயானைவகைளப் ேபசும்உதடுமூடனுக்குத்தகாது;
ெபாய் ேபசும்உதடுப ரபுவுக்குெகாஞ்சம்கூடதகாது.
8லஞ்சம்வாங்குகறவர்களின்பார்ைவக்குஅதுஇரத்தனம்ேபாலஇருக்கும்;
அதுபார்க்கும்தைசெயல்லாம் காரியம்வாய்க்கும்.
9குற்றத்ைதமூடுகறவன்நட்ைபநாடுக றான்;
ேகட்டைதச்ெசால்லுகறவன்உய ர் நண்பைனயும்ப ரித்துவடுகறான்.
10மூடைனநூறடிஅடிப்பைதவ ட,
புத்த மாைனவாயனால்கண்டிப்பேதஅத கமாகஉைறக்கும்.
11தீயவன்கலகத்ைதேய ேதடுக றான்;
ெகாடியதூதன்அவனுக்குவேராதமாகஅனுப்பப்படுவான்.
12தன்னுைடயமத ேகட்டில்த ரியும் மதயீனனுக்குஎத ர்ப்படுவைதவ ட,
குட்டிகைளப்பறெகாடுத்த கரடிக்குஎத ர்ப்படுவதுேமல்.
13நன்ைமக்குத்தீைமெசய்க றவன்எவேனா,
அவனுைடயவீட்ைடவ ட்டுத்தீைமநீங்காது.
14சண்ைடயன்ஆரம்பம்மதைகத்த றந்துவடுகறதுேபாலஇருக்கும்;
ஆதலால்வவாதம் எழும்புமுன்புஅைதவ ட்டுவடு.
15துன்மார்க்கைனநீத மானாக்குகறவனும்,
நீத மாைனக் குற்றவாளியாக்குக றவனுமாகய இந்த இருவரும் ெயேகாவாவுக்கு

அருவருப்பானவர்கள்.
16ஞானத்ைதவாங்கும்படிமூடன்ைகய ேலபணம்என்னத்தற்கு?
அதன்ேமல்அவனுக்குமனமில்ைலேய.
17நண்பன்எல்லாக் காலத்தலும்ேநச ப்பான்;
இடுக்கணில்உதவேவசேகாதரன்ப றந்தருக்க றான்.
18புத்தயீனன்தன்னுைடயநண்பனுக்காகஉறுதயளித்துப் பைணப்படுகறான்.
19வவாதப்ப ரியன்பாவப்ப ரியன்;
தன்னுைடயவாசைலஉயர்த்த க் கட்டுக றவன்அழிைவநாடுக றான்.
20மாறுபாடானஇருதயமுள்ளவன்நன்ைமையக்கண்டைடவதல்ைல;
ெபாய் நாவுள்ளவன்தீைமயல்வழுவான்.
21 மத ெகட்ட மகைனப் ெபறுகறவன் தனக்குச் சஞ்சலம் உண்டாக அவைனப்

ெபறுகறான்;
மதயீனனுைடயதகப்பனுக்குமக ழ்ச்ச யல்ைல.
22மனமக ழ்ச்ச நல்லமருந்து;
முறந்தஆவேயா எலும்புகைளஉலரச்ெசய்யும்.
23துன்மார்க்கன், நீதயன்வழிையப்புரட்ட மடியலுள்ளலஞ்சத்ைதவாங்குகறான்.
24ஞானம்புத்த மானுக்குமுன்பாகஇருக்கும்;
மூடனுைடயகண்கேளாபூமியன்கைடச எல்ைலகள்வைரெசல்லும்.
25மத ெகட்ட மகன்தன்னுைடயதகப்பனுக்குச் சலிப்பும்,
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தன்ைனப்ெபற்றவர்களுக்குக்கசப்புமானவன்.
26 நீத மாைனத் தண்டிப்பதும், நயாயம்ெசய்க றவைனப் ப ரபுக்கள் அடிக்க றதும்

தகுதயல்ல.
27அறவாளி தன்னுைடயவார்த்ைதகைளஅடக்குகறான்;
வேவக குளிர்ந்த மனமுள்ளவன்.
28ேபசாமலிருந்தால்மூடனும்ஞானவான்என்றுஎண்ணப்படுவான்;
தன்னுைடயஉதடுகைளமூடுகறவன்புத்த மான்என்றுஎண்ணப்படுவான்.

அத்த யாயம் 18
ஞானம்வாழ்வன்வழிகாட்டி

1ப ரிந்து ேபாக றவன்தன்னுைடயஆைசயன்படிெசய்யப்பார்க்க றான்,
எல்லாஞானத்தலும்தைலய ட்டுக்ெகாள்ளுகறான்.
2மூடன்ஞானத்தல்ப ரியம்ெகாள்ளாமல்,
தன்னுைடயமனதலுள்ளைவகைளெவளிப்படுத்தப் ப ரியப்படுக றான்.
3துன்மார்க்கன்வரஅவமானம்வரும்;அவமானத்ேதாடுஇகழ்ச்ச யும்வரும்.
4மனிதனுைடயவாய்ெமாழிகள்ஆழமானதண்ணீர்ேபாலஇருக்கும்;
ஞானத்தன்ஊற்றுபாய்க றஆற்ைறப்ேபாலஇருக்கும்.
5வழக்க ேலநீத மாைனத்ேதாற்கடிக்க றதற்கு,
துன்மார்க்கனுக்குபாரபட்சம்ெசய்வதுநல்லதல்ல.
6மூடனுைடயஉதடுகள்வவாதத்தல்நுைழயும்,
அவனுைடயவாய்அடிகைளவரவைழக்கும்.
7மூடனுைடயவாய்அவனுக்குக் ேகடு,
அவனுைடயஉதடுகள்அவனுைடயஆத்துமாவுக்குக்கண்ணி.
8ேகாள்ெசால்க றவனுைடயவார்த்ைதகள்வைளயாட்டுப்ேபாலஇருக்கும்,
ஆனாலும்அைவகள்உள்ளத்தற்குள்குத்தும்.
9 தன்னுைடய ேவைலயல் அசதயாக இருப்பவன் அைனத்ைதயும்

அழிப்பவனுக்குச் சேகாதரன்.
10ெயேகாவாவன்நாமம்மிகவும் பலத்த ேகாட்ைட;
நீத மான்அதற்குள்ஓடிசுகமாகஇருப்பான்.
11ெசல்வந்தனுைடயெபாருள்அவனுக்குபாதுகாப்பானபட்டணம்;
அதுஅவனுைடயஎண்ணத்தல்உயர்ந்தமதல்ேபாலஇருக்கும்.
12அழிவுவருமுன்புமனிதனுைடயஇருதயம்இறுமாப்பாகஇருக்கும்;
ேமன்ைமக்குமுன்னானதுதாழ்ைம.
13காரியத்ைதக் ேகட்பதற்குமுன்பதல்ெசால்லுகறவனுக்கு,
அதுபுத்தயீனமும்ெவட்கமுமாகஇருக்கும்.
14மனிதனுைடயஆவ அவனுைடயபலவீனத்ைதத்தாங்கும்;
முறந்தஆவ யாரால்தாங்கக்கூடும்?
15புத்த மானுைடயமனம்அறைவச் சம்பாத க்கும்;
ஞானியன்ெசவ அறைவநாடும்.
16ஒருவன்ெகாடுக்கும்ெவகுமத அவனுக்குவழிஉண்டாக்க ,
ெபரிேயார்களுக்குமுன்பாகஅவைனக்ெகாண்டுேபாய்வடும்.
17தன்னுைடயவழக்க ேலமுதலில்ேபசுக றவன்நீத மான்ேபால்காணப்படுவான்;
அவனுைடயஅயலாேனாவந்துஅவைனபரிேசாத க்க றான்.
18சீட்டுப்ேபாடுதல்வ ேராதங்கைளஒழித்து,
பலவான்கள்நடுேவநயாயம்தீர்க்கும்.
19பாதுகாப்பானபட்டணத்ைதவசப்படுத்துவைதவ ட
ேகாபம்ெகாண்டசேகாதரைனவசப்படுத்துவதுகடினம்;
அவர்களுைடயவ ேராதங்கள்ேகாட்ைடத் தாழ்ப்பாள்கள்ேபாலஇருக்கும்.
20அவனவன்வாயன்பலனால்அவனவன்வயறுந ரம்பும்;
அவனவன்உதடுகளின்வைளவனால்அவனவன்தருப்தயாவான்.
21மரணமும்,ஜீவனும்நாவன்அதகாரத்தல்இருக்கும்;
அதல்ப ரியப்படுக றவர்கள்அதன்கனிையச் சாப்படுவார்கள்.
22மைனவையக்கண்டைடக றவன்நன்ைமயானைதக்கண்டைடக றான்;
ெயேகாவாவால்தயைவயும்ெபற்றுக்ெகாள்ளுகறான்.



நீத ெமாழிகள்அத்தயாயம் 18:23 862 நீத ெமாழிகள்அத்தயாயம் 19:22

23தரித்த ரன்ெகஞ்ச க்ேகட்க றான்;
ெசல்வந்தன்கடினமாகஉத்த ரவுெகாடுக்க றான்.
24நண்பர்கள்உள்ளவன்ேநச க்கேவண்டும்;
சேகாதரைனவடஅத கெசாந்தமாக ேநச க்கப்படுபவனும்உண்டு.

அத்த யாயம் 19
ஞானம்நன்ைமகளின்ஊற்று

1மாறுபாடானஉதடுகளுள்ளமூடைனவட,
உத்தமனாக நடக்க ற தரித்த ரேனச றப்பானவன்.
2ஆத்துமாஅறவல்லாமல்இருப்பதுநல்லதல்ல;
கால்துரிதமானவன்தப்ப நடக்க றான்.
3மனிதனுைடயமதயீனம்அவனுைடயவழிையத்தாறுமாறாக்கும்;
என்றாலும்அவனுைடயமனம்ெயேகாவாவுக்குவ ேராதமாக எரிச்சலைடயும்.
4ெசல்வம்அேநக நண்பர்கைளச் ேசர்க்கும்;
தரித்த ரேனா தன்னுைடயநண்பனாலும்ப ரிந்துேபாவான்.
5ெபாய்ச்சாட்ச க்காரன்தண்டைனக்குத்தப்பான்;
ெபாய்கைளப் ேபசுக றவனும்தப்புவதல்ைல.
6ப ரபுவன்தயைவஅேநகர்வருந்த க் ேகட்பார்கள்;
ெகாைடெகாடுக்க றவனுக்குஎவனும்நண்பன்.
7தரித்த ரைனஅவனுைடயசேகாதரர்கள்எல்ேலாரும் பைகக்க றார்கேள,
எத்தைனஅதகமாகஅவனுைடயநண்பர்கள்அவனுக்குத்தூரமாவார்கள்;
அவர்களுைடயவார்த்ைதகைளஅவன்நாடுக றான்,
அைவகேளாெவறும்வார்த்ைதகேள.
8ஞானத்ைதப்ெபற்றுக்ெகாள்ளுகறவன்தன்னுைடயஆத்துமாைவேநச க்க றான்;
புத்தையக்காக்க றவன்நன்ைமயைடவான்.
9ெபாய்சாட்ச க்காரன்தண்டைனக்குத்தப்பமாட்டான்;
ெபாய்கைளப் ேபசுக றவன்நாசமைடவான்.
10மூடனுக்குச்ெசல்வம்தகாது;
ப ரபுக்கைளஆண்டுெகாள்வதுஅடிைமயானவனுக்குஎவ்வளவும்தகாது.
11மனிதனுைடயவ ேவகம்அவனுைடயேகாபத்ைதஅடக்கும்;
குற்றத்ைதமன்னிப்பதுஅவனுக்குமகைம.
12ராஜாவன்ேகாபம் சங்கத்தன்ெகர்ச்ச ப்புக்குச் சமானம்;
அவனுைடயதயவுபுல்லின்ேமல்ெபய்யும்பனிேபாலஇருக்கும்.
13மூடனாகயமகன்தன்னுைடயதகப்பனுக்குமிகுந்ததுக்கம்;
மைனவயன்சண்ைடகள்ஓயாமல்ஒழுகும்நீர்.
14வீடும்ெசல்வமும்ெபற்ேறார்கள்ைவக்கும்ெசாத்து;
புத்தயுள்ளமைனவேயாெயேகாவாஅருளும்ஈவு.
15ேசாம்பல்தூங்கவழச்ெசய்யும்;
அசதயானவன்பட்டினியாகஇருப்பான்.
16 கட்டைளையக் காத்துக்ெகாள்ளுகறவன் தன்னுைடய ஆத்துமாைவக்

காக்க றான்;
தன்னுைடயவழிகைளஅவமத க்க றவன்சாவான்.
17ஏைழக்குஇரங்குகறவன்ெயேகாவாவுக்குக்கடன்ெகாடுக்க றான்;
அவன்ெகாடுத்தைதஅவர் தரும்பக்ெகாடுப்பார்.
18நம்ப க்ைகயருக்கும்வைரஉன்னுைடயமகைனத்தண்டி;
ஆனாலும்அவைனக்ெகால்லஉன்னுைடயஆத்துமாவல்தீர்மானிக்காேத.
19கடுங்ேகாப தண்டைனக்குள்ளாவான்;
நீஅவைனத்தப்புவத்தால்தரும்பவும்தப்புவ க்கேவண்டியதாகவரும்.
20உன்னுைடயமுடிவுகாலத்தல்நீஞானமுள்ளவனாகஇருக்கும்படி,
ஆேலாசைனையக்ேகட்டு, புத்த மதையஏற்றுக்ெகாள்.
21மனிதனுைடயஇருதயத்தன்எண்ணங்கள்அேநகம்;
ஆனாலும்ெயேகாவாவுைடய ேயாசைனேயநைலநற்கும்.
22நன்ைமெசய்யமனிதன்ெகாண்டிருக்கும்ஆைசேயதயவு;
ெபாய்யைனவடதரித்த ரன்ச றப்பானவன்.
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23ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுதல்வாழ்க்ைகக்குஏதுவானது;
அைதஅைடந்தவன்தருப்தயைடந்துநைலத்தருப்பான்;
தீைமஅவைனஅணுகாது.
24ேசாம்ேபற தன்னுைடயைகையபாத்த ரத்த ேலைவத்து,
அைதத்தரும்பத் தன்னுைடயவாய்க்குகூடெகாண்டுேபாகாமல்இருக்க றான்.
25பரியாசக்காரைனஅடி,அப்ெபாழுதுேபைதஎச்சரிக்கப்படுவான்;
புத்த மாைனக்கடிந்துெகாள்,அவன்அறவுள்ளவனாவான்.
26 தன்னுைடய தகப்பைனக் ெகாள்ைளயடித்து, தன்னுைடய தாையத்

துரத்தவடுகறவன்,
ெவட்கத்ைதயும்,அவமானத்ைதயும்உண்டாக்குகறமகன்.
27என்மகேன,அறைவத்தரும்வார்த்ைதகைளவ ட்டுவலகச்ெசய்யும்
ேபாதகங்கைளநீ ேகட்காேத.
28அநயாய சாட்ச க்காரன்நயாயத்ைத சப க்க றான்;
துன்மார்க்கர்களுைடயவாய்அக்க ரமத்ைதவழுங்கும்.
29பரியாசக்காரர்களுக்குத்தண்டைனகளும்,
மூடர்களுைடயமுதுகுக்குஅடிகளும்ஆயத்தமாகஇருக்க றது.

அத்த யாயம் 20
தீைமையத்தவ ர்த்தல்

1த ராட்ைசரசம் பரியாசம்ெசய்யும்;மதுபானம்கூச்சலிடும்;
அதனால்மயங்குகறஒருவனும்ஞானவானல்ல.
2ராஜாவன்ேகாபம் சங்கத்தன்ெகர்ச்ச ப்புக்குச் சமம்;
அவைனக்ேகாபப்படுத்துகறவன்தன்னுைடயஉயருக்ேகதுேராகம்ெசய்க றான்.
3வழக்குக்குவலகுவதுமனிதனுக்குேமன்ைம;
மூடனானவன்எவனும்அத ேலதைலய ட்டுக்ெகாள்வான்.
4ேசாம்ேபற குளிருக றதுஎன்றுஉழமாட்டான்;
அறுப்ப ேலப ச்ைசேகட்டாலும்அவனுக்குஒன்றும்கைடக்காது.
5 மனிதனுைடய இருதயத்தலுள்ள ேயாசைன ஆழமான தண்ணீர்ேபால

இருக்க றது;
புத்த மாேனாஅைதெமாண்ெடடுப்பான்.
6 மனிதர்கள் ெபரும்பாலும் தங்களுைடய தாராள குணத்ைத

ப ரபலப்படுத்துவார்கள்;
உண்ைமயானமனிதைனக்கண்டுபடிப்பவன்யார்?
7நீத மான்தன்னுைடயஉத்தமத்த ேலநடக்க றான்;
அவனுக்குப்ப றகுஅவனுைடயபள்ைளகளும்பாக்கயவான்களாகஇருப்பார்கள்.
8நயாயாசனத்தல்வீற்றருக்கும் ராஜா
தன்னுைடயகண்களினால்எல்லாத் தீங்ைகயும் ச தறச்ெசய்க றான்.
9என்னுைடயஇருதயத்ைதச்சுத்தமாக்க ேனன்,
என்னுைடயபாவம்நீங்கசுத்தமாேனன்என்றுெசால்லக்கூடியவன்யார்?
10ெவவ்ேவறானநைறகல்லும்,
ெவவ்ேவறான மரக்காலும் ஆகய இவ்வ ரண்டும் ெயேகாவாவுக்கு

அருவருப்பானைவகள்.
11பள்ைளயானாலும்,அதன்ெசயல்கள்சுத்தேமா ெசம்ைமேயா என்பது,
அதன்ெசயலினால்ெவளிப்படும்.
12ேகட்க ற காதும், காண்கறகண்ணும்
ஆகயஇந்தஇரண்ைடயும்ெயேகாவாஉண்டாக்கனார்.
13தூக்கத்ைதவரும்பாேத,வரும்பனால்தரித்த ரனாவாய்;
கண்வழித்தரு,அப்ெபாழுதுஉணவனால்தருப்தயாவாய்.
14வாங்குகறவன்: நல்லதல்ல, நல்லதல்லஎன்பான்;
ேபாய்வ ட்டபன்ேபா ெமச்ச க்ெகாள்வான்.
15ெபான்னும்மிகுதயானமுத்துக்களும்உண்டு;
அறவுள்ளஉதடுகேளாவைலஉயர்ந்தஇரத்தனம்.
16அந்நயனுக்காகப் பைணப்பட்டவனுைடயஆைடையஎடுத்துக்ெகாள்;
அந்நயெபண்ணுக்காகஅவனுைடயைகயல்ஈடுவாங்க க்ெகாள்.
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17வஞ்சைனயனால்வந்தஉணவுமனிதனுக்குஇன்பமாகஇருக்கும்;
பன்ேபாஅவனுைடயவாய்உணவுப்பருக்ைகக்கற்களால்ந ரப்பப்படும்.
18ஆேலாசைனயனால்எண்ணங்கள்உறுத ப்படும்;
நல்ேயாசைனெசய்துயுத்தம்ெசய்.
19தூற்றக்ெகாண்டுத ரிக றவன்இரகசயங்கைளெவளிப்படுத்துவான்;
ஆதலால்தன்னுைடயஉதடுகளினால்அத கம் ேபசுக றவேனாடு ேசராேத.
20தன்னுைடயதகப்பைனயும்தன்னுைடயதாையயும்தூஷக்கறவனுைடய
தீபம்காரிருளில்அைணந்துேபாகும்.
21ஆரம்பத்த ேலவைரவாகக் கைடத்தசுதந்தரம்முடிவ ேலஆசீர்வாதம்ெபறாது.
22தீைமக்குச் சரிக்கட்டுேவன்என்றுெசால்லாேத;
ெயேகாவாவுக்குக்காத்தரு,அவர்உன்ைனஇரட்ச ப்பார்.
23ெவவ்ேவறானநைறகற்கள்
ெயேகாவாவுக்குஅருவருப்பானைவகள்;
கள்ளத்தராசு நல்லதல்ல.
24ெயேகாவாவாேலமனிதர்களுைடயநைடகள்வாய்க்கும்;
ஆைகயால்மனிதன்தன்னுைடயவழிையஅற ந்துெகாள்வதுஎப்படி?
25பரிசுத்தமானைதவழுங்குகறதும்,ெபாருத்தைனெசய்தபன்பு ேயாச க்க றதும்,
மனிதனுக்குக்கண்ணியாகஇருக்கும்.
26ஞானமுள்ளராஜாதுன்மார்க்கர்கைளச தறடித்து,
அவர்கள்ேமல்உருைளையஉருட்டுவான்.
27மனிதனுைடயஆவ ெயேகாவா தந்த தீபமாகஇருக்க றது;
அதுஉள்ளத்தல்உள்ளைவகைளெயல்லாம்ஆராய்ந்துபார்க்கும்.
28தையயும் சத்தயமும் ராஜாைவக்காக்கும்;
தையயனாேலதன்னுைடயசங்காசனத்ைதந ற்கச்ெசய்வான்.
29வாலிபர்களின்அலங்காரம்அவர்களுைடயபலம்;
முத ர்வயதானவர்களின்மகைமஅவர்கள்நைர.
30காயத்தன்தழும்புகளும்,
உள்ளத்தல்உைறக்கும்அடிகளும்,
ெபால்லாதவைனஅழுக்குநீங்கத்துைடக்கும்.

அத்த யாயம் 21
ெயேகாவாவன்ஆளுைக

1ராஜாவன்இருதயம்ெயேகாவாவன்ைகயல்நீரூற்ைறப்ேபாலஇருக்க றது;
அைதத்தமதுச த்தத்தன்படிஅவர் தருப்புக றார்.
2 மனிதனுைடய வழிெயல்லாம் அவனுைடய பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயாகத்

ேதான்றும்;
ெயேகாவாேவாஇருதயங்கைளநறுத்த ப்பார்க்க றார்.
3பலியடுவைதவ ட, நீதயும் நயாயமும்ெசய்வேதெயேகாவாவுக்குப் ப ரியம்.
4ேமட்டிைமயானபார்ைவயும்,
அகந்ைதயான மனமுமுள்ள துன்மார்க்கர்கள் ேபாடும் ெவளிச்சம் பாவேம.

5ஜாக்க ரைதயுள்ளவனுைடயநைனவுகள்ெசல்வத்த ற்கும்,
பதறுகறவனுைடயநைனவுகள்தரித்த ரத்த ற்கும்ஏதுவாகும்.
6ெபாய்நாவனால்ெபாருைளச் சம்பாத ப்பது
சாைவத் ேதடுக றவர்கள்வடுகறசுவாசம்ேபாலஇருக்கும்.
7துன்மார்க்கர்கள்நயாயம்ெசய்யமனமில்லாமல்இருக்கறபடியால்,
அவர்கள்அழிக்கப்பட்டுேபாவார்கள்.
8குற்றமுள்ளவன்தன்னுைடயவழிகளில் மாறுபாடுள்ளவன்;
சுத்தமுள்ளவேனாதன்னுைடயெசயலில்ெசம்ைமயானவன்.
9சண்ைடக்காரிேயாடுஒருெபரியவீட்டில்குடியருப்பைதவ ட,
வீட்டின்ேமல்ஒருமூைலயல்தங்கயருப்பேத நலம்.
10துன்மார்க்கனுைடயமனம்தீங்ைகச்ெசய்யவரும்பும்;
அவனுைடயகண்களில்அவனுைடயஅயலானுக்குஇரக்கம்கைடயாது.
11பரியாசக்காரைனத்தண்டிக்கும்ேபாது ேபைதஞானமைடவான்;
ஞானவான்ேபாத க்கப்படும்ேபாதுஅறவைடவான்.
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12நீத பரர்துன்மார்க்கர்களுைடயவீட்ைடக் கவனித்துப்பார்க்க றார்;
துன்மார்க்கர்கைளத்தீங்கல்கவழ்த்துப்ேபாடுவார்.
13ஏைழயன்கூக்குரலுக்குத்தன்னுைடயெசவையஅைடத்துக்ெகாள்ளுகறவன்,
தானும்சத்தமிட்டுக்கூப்படும்ேபாது ேகட்கப்படமாட்டான்.
14இரகசயமாகெகாடுக்கப்பட்ட ெவகுமத ேகாபத்ைதத்தணிக்கும்;
மடியலுள்ளலஞ்சம் ேகாபத்ைதஆற்றும்.
15நயாயம்தீர்ப்பதுநீத மானுக்குசந்ேதாஷமும்,
அக்க ரமக்காரர்களுக்ேகாஅழிவுமாகும்.
16 வேவகத்தன் வழிையவ ட்டுத் தப்ப நடக்க ற மனிதன் ெசத்தவர்களின்

கூட்டத்தல்தங்குவான்.
17ச ற்றன்பப்ப ரியன்தரித்த ரனாவான்;
மதுபானத்ைதயும்எண்ெணையயும்வரும்புக றவன்ெசல்வந்தனாவதல்ைல.
18நீத மானுக்குபதலாகதுன்மார்க்கனும்,
ெசம்ைமயானவனுக்குபதலாகதுேராக யும்மீட்கும்ெபாருளாவார்கள்.
19சண்ைடக்காரியும் ேகாபக்காரியுமானெபண்ணுடன்குடியருப்பைதவ ட
வனாந்தரத்தல்குடியருப்பதுநலம்.
20ேவண்டியெசல்வமும்எண்ெணயும்ஞானவானுைடயவீட்டில்உண்டு;
மூடேனாஅைதச்ெசலவழித்துப்ேபாடுக றான்.
21நீதையயும்தயைவயும்பன்பற்றுகறவன்
நல்வாழ்ைவயும்நீதையயும்மகைமையயும்கண்டைடவான்.
22பலவான்களுைடயபட்டணத்தன்மதைலஞானமுள்ளவன்ஏற ப்ப டித்து,
அவர்கள்நம்பனமதல்சுவைரஇடித்துப்ேபாடுவான்.
23தன்னுைடயவாையயும்தன்னுைடயநாைவயும்காக்க றவன்
தன்னுைடயஆத்துமாைவஇடுக்கண்களுக்குவலக்க க்காக்க றான்.
24அகங்காரமும்அகந்ைதயும்உள்ளவனுக்குப்பரியாசக்காரன்என்றுெபயர்,
அவன்அகந்ைதயானேகாபத்ேதாடு நடக்க றான்.
25ேசாம்ேபறயன்ைககள்ேவைலெசய்யச் சம்மத க்காததால்,
அவனுைடயஆைசஅவைனக்ெகால்லும்.
26அவன்நாள்ேதாறும்ஆவலுடன்வரும்புக றான்;
நீத மாேனா தனக்ெகன்றுைவத்துக்ெகாள்ளாமல்ெகாடுப்பான்.
27துன்மார்க்கருைடயபலிஅருவருப்பானது;
அைதத் தீயச ந்ைதேயாடு ெசலுத்தனாேலா எத்தைன அதகமாக

அருவருக்கப்படும்.
28ெபாய்ச்சாட்ச க்காரன்ெகட்டுப்ேபாவான்;
ெசவெகாடுக்க றவேனா எப்ெபாழுதும் ேபசக்கூடியவனாவான்.
29துன்மார்க்கன்தன்னுைடயமுகத்ைதக்கடினப்படுத்துகறான்;
ெசம்ைமயானவேனாதன்னுைடயவழிைய ேநர்ப்படுத்துகறான்.
30ெயேகாவாவுக்குவ ேராதமான
ஞானமும், புத்தயும்,ஆேலாசைனயும்இல்ைல.
31குதைரயுத்தநாளுக்குஆயத்தமாக்கப்படும்;
ெவற்ற ேயா ெயேகாவாவால்வரும்.

அத்த யாயம் 22
சமுதாயவாழ்வன்வதகள்

1த ரளானெசல்வத்ைதவ ட நற்புகேழெதரிந்துெகாள்ளப்படக்கூடியது;
ெபான்ெவள்ளிையவ ட தையேயநலம்.
2ெசல்வந்தனும், தரித்த ரனும்ஒருவைரெயாருவர் சந்த க்க றார்கள்;
அவர்கள்அைனவைரயும்உண்டாக்கனவர்ெயேகாவா.
3வேவக ஆபத்ைதக்கண்டுமைறந்துெகாள்ளுகறான்;
ேபைதகள்ேநராகப்ேபாய் தண்டிக்கப்படுக றார்கள்.
4தாழ்ைமக்கும்ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுதலுக்கும்வரும்பலன்ெசல்வமும்,
மகைமயும்ஜீவனும்ஆகும்.
5மாறுபாடுள்ளவனுைடயவழிய ேலமுட்களும்கண்ணிகளும்உண்டு;
தன்னுைடயஆத்துமாைவக்காக்க றவன்
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அைவகைளவட்டுத்தூரமாகவலக ப்ேபாவான்.
6பள்ைளையநடக்கேவண்டியவழிய ேலஅவைனநடத்து;
அவனுைடயமுத ர்வயதலும்அைதவ டாமல்இருப்பான்.
7ெசல்வந்தன்தரித்த ரைனஆளுகறான்;
கடன்வாங்கனவன்கடன்ெகாடுத்தவனுக்குஅடிைம.
8அநயாயத்ைதவைதக்க றவன்வருத்தத்ைதஅறுப்பான்;
அவனுைடயகடுங்ேகாபத்தன்ேகால்ஒழியும்.
9கருைணக்கண்ணன்ஆசீர்வத க்கப்படுவான்;
அவன்தன்னுைடயஉணவல்தரித்த ரனுக்குக்ெகாடுக்க றான்.
10பரியாசக்காரைனத்துரத்தவடு;
அப்ெபாழுதுசண்ைடநீங்கும்,வேராதமும்அவமானமும்ஒழியும்.
11சுத்தஇருதயத்ைதவரும்புக றவனுைடயஉதடுகள்இனிைமயானைவகள்;
ராஜாஅவனுக்குநண்பனாவான்.
12ெயேகாவாவுைடயகண்கள்ஞானத்ைதக்காக்கும்;
துேராக களின்வார்த்ைதகைளேயாஅவர் தாறுமாறாக்குக றார்.
13ெவளிய ேல சங்கம்,
வீதய ேலெகால்லப்படுேவன்என்றுேசாம்ேபற ெசால்லுவான்.
14ஒழுங்கீனமானெபண்களின்வாய்ஆழமானபடுகுழி;
ெயேகாவாவுைடய ேகாபத்த ற்குஏதுவானவன்அத ேலவழுவான்.
15பள்ைளயன்இருதயத்தல்மதயீனம்ஒட்டியருக்கும்;
அைதத்தண்டைனயன்ப ரம்புஅவைனவட்டுஅகற்றும்.
16தனக்குஅதகம்உண்டாகத் தரித்த ரைனஒடுக்குகறவன்,
தனக்குக்குைறச்சல்உண்டாகேவெசல்வந்தனுக்குக்ெகாடுப்பான்.

ஞானிகளுைடயெசால்
17உன்ெசவையச் சாய்த்து,ஞானிகளுைடயவார்த்ைதகைளக் ேகட்டு,
என்ேபாதகத்ைதஉன்இருதயத்தல்ைவ.
18அைவகைளஉன்உள்ளத்தல்காத்து,
அைவகைளஉன்னுைடயஉதடுகளில் நைலத்தருக்கச்ெசய்யும்ேபாது,
அதுஇன்பமாகஇருக்கும்.
19உன்நம்ப க்ைகெயேகாவாேமல்இருக்கும்படி,
இன்ைறயதனம்அைவகைளஉனக்குத்ெதரியப்படுத்துக ேறன்.
20சத்தயவார்த்ைதகளின்யதார்த்தத்ைதநான்உனக்குத்ெதரிவ க்கும்படிக்கும்,
நீ உன்ைன அனுப்பனவர்களுக்குச் சத்தய வார்த்ைதகைள பதலாக

ெசால்லும்படிக்கும்,
21ஆேலாசைனையயும்,
ஞானத்ைதயும்பற்ற நான்உனக்குமுக்கயமானைவகைளஎழுதவல்ைலயா?
22ஏைழயாகஇருக்க றான்என்றுஏைழையக்ெகாள்ைளய டாேத;
சறுைமயானவைனநீதமன்றத்தல்உபத்த ரவப்படுத்தாேத.
23ெயேகாவாஅவர்களுக்காகவழக்காடி,
அவர்கைளக்ெகாள்ைளயடுகறவர்களுைடயஉயைரக்ெகாள்ைளயடுவார்.
24ேகாபக்காரனுக்குத் ேதாழனாகாேத;
ேகாபமுள்ளமனிதேனாடுநடக்காேத.
25அப்படிச்ெசய்தால். நீஅவனுைடயவழிகைளக்கற்றுக்ெகாண்டு,
உன்னுைடயஆத்துமாவுக்குக்கண்ணிையெகாண்டுவருவாய்.
26உறுதயளித்துஉடன்பட்டு,
கடனுக்காகப் பைணப்படுகறவர்களில்ஒருவனாகாேத.
27ெசலுத்தஉனக்குஒன்றும்இல்லாமல்இருந்தால்,
நீ படுத்தருக்கும்படுக்ைகையயும்அவன்எடுத்துக்ெகாள்ளேவண்டியதாகுேம.
28உன்னுைடயமுன்ேனார்கள்நாட்டினஆரம்ப எல்ைலக்குறையமாற்றாேத.
29தன்னுைடயேவைலயல்ஜாக்க ரைதயாகஇருக்க றவைனநீகண்டால்,
அவன்சாதாரணமானவர்களுக்குமுன்பாக ந ற்காமல்,
ராஜாக்களுக்குமுன்பாக ந ற்பான்.
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அத்த யாயம் 23
உணைவக்குறத்த எச்சரிக்ைக

1நீஒருஅத பத ேயாடு சாப்படுவதற்குஉட்கார்ந்தால்,
உனக்குமுன்பாகஇருக்க றைதநன்றாகக் கவனித்துப்பார்.
2நீசாப்பாட்டுப ரியனாகஇருந்தால்,உன்னுைடயெதாண்ைடய ேலகத்தையைவ.
3அவனுைடயருசயுள்ளஉணவுகள்மீதுஆைசப்படாேத;
அைவகள்வஞ்சகஉணவாகஇருக்கலாம்.
4ெசல்வந்தனாகேவண்டுெமன்றுமுயற்ச க்காேத;
சுயபுத்தையச் சாராேத.
5 இல்லாமற்ேபாகும் ெபாருள்ேமல் உன்னுைடய கண்கைள ஏன்

பறக்கவ டேவண்டும்?
அதுகழுைகப்ேபால ச றகுகைளத்தனக்குஉண்டாக்க க்ெகாண்டு,
வானில் பறந்துேபாகும்.
6ெபாறாைமக்காரனுைடயஉணைவசாப்ப டாேத;
அவனுைடயருசயுள்ளஉணவுகளில்ஆைசப்படாேத.
7அவனுைடயஇருதயத்தன்நைனவுஎப்படிேயா,
அப்படிேயஅவனும்இருக்கறான்;
சாப்படும்,குடியும்என்றுஅவன்உன்ேனாடுெசான்னாலும்,
அவனுைடயஇருதயம்உன்ேனாடுஇருக்காது.
8நீ சாப்ப ட்டஉணைவவாந்த ெயடுத்து,
உன்னுைடயஇனியெசாற்கைளஇழந்துேபாவாய்.
9மூடனுைடயகாதுகள்ேகட்கப் ேபசாேத;
அவன்உன்னுைடயவார்த்ைதகளின்ஞானத்ைதஅசட்ைடெசய்வான்.
10பைழயஎல்ைலக்கல்ைலமாற்றாேத;
த க்கற்ற பள்ைளகளுைடயநலங்கைளஅபகரித்துக்ெகாள்ளாேத.
11அவர்களுைடயமீட்பர்வல்லவர்;
அவர்உன்னுடேனஅவர்களுக்காகவழக்காடுவார்.
12உன்இருதயத்ைதப் புத்த மத க்கும்,
உன்காதுகைளஅறவன்வார்த்ைதகளுக்கும்சாய்ப்பாயாக.
13பள்ைளையதண்டிக்காமல்வ டாேத;
அவைனப்ப ரம்பனால்அடித்தால்அவன்சாகமாட்டான்.
14நீ ப ரம்பனால்அவைனஅடிக்க றதனால்
பாதாளத்த ற்குஅவனுைடயஆத்துமாைவத்தப்புவ ப்பாேய.
15என்மகேன,உன்னுைடயஇருதயம்ஞானமுள்ளதாகஇருந்தால்,
என்னிேலஎன்னுைடயஇருதயம்மகழும்.
16உன்உதடுகள்ெசம்ைமயானைவகைளப் ேபசனால்,
என்னுைடயஉள்மனம்மகழும்.
17உன்மனைதப் பாவ கள்ேமல்ெபாறாைமெகாள்ளவ டாேத;
நீ நாள்ேதாறும்ெயேகாவாைவப்பற்றும்பயத்ேதாடுஇரு.
18ந ச்சயமாகேவமுடிவுஉண்டு;
உன்னுைடயநம்ப க்ைகவீண்ேபாகாது. 19என்மகேன, நீ ேகட்டுஞானமைடந்து,
உன்னுைடயஇருதயத்ைதநல்வழிய ேலநடத்து.
20மதுபானப்ப ரியர்கேளாடும்,
இைறச்ச அத கமாக சாப்படுக றவர்கேளாடும் ேசராேத.
21குடியனும், சாப்பாட்டுப்ப ரியனும்தரித்த ரராவார்கள்;
தூக்கம்க ழிந்ததுணிகைளஅணிவக்கும்.
22உன்ைனப்ெபற்றதகப்பனுக்குச்ெசவெகாடு;
உன்னுைடயதாய்வயதானவளாகும்ேபாதுஅவைளபுறக்கணிக்காேத.
23சத்தயத்ைதவாங்கு,அைதவற்காேத;
அப்படிேயஞானத்ைதயும்உபேதசத்ைதயும்புத்தையயும்வாங்கு.
24நீத மானுைடயதகப்பன்மிகவும்களிகூருவான்;
ஞானமுள்ளபள்ைளையப்ெபற்றவன்அவனால்மகழுவான்.
25உன்தகப்பனும்உன்தாயும் சந்ேதாஷப்படுவார்கள்;
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உன்ைனப் ெபற்றவள் மகழுவாள். 26 என் மகேன, உன்னுைடய இருதயத்ைத
எனக்குக்ெகாடு;

உன்கண்கள்என்னுைடயவழிகைளப்பார்ப்பதாக.
27ஒழுங்கீனமானவள்ஆழமானபடுகுழி;
அந்நயனுைடயமைனவ இடுக்கமானகணறு.
28அவள்ெகாள்ைளக்காரைனப்ேபால்ஒளிந்தருந்து,
மனிதர்களுக்குள்ேளபாவ கைளப்ெபருகச்ெசய்க றாள்.
29ஐேயா,யாருக்குேவதைன?
யாருக்குத்துக்கம்?
யாருக்குச் சண்ைடகள்? யாருக்குப் புலம்பல்?
யாருக்குக்காரணமில்லாத காயங்கள்? யாருக்குஇரத்தம்கலங்கனகண்கள்?
30மதுபானம்இருக்கும்இடத்த ேலதங்க வாழ்பவர்களுக்கும்,
கலப்புள்ளசாராயத்ைதநாடுக றவர்களுக்கும்தாேன.
31மதுபானம்இரத்த ந றமாகஇருந்து,
பாத்த ரத்தல்பளபளப்பாகத் ேதான்றும்ேபாது,
நீஅைதப் பார்க்காேத;அதுெமதுவாகஇறங்கும்.
32முடிவ ேலஅதுபாம்ைபப்ேபால்கடிக்கும்,
வ ரியைனப்ேபால்தீண்டும்.
33உன்கண்கள்ஒழுங்கீனமானெபண்கைளேநாக்கும்;
உன்உள்ளம்தாறுமாறானைவகைளப் ேபசும்.
34நீ நடுக்கடலிேலதூங்குகறவைனப்ேபாலவும்,
பாய்மரத்தட்டிேல படுத்தருக்க றவைனப்ேபாலவும்இருப்பாய்.
35என்ைனஅடித்தார்கள், எனக்குேநாகவல்ைல;
என்ைனஅைறந்தார்கள், எனக்குச்சுரைணயல்ைல;
நான்அைதப் பன்னும்ெதாடர்ந்து ேதட எப்ெபாழுதுவழிப்ேபன்என்பாய்.

அத்த யாயம் 24
ஞானத்தற்கானஅறவுைரகள்

1ெபால்லாதமனிதர்கள்ேமல்ெபாறாைமெகாள்ளாேத;
அவர்கேளாடுஇருக்கவும்வரும்பாேத.
2அவர்களுைடயஇருதயம்ெகாடுைமையேயாச க்கும்,
அவர்களுைடயஉதடுகள்தீவைனையப் ேபசும்.
3வீடுஞானத்தனாேலகட்டப்பட்டு,வேவகத்தனாேலநைலநறுத்தப்படும்.
4 அறவனாேல அைறகளில் அருைமயும் இனிைமயுமான எல்லாவதப்

ெபாருள்களும்நைறந்தருக்கும்.
5ஞானமுள்ளவன்ெபலமுள்ளவன்;
அறவுள்ளவன்தன்னுைடயவல்லைமையஅதகரிக்கச்ெசய்க றான்.
6நல்ேயாசைனெசய்துயுத்தம்ெசய்;
ஆேலாசைனக்காரர்கள்அேநகரால்ெவற்ற கைடக்கும்.
7மூடனுக்குஞானம்எட்டாதஉயரமாகஇருக்கும்;
அவன்நீதமன்றத்தல்தன்னுைடயவாையத்த றக்கமாட்டான்.
8தீவைனெசய்யநைனக்கறவன்மதெகட்டவன்என்னப்படுவான்.
9தீயேநாக்கம் பாவமாகும்; பரியாசக்காரன்மனிதர்களுக்குஅருவருப்பானவன்.
10ஆபத்துக்காலத்தல்நீ ேசார்ந்துேபானால்,
உன்னுைடயெபலன்குறுகனது.
11 மரணத்தற்கு ஒப்புவக்கப்பட்டவர்கைளயும், ெகாைலெசய்வதற்கு

ெகாண்டுேபாக றவர்கைளயும்
வடுவக்கமுடிந்தால்வடுவ .
12அைதநாங்கள்அற ேயாம் என்றுெசான்னால்,
இருதயங்கைளச் ேசாத க்க றவர்அறயமாட்டாேரா?
உன்னுைடயஆத்துமாைவக்காக்க றவர் கவனிக்கமாட்டாேரா?
அவர் மனிதர்களுக்கு அவனவன் ெசயல்களுக்கு தக்கதாகப்

பலனளிக்கமாட்டாேரா?
13என்மகேன, ேதைனச் சாப்படு,அதுநல்லது;
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கூட்டிலிருந்துஒழுகும்ேதன்உன்வாய்க்குஇன்பமாகஇருக்கும்.
14அப்படிேயஞானத்ைதஅற ந்துெகாள்வதுஉன்னுைடயஆத்துமாவுக்குஇன்பமாக

இருக்கும்;
அைதப்ெபற்றுக்ெகாண்டால்,அதுமுடிவல்உதவும்,
உன்னுைடயநம்ப க்ைகவீண்ேபாகாது.
15துன்மார்க்கேன, நீ நீத மானுைடயவீட்டிற்குவ ேராதமாக மைறந்தருக்காேத;
அவன்தங்கும்இடத்ைதப் பாழாக்க ப்ேபாடாேத.
16நீத மான்ஏழுமுைறவழுந்தாலும்தரும்பவும்எழுந்தருப்பான்;
துன்மார்க்கர்கேளா தீங்க ேலஇடறுண்டுக டப்பார்கள்.
17உன்எத ரி வழும்ேபாது சந்ேதாஷப்படாேத;
அவன்இடறும்ேபாதுஉன்னுைடயஇருதயம் சந்ேதாஷப்படாமல்இருப்பதாக.
18ெயேகாவாஅைதக்காண்பார்,அதுஅவருைடயபார்ைவக்குதீங்காகஇருக்கும்;
அப்ெபாழுதுஅவனிடத்தலிருந்துஅவர்தமதுேகாபத்ைதநீக்கவடுவார்.
19ெபால்லாதவர்கைளக்குறத்துஎரிச்சலாகாேத;
துன்மார்க்கர்ேமல்ெபாறாைமெகாள்ளாேத.
20துன்மார்க்கனுக்குநல்லமுடிவுஇல்ைல;
துன்மார்க்கர்களுைடயவளக்குஅைணந்துேபாகும்.
21என்மகேன, நீெயேகாவாவுக்கும் ராஜாவுக்கும்பயந்துநட,
கலகக்காரர்கேளாடு ேசராேத.
22த டீெரனஅவர்களுைடயஆபத்துஎழும்பும்;
அவர்கள்இருவரின்அழிைவயும்அற ந்தவன்யார்?
23பன்னும்ஞானமுள்ளவர்களின்புத்த மத கள்என்னெவனில்:
நயாயத்த ேலபாரபட்சம் நல்லதல்ல.
24துன்மார்க்கைனப்பார்த்து:
நீத மானாகஇருக்க றாய் என்றுெசால்லுகறவைனமக்கள்சப ப்பார்கள்,
குடிமக்கள்அவைனெவறுப்பார்கள்.
25அவைனக்கடிந்துெகாள்ளுகறவர்கள்ேமல்ப ரியம்உண்டாகும்,
அவர்களுக்குஉத்தமஆசீர்வாதம் கைடக்கும்.
26ெசம்ைமயானமறுெமாழி ெசால்லுகறவன்
உதடுகைளமுத்தமிடுக றவனுக்குச் சமம்.
27ெவளியல்உன்னுைடயேவைலையத்தயாராக்க ,
வயலில்அைதஒழுங்காக்க ,
பன்புஉன்னுைடயவீட்ைடக் கட்டு.
28நயாயமில்லாமல்ப றனுக்குவேராதமாகச் சாட்ச யாக ஏற்படாேத;
உன்னுைடயஉதடுகளினால்வஞ்சகம் ேபசாேத.
29அவன்எனக்குச்ெசய்தபடி நானும்அவனுக்குச்ெசய்ேவன்,
அவன் ெசய்த ெசயல்களுக்குத் தகுந்தபடி நானும் அவனுக்குச் சரிக்கட்டுேவன்

என்றுநீெசால்லாேத.
30 ேசாம்ேபறயன் வயைலயும், மதயீனனுைடய த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதயும்

கடந்துேபாேனன்.
31இேதா,அெதல்லாம்முள்ளுக்காடாகஇருந்தது;
நலத்தன்முகத்ைதமுட்கள்மூடினது,
அதன்கற்சுவர்இடிந்துக டந்தது. 32அைதக்கண்டுச ந்தைனெசய்ேதன்;
அைதேநாக்க ப் புத்தயைடந்ேதன்.
33இன்னும்ெகாஞ்சம்உறங்கட்டும்,
இன்னும்ெகாஞ்சம்ைகமுடக்க க்ெகாண்டுதூங்கட்டும்என்பாேயா?
34உன்தரித்த ரம்வழிப்ேபாக்கைனப்ேபாலவும்
உன்வறுைமஆயுதம்அணிந்தவைனப்ேபாலவும்வரும்.

அத்த யாயம் 25
ேமலும் சாெலாேமானின்நீத ெமாழிகள்

1யூதாவன்ராஜாவாகயஎேசக்கயாவன்மனிதர்கள்
ெபயர்த்துஎழுதனசாெலாேமானுைடயநீத ெமாழிகள்:
2காரியத்ைதமைறப்பதுேதவனுக்குேமன்ைம;
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காரியத்ைதஆராய்வேதா ராஜாக்களுக்குேமன்ைம.
3வானத்தன்உயரமும்,பூமியன்ஆழமும்,
ராஜாக்களின்இருதயங்களும்ஆராய்ந்துமுடியாது.
4ெவள்ளியலிருந்துகழிைவநீக்கவடு,
அப்ெபாழுதுெகால்லனால்நல்லபாத்த ரம்ெவளிப்படும்.
5ராஜாவன்முன்னின்றுதுன்மார்க்கர்கைளநீக்கவடு,
அப்ெபாழுதுஅவனுைடயசங்காசனம்நீதயனால்நைலநற்கும்.
6ராஜாவன்சமுகத்தல் ேமன்ைமபாராட்டாேத;
ெபரிேயார்களுைடயஇடத்தல்ந ற்காேத.
7உன்கண்கள்கண்டப ரபுவன்சமுகத்தல்நீதாழ்த்தப்படுவதுநல்லதல்ல;
அவன்உன்ைனப்பார்த்து:
ேமேலவா என்றுெசால்வேதஉனக்குேமன்ைம.
8வழக்காடப் ேவகமாகமாகப் ேபாகாேத;
முடிவ ேலஉன்னுைடயஅயலான்உன்ைனெவட்கப்படுத்தும்ேபாது,
நீ என்னெசய்யலாம் என்றுதைகப்பாேய.
9நீஉன்னுைடயஅயலானுடேனமட்டும்உன்னுைடயவழக்ைகக்குற த்துவழக்காடு,
மற்றவனிடத்தல்இரகச யத்ைதெவளிப்படுத்தாேத.
10மற்றப்படிஅைதக் ேகட்க றவன்
உன்ைனநந்த ப்பான்;
உன்னுைடயஅவமானம்உன்ைனவட்டுநீங்காது.
11ஏற்ற ேநரத்தல்ெசான்னவார்த்ைத
ெவள்ளித்தட்டில்ைவக்கப்பட்ட ெபாற்பழங்களுக்குச் சமம்.
12ேகட்க ற காதுக்கு,ஞானமாகக் கடிந்துெகாண்டுபுத்தெசால்லுகறவன்,
ெபாற்கடுக்கனுக்கும்தங்க ேமாத ரத்த ற்கும் சமம்.
13அறுவைடக்காலத்தல்உைறந்தமைழயன்குளிர்ச்ச எப்படியருக்க றேதா,
அப்படிேயஉண்ைமயானதூதுவனும்தன்ைனஅனுப்பனவனுக்குஇருப்பான்;
அவன்தன்னுைடயஎஜமான்களுைடயஆத்துமாைவக்குளிரச்ெசய்வான்.
14ெகாடுப்ேபன்என்றுெசால்லியும்ெகாடுக்காமல்இருக்க றவஞ்சகன்
மைழயல்லாத ேமகங்களுக்கும்காற்றுக்கும் சமம்.
15நீண்டெபாறுைமயனால்
ப ரபுைவயும் சம்மத க்கச்ெசய்யலாம்;
இனிய நாவுஎலும்ைபயும்ெநாறுக்கும்.
16ேதைனக்கண்டுபடித்தால்அளவாகச் சாப்படு;
அதகமாக சாப்ப ட்டால்வாந்த பண்ணுவாய்.
17உன்னுைடயஅயலான்சலித்துஉன்ைனெவறுக்காதபடி,
அடிக்கடிஅவனுைடயவீட்டில்கால்ைவக்காேத.
18ப றனுக்குவேராதமாகப்ெபாய்சாட்ச ெசால்லுகறமனிதன்
தண்டாயுதத்த ற்கும்வாளிற்கும்கூர்ைமயானஅம்ப ற்கும்ஒப்பானவன்.
19ஆபத்துக்காலத்தல்துேராகையநம்புவது
உைடந்த பல்லுக்கும்மூட்டுவலகயகாலுக்கும் சமம்.
20மனதுக்கமுள்ளவனுக்குப்பாடல்கைளப்பாடுக றவன்,
குளிர்காலத்தல்ஆைடையகைளகறவைனப்ேபாலவும்,
ெவடியுப்பன்*ேமல்ஊற்றயகாடிையப்ேபாலவும்இருப்பான்.
21உன்னுைடயஎத ரிகள் பச யாகஇருந்தால்,
அவனுக்குசாப்ப டஉணவுெகாடு;
அவன்தாகமாகஇருந்தால்,குடிக்கத் தண்ணீர்ெகாடு.
22அதனால்அவைனெவட்கப்படுத்துவாய்;†
ெயேகாவாஉனக்குப்பலனளிப்பார்.
23வடகாற்றுமைழையயும்,
புறங்கூறுகறநாவு ேகாபமுகத்ைதயும்ப றப்ப க்கும்.
24சண்ைடக்காரிேயாடுஒருெபரியவீட்டில்குடியருப்பைதவ ட,
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வீட்டின்ேமல்ஒருமூைலயல்தங்குவேத நலம்.
25தூரேதசத்தலிருந்துவரும்நற்ெசய்த
தாகம்மிகுந்தஆத்துமாவுக்குக்கைடக்கும்குளிர்ந்த தண்ணீருக்குச் சமம்.
26துன்மார்க்கர்களுக்குமுன்பாக
நீத மான் தள்ளாடுவது கலங்கன கணற்றுக்கும் ெகட்டுப்ேபான நீரூற்றுக்கும்

ஒப்பாகும்.
27ேதைனஅதகமாக சாப்படுவதுநல்லதல்ல,
தற்புகைழநாடுவதும்புகழல்ல.
28தன்னுைடயஆவையஅடக்காத மனிதன்
மதல்இடிந்த பாழானபட்டணம்ேபாலஇருக்க றான்.

அத்த யாயம் 26
மதயீனன்

1ேகாைடக்காலத்த ேலஉைறந்த பனியும்,
அறுப்புக்காலத்த ேலமைழயும்தகாததுேபால,
மூடனுக்குமகைமதகாது.
2அைடக்கலான்குருவ அைலந்துேபாவதுேபாலவும்,
தைகவலான்குருவ பறந்துேபாவதுேபாலவும்,
காரணம்இல்லாமல்ெசான்னசாபம் தங்காது.
3குதைரக்குச் சவுக்கும், கழுைதக்குக்கடிவாளமும்,
மூடனுைடயமுதுகுக்குப்ப ரம்பும் ஏற்றது.
4மூடனுக்குஅவனுைடயமதயீனத்தன்படிமறுஉத்த ரவுெகாடுக்காேத;
ெகாடுத்தால்நீயும்அவைனப்ேபாலஆவாய்.
5மூடனுக்குஅவனுைடயமதயீனத்தன்படிமறுஉத்த ரவுெகாடு;
ெகாடுக்காவ ட்டால்அவன்தன்னுைடயபார்ைவக்குஞானியாகஇருப்பான்.
6மூடன்ைகய ேலெசய்த அனுப்புக றவன்
தன்னுைடயகால்கைளேயெவட்டிக்ெகாண்டுநஷ்டத்ைதஅைடக றான்.
7ெநாண்டியன்கால்கள்குந்த க்குந்த நடக்கும்,
அப்படிேயமூடர்களின்வாயலுள்ளஉவைமச்ெசால்லும்குந்தும்.
8 மூடனுக்கு மரியாைத ெகாடுக்க றவன் கவணிேல கல்ைலக்கட்டுக றவன்ேபால்

இருப்பான்.
9மூடன்வாயல்அகப்பட்ட பழெமாழி
ெவறயன்ைகயல்அகப்பட்டமுள்.
10பலத்தவன்அைனவைரயும் ேநாகச்ெசய்து,
மூடைனயும்ேவைலவாங்குகறான்,
மீற நடக்க றவர்கைளயும் ேவைலவாங்குகறான்.
11நாயானதுதான்கக்கனைதசாப்படும்படித் தரும்புவதுேபால,
மூடனும்தன்னுைடயமூடத்தனத்தற்குத்தரும்புக றான்.
12தன்னுைடயபார்ைவக்குஞானியாகஇருப்பவைனக்கண்டால்,
அவைனவடமூடைனக்குறத்துஅதகநம்ப க்ைகயாகஇருக்கலாம்.
13வழிய ேல சங்கம் இருக்கும், நடுவீதய ேல சங்கம் இருக்கும் என்று ேசாம்ேபற

ெசால்லுவான்.
14கதவுகீல்முைளயல்ஆடுகறதுேபால,
ேசாம்ேபறயும் படுக்ைகயல்ஆடிக்ெகாண்டிருக்க றான்.
15ேசாம்ேபற தன்னுைடயைகையக்கலத்த ேலைவத்து
அைதத்தன்னுைடயவாய்க்குத்தரும்ப எடுக்கவருத்தப்படுக றான்.
16புத்தயுள்ளமறுஉத்த ரவுெசால்லத்தகும்ஏழுேபைரவ ட
ேசாம்ேபற தன்பார்ைவக்குஅதகஞானமுள்ளவன்.
17வழிய ேல ேபாகும்ேபாதுதனக்குசம்மந்தமில்லாதவழக்கல்தைலயடுகறவன்
நாையக்காைதப் ப டித்துஇழுக்கறவைனப்ேபாலஇருக்க றான்.
18 ெகாள்ளிகைளயும் அம்புகைளயும் சாவுக்ேகதுவானைவகைளயும் எற க ற

ைபத்தயக்காரன்எப்படியருக்க றாேனா,
19அப்படிேய, தன்ேனாடுஇருந்தவைனவஞ்சத்து:
நான்வைளயாட்டுக்கல்லேவாெசய்ேதன்
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என்றுெசால்லுகறமனிதனும்இருக்கறான்.
20வறகல்லாமல்ெநருப்புஅைணயும்;
ேகாள்ெசால்லுகறவன்இல்லாமல் சண்ைடஅடங்கும்.
21கரிகள்தழலுக்கும்,வறகுெநருப்புக்கும்ஏதுவானதுேபால,
ேகாபக்காரன்சண்ைடகைளமூட்டுகறதற்குஏதுவானவன்.
22ேகாள்காரனுைடயவார்த்ைதகள்வைளயாட்டுப்ேபாலஇருக்கும்;
ஆனாலும்அைவகள்உள்ளத்தற்குள்குத்தும்.
23ேநசஅனைலக்காண்பக்க றஉதடுகேளாடுகூடியதீயெநஞ்சம்
ெவள்ளிப்பூச்சுபூசயஓட்ைடப்ேபாலஇருக்கும்.
24பைகஞன்தன்னுைடயஉள்ளத்தல்கபடத்ைதமைறத்து,
தன்னுைடயஉதடுகளினால்சூதுேபசுக றான்.
25அவன்தாழ்ைமயாக ேபசனாலும்அவைனநம்பாேத;
அவனுைடயஇருதயத்தல்ஏழுஅருவருப்புகள்உண்டு.
26பைகையவஞ்சகமாக மைறத்துைவக்கறவன்எவேனா,
அவனுைடயெபால்லாங்குமகா சைபய ேலெவளிப்படுத்தப்படும்.
27படுகுழிையெவட்டுக றவன்தாேனஅதல்வழுவான்;
கல்ைலப்புரட்டுக றவன்ேமல்அந்தக்கல்தரும்பவழும்.
28ெபாய்நாவுதன்னால்பாத க்கப்பட்டவர்கைளப்பைகக்கும்;
முகஸ்துத ேபசும்வாய்அழிைவஉண்டாக்கும்.

அத்த யாயம் 27
குடும்பவாழ்வு

1நாைளயத்தனத்ைதக்குற த்துப்ெபருைமேபசாேத;
ஒருநாள்ப றப்ப ப்பைதஅறயமாட்டாேய.
2உன்னுைடயவாய்அல்ல,மற்றவேனஉன்ைனப்புகழட்டும்;
உன்னுைடயஉதடுஅல்ல,அந்நயேனஉன்ைனப்புகழட்டும்.
3கல்கனமும்,மணல்பாரமுமாகஇருக்கும்;
மூடனுைடயேகாபேமாஇந்தஇரண்ைடவ ட பாரமாம்.
4கடுங்ேகாபம்ெகாடுைமயுள்ளது, ேகாபம் பயங்கரமானது;
ெபாறாைமேயாெவன்றால்,அதற்குமுன்ேனநற்கக்கூடியவன்யார்?
5மைறவானேநசத்ைதவ டெவளிப்பைடயானகடிந்துெகாள்ளுதல்நல்லது.
6நண்பன்அடிக்கும்அடிகள்உண்ைமயானைவகள்;
சத்துருஇடும்முத்தங்கேளாவஞ்சைனயுள்ளைவகள்.
7தருப்தயைடந்தவன்ேதன்கூட்ைடயும்மித ப்பான்;
பச யுள்ளவனுக்ேகா கசப்பானஆகாரங்களும்த த்த ப்பாகஇருக்கும்.
8தன்னுைடயகூட்ைடவ ட்டுஅைலகறகுருவ எப்படியருக்க றேதா,
அப்படிேயதன்னுைடயஇடத்ைதவ ட்டுஅைலகறமனிதனும்இருக்கறான்.
9வாசைனத்ைதலமும்சுகந்ததூபமும்இருதயத்ைதக்களிப்பாக்குவதுேபால,
ஒருவனுைடய நண்பன் உட்கருத்தான ஆேலாசைனயனால் பாராட்டும்

இன்பமானதுகளிப்பாக்கும்.
10 உன்னுைடய நண்பைனயும், உன்னுைடய தகப்பனுைடய நண்பைனயும்

வ ட்டுவ டாேத;
உன்னுைடய ஆபத்துக்காலத்தல் உன்னுைடய சேகாதரனுைடய வீட்டிற்குப்

ேபாகாேத;
தூரத்தலுள்ளசேகாதரைனவட சமீபத்தலுள்ளஅயலாேனச றப்பானவன்.
11என்மகேன, என்ைனசப க்க றவனுக்குநான்உத்த ரவுெகாடுக்கும்படியாக,
நீஞானவானாக , என்னுைடயஇருதயத்ைதச் சந்ேதாஷப்படுத்து.
12வேவக ஆபத்ைதக்கண்டுமைறந்துெகாள்ளுகறான்;
ேபைதகேளா ேநராகப்ேபாய் தண்டிக்கப்படுக றார்கள்.
13அந்நயனுக்காகப் பைணப்படுகறவனுைடயஆைடையஎடுத்துக்ெகாள்,
அந்நயெபண்ணுக்காக ஈடுவாங்க க்ெகாள்.
14ஒருவன்அதகாைலய ேலஎழுந்துஉரத்த சத்தத்ேதாடு
தன்னுைடயநண்பனுக்குச்ெசால்லும்ஆசீர்வாதம் சாபமாக எண்ணப்படும்.
15அைடமைழநாளில்ஓயாதஒழுக்கும்
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சண்ைடக்காரியானெபண்ணும்சரி.
16அவைளஅடக்கப்பார்க்க றவன்
காற்ைற அடக்க த் தன்னுைடய வலதுைகயனால் எண்ெணையப்

ப டிக்கப்பார்க்க றான்.
17இரும்ைபஇரும்புகூர்ைமயாக்கடும்;
அப்படிேயமனிதனும்தன்னுைடயநண்பைனக்கூர்ைமயாக்குகறான்.
18அத்தமரத்ைதக்காக்க றவன்அதன்கனிைய சாப்படுவான்;
தன்னுைடயஎஜமாைனக்காக்க றவன்கனமைடவான்.
19தண்ணீரில்முகத்த ற்குமுகம்ஒத்தருப்பைதப்ேபால,
மனிதர்களில்இருதயத்த ற்குஇருதயம்ஒத்தருக்கும்.
20பாதாளமும்அழிவும் தருப்தயாக றதல்ைல;
அதுேபாலமனிதனுைடயஆைசகளும்தருப்தயாக றதல்ைல.
21ெவள்ளிக்குக்குைகயும்,ெபான்னுக்குப்புடமும் ேசாதைன;
மனிதனுக்குஅவனுக்குஉண்டாகும்புகழ்ச்ச ேய ேசாதைன.
22 மூடைன உரலில் ேபாட்டு உலக்ைகயனால் ெநாய்ேயாடு ெநாய்யாகக்

குத்தனாலும்,
அவனுைடயமூடத்தனம்அவைனவட்டுநீங்காது.
23உன்னுைடயஆடுகளின்நைலைமையநன்றாகஅற ந்துெகாள்;
உன்னுைடயமந்ைதகளின்ேமல்கவனமாகஇரு.
24ெசல்வம்என்ைறக்கும்நைலக்காது;
க ரீடம் தைலமுைறதைலமுைறேதாறும்நைலநற்குேமா?
25புல்முைளக்கும், பச்சைலகள்ேதான்றும்,
மைலப்பூண்டுகள்ேசர்க்கப்படும்.
26ஆட்டுக்குட்டிகள்உனக்குஆைடையயும்,
கடாக்கள்வயல்வாங்கத்தக்க க ரயத்ைதயும்ெகாடுக்கும்.
27ெவள்ளாட்டுப்பால்உன்னுைடயஉணவுக்கும்,
உன்வீட்டாரின்உணவுக்கும்
உன்ேவைலக்காரிகளின்பைழப்புக்கும் ேபாதுமானதாகஇருக்கும்.

அத்த யாயம் 28
நீத மான்களின்வாழ்க்ைக

1ஒருவனும்பன்ெதாடராமல்இருந்தும்துன்மார்க்கர்கள்ஓடிப்ேபாக றார்கள்;
நீத மான்கேளா சங்கத்ைதப்ேபாலைதரியமாகஇருக்க றார்கள்.
2ேதசத்தன்பாவத்தனால்அதன்அதகாரிகள்அேநகராகஇருக்க றார்கள்;
புத்தயும்அறவுமுள்ளமனிதனாேலாஅதன்நற்சீர் நீடித்தருக்கும்.
3ஏைழகைளஒடுக்குகறதரித்த ரன்
உணவு வைளயாதபடி ெவள்ளமாக அடித்துக்ெகாண்டுேபாக ற மைழையப்ேபால

இருக்க றான்.
4ேவதப்ப ரமாணத்ைதவ ட்டுவலகுகறவர்கள்
துன்மார்க்கர்கைளப்புகழுகறார்கள்;
ேவதப்ப ரமாணத்ைதக் ைகக்ெகாள்ளுகறவர்கேளா அவர்கேளாடு

ேபாராடுக றார்கள்.
5துன்மார்க்கர்கள்நயாயத்ைதஅறயார்கள்;
ெயேகாவாைவேதடுக றவர்கேளாஅைனத்ைதயும்அறவார்கள்.
6இருவழிகளில் நடக்க றவன்ெசல்வந்தனாகஇருந்தாலும்,
ேநர்ைமயாக நடக்க ற தரித்த ரன்அவைனவட ச றப்பானவன்.
7ேவதப்ப ரமாணத்ைதக்ைகக்ெகாள்ளுகறவன்வேவகமுள்ளமகன்;
உணவுப்ப ரியர்களுக்குத் ேதாழனாகஇருக்க றவேனா
தன்னுைடயதகப்பைனஅவமானப்படுத்துகறான்.
8 அநயாய வட்டியனாலும் ஆதாயத்தனாலும் தன்னுைடய ெசாத்ைதப்

ெபருகச்ெசய்க றவன்,
தரித்த ரர்கள்ேமல்இரங்குகறவனுக்காகஅைதச் ேசகரிக்க றான்.
9ேவதத்ைதக் ேகட்காதபடி தன்னுைடயெசவையவலக்குகறவனுைடய
ெஜபமும்அருவருப்பானது.
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10உத்தமர்கைளேமாசப்படுத்த ,
ெபால்லாதவழிய ேலநடத்துகறவன்தான்ெவட்டினகுழியல்தாேனவழுவான்;
உத்தமர்கேளா நன்ைமையச்சுதந்தரிப்பார்கள்.
11ெசல்வந்தன்தன்னுைடயபார்ைவக்குஞானவான்;
புத்தயுள்ளதரித்த ரேனாஅவைனப்பரிேசாத க்க றான்.
12நீத மான்கள்களிகூரும்ேபாதுமகா ெகாண்டாட்டம்உண்டாகும்;
துன்மார்க்கர்கள்எழும்பும்ேபாேதா மனிதர்கள்மைறந்துெகாள்க றார்கள்.
13தன்னுைடயபாவங்கைளமைறக்க றவன்வாழ்வைடயமாட்டான்;
அைவகைளஅறக்ைகெசய்துவ ட்டுவடுகறவேனாஇரக்கம்ெபறுவான்.
14எப்ெபாழுதும்பயந்தருக்க றவன்பாக்கயவான்;
தன்இருதயத்ைதக்கடினப்படுத்துகறவேனா தீங்கல்வழுவான்.
15ஏைழமக்கைளஆளும்துன்மார்க்கஅத காரி
ெகர்ச்ச க்கும் சங்கத்த ற்கும்அைலந்துத ரிக ற கரடிக்கும்ஒப்பாகஇருக்க றான்.
16தைலவன்புத்தயீனனாகஇருந்தால்அவன்ெசய்யும்இடுக்கண்மிகுத ;
ெபாருளாைசையெவறுக்கறவன்தீர்க்காயுைசப்ெபறுவான்.
17இரத்தப்பழிக்காகஒடுக்கப்பட்டவன்குழியல்ஒளியஓடிவந்தால்,
அவைனஆதரிக்கேவண்டாம்.
18உத்தமனாக நடக்க றவன்இரட்ச க்கப்படுவான்;
மாறுபாடானஇருவழியல்நடக்க றவேனாஅவற்றல்ஒன்ற ேலவழுவான்.
19தன்னுைடயநலத்ைதப் பய ரிடுக றவன்உணவால்தருப்தயாவான்;
வீணர்கைளப்பன்பற்றுகறவேனாவறுைமயால்நைறந்தருப்பான்.
20உண்ைமயுள்ளமனிதன்பரிபூரணஆசீர்வாதங்கைளப்ெபறுவான்;
ெசல்வந்தனாக றதற்குஅவசரப்படுக றவேனாஆக்கைனக்குத்தப்பமாட்டான்.
21பாரபட்சம் நல்லதல்ல,
பாரபட்சமுள்ளவன்ஒருதுண்டுஅப்பத்த ற்காகஅநயாயம்ெசய்வான்.
22ெபாறாைமக்காரன்ெசல்வனாக றதற்குப் பதறுகறான்,
வறுைமதனக்குவருெமன்றுஅறயாமல்இருக்கறான்.
23தன்னுைடயநாவனால்முகஸ்துத ேபசுக றவைனவட,
கடிந்துெகாள்ளுகறவன்முடிவல்அங்கீகாரம்ெபறுவான்.
24தன்னுைடயதகப்பைனயும்தன்னுைடயதாையயும்ெகாள்ைளய ட்டு,
அதுதுேராகமல்லஎன்பவன்பாழாக்குக றமனிதனுக்குத் ேதாழன்.
25ெபருெநஞ்சன்வழக்ைகஉண்டாக்குகறான்;
ெயேகாவாைவநம்புக றவேனாெசழிப்பான்.
26தன்னுைடயஇருதயத்ைதநம்புக றவன்மூடன்;
ஞானமாக நடக்க றவேனாஇரட்ச க்கப்படுவான்.
27தரித்த ரர்களுக்குக்ெகாடுப்பவன்தாழ்ச்ச யைடயமாட்டான்;
தன்னுைடய கண்கைள ஏைழகளுக்கு வலக்குகறவனுக்ேகா அேநக சாபங்கள்

வரும்.
28துன்மார்க்கர்கள்எழும்பும்ேபாதுமனிதர்கள்மைறந்துெகாள்க றார்கள்;
அவர்கள்அழியும்ேபாேதா நீத மான்கள்ெபருகுகறார்கள்.

அத்த யாயம் 29
ஞானத்தன்ேபாதைன

1அடிக்கடி கடிந்துெகாள்ளப்பட்டும்தன்னுைடயப டரிையக்கடினப்படுத்துகறவன்
உதவயன்ற த டீெரன்றுநாசமைடவான்.
2நீத மான்கள்ெபருகனால்மக்கள்மகழுவார்கள்;
துன்மார்க்கர்கள்ஆளும்ேபாேதா மக்கள்தவ ப்பார்கள்.
3ஞானத்தல்ப ரியப்படுக றவன்தன்னுைடயதகப்பைன
சந்ேதாஷப்படுத்துகறான்; ேவச கேளாடு ெதாடர்புள்ளவேனா ெசாத்ைத

அழிக்க றான்.
4நயாயத்தனால் ராஜா ேதசத்ைதநைலநறுத்துகறான்;
லஞ்சப்ப ரியேனாஅைதக்தைலகீழாக்குக றான்.
5ப றைனமுகஸ்துத ெசய்க றவன்,
அவனுைடயகால்களுக்குவைலையவ ரிக்க றான்.
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6துன்மார்க்கனுைடயதுேராகத்த ேலகண்ணிஇருக்க றது;
நீத மாேனா பாடி மகழுகறான்.
7நீத மான்ஏைழகளின்நயாயத்ைதக்கவனித்துஅறகறான்;
துன்மார்க்கேனாஅைதஅறயவரும்பமாட்டான்.
8பரியாசக்காரர்கள்பட்டணத்தல்தீக்ெகாளுத்தவடுகறார்கள்;
ஞானிகேளா ேகாபத்ைதவலக்குகறார்கள்.
9ஞானிமூடனுடன்வழக்காடும்ேபாது,
ேகாபப்பட்டாலும் ச ரித்தாலும்அைமதயல்ைல.
10இரத்தப்ப ரியர்கள்உத்தமைனப்பைகக்க றார்கள்;
ெசம்ைமயானவர்கேளாஅவனுைடயஉயைரக்காப்பாற்றுகறார்கள்.
11மூடன்தன்னுைடயஉள்ளத்ைதெயல்லாம்ெவளிப்படுத்துகறான்;
ஞானிேயாஅைதப் பன்னுக்குஅடக்கைவக்க றான்.
12அதபதயானவன்ெபாய்களுக்குச்ெசவெகாடுத்தால்,
அவனுைடயஅலுவலர்கள்எல்ேலாரும்துன்மார்க்கர்களாவார்கள்.
13தரித்த ரனும்ெகாடுைமக்காரனும்ஒருவைரெயாருவர் சந்த க்க றார்கள்;
அந்தஇருவருைடயகண்களுக்கும்ெயேகாவா ெவளிச்சம்ெகாடுக்க றார்.
14ஏைழகளுைடயநயாயத்ைதஉண்ைமயாகவ சாரிக்க ற ராஜாவன்சங்காசனம்
என்றும்நைலெபற்றருக்கும்.
15ப ரம்பும் கடிந்துெகாள்ளுதலும்ஞானத்ைதக்ெகாடுக்கும்;
தன்னுைடயஇஷ்டத்த ற்குவ டப்பட்ட பள்ைளேயா
தன்னுைடயதாய்க்குெவட்கத்ைதஉண்டாக்குகறான்.
16துன்மார்க்கர்கள்ெபருகனால்பாவமும்ெபருகும்;
நீத மான்கேளாஅவர்கள்வழுவைதக்காண்பார்கள்.
17உன்னுைடயமகைனதண்டி,அவன்உனக்குஆறுதல்ெசய்வான்,
உன்னுைடயஆத்துமாவற்குஆனந்தத்ைதயும்உண்டாக்குவான்.
18தீர்க்கதரிசனமில்லாதஇடத்தல்மக்கள்சீர்ெகட்டுப்ேபாவார்கள்;
ேவதத்ைதக்காக்க றவேனா பாக்கயவான்.
19அடிைமயானவன்வார்த்ைதகளினாேலஅடங்கமாட்டான்;
அைவகைளஅவன்அறந்தாலும்உத்த ரவுெகாடுக்கமாட்டான்.
20தன்னுைடயவார்த்ைதகளில் பதறுகறமனிதைனக்கண்டால்,
அவைனநம்புவைதவ டமூடைனநம்பலாம்.
21 ஒருவன் தன்னுைடய அடிைமையச் சறு வயதுமுதல் அவனது இஷ்டப்படி

வளர்த்தால்,
முடிவ ேலஅவன்தன்ைனமகனாகஉரிைமபாராட்டுவான்.
22ேகாபக்காரன்வழக்ைகஉண்டாக்குகறான்;
கடுங்ேகாப ெபரும்பாதகன்.
23மனிதனுைடயஅகந்ைதஅவைனத்தாழ்த்தும்;
மனத்தாழ்ைமயுள்ளவேனாமத ப்பைடவான்.
24 தருடேனாடு பங்க ட்டுக்ெகாள்ளுகறவன் தன்னுைடய ஆத்துமாைவப்

பைகக்க றான்;
சாபத்ைதஅவன்ேகட்டாலும்காரியத்ைதெவளிப்படுத்தமாட்டான்.
25மனிதனுக்குப்பயப்படும் பயம்கண்ணிையவருவக்கும்;
ெயேகாவாைவநம்புக றவேனா
உயர்ந்தஅைடக்கலத்த ேலைவக்கப்படுவான்.
26ஆளுைகெசய்க றவனுைடயமுகதரிசனத்ைதத் ேதடுக றவர்கள்அேநகர்;
ஆனாலும்அவனவனுைடயநயாயம்ெயேகாவாவாேலதீரும்.
27நீத மானுக்குஅநயாயக்காரன்அருவருப்பானவன்;
சன்மார்க்கனும்துன்மார்க்கனுக்குஅருவருப்பானவன்.

அத்த யாயம் 30
ஆகூரின்நீத ெமாழிகள்

1யாக்ேகயன்மகனாகயஆகூர்என்னும்ஆண்மகன்ஈத்த ேயலுக்குவசனித்து,
ஈத்த ேயலுக்கும்ஊகாலுக்கும்ெசான்னஉபேதசவாக்கயங்கள்:
2மனிதர்கள்எல்ேலாைரயும்வ ட நான்மூடன்;
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மனிதர்களுக்ேகற்ற புத்த எனக்குஇல்ைல.
3நான்ஞானத்ைதக்கற்கவும்இல்ைல,
பரிசுத்தரின்அறைவஅறந்துெகாள்ளவும்இல்ைல.
4வானத்தற்குஏற இறங்கனவர்யார்?
காற்ைறத்தமதுைகப்ப டிகளில்அடக்கனவர்யார்?
தண்ணீர்கைளதுணிய ேலகட்டினவர்யார்?
பூமியன்எல்ைலகைளெயல்லாம் நறுவயவர்யார்?
அவருைடயெபயர் என்ன?
அவருைடயமகனுைடயெபயர்
என்ன? அைதஅறவாேயா?
5ேதவனுைடயவசனெமல்லாம் புடமிடப்பட்டைவகள்;
தம்ைமஅண்டிக்ெகாள்க றவர்களுக்குஅவர் ேகடகமானவர்.
6அவருைடயவசனங்கேளாடுஒன்ைறயும்கூட்டாேத,
கூட்டினால்அவர்உன்ைனக்கடிந்துெகாள்வார்,
நீெபாய்யனாவாய்.
7இரண்டுமனுஉம்மிடத்தல் ேகட்க ேறன்;
நான்மரணமைடயும்வைரக்கும்அைவகைளஎனக்குமறுக்காமல்தாரும்.
8மாையையயும்ெபாய்வசனிப்ைபயும்எனக்குத்தூரப்படுத்தும்;
தரித்த ரத்ைதயும்ெசல்வத்ைதயும்எனக்குக்ெகாடுக்காமல்இருப்பீராக.
9 நான் பரிபூரணம் அைடக றதனால் மறுதலித்து, ெயேகாவா யார் என்று

ெசால்லாதபடிக்கும்;
தரித்த ரமைடக றதனால் தருடி, என்னுைடய ேதவனுைடய நாமத்ைத வீணாக

ெகடுக்காதபடிக்கும்,
என்னுைடயபடிையஎனக்குஅளந்துஎனக்குஉணவளியும்.
10எஜமானிடத்தல்அவனுைடயேவைலக்காரன்ேமல்குற்றம்சுமத்தாேத;
அவன்உன்ைனச்சப ப்பான்,
நீகுற்றவாளியாகக் காணப்படுவாய்.
11தங்களுைடயதகப்பைனச் சப த்தும்,
தங்களுைடயதாையஆசீர்வத க்காமலும்இருக்கற சந்ததயாரும்உண்டு.
12தாங்கள்அழுக்குநீங்ககழுவப்படாமல்இருந்தும்,
தங்களுைடயபார்ைவக்குச்சுத்தமாகத் ேதான்றுகற சந்ததயாரும்உண்டு.
13ேவெறாருசந்ததயாரும்உண்டு;அவர்களுைடயகண்கள்எத்தைனேமட்டிைமயும்

அவர்களுைடயஇைமகள்எத்தைனெபருைமயுமானைவகள்.
14ேதசத்தல் சறுைமயானவர்கைளயும்மனிதர்களில் எளிைமயானவர்கைளயும்
சாப்படுவதற்கு வாளுக்கு ஒப்பான பற்கைளயும் கத்த களுக்கு ஒப்பான

கைடவாய்ப்பற்கைளயும்உைடய சந்ததயாரும்உண்டு.
15ெகாடு,ெகாடு, என்கறஇரண்டுமகள்கள்அட்ைடக்குஉண்டு.
தருப்த அைடயாதமூன்றுஉண்டு, ேபாதும்என்றுெசால்லாத நான்கும்உண்டு.
16அைவயாவன: பாதாளமும்,மலட்டுக்கர்ப்பமும்,
தண்ணீரால்தருப்தயைடயாத நலமும், ேபாதுெமன்றுெசால்லாதெநருப்புேம.
17தகப்பைனப்பரியாசம்ெசய்து,
தாயன்கட்டைளையஅசட்ைடெசய்க றகண்ைணநதயன்காகங்கள்படுங்கும்,
கழுகன்குஞ்சுகள்சாப்படும்.
18எனக்குமிகவும்ஆச்சரியமானைவகள்மூன்றுஉண்டு,
என்னுைடயபுத்த க்குஎட்டாதைவகள்நான்கும்உண்டு.
19அைவயாவன: ஆகாயத்தல்கழுகனுைடயவழியும்,
கன்மைலயன்ேமல்பாம்பனுைடயவழியும், நடுக்கடலில்கப்பலினுைடயவழியும்,
ஒருகன்னிைகையநாடியமனிதனுைடயவழியுேம.
20அப்படிேயவ பசார ெபண்ணுைடயவழியும்இருக்க றது;
அவள்சாப்ப ட்டு, தன்னுைடயவாையத்துைடத்து;
நான்ஒருபாவமும்ெசய்யவல்ைலஎன்பாள்.
21மூன்றனால்பூமி சஞ்சலப்படுக றது,
நான்ைகயும்அதுதாங்கமுடியாது.
22அரசாளுகறஅடிைமக்காகவும்,
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உணவால்தருப்தயானமூடனுக்காகவும்,
23 பைகக்கப்படக்கூடியவளாக இருந்தும், கணவனுக்கு வாழ்க்ைகப்பட்ட

ெபண்ணுக்காகவும்,
தன்னுைடய எஜமானிக்குப் பதலாக மைனவயாகும் அடிைமப்

ெபண்ணுக்காகவுேம.
24பூமியல் ச றயைவகளாகஇருந்தும்,
மகாஞானமுள்ளைவகள்நான்குஉண்டு.
25அைவயாவன: ச றயஉய ரினமாகஇருந்தும்,
ேகாைடக்காலத்த ேலதங்களுைடயஉணைவச் சம்பாத க்க ற எறும்பும்,
26ெபலமில்லாதஉய ரினமாகஇருந்தும்,
தங்களுைடயவீட்ைடக் கன்மைலய ேல ேதாண்டிைவக்கும்குழிமுயல்களும்,
27ராஜாஇல்லாமல்இருந்தும்,
கூட்டம்கூட்டமாகப் புறப்படுக றெவட்டுக்களிகளும்,
28தன்னுைடயைககளினால்வைலையப்பன்னி,
அரசர்கள்அரண்மைனகளில்இருக்க ற சலந்த ப்பூச்ச யுேம.
29வேநாதமாகஅடிைவத்துநடக்க றைவகள்மூன்றுஉண்டு;
வேநாத நைடயுள்ளைவகள்நான்கும்உண்டு.
30 அைவயாவன: மிருகங்களில் ெபலமுள்ளதும் ஒன்றுக்கும்

பன்வாங்காததுமாகய சங்கமும்,
31ெபருைமயாய்நடக்க ற ேசவலும்*,ெவள்ளாட்டுக்கடாவும்,
ஒருவரும்எத ர்க்கமுடியாத ராஜாவுேம.
32நீ ேமட்டிைமயானதனால்ைபத்த மாக நடந்து,
துர்ச்ச ந்தைனயுள்ளவனாகஇருந்தால்,ைகயனால்வாையமூடு.
33பாைலக்கைடதல்ெவண்ைணையப்ப றப்ப க்கும்;
மூக்ைகப் பைசதல்இரத்தத்ைதப் ப றப்ப க்கும்;
அப்படிேய ேகாபத்ைதக்கண்டிவடுதல்சண்ைடையப்ப றப்ப க்கும்.

அத்த யாயம் 31
ேலமுேவலிற்குெசால்லப்பட்டவசனங்கள்

1ராஜாவாகய ேலமுேவலின்வசனங்கள்;
அவனுைடயதாய்அவனுக்குப் ேபாத த்தஉபேதசம்:
2என்மகேன, என்னுைடயகர்ப்பத்தன்மகேன,
என்னுைடயெபாருத்தைனகளின்மகேன,
3ெபண்களுக்குஉன்னுைடயெபலைனயும்
ராஜாக்கைளக் ெகடுக்கும் காரியங்களுக்கு உன்னுைடய வழிகைளயும்

ெகாடுக்காேத.
4த ராட்ைசரசம்குடிப்பது ராஜாக்களுக்குத்தகுதயல்ல;
ேலமுேவேல,அதுராஜாக்களுக்குத்தகுதயல்ல;
மதுபானம்ப ரபுக்களுக்குத்தகுதயல்ல.
5மதுபானம்குடித்தால்அவர்களுைடயநயாயப்ப ரமாணத்ைதமறந்து,
சறுைமப்படுக றவர்களுைடயநயாயத்ைதயும்புரட்டுவார்கள்.
6 மடிந்துேபாக றவனுக்கு மதுபானத்ைதயும், மனங்கசந்தவர்களுக்குத்

த ராட்ைசரசத்ைதயும்ெகாடுங்கள்;
7அவன்குடித்துத்தன்னுைடயகுைறைவமறந்து,
தன்னுைடயவருத்தத்ைதஅப்புறம் நைனக்காமல்இருக்கட்டும்.
8ஊைமயனுக்காகவும்த க்கற்றவர்கள்எல்ேலாருைடயநயாயத்த ற்காகவும்
உன்னுைடயவாையத்த ற.
9உன்னுைடயவாையத்த றந்து, நீதயாக நயாயம்தீர்த்து,
சறுைமயும்எளிைமயுமானவனுக்குநயாயம்ெசய்.
10குணசாலியானெபண்ைணக்கண்டுபடிப்பவன்யார்?
அவளுைடயவைலமுத்துக்கைளவ டஉயர்ந்தது.
11அவளுைடயகணவனுைடயஇருதயம்அவைளநம்பும்;

* அத்த யாயம் 30:31 30:31 ேபார்க்குதைர
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அவனுைடயெசல்வம்குைறயாது.
12அவள்உய ேராடிருக்க ற நாட்கெளல்லாம்அவனுக்குத்தீைமையஅல்ல,
நன்ைமையேயெசய்க றாள்.
13ஆட்டுேராமத்ைதயும் சணைலயும்ேதடி,
தன்னுைடயைககளினால்உற்சாகத்ேதாடு ேவைலெசய்க றாள்.
14அவள்வயாபாரக் கப்பல்கைளப்ேபாலஇருக்க றாள்;
தூரத்தலிருந்துதன்னுைடயஉணைவக்ெகாண்டுவருகறாள்.
15இருட்ேடாடு எழுந்துதன்னுைடயவீட்டாருக்குஉணவுெகாடுத்து,
தன்னுைடயேவைலக்காரிகளுக்குப்படியளக்க றாள்.
16ஒருவயைலவசாரித்துஅைதவாங்குகறாள்;
தன்னுைடய ைககளின் சம்பாத்தயத்தனால் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத

நாட்டுக றாள்.
17தன்ைனெபலத்தால்இைடக்கட்டிக்ெகாண்டு,
தன்னுைடயைககைளப்பலப்படுத்துகறாள்.
18தன்னுைடயவயாபாரம் பயனுள்ளெதன்றுஅறந்தருக்க றாள்;
இரவ ேலஅவளுைடயவளக்குஅைணயாமல்இருக்கும்.
19தன்னுைடயைககைளஇராட்டினத்தல்ைவக்கறாள்;
அவளுைடயவ ரல்கள்கதைரப் ப டிக்கும்.
20சறுைமயானவர்களுக்குத்தன்னுைடயைகையத்த றந்து,
ஏைழகளுக்குத்தன்னுைடயகரங்கைளநீட்டுக றாள்.
21தன்னுைடயவீட்டார்அைனவருக்கும்கம்பளிஆைடஇருக்க றபடியால்,
தன்னுைடயவீட்டாரினிமித்தம்குளிருக்குப் பயப்படமாட்டாள்.
22இரத்தனக்கம்பளங்கைளத்தனக்குஉண்டாக்குகறாள்;
ெமல்லியபுடைவயும்இரத்தாம்பரமும்அவளுைடயஆைட.
23 அவளுைடய கணவன் ேதசத்தன் மூப்பர்கேளாடு நீத மன்றங்களில்

உட்கார்ந்தருக்கும்ேபாது
ெபயர்ெபற்றவனாகஇருக்க றான்.
24ெமல்லியபுடைவகைளஉண்டாக்க வற்க றாள்;
கச்ைசகைளவர்த்தகரிடத்தல்ஒப்புவக்க றாள்.
25அவளுைடயஉைடபலமும்அலங்காரமுமாகஇருக்க றது;
வருங்காலத்ைதப் பற்றயும்மகழுகறாள்.
26தன்னுைடயவாையஞானம்வளங்கத்த றக்க றாள்;
தையயுள்ளேபாதகம்அவளுைடயநாவன்ேமல்இருக்கறது.
27அவள்ேசாம்பலின்அப்பத்ைத சாப்ப டாமல்,
தன்னுைடய வீட்டுக்காரியம் எப்படி நடக்க றது என்று கண்ேணாக்கமாக

இருக்க றாள்.
28அவளுைடயபள்ைளகள்எழும்ப ,
அவைளபாக்கயவத என்கறார்கள்;
அவளுைடயகணவன்அவைளப்பார்த்து:
29அேநகம்ெபண்கள்குணசாலிகளாகஇருந்ததுஉண்டு;
நீேயாஅவர்கள்எல்ேலாைரயும்வ ட ேமலானவள்என்றுஅவைளப்புகழுகறான்.
30ெசளந்தரியம்வஞ்சைனயுள்ளது,அழகும்வீண்,
ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுக றெபண்ேணபுகழப்படுவாள்.
31அவளுைடயைககளின்பலைனஅவளுக்குக்ெகாடுங்கள்;
அவளுைடயெசயல்கள்வாசல்களில்அவைளப்புகழ்வதாக.
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ப ரசங்க
ஆச ரியர்

இந்த புத்தகம் ேநராக ஆச ரியைரக் குற ப்ப டவல்ைல. தன்ைன ப ரசங்க
என்று 1:1 ல் அறமுகப்படுத்த க் ெகாள்க றார். தன்ைன தாவீதன் குமாரனான
எருசேலமின் இராஜாவாகய ப ரசங்க என்று ெசால்லுகறான். எனக்கு
முன் எருசேலமிலிருந்த எல்லாைரப் பார்க்கலும் ஞானமைடந்து அேனக
நீத ெமாழிகைள ேசர்த்ேதன் என்கறான் (ப ரசங்க 1:1, 16; 12:9). இஸ்ரேவைல
ஆட்ச ெசய்ய தாவீதுக்கு பறகு சங்காசனத்தல் சாேலாேமான் உட்கார்ந்தான்.
(1:12) சாேலாேமான்தான்ஆச ரியர் என்றுசலகாரியங்கள்இந்த புத்தகம்ஆதாரம்
தருக றது. சாேலாேமான் மரணத்தற்கு பறகு சல பகுத கள் ேவறு சலரால்
எழுதப்பட்டிருக்கலாம் என்றுகருதப்படுக றது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயகமு. 940 க்கும் 931 க்கும். இைடயல்எழுதப்பட்டது.
இந்தபுத்தகம் சாேலாேமானின்கைடச நாட்களில், எருசேலமில் எழுதப்பட்டது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

இஸ்ரேவல்மக்களுக்கும், ேவதம்வாச க்க றஅைனவருக்கும்எழுதப்பட்டது.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்

இந்த புத்தகம் ஒரு சரியான எச்சரிப்ைப நமக்கு தருகறது. ேநாக்கமில்லாமல்,
ேதவபயமில்லாமல் வாழ்வது, மாையையயும், காற்ைற பன்ெதாடர்வதுேபால்
இருக்க றது. நாம் இன்பத்ைத, பணத்ைத, ஞானத்ைத, புதய காரியங்கைள
ஆராய்வதல், வாழ்ந்தாலும், நம்முைடய வாழ்க்ைகக்கு ஒரு முடிவு உண்டு.
கைடச யல்நாம்மாையயல்வாழ்ந்ேதாம்என்றுஎண்ணேமநமக்குேதான்றுகறது.
நாம் ேதவனுக்குவாழும்ேபாதுதான்,வாழ்க்ைகஅர்த்தமுள்ளதாக றது.

ைமயக்கருத்து
ேதவைனத்தவ ர எல்லாம்மாையேய.

ெபாருளடக்கம்
1.முன்னுைர— 1:1-11
2. வாழ்க்ைகயன்பலபாகங்களும்மாையதான்— 1:12-5:7
3 ேதவனுக்குபயந்துநடக்கேவண்டும். — 5:8-12:8
4 காரியத்தன்முடிவு— 12:9-14

எல்லாம்மாைய
1 தாவீதன் மகனும் எருசேலமின் அரசாண்ட ராஜாவுமாகய ப ரசங்கயன்

வார்த்ைதகள். 2 “மாைய,மாைய,எல்லாம்மாையஎன்று”ப ரசங்க ெசால்லுகறான்.
3 சூரியனுக்குக் கீேழ* மனிதன் படுகற எல்லாப் பாடுகளினாலும் அவனுக்குப்
பலன் என்ன? 4 ஒரு சந்தத ேபாக றது, மறு சந்தத வருகறது; பூமிேயா
என்ைறக்கும் நைலத்தருக்க றது. 5 சூரியன் உதக்க றது, சூரியன் மைறகறது;
தான் உதத்த இடத்த ற்ேக அது தரும்பவும் வைரக றது. 6 காற்று ெதற்ேக ேபாய்,
வடக்ேகயும்சுற்ற , சுழன்று சுழன்றுஅடித்து, தான் சுற்றனஇடத்துக்ேக தரும்பவும்
வரும். 7 எல்லா நத களும் கடலிேல ஓடி வழுந்தும் கடல் ந ரம்பாது; தாங்கள்
ேதான்றய இடத்த ற்ேக நத கள் மறுபடியும் தரும்பும். 8 எல்லாம் வருத்தத்தனால்
நைறந்தருக்க றது; அது மனிதர்களால் ெசால்லமுடியாது; காண்கறதனால்
கண் தருப்தயாவதல்ைல, ேகட்க றதனால் ெசவ ந ரப்பப்படுக றதுமில்ைல.
9 முன்பு இருந்தேத இனிேமலும் இருக்கும்; முன்பு ெசய்யப்பட்டேத பன்னும்
ெசய்யப்படும்; சூரியனுக்குக் கீேழ புதயது ஒன்றுமில்ைல. 10 இைதப் பார்,
இது புதயது என்று ெசால்லப்படத்தக்க காரியம் ஒன்றுண்ேடா? அது நமக்கு
முன்னுள்ள ஆரம்பகாலங்களிலும் இருந்தேத. 11 முன்பு இருந்தைவகைளப்பற்ற
ஞாபகம் இல்ைல; அப்படிேய பன்வரும் காரியங்கைளப்பற்றயும் இனி ேமலும்
இருப்பவர்களுக்குஞாபகம்இருக்காது.

* அத்த யாயம் 1:3 1:3உலகத்தல்
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ஞானமும்மாையேய
12 ப ரசங்கயாகய நான் எருசேலமில் இஸ்ரேவலர்களுக்கு ராஜாவாக

இருந்ேதன். 13 வானத்தன்கீழ் நடப்பைதெயல்லாம் ஞானமாக வ சாரித்து
ஆராய்ச்ச ெசய்க றதற்கு என்னுைடய உள்ளத்தல் தீர்மானம்ெசய்ேதன்;
மனுமக்கள் இந்தக் கடுந்ெதால்ைலயல் அடிபடும்படி ேதவன் அைத
அவர்களுக்கு நயமித்தருக்க றார். 14 சூரியனுக்குக் கீேழ ெசய்யப்படுக ற
காரியங்கைளெயல்லாம் கவனித்துப் பார்த்ேதன்; இேதா, எல்லாம் மாையயும்,
காற்ைற ப டிக்க றைதப் ேபால்†இருக்கறது. 15 ேகாணலானைத ேநராக்கமுடியாது;
குைறவானைத எண்ணமுடியாது. 16 “இேதா, நான் ெபரியவனாக இருந்து,
எனக்குமுன்பு எருசேலமிலிருந்த எல்ேலாைரயும்வ ட ஞானமைடந்து ேதற ேனன்;
என்னுைடயமனம்மிகுந்தஞானத்ைதயும்அறைவயும்கண்டற ந்தது,” என்றுநான்
என்னுைடய உள்ளத்த ேல ெசால்லிக்ெகாண்ேடன். 17ஞானத்ைத அறகறதற்கும்,
ைபத்தயத்ைதயும்மதயீனத்ைதயும்அறகறதற்கும்,நான்என்னுைடயஉள்ளத்தல்
தீர்மானம்ெசய்ேதன்;இதுவும்மனதற்குக்கலக்கமாகஇருக்க றெதன்றுகண்ேடன்.
18அதகஞானத்த ேலஅத க சலிப்புஉண்டு;
அறவுெபருத்தவன்ேநாய்ெபருத்தவன்.

அத்த யாயம் 2
இன்பமும்மாையேய

1 நான் என்னுைடய உள்ளத்த ேல ெசால்லிக்ெகாண்டது என்னெவன்றால்:
வா, இப்ெபாழுது உன்ைனச் சந்ேதாஷத்தனாேல ேசாத த்துப்பார்ப்ேபன்,
இன்பத்ைத அனுபவ என்ேறன்; இேதா, இதுவும் மாையயாக இருந்தது.
2ச ரிப்ைபக்குற த்து,அதுைபத்தயம்என்றும்,சந்ேதாஷத்ைதக்குற த்து,அதுஎன்ன
ெசய்யும்? என்றும் ெசான்ேனன். 3 வானத்தன்கீழ் மனுமக்கள் உய ேராடிருக்கும்
நாட்கெளல்லாம் ெபற்று அனுபவக்கத்தக்கது இன்னெதன்று அறயும்வைர,
என்னுைடய இருதயத்ைத ஞானத்தால் ேதற்ற க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத, நான்
என்னுைடய உடைல மதுபானத்தால் சீராட்டிக்ெகாண்டிருக்கவும், மதயீனத்ைதப்
பற்ற க்ெகாண்டிருக்கவும் என்னுைடய உள்ளத்தல் வைகேதடிேனன். 4 நான்
ெபரிய ேவைலகைளச் ெசய்ேதன்; எனக்காக வீடுகைளக் கட்டிேனன்,
த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள உண்டாக்க ேனன். 5 எனக்காகத் ேதாட்டங்கைளயும்
சங்காரவனங்கைளயும் உண்டாக்க , அைவகளில் எல்லாவைகக்
கனிமரங்கைளயும் உண்டாக்க ேனன். 6 மரங்கள் பய ராகும் ேதாப்ப ற்கு
நீர்ப்பாய்ச்சுவதற்குக் குளங்கைள உண்டாக்க ேனன். 7 ேவைலக்காரர்கைளயும்
ேவைலக்காரிகைளயும் சம்பாத த்ேதன்; வீட்டிலும் ேவைலக்காரர்கள் ப றந்தார்கள்;
எனக்குமுன்பு எருசேலமிலிருந்த எல்ேலாைரயும்வ ட ஆடுமாடு முதலான
த ரண்ட ெசாத்துகள் எனக்கு இருந்தது. 8 ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும்,
ராஜெபாக்கஷங்கைளயும் மாகாணங்களிலுள்ள ெபாருள்கைளயும் ேசகரித்ேதன்;
சங்கீதக்காரர்கைளயும் சங்கீதக்காரிகைளயும், மனுமக்களுக்கு இன்பமான
பலவத* சம்பாத த்ேதன். 9 எனக்குமுன்பு எருசேலமிலிருந்த எல்ேலாைரயும்வ ட
நான் ெபரியவனும் ெசல்வம் நைறந்தவனுமாேனன்; என்னுைடய ஞானமும்
என்ேனாடுகூட இருந்தது. 10 என்னுைடய கண்கள் வரும்பய ஒன்ைறயும்
நான் அைவகளுக்குத் தைட ெசய்யவல்ைல; என்னுைடய இருதயத்த ற்கு
ஒரு சந்ேதாஷத்ைதயும் நான் ேவண்டாெமன்று வலக்கவல்ைல; நான் ெசய்த
முயற்ச களிெலல்லாம் என்னுைடய மனம் மக ழ்ச்ச ெகாண்டிருந்தது; இதுேவ
என்னுைடயப ரயாசங்கள்எல்லாவற்றனாலும்எனக்குவந்தபலன். 11என்னுைடய
ைககள் ெசய்த எல்லா ேவைலகைளயும், நான் பட்ட எல்லாப் ப ரயாசத்ைதயும்
கண்ேணாக்க ப் பார்த்ேதன்; இேதா, எல்லாம் மாையயும், மனதற்கு கலக்கமாகவும்
இருந்தது;சூரியனுக்குக்கீேழ பலன்ஒன்றுமில்ைல.

ஞானமும்மதயீனமும்மாைய
12 பன்பு நான், ஞானமானது என்ன என்றும், ைபத்தயமும் மதயீனமும் என்ன

என்றும்பார்த்துஅறயும்படிதரும்ப ேனன்; ராஜாவுக்குப்பன்வரும்மனிதன்என்ன

† அத்த யாயம் 1:14 1:14 காற்ைற சாப்படுவைதப் ேபால் * அத்த யாயம் 2:8 2:8 ஸ்த ரிகைளயும்/
வாத்தயங்கைளயும்
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ெசய்யமுடியும்? ெசய்தைதேய ெசய்வான். 13 இருைளவட ெவளிச்சம் எவ்வளவு
உத்தமேமா, அவ்வளவாக மதயீனத்ைதவ ட ஞானம் உத்தமெமன்று கண்ேடன்.
14 ஞானியன் கண்கள் அவனுைடய முகத்த ேல இருக்க றது; மூடேனா இருளிேல
நடக்க றான்; ஆகலும் அவர்கெளல்ேலாருக்கும் ஒேர வ தமாக நடக்க றது என்று
கண்ேடன். 15 மூடனுக்கு நடக்க றதுேபால எனக்கும் நடக்க றேத; அப்படியருக்க
நான் அதக ஞானமைடந்ததனால் பயெனன்ன என்று ச ந்த த்ேதன்; இதுவும்
மாைய என்று என்னுைடய உள்ளத்தல் நைனத்ேதன். 16 மூடன் என்றாலும்
ஞானிெயன்றாலும் என்ைறக்கும் நைனவல் இருப்பதல்ைல; இப்ெபாழுது
இருக்கறெதல்லாம் வருங்காலத்தல் மறக்கப்பட்டுப்ேபாகும்; மூடன் எப்படி
சாக றாேனாஅப்படிேயஞானியும் சாக றான்.

ப ரயாசமும்மாையேய
17 ஆைகயால் இந்த ஜீவைன ெவறுத்ேதன்; சூரியனுக்குக்கீேழ ெசய்யப்படும்

ெசயல்கெளல்லாம் எனக்கு வருத்தமாக இருந்தது; எல்லாம் மாையயும்,
மனதற்கு கலக்கமாகவும் இருக்க றது. 18 சூரியனுக்குக்கீேழ நான் பட்ட
ப ரயாசத்ைதெயல்லாம் ெவறுத்ேதன்; எனக்குப் பன்வரப்ேபாக றவனுக்கு அைத
நான் ைவத்துப்ேபாகேவண்டியதாகுேம. 19 அவன் புத்த மானாக இருப்பாேனா,
மூடனாக இருப்பாேனா, அைத யார் அறவார்? ஆகலும் சூரியனுக்குக்கீேழ
நான் உைழத்து ஞானமாகச் சம்பாத த்த எல்லா ெபாருட்களின்ேபரிலும் அவன்
அதகாரியாவான்; இதுவும் மாையேய. 20 ஆைகயால் சூரியனுக்குக்கீேழ நான்
ெசய்த எல்லா ப ரயாசத்தன் ேமலுமுள்ள ஆைசைய வ ட்டுவ ட வைகத்ேதடிேனன்.
21ஒருவன் புத்த , அறவுக்கூர்ைம, ந தானத்ேதாடு ப ரயாசப்படுக றான்; ஆனாலும்
அப்படி ப ரயாசப்படாதருந்த ேவெறாருவனுக்கு அவன் அைதச் ெசாந்தமாக
வ ட்டுவ டேவண்டியதாகும்; இதுவும் மாையயும் ெபரிய தீங்குமாகவும் இருக்க றது.
22 மனிதன் சூரியனுக்குக்கீேழ படுக ற எல்லா ப ரயாசத்தனாலும் அவனுைடய
இருதயத்தன் எண்ணங்களினாலும் அவனுக்குப் பலன் என்ன? 23 அவனுைடய
நாட்கெளல்லாம் அலுப்புள்ளது, அவனுைடய ேவைலகள் வருத்தமுள்ளது;
இரவலும் அவனுைடய மனதற்கு இைளப்பாறுதல் இல்ைல; இதுவும்
மாையேய. 24 மனிதன் சாப்ப ட்டுக் குடித்து, தன்னுைடய ப ரயாசத்தன் பலைன
அனுபவப்பைதவ ட, அவனுக்கு ஒரு நன்ைமயும் இல்ைல; இதுவும் ேதவனுைடய
கரத்தலிருந்து வருகறது என்று நான் கண்ேடன். 25 அவைனவட† நைறவாக
சாப்ப டக்கூடியவன் யார்? அவைனவட‡ வைரவாகச் சம்பாத க்ககூடியவன் யார்?
26 ேதவன் தமது பார்ைவக்கு நல்லவனாக இருக்க றவனுக்கு ஞானத்ைதயும்
அறைவயும் இன்பத்ைதயும் அளிக்க றார்; பாவம்ெசய்க றவனுக்ேகா தமது
பார்ைவக்கு நல்லவனாக இருக்க றவனிடம் ைவத்துவ ட்டுப் ேபாகும்படியாகச்
ேசர்த்துக் குவத்துைவக்கும் ெதால்ைலைய அவர் நயமித்தருக்க றார்; இதுவும்
மாையயும்,மனதற்குகலக்கமாகவும்இருக்க றது.

அத்த யாயம் 3
எல்லாவற்றற்கும்காலம்

1 ஒவ்ெவான்றற்கும் ஒவ்ெவாரு காலம் உண்டு; வானத்தன் கீழ் இருக்க ற
ஒவ்ெவாருகாரியத்த ற்கும்ஒவ்ெவாரு ேநரம்உண்டு.
2ப றக்கஒருகாலம்உண்டு,இறக்கஒருகாலம்உண்டு;
நடஒருகாலம்உண்டு, நட்டைதப் படுங்கஒருகாலம்உண்டு;
3ெகால்லஒருகாலம்உண்டு,குணமாக்கஒருகாலம்உண்டு;
இடிக்கஒருகாலம்உண்டு, கட்டஒருகாலம்உண்டு;
4அழஒருகாலம்உண்டு, ச ரிக்கஒருகாலம்உண்டு;
புலம்பஒருகாலம்உண்டு, நடனமாடஒருகாலம்உண்டு;
5கற்கைளஎற ந்துவ டஒருகாலம்உண்டு, கற்கைளச் ேசர்க்கஒருகாலம்உண்டு;
தழுவஒருகாலம்உண்டு, தழுவாமல்இருக்கஒருகாலம்உண்டு;
6ேதடஒருகாலம்உண்டு,இழக்கஒருகாலம்உண்டு;
காப்பாற்றஒருகாலம்உண்டு, எற ந்துவ டஒருகாலம்உண்டு;
7க ழிக்கஒருகாலம்உண்டு,ைதக்கஒருகாலம்உண்டு;
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மவுனமாகஇருக்கஒருகாலம்உண்டு, ேபசஒருகாலம்உண்டு;
8ேநச க்கஒருகாலம்உண்டு, பைகக்கஒருகாலம்உண்டு;
யுத்தம்ெசய்யஒருகாலம்உண்டு, சமாதானப்படுத்தஒருகாலம்உண்டு.
9வருத்தப்பட்டு ப ரயாசப்படுக றவனுக்கு
அதனால்பலன்என்ன? 10மனிதர்கள்பாடுபடும்படிேதவன்அவர்களுக்குநயமித்த

ெதால்ைலையக்கண்ேடன்.
11அவர்அைனத்ைதயும்அதனதன்காலத்த ேலேநர்த்தயாகச்ெசய்தருக்க றார்;

உலகத்ைதயும் அவர்களுைடய உள்ளத்த ேல ைவத்தருக்க றார்; ஆதலால்
ேதவன் ஆரம்பம்முதல் முடிவுவைர ெசய்துவரும் ெசயல்கைள மனிதன்
கண்டுபடிக்கமாட்டான். 12 மக ழ்ச்ச யாக இருப்பதும் உய ேராடிருக்கும்ேபாது
நன்ைமெசய்வைதயும்தவ ர, ேவெறாரு நன்ைமயும் மனிதனுக்கு இல்ைலெயன்று
அறந்ேதன். 13அன்றயும்மனிதர்கள்எல்ேலாரும்சாப்ப ட்டுக்குடித்துதங்களுைடய
எல்லாப ரயாசத்தன்பலைனயும்அனுபவப்பதுேதவனுைடயெவகுமத . 14ேதவன்
ெசய்வது எதுேவா அது என்ைறக்கும் நைலக்கும் என்று அற ேவன்; அத ேனாடு
ஒன்றும்கூட்டவும்கூடாது, அதலிருந்து ஒன்றும் குைறக்கவும்கூடாது; மனிதர்கள்
தமது சமுகத்தல் பயந்தருக்கும்படி ேதவன் இப்படிச் ெசய்துவருகறார். 15 முன்
நடந்தேத இப்ெபாழுதும் நடக்க றது; இனி நடக்கப்ேபாக றதும் முன்ேப நடந்தது;
நடந்தைதேயா ேதவன் வசாரிப்பார். 16 பன்னும் சூரியனுக்குக் கீேழ நான்
நீத மன்றத்ைதக் கண்ேடன், அங்ேக அநயாயம் இருந்தது, நீத மன்றத்ைதயும்
கண்ேடன். அங்ேக அநீத இருந்தது; 17 எல்லா எண்ணங்கைளயும்
எல்லா ெசயல்கைளயும் நயாயந்தீர்க்கும்காலம் இனி இருக்க றபடியால்
நீத மாைனயும் துன்மார்க்கைனயும் ேதவன் நயாயந்தீர்ப்பார் என்று என்னுைடய
உள்ளத்தல் நைனத்ேதன். 18 மனிதர்கள் தாங்கள் மிருகங்கைளப்ேபால்
இருக்க றார்கெளன்பைத அவர்கள் காணும்படி ேதவன் அவர்கைளச்
ேசாத க்க றாெரன்று நான் மனிதர்களுைடய நைலைமையக்குறத்து என்னுைடய
உள்ளத்தல் நைனத்ேதன். 19 மனிதர்களுக்கு சம்பவ ப்பது மிருகங்களுக்கும்
சம்பவக்கும்; அவர்களுக்கும் இைவகளுக்கும் ஒேர மாத ரி நடக்கும்; இைவகள்
சாக றதுேபாலேவ அவர்களும் சாக றார்கள்; உய ர்களுக்ெகல்லாம் சுவாசம்
ஒன்ேற; மிருகத்ைதவ ட மனிதன் ேமன்ைமயுள்ளவன் அல்ல; எல்லாம் மாையேய.
20 எல்லாம் ஒேர இடத்த ற்குப் ேபாக றது; எல்லாம் மண்ணிேல உண்டாக றது,
எல்லாம் மண்ணிற்குத் தரும்புக றது. 21உயர ஏறும் மனிதனுைடய ஆவையயும்,
தாழ பூமியல் இறங்கும் மிருகங்களுைடய ஆவையயும் அறகறவன் யார்?
22 இப்படியருக்க றபடியால், மனிதன் தன்னுைடய ெசயல்களில் மக ழ்ச்ச யாக
இருக்கும் நன்ைமையத்தவ ர, ேவேற நன்ைமஇல்ைலெயன்று கண்ேடன்; இதுேவ
அவனுைடய பங்கு; தனக்குப் பன்வரும் காரியங்கைளக் காணும்படி அவைனத்
தரும்பவரச்ெசய்க றவன்யார்?

அத்த யாயம் 4
ெகாடுைம, ப ரயாசம் மற்றும்நட்பல்லா நைல

1 இதற்குப்பன்பு நான் சூரியனுக்குக் கீேழ ெசய்யப்படும்
ெகாடுைமகைளெயல்லாம் ச ந்த த்துப்பார்த்ேதன்; இேதா, ஒடுக்கப்பட்டவர்களின்
கண்ணீைரக் கண்ேடன், அவர்கைளத் ேதற்றுபவர்கள் இல்ைல;
ஒடுக்குகறவர்களிடம் ெபலம் இருந்தது, அப்படியருந்தும் ேதற்றுபவர்கள்
இல்ைல. 2ஆதலால்இன்னும்உய ேராடுஇருந்து பைழக்க றவர்கைளவ டமுன்ேப
ெவகுநாட்கள் வாழ்ந்து மரித்தவர்கைளேய பாக்கயவான்கள் என்ேறன். 3 இந்த
இரண்டு கூட்டத்தார்களுைடய நைலைமையவ ட இன்னும் பறக்காதவனுைடய
நைலைமேய ச றப்பானது; அவன் சூரியனுக்குக் கீேழ ெசய்யப்படும் தீய
ெசயல்கைளக் காணவல்ைலேய. 4 மனிதன் படும் எல்லா ப ரயாசமும்,
பயன்படும் எல்லா ெசயல்களும், அயலானுைடய ெபாறாைமக்கு ஏதுவாக
இருக்க றைத நான் கண்ேடன்; இதுவும் மாையயும், மனதற்கு கலக்கமாகவும்
இருக்க றது. 5 மூடன் தன்னுைடய ைககைளக் கட்டிக்ெகாண்டு, தன்ைனத்தாேன
அழித்துக்ெகாள்க றான்*. 6 வருத்தத்ேதாடும் மனக்கலக்கத்ேதாடும் இரண்டு
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ைகப்ப டிநைறயக் ெகாண்டிருப்பைதவ ட, அைமதயாக ஒரு ைகப்ப டி
நைறயக் ெகாண்டிருப்பேத நலம். 7 பன்பு நான் தரும்ப க்ெகாண்டு
சூரியனுக்குக் கீேழ மாையயான ேவெறாரு காரியத்ைதக் கண்ேடன். 8 ஒருவன்
தனிைமயாக இருக்க றான்; அவனுக்கு யாருமில்ைல, அவனுக்குப் பள்ைளயும்
சேகாதரனுமில்ைல; அப்படியருந்தும் அவன் படும் ப ரயாசத்த ற்கு முடிவல்ைல;
அவனுைடய கண் ஐசுவரியத்தால் தருப்தயாக றதுமில்ைல; நான் ஒரு
நன்ைமையயும் அனுபவக்காமல் யாருக்காக ப ரயாசப்படுக ேறன் என்று அவன்
ச ந்த க்க றதுமில்ைல; இதுவும் மாைய, தீராத ெதால்ைல. 9 தனிைமயாக
இருப்பைதவ ட இருவர் கூடியருப்பது நலம்; அவர்களுைடய ப ரயாசத்தனால்
அவர்களுக்கு நல்ல பலன் உண்டாகும். 10 ஒருவன் வழுந்தால் அவேனாடு
இருப்பவன் அவைனத் தூக்கவடுவான்; தனிைமயாக இருந்து வழுகறவனுக்கு
ஐேயா, அவைனத் தூக்கவ டத் துைணயல்ைலேய. 11 இரண்டுேபராகப்
படுத்துக்ெகாண்டிருந்தால் அவர்களுக்குச் சூடுண்டாகும்; தனிைமயாக
இருப்பவனுக்குச் சூடுண்டாவது எப்படி? 12 ஒருவைன யாராவது ஒருவன் தாக்க
வந்தால்இருவரும்அவனுக்குஎத ர்த்துந ற்கலாம்;முப்புரிநூல்சீக்க ரமாகஅறுந்து
ேபாகாது.

முன்ேனற்றமும்மாையேய
13 இனி ஆேலாசைனையக் ேகட்காத வயதானவனும் மூடனுமாகய

ராஜாைவவ ட, ஏைழயும் ஞானியுமாக ய இைளஞேன சறப்பானவன். 14 அரசாள
சைறச்சாைலயலிருந்து புறப்படுபவரும் உண்டு; ராஜகுலத்தல் ப றந்து
ஏைழயாவாரும் உண்டு. 15 சூரியனுக்குக்கீேழ உயருள்ளவர்கள் எல்ேலாரும்
ராஜாவன் பட்டத்த ற்கு வரப்ேபாக ற பள்ைளய டம் சார்ந்தருப்பைதக் கண்ேடன்.
16 அவர்களுக்குமுன்பு அப்படிச் ெசய்த மக்களின் எண்ணிக்ைகக்கு முடிவல்ைல;
இனி இருப்பவர்கள் இவன்ேமலும் ப ரியம் ைவக்காமற்ேபாவார்கள்; இதுவும்
மாையயும்,மனதற்குகலக்கமுமாகவும்இருக்க றது.

அத்த யாயம் 5
ேதவனுக்குரிய ெபாருத்தைனயல்நைலத்தல்

1 நீ ேதவாலயத்த ற்குப் ேபாகும்ேபாது உன்னுைடய நைடையக் காத்துக்ெகாள்;
மூடர் பலியடுவதுேபாலப் பலியடுவைதவ ட ேகட்டறவேத நலம். தாங்கள்
ெசய்க றது தீைமெயன்று அறயாமல் இருக்கறார்கள். 2 ேதவ சமுகத்தல்
நீ துணிகரமாக உன்னுைடய வாயனால் ேபசாமலும், மனம்பதற ஒரு
வார்த்ைதையயும் ெசால்லாமலும் இரு; ேதவன் வானத்தல் இருக்கறார்;
நீ பூமியல் இருக்க றாய், ஆதலால் உன்னுைடய வார்த்ைதகள் சுருக்கமாக
இருப்பதாக. 3 ெதால்ைலயன் மிகுதயனால் ெசாப்பனம் ப றக்க றதுேபால,
வார்த்ைதகளின் மிகுதயனால்மூடனுைடய சத்தம் ப றக்கும். 4 நீ ேதவனுக்கு ஒரு
ெபாருத்தைனெசய்துெகாண்டால்,அைதச்ெசலுத்தத்தாமத க்காேத;அவர்மூடரில்
ப ரியப்படுக றதல்ைல; நீ ேநர்ந்துெகாண்டைதச் ெசய். 5 நீ ேநர்ந்துெகாண்டைதச்
ெசய்யாமற்ேபாவைதவ ட, ேநர்ந்துெகாள்ளாமல் இருப்பேத நலம். 6 உன்னுைடய
சரீரத்ைதப் பாவத்த ற்குள்ளாக்க உன்னுைடய வாய்க்கு இடம்ெகாடுக்காேத; அது
புத்த மாற ெசய்தது என்று தூதனுக்குமுன்பு ெசால்லாேத; ேதவன் உன்னுைடய
வார்த்ைதகளினாேல ேகாபம் ெகாண்டு,உன்னுைடயைககளின்ெசயல்கைளஏன்
அழித்துக்ெகாள்ளேவண்டும்? 7அேநகெசாப்பனங்கள்மாையயாகஇருப்பதுேபால
அேநக வார்த்ைதகளும் மாையயாக இருக்கும்; ஆைகயால் நீ ேதவனுக்குப்
பயந்தரு.

ெசல்வமும்மாையேய
8 ஒரு ேதசத்தல் ஏைழகள் ஒடுக்கப்படுக றைதயும், நயாயமும் நீதயும்

புரட்டப்படுக றைதயும் நீ கண்டால், அைதக்குறத்து ஆச்சரியப்படாேத;
உயர்ந்தவன்ேமல் உயர்ந்தவன் காவலாளியாக இருக்க றான்; அவர்கள்ேமல்
உயர்ந்தவரும் ஒருவருண்டு. 9 பூமியல் வைளயும் பலன் எல்ேலாருக்கும்
உரியது; ராஜாவும் வயலின் பலனால் ஆதரிக்கப்படுக றான். 10 பணப்ப ரியன்
பணத்தனால் தருப்தயைடவதல்ைல; ெசல்வப்ப ரியன் ெசல்வப்ெபருக்கனால்
தருப்தயைடவதல்ைல; இதுவும் மாையேய. 11 ெபாருள் ெபருகனால் அைத
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சாப்படுக றவர்களும் ெபருகுகறார்கள்; அைத உைடயவர்கள் தங்களுைடய
கண்களினால் அைதக் காண்பைதத் தவ ர அவர்களுக்கு பலன் என்ன?
12 ேவைலெசய்க றவன் ெகாஞ்சமாக சாப்ப ட்டாலும், அதகமாக சாப்ப ட்டாலும்
அவனுைடய தூக்கம் இன்பமாக இருக்கும்; ெசல்வந்தனுைடய ெபருக்ேகா
அவைனத் தூங்கவ டாது. 13 சூரியனுக்குக் கீேழ நான் கண்ட ேவெறாரு
ெகாடிய தீங்குமுண்டு; அதாவது, ஐசுவரியமானது அைத உைடயவர்களுக்ேக
ேகடு உண்டாகும்படி ேசகரித்து ைவக்கப்படுவதாம். 14 அந்த ஐசுவரியம்
துரத ர்ஷ்டத்தனால் அழிந்துேபாக றது; அவன் ஒரு மகைனப் ெபறுகறான்;
அவனுைடய ைகயல் ஒன்றும் இல்ைல. 15தன்னுைடய தாயன் கர்ப்பத்தலிருந்து
ந ர்வாணியாக வந்தான்; வந்ததுேபாலேவ ந ர்வாணியாகத்* தரும்பப் ேபாவான்;
அவன் தன்னுைடய ப ரயாசத்தனால் உண்டான பலெனான்ைறயும் தன்னுைடய
ைகய ேல எடுத்துக் ெகாண்டுேபாவதல்ைல. 16 அவன் வந்தபடிேய ேபாக றான்,
இதுவும் ெகாடுைமயான தீங்கு; அவன் காற்றுக்காக உைழத்ததால் அவனுக்கு
லாபம் என்ன? 17 அவன் தன்னுைடய நாட்களிெலல்லாம் இருளிேல சாப்ப ட்டு,
மிகவும் சலித்து, ேநாயும் துன்பமும் அைடக றான். 18இேதா, உய ேராடிருக்கும்படி
ேதவன் அருளிச்ெசய்த நாட்கெளல்லாம் மனிதன் சாப்ப ட்டுக் குடித்து,
சூரியனுக்குக் கீேழ தான் உைழத்த அைனத்தன் பலைனயும் அனுபவப்பேத
நலமும் உத்தமுமான காரியெமன்று நான் கண்ேடன், இதுேவ அவன் பங்கு.
19 ேதவன் ஐசுவரியத்ைதயும் ெசல்வத்ைதயும் எவனுக்குக் ெகாடுத்தருக்க றாேரா,
அவன் அத ேல சாப்ப டவும், தன்னுைடய பங்ைகப் ெபறவும், தன்னுைடய
ப ரயாசத்த ேல மக ழ்ச்ச யாக இருக்கவும் அவனுக்கு அதகாரம் அளிப்பது
ேதவனுைடய ெவகுமத . 20 அவனுைடய இருதயத்த ேல மகழும்படி ேதவன்
அவனுக்கு தயவு ெசய்க றபடியனால், அவன் தன்னுைடய உயருள்ள நாட்கைள
அதகமாக நைனக்கமாட்டான்.

அத்த யாயம் 6
ெசல்வம்மக ழ்ச்சையக்ெகாண்டுவராது

1 சூரியனுக்குக் கீேழ நான் கண்ட ேவெறாரு தீங்கும் உண்டு; அது
மனிதர்களுக்குள்ேள ெபரும்பாலும் நடந்துவருகறது. 2 அதாவது, ஒருவனுக்கு
ேதவன் ெசல்வத்ைதயும், ெபாருட்கைளயும், மத ப்ைபயும் ெகாடுக்க றார்;
அவன் என்ன ஆைசப்பட்டாலும் அெதல்லாம் அவனுக்குக் குைறவல்லாமல்
கைடக்கும்; ஆனாலும் அைவகைள அனுபவக்கும் சக்தைய ேதவன் அவனுக்குக்
ெகாடுக்கவல்ைல;அந்நயமனிதன்அைதஅனுபவக்க றான்;இதுவும்மாையயும்,
ெகாடிய ேநாயுமானது. 3 ஒருவன் நூறு பள்ைளகைளப் ெபற்று, அேநகம்
வருடங்கள் வாழ்ந்து, தீர்க்காயுைச அைடந்தருந்தாலும், அவனுைடய ஆத்துமா
அந்தச் ெசல்வத்தால் தருப்தயைடயாமலும், அவனுக்குப் ப ேரதக்கல்லைற
முதலாகஇல்லாமலும்ேபானால்,அவைனவடகருசைதந்தபண்டேமச றப்பானது
என்க ேறன். 4 அது மாையயாகத் ேதான்ற இருளிேல மைறந்துேபாய்வடுகறது;
அதன் ெபயரும் மைறந்து ேபாகும்.* 5 அது சூரியைனக் கண்டதுமில்ைல,
ஒன்ைறயும் அற ந்ததுமில்ைல; அவனுக்கு இல்லாத ஓய்வு அதற்கு உண்டு.
6 அவன் இரண்டாய ரம் வருடங்கள் பைழத்தருத்தாலும் ஒரு நன்ைமையயும்
காண்பதல்ைல; எல்ேலாரும் ஒேர இடத்த ற்குப் ேபாக றார்கள் அல்லவா?
7 மனிதனின் ப ரயாசெமல்லாம் அவனுைடய வாய்க்காகத்தாேன? அவனுைடய
மனதுக்ேகா தருப்தயல்ைல. 8இப்படியருக்க,மூடைனவடஞானிக்குஉண்டாகும்
ேமன்ைம என்ன? உயருள்ளவர்களுக்கு முன்பாக நடந்துெகாள்ளும்படி
அற ந்த ஏைழக்கும் உண்டாகும் ேமன்ைம என்ன? 9 ஆைசயானது அைலந்து
ேதடுக றைதவ ட கண் கண்டேத நலம்; இதுவும் மாையயும் மனைத கலங்கச்
ெசய்க றதுமாக இருக்க றது. 10 இருக்கறவன் எவனும் ேதான்றுமுன்ேப
ெபயரிடப்பட்டிருக்க றான்; அவன் மனிதெனன்று ெதரிந்தருக்க றது; தன்ைனவட
வலிைமயானவர்கேளாடு ேபாராட அவனால் முடியாது. 11 மாையையப்
ெபருகச்ெசய்க ற அேநக காரியங்கள் உண்டாயருக்க றபடியால் அதனாேல
மனிதர்களுக்குப் பயன் என்ன? 12 ந ழைலப்ேபான்ற மாையயான தன்னுைடய
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வாழ்நாைள ேபாக்கும் மனிதர்களுக்கு இந்த வாழ்வல் நன்ைம இன்னெதன்று
அறந்தவன் யார்? தனக்குப்பன்பு சூரியனுக்குக் கீேழ நடக்கும் காரியம்
இன்னெதன்றுமனிதனுக்குஅறவப்பவன்யார்?

அத்த யாயம் 7
ஞானம்

1வைலயுயர்ந்த நறுமணைதலத்ைதவ ட நற்புகழும்,
ஒருவனுைடயப றந்தநாைளவ டஇறந்த நாளும்நல்லது.
2வருந்துவீட்டிற்குப் ேபாவைதவ டதுக்கவீட்டிற்குப் ேபாவதுநலம்;
இத ேலஎல்லாமனிதர்களின்முடிவும்காணப்படும்;
உய ேராடுஇருக்க றவன்இைதத்தன்னுைடயமனத ேல ச ந்த ப்பான்.
3ச ரிப்ைபவ டதுக்க ப்பு நலம்;முகதுக்கத்தனாேலஇருதயம்சீர்ப்படும்.
4ஞானிகளின்இருதயம்துக்கவீட்டிேலஇருக்கும்;
மூடரின்இருதயம்வருந்துவீட்டிேலஇருக்கும்.
5ஒருவன்மூடர்களின்பாடைலேகட்பதலும்,
ஞானியன்கடிந்துெகாள்ளுதைலக் ேகட்பதுநலம்.
6மூடனின்ச ரிப்பு பாைனயன்கீழ்எரிக றமுட்களின்படபடப்ைபப்ேபாலஇருக்கும்;
இதுவும்மாையேய.
7இடுக்கண்ஞானிையயும்ைபத்தயக்காரனாக்கும்;
லஞ்சம்இருதயத்ைதக்ெகடுக்கும்.
8ஒருகாரியத்தன்ஆரம்பத்ைதவ டஅதன்முடிவுநல்லது;
ெபருைமயுள்ளவைனவடெபாறுைமயுள்ளவன்உத்தமன்.
9உன்னுைடயமனதல்சீக்க ரமாகக் ேகாபம்ெகாள்ளாேத;
மூடர்களின்இருதயத்த ேல ேகாபம்குடிெகாள்ளும்.
10இந்தநாட்கைளவ டமுன்னானநாட்கள்நலமாகஇருந்ததுஎன்றுெசால்லாேத;
நீஇைதக்குற த்துக் ேகட்பதுஞானமல்ல.
11பூமியல்வச ப்பவர்களுக்குசுதந்தரத்ேதாடுஞானம்நல்லது;
*இதனாேலபலனுமுண்டு.
12ஞானம்ேகடகம்,ெசல்வமும்ேகடகம்;
ஞானம்தன்ைனஉைடயவர்களுக்குவாழ்வுதரும்;
இதுேவஅறவன்ேமன்ைம.
13ேதவனுைடயெசயைலக்கவனித்துப்பார்;
அவர் ேகாணலாக்கனைதேநராக்கக்கூடியவன்யார்?
14வாழ்வுகாலத்தல்நன்ைமையஅனுபவத்தரு,
தாழ்ந்துஇருக்கும்காலத்தல் ச ந்தைனெசய்;
மனிதன்தனக்குப்பன்புவருவதுஒன்ைறயும்கண்டுபடிக்கமுடியாதபடி
ேதவன்இந்தஇரண்ைடயும்ஒன்றுக்ெகான்றுஎத ராகைவத்தருக்க றார்.
15இைவஎல்லாவற்ைறயும்என்னுைடயமாையயன்நாட்களில் கண்ேடன்;
தன்னுைடயநீதய ேலெகட்டுப்ேபாக ற நீத மானும்உண்டு,
தன்னுைடயபாவத்த ேலநீடித்தருக்க ற பாவயும்உண்டு.

16மிஞ்சனநீத மானாகஇருக்காேத,உன்ைனஅதகஞானியுமாகவும்ஆக்காேத;
உன்ைன நீ ஏன் ெகடுத்துக்ெகாள்ளேவண்டும்? 17 மிஞ்சன துன்மார்க்கனாக
இருக்காேத, அதக ேபைதயுமாக இருக்காேத; உன்னுைடய காலத்த ற்கு முன்ேப
நீ ஏன் சாகேவண்டும்? 18 நீ இைதப் பற்ற க்ெகாள்வதும் அைதக் ைகவ டாமல்
இருப்பதும் நலம்; ேதவனுக்குப் பயப்படுக றவன்இைவகள் எல்லாவற்றலிருந்தும்
காக்கப்படுவான். 19 நகரத்தலுள்ள பத்து அத பத கைளவ ட, ஞானம் ஞானிைய
அதக ெபலவானாக்கும். 20ஒரு பாவமும் ெசய்யாமல், நன்ைமேய ெசய்யக்கூடிய
நீத மான் பூமியல் இல்ைல. 21 ெசால்லப்படும் எல்லா வார்த்ைதகைளயும்
கவனிக்காேத; கவனித்தால் உன்னுைடய ேவைலக்காரன் உன்ைன சப ப்பைதக்
ேகள்வப்படேவண்டியதாகும். 22 அேநகமுைற நீயும் ப றைரச் சப த்தாெயன்று,
உன்னுைடய மனதற்குத் ெதரியுேம. 23 இைவ எல்லாவற்ைறயும் ஞானத்தனால்
ேசாத த்துப்பார்த்ேதன்; நான் ஞானவானாேவன் என்ேறன், அது எனக்குத்
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தூரமானது. 24 தூரமும் மகா ஆழமுமாக இருக்க றைதக் கண்டைடக றவன்
யார்? 25ஞானத்ைதயும், காரணகாரியத்ைதயும் வ சாரித்து ஆராய்ந்து அறயவும்,
மத ேகட்டின் தீைமையயும் புத்த மயக்கத்தன் ைபத்தயத்ைதயும் அறயவும்
என்னுைடய மனைதச் ெசலுத்த ேனன். 26 கண்ணிகளும் வைலகளுமாகய
ெநஞ்சமும், கயறுகளுமாகய ைககளுமுைடய ெபண்ணானவள், சாவலும்
அதக கசப்புள்ளவெளன்று கண்ேடன்; ேதவனுக்கு முன்பாக நீத மானாக
இருக்க றவன் அவளுக்குத் தப்புவான்; பாவ ேயா அவளால் ப டிபடுவான்.
27 காரியத்ைத அறயும்படி ஒவ்ெவான்றாக வ சாரைணெசய்து, இேதா, இைதக்
கண்டுபடித்ேதன் என்று ப ரசங்க ெசால்லுகறான்: 28 என்னுைடய மனம் இன்னும்
ஒன்ைறத் ேதடுக றது, அைத நான் கண்டுபடிக்கவல்ைல; ஆயரம் ேபருக்குள்ேள
ஒரு மனிதைனக் கண்ேடன்; இவர்கள் எல்ேலாருக்குள்ளும் ஒரு ெபண்ைண
நான் காணவல்ைல. 29 இேதா, ேதவன் மனிதைன ேநர்ைம உள்ளவனாக
உண்டாக்கனார்; அவர்கேளா அேநக காரியங்கைளத் ேதடிக்ெகாண்டார்கள்;
இைதமட்டும்கண்ேடன்.

அத்த யாயம் 8
ராஜாவுக்குக்கீழ்படிதல்

1 ஞானம் உள்ளவனுக்கு ஒப்பானவன் யார்? காரியத்தன் சம்பவத்ைத
அற ந்தவன் யார்? மனிதனுைடய ஞானம் அவனுைடய முகத்ைதப்
ப ரகாச க்கச்ெசய்யும், அவனுைடய முகத்தன் ேகாபம் மாறும். 2 ராஜாவன்
கட்டைளையக் ைகக்ெகாண்டு நட என்று நான் உனக்கு எச்சரிக்க ேறன்; நீ
ேதவனுக்குெசய்தஆைணயன்படிஇைதச்ெசய். 3நீஅவனுைடயசமுகத்ைதவ ட்டு
வலக அவசரப்படாேத; ெபால்லாத காரியத்த ேல ப டிவாதமாக நல்லாேத:
அவன் தனக்கு வருப்பமானெதல்லாம் ெசய்வான். 4 ராஜாவன் வார்த்ைத
எங்ேகேயா அங்ேக அத காரம் உண்டு; நீர் என்ன ெசய்க றீர் என்று அவனுக்குச்
ெசால்லக்கூடியவன் யார்? 5 கற்பைனையக் ைகக்ெகாள்ளுகறவன் ஒரு
தீங்ைகயும் அறயான்; ஞானியன் இருதயம் காலத்ைதயும் நயாயத்ைதயும்
அறயும். 6 எல்லாக் காரியத்த ற்கும் காலமும் நயாயமும் உண்டு; ஆதலால்
மனிதனுக்கு ேநரிடும் கலக்கம் மிகுத . 7 இன்னது நடக்கும் என்று அவன்
அறயாேன; அது இன்னவதமாக நடக்கும் என்று அவனுக்கு ெசால்லக்கூடியவன்
யார்? 8 தன்ஆவைய வ டாமல் இருக்க றதற்கு ஆவயன்ேமல் ஒரு மனிதனுக்கும்
அதகாரமில்ைல; மரணநாளின்ேமலும் அவனுக்கு அதகாரமில்ைல; அந்தப்
ேபாருக்கு நீங்க ப்ேபாவதுமில்ைல; துன்மார்க்கர்கைளத் துன்மார்க்கம்
வடுவக்கவுமாட்டாது. 9 இைவெயல்லாவற்ைறயும் நான் பார்த்து, சூரியனுக்குக்
கீேழ ெசய்யப்படும் எல்லா ெசயல்கைளயும் ச ந்த த்ேதன்; ஒரு மனிதன் தனக்ேக
ேகடுண்டாக ேவெறாரு மனிதைன ஆளுகற காலமும் உண்டு. 10 பரிசுத்த
இடத்த ற்குப் ேபாக்குவரவு ெசய்த துன்மார்க்கர்கள் அடக்கம்ெசய்யப்பட்டைதக்
கண்ேடன்; அவர்கள் அப்படிச் ெசய்துவந்த பட்டணத்த ேலேய *புகழப்பட்டார்கள்;
இதுவும் மாையேய. 11 தீயெசயல்களுக்குத்தகுந்த தண்டைனச் சீக்க ரமாக
நடவாதபடியால், மனிதர்களின் இருதயம் ெபால்லாப்ைபச் ெசய்ய
அவர்களுக்குள்ேள துணிகரம் ெகாண்டிருக்க றது. 12 பாவ நூறுதரம்
ெபால்லாப்ைபச் ெசய்து நீடித்து வாழ்ந்தாலும் என்ன? ேதவனுக்கு அஞ்ச ,
அவருக்கு முன்பாகப் பயந்தருப்பவர்கேள நன்றாக இருப்பார்கள் என்று
அறந்தருக்க ேறன். 13 துன்மார்க்கேனா நன்றாக இருப்பதல்ைல; அவன்
ேதவனுக்கு முன்பாக பயப்படாமல் இருக்க றபடியால், ந ழைலப்ேபாலிருக்க ற
அவனுைடய வாழ்நாட்கள் நீடித்தருப்பதுமில்ைல. 14 பூமியன்ேமல் நடக்க ற
ேவெறாரு மாையயான காரியமும் உண்டு; அதாவது, துன்மார்க்கர்களின்
ெசய்ைகக்கு வருவதுேபால, நீத மான்களுக்கும் வரும்; நீத மான்களின்
ெசய்ைகக்கு வருவதுேபால, துன்மார்க்கர்களுக்கும் வரும்; இதுவும் மாைய
என்ேறன். 15 ஆைகயால் நான் மக ழ்ச்சையப் புகழ்ந்ேதன்; சாப்படுவதும்
குடிப்பதும் மக ழ்வதுேம தவ ர சூரியனுக்குக்கீேழ மனிதனுக்கு ேவெறாரு
நன்ைமயும் இல்ைல; சூரியனுக்குக்கீேழ ேதவன் அவனுக்கு ெகாடுத்த

* அத்த யாயம் 8:10 8:10மறக்கப்பட்டுப்ேபானார்கள்
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வாழ்நாளில் அவனுைடய ப ரயாசத்தனால் அவனுக்கு நைலக்கும் பலன்
இதுேவ. 16 நான் ஞானத்ைத அறயவும், மனிதன் இரவும் பகலும் கண்ணுக்கு
தூக்கம் இல்லாமல் பூமிய ேல ெசய்யும் ேவைலகைளப் பார்க்கவும் என்னுைடய
மனைத ெசலுத்தனேபாது, 17 ேதவன் ெசய்யும் எல்லா ெசயல்கைளயும்
நான் கவனித்துப்பார்த்து, சூரியனுக்குக்கீேழ ெசய்யப்படும் ெசய்ைகைய
மனிதன் கண்டுபடிக்கமுடியாெதன்று கண்ேடன். அைத அறயும்படி மனிதன்
முயற்ச த்தாலும் அறயமாட்டான்; அைத அறயலாம் என்றுஞானி எண்ணினாலும்
அவனும்அைதஅறந்துெகாள்ளமாட்டான்.

அத்த யாயம் 9
எல்ேலாருக்கும்ஒேரமுடிவு

1 இைவ எல்லாவற்ைறயும் நான் என்னுைடய மனத ேல
வைகயறுக்கும்படிச் ச ந்த த்ேதன்; நீத மான்களும் ஞானிகளும், தங்களுைடய
ெசயல்களுடன், ேதவனுைடய ைகயல் இருக்கறார்கள்; தனக்குமுன்பு
இருக்கறவர்கைளக்ெகாண்டு ஒருவனும் வருப்ைபயாவது, ெவறுப்ைபயாவது
அறயமாட்டான். 2 எல்ேலாருக்கும் எல்லாம் ஒேரவ தமாக நடக்கும்;
நீத மானுக்கும் துன்மார்க்கனுக்கும், நல்லகுணமும் சுத்தமும் உள்ளவனுக்கும்
சுத்தமில்லாதவனுக்கும், பலியடுகறவனுக்கும் பலிய டாதவனுக்கும்,
ஒேரவ தமாக நடக்கும்; நல்லவனுக்கு எப்படிேயா ெபால்லாதவனுக்கும்
அப்படிேய; ஆைணயடுகறவனுக்கும் ஆைணயடப் பயப்படுக றவனுக்கும்
சமமாக நடக்கும். 3 எல்ேலாருக்கும் ஒேரவ தமாக நடக்க றது சூரியனுக்குக் கீேழ
நடக்க றெதல்லாவற்றலும் வ ேசஷத்த தீைம ஆகும்; ஆதலால் மனுமக்களின்
இருதயம் தீைமயனால் நைறந்தருக்க றது;அவர்கள்உய ேராடிருக்கும் நாள்வைர
அவர்களுைடய இருதயம் ைபத்தயங்ெகாண்டிருந்து, பன்பு அவர்கள் மரித்து,
இறந்தவர்களிடத்த ற்குப் ேபாக றார்கள். 4 இதற்கு நீங்கலாக இருக்க றவன்
யார்? உய ேராடு இருக்க ற அைனவரிடத்தலும் நம்ப க்ைக உண்டு; ெசத்த
சங்கத்ைதவ ட உயருள்ள நாய் ச றப்பானது. 5 உய ேராடிருக்க றவர்கள்
தாங்கள் இறப்பைத அறவார்கேள, இறந்தவர்கள் ஒன்றும் அறயார்கள்; இனி
அவர்களுக்கு ஒரு பலனுமில்ைல, அவர்கள் ெபயர்கூட மறக்கப்பட்டிருக்க றது.
6அவர்களுைடயஅன்பும்,அவர்களுைடயபைகயும்,அவர்களுைடயெபாறாைமயும்
ஒழிந்துேபானது; சூரியனுக்குக் கீேழ ெசய்யப்படுக றது ஒன்றலும் அவர்களுக்கு
இனி என்ைறக்கும் பங்கு இல்ைல. 7 நீ ேபாய், உன்னுைடய ஆகாரத்ைத
சந்ேதாஷத்துடன் சாப்ப ட்டு, உன்னுைடய த ராட்ைசரசத்ைத மனமகழ்ச்ச யுடன்
குடி; ேதவன் உன்னுைடய ெசயல்கைள அங்கீகாரம் ெசய்தருக்க றார்.
8 உன்னுைடய ஆைடகைள எப்ெபாழுதும் ெவள்ைளயாகவும், உன்னுைடய
தைலக்கு எண்ெணய் குைறயாததாகவும் இருப்பதாக. 9 சூரியனுக்குக்கீேழ
ேதவன் உனக்கு நயமித்தருக்க ற மாையயான நாட்களிெலல்லாம் நீ ேநச க்க ற
மைனவேயாடு நைலயல்லாத இந்த வாழ்ைவ அனுபவ ; இந்த ஜீவனுக்குரிய
வாழ்வலும், நீ சூரியனுக்குக்கீேழ ெசய்க ற ப ரயாசத்தலும் பங்கு இதுேவ.
10 ெசய்யும்படி உன்னுைடய ைகக்கு ேநரிடுவது எதுேவா, அைத உன்னுைடய
ெபலத்ேதாடு ெசய்; நீ ேபாக ற பாதாளத்த ேல ெசயல்களும் வத்ைதயும் அறவும்
ஞானமும் இல்ைலேய. 11 நான் தரும்ப க்ெகாண்டு சூரியனுக்குக் கீேழ பார்த்தது:
ஓடுகறதற்கு ேவகமுள்ளவர்களின் ேவகமும், யுத்தத்த ற்கு வீரர்களின் வீரம்
ேபாதாது; பைழப்ப ற்கு ஞானமுள்ளவர்களின் ஞானமும் ேபாதாது; ஐசுவரியம்
அைடக றதற்குப் புத்த மான்களின் புத்தயும் ேபாதாது; தயவு அைடக றதற்கு
அறவல் ேதறனவர்களின் அறவும் ேபாதாது; அவர்கள் எல்ேலாருக்கும் ேநரமும்
ேதவச்ெசயலும் ேநரிடேவண்டும். 12 தன்னுைடய காலத்ைத மனிதன் அறயான்;
மீன்கள் மரண வைலயல் அகப்படுவதுேபாலவும், குருவகள் கண்ணியல்
ப டிபடுவதுேபாலவும், மனுமக்கள் ெபால்லாத காலத்த ேல த டீெரன தங்களுக்கு
ேநரிடும்ஆபத்தல்அகப்படுவார்கள்.

மதயீனத்ைதவ டஞானேம ச றந்தது
13 சூரியனுக்குக் கீேழ ஞானமுள்ள காரியத்ைதயும் பார்த்ேதன்; அது

என்னுைடய பார்ைவக்குப் ெபரிதாகத் ேதான்றனது. 14 ஒரு சறு பட்டணம்
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இருந்தது, அத ேல ெகாஞ்ச மனிதர்கள் இருந்தார்கள்; அதற்கு எத ராக ஒரு
ெபரிய ராஜா வந்து, அைத வைளந்துெகாண்டு, அதற்கு எத ராகப் ெபரிய
முற்றுைகச் சுவைரக் கட்டினான். 15 அத ேல ஞானமுள்ள ஒரு ஏைழ மனிதன்
இருந்தான்; அவன் தன்னுைடய ஞானத்தனாேல அந்தப் பட்டணத்ைத
வடுவத்தான்; ஆனாலும் அந்த ஏைழ மனிதைன ஒருவரும் நைனக்கவல்ைல.
16ஆைகயால்ஏைழயன்ஞானம்அசட்ைடெசய்யப்பட்டு,அவனுைடயவார்த்ைதகள்
ேகட்கப்படாமற்ேபானாலும், ெபலத்ைதவ ட ஞானேம உத்தமம் என்ேறன்.
17மூடர்கைளஆளும் அத பதயன்கூக்குரைலவ ட ஞானிகளுைடய அைமதயான
வார்த்ைதகேள ேகட்கப்படக்கூடியைவகள். 18 யுத்த ஆயுதங்கைளவ ட ஞானேம
நலம்; பாவயானஒருவன்மிகுந்த நன்ைமையக்ெகடுப்பான்.

அத்த யாயம் 10
ஞானமுள்ளவனும்,ஞானமற்றவனும்

1 ெசத்த ஈக்கள் நறுமணத் ைதலக்காரனுைடய நறுமணத் ைதலத்ைத நாற க்
ெகட்டுப்ேபாகச்ெசய்யும்; ஞானத்தலும் மத ப்பலும் ெபயர்ெபற்றவைனச் ச றய
மதயீனமும்அப்படிேயெசய்யும். 2ஞானியன்இருதயம்வலதுைகயலும்,மூடனின்
இருதயேமா இடதுைகயலும் இருக்கும். 3 மூடன் வழிய ேல நடக்க றேபாதும்
மதெகட்டவனாக இருக்க றான்; தான் மூடெனன்று அவன் எல்ேலாருக்கும்
ெசால்லுகறான். 4 அதபதயன் ேகாபம் உன்ேமல் எழும்பனால் உன்னுைடய
இடத்ைதவ ட்டு வலகாேத; சாந்தம்* ெபரிய குற்றங்கைளயும் அமர்த்த ப்ேபாடும்.
5 நான் சூரியனுக்குக்கீேழ பார்த்த ஒரு தீங்கும் உண்டு, அது அதபதயனிடத்தல்
ேதான்றும் தவேற. 6 மூடர்கள் மகா உயர்ந்த நைலயல் ைவக்கப்படுக றார்கள்;
சீமான்கேளா தாழ்ந்த நைலயல் உட்கார்ந்தருக்க றார்கள். 7 ேவைலக்காரர்கள்
குதைரகள்ேமல் ஏற ப்ேபாக றைதயும், ப ரபுக்கள் ேவைலக்காரர்கள்ேபால்
தைரய ேல நடக்க றைதயும் பார்த்ேதன். 8 படுகுழிைய ெவட்டுக றவன் அத ேல
வழுவான்; அைடப்ைபப் படுங்குகறவைனப் பாம்பு கடிக்கும். 9 கல்லுகைளப்
ெபயர்க்க றவன் அைவகளால் காயப்படுவான்; மரத்ைதப் பளக்க றவன்
அதனால் அடிபடுவான். 10இரும்பு ஆயுதம் மழுங்கலாக இருக்க, அைத ஒருவன்
தீட்டாமற்ேபானால், அதக பலத்ைதச் ெசலவ டேவண்டியதாகும்; ஆைகயால்
ஒரு காரியத்ைதச் ெசவ்ைவயாகச் ெசய்வதற்கு ஞானேம முக்கயம். 11 தைட
ெசய்யப்படாத பாம்பு கடிக்குேம, ேகாள்ெசால்லுகறவனும் அதற்கு ஒப்பானவன்.
12ஞானியனுைடய வாய்ெமாழிகள் தையயுள்ளைவகள்; மூடனுைடய உதடுகேளா
அவைனேய வழுங்கும். 13 அவன் வாய்ெமாழிகளின் ஆரம்பம் மதயீனமும்,
அவனுைடய வாக்குகளின் முடிவு ெகாடிய ைபத்தயமாக இருக்கும். 14 மூடன்
மிகுதயாகப் ேபசுக றான், நடக்கப்ேபாக றது இன்னெதன்று மனிதன் அறயான்;
தனக்குப்ப ற்பாடுநடக்கப்ேபாக றைதஅவனுக்குஅறவப்பவன்யார்? 15ஊருக்குப்
ேபாகும் வழிைய மூடன் அறயாததனால், அவன் ெதால்ைல ஒவ்ெவாருவைரயும்
ேசார்வைடயச்ெசய்யும். 16 ராஜா சறுபள்ைளயுமாக†, ப ரபுக்கள் அதகாலேம
சாப்படுக றவர்களுமாக இருக்க ற ேதசேம, உனக்கு ஐேயா, 17 ராஜா உயர்ந்த
குடிமகனுமாகவும், ப ரபுக்கள் ெவறக்கச் சாப்ப டாமல் ெபலன்ெகாள்ள
ஏற்றேவைளயல் சாப்படுக றவர்களுமாக இருக்க ற ேதசேம, நீ பாக்கயமுள்ளது.
18 மிகுந்த ேசாம்பலினால் ேமல்தளம் பழுதாகும்; ைககளின் அசட்ைடயனால்
வீடு ஒழுகும். 19 வருந்து சந்ேதாஷத்துக்ெகன்று ெசய்யப்படும்; த ராட்ைசரசம்
உயருள்ேளாைரக்களிப்பாக்கும்; பணேமாஎல்லாவற்றற்கும்உதவும். 20ராஜாைவ
உன்னுைடய மனதலும் இகழாேத, ஐசுவரியவாைன உன்னுைடய படுக்ைகயலும்
இகழாேத; ஆகாயத்துப்பறைவ அந்த சத்தத்ைதக் ெகாண்டுேபாகும், இறக்ைககள்
உள்ளைவஅந்தெசய்தையஅறவக்கும்.

அத்த யாயம் 11
தண்ணீரின்ேமல்ஆகாரம்

1 உன்னுைடய ஆகாரத்ைதத் தண்ணீர்கள்* மூலமாக அனுப்பு†; அேநக

* அத்த யாயம் 10:4 10:4 நீ ஒப்புக்ெகாடுக்கும்ேபாது † அத்த யாயம் 10:16 10:16 ேவைலக்காரனாக
* அத்த யாயம் 11:1 11:1 கடல்மார்க்கமாக † அத்த யாயம் 11:1 11:1 தயவுள்ளவனாயரு
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நாட்களுக்குப் பன்பு அதன் பலைனக் காண்பாய். 2ஏழுேபருக்கும் எட்டுேபருக்கும்
பங்க ட்டுக்ெகாடு; பூமியன்ேமல் என்ன ஆபத்து ேநரிடுேமா உனக்குத் ெதரியாது.
3 ேமகங்கள் நைறந்தருந்தால் மைழையப் பூமியன்ேமல் ெபாழியும்; மரமானது
ெதற்ேக வழுந்தாலும் வடக்ேக வழுந்தாலும், வழுந்த இடத்த ேலேய மரம்
க டக்கும். 4 காற்ைறக் கவனிக்க றவன் வைதக்கமாட்டான்; ேமகங்கைளக்
கவனிக்க றவன் அறுக்கமாட்டான். 5 ஆவயன்‡ வழி இன்னெதன்றும்,
கர்ப்பவதயன் வயற்றல் எலும்புகள் உருவாகும் வதம் இன்னெதன்றும் நீ
அறயாமல் இருக்கறதுேபாலேவ, எல்லாவற்ைறயும் ெசய்க ற ேதவனுைடய
ெசயல்கைளயும் நீ அற ந்துெகாள்வதல்ைல. 6 காைலய ேல உன்னுைடய
வைதைய வைத; மாைலய ேல உன்னுைடய ைகைய ெநக ழவ டாேத; அதுேவா,
இதுேவா, எது வாய்க்குேமா என்றும், இரண்டும் சரியாகப் பயன்படுேமா என்றும் நீ
அறயமாட்டாய்.

வாலிபத்த ேலஉன்னுைடயசுபாவத்ைதநைன
7 ெவளிச்சம் இன்பமும், சூரியைனக் காண்பது கண்களுக்கு வருப்பமாகவும்

இருக்கும். 8 மனிதன் அேநக வருடங்கள் வாழ்ந்து, அைவகளிெலல்லாம்
மக ழ்ச்ச யாக இருந்தாலும், அவனுைடய இருளின் நாட்கைளயும்
நைனக்கேவண்டும்; அைவகள் அேநகமாக இருக்கும்; வந்து நடப்பெதல்லாம்
மாையேய. 9வாலிபேன! உன்னுைடயஇளைமய ேல சந்ேதாஷப்படு, உன்னுைடய
வாலிப நாட்களிேல உன்னுைடய இருதயம் உன்ைன மகழ்ச்ச யாக்கட்டும்;
உன்னுைடய ெநஞ்சன் வழிகளிலும், உன்னுைடய கண்ணின் காட்ச களிலும்
நட; ஆனாலும் இைவெயல்லாவற்ற க்காகவும் ேதவன் உன்ைன நயாயத்த ேல
ெகாண்டுவந்து நறுத்துவார் என்று அறந்துெகாள். 10 நீ உன்னுைடய
இருதயத்தலிருந்து ேகாபத்ைதயும், உன்னுைடய சரீரத்தலிருந்து தீங்ைகயும்
நீக்க ப்ேபாடு;இளவயதும்வாலிபமும்மாையேய.

அத்த யாயம் 12
காரியத்தன்முடிவு

1 நீ உன்னுைடய வாலிப நாட்களில் உன்ைனப் பைடத்தவைர நைன;
தீங்குநாட்கள் வராததற்குமுன்னும், எனக்குப் ப ரியமானைவகளல்ல
என்று நீ ெசால்லும் வருடங்கள் ேசராததற்குமுன்னும்., 2 சூரியனும்,
ெவளிச்சமும், சந்த ரனும், நட்சத்த ரங்களும், இருளாகாமல் இருப்பதற்கு
முன்னும், 3 மைழக்குப்பன் ேமகங்கள் தரும்பத்தரும்ப வராததற்குமுன்னும்,
வீட்டுக் காவலாளிகள் தள்ளாடி, ெபலசாலிகள் கூனிப்ேபாய், எந்த ரம்
அைரக்க றவர்கள்ெகாஞ்சமானதால்ஓய்ந்து,ஜன்னல்வழியாகப் பார்க்க றவர்கள்
இருண்டுேபாக றதற்குமுன்னும், 4 * எந்த ர சத்தம் நன்றதனால் ெதருவாசலின்
கதவுகள் அைடபட்டு, குருவயன் சத்தத்த ற்கும் எழுந்தருக்கேவண்டியதாக ,
இைசக்கும்ெபண்கெளல்லாம்உணர்வுஇழப்பதற்குமுன்னும், 5ேமட்டுக்காகத கல்
உண்டாக ,வழிய ேலபயங்கள்ேதான்ற ,வாதுைமமரம்பூப்பூத்து,ெவட்டுக்களியும்
பாரமாக , வாழ்வதற்கான ஆைச அற்றுப்ேபாகாததற்கு முன்னும், மனிதன்
தன்னுைடய ந த்தய வீட்டிற்குப் ேபாக றதனாேல, துக்கங்ெகாண்டாடுக றவர்கள்
வீதய ேல த ரியாததற்குமுன்னும், 6 ெவள்ளிக்கயறு கட்டுவ ட்டு, ெபாற்கண்ணி
நசுங்க , ஊற்றன் அருேக சால் உைடந்து, துரவண்ைடயல் உருைள ெநாறுங்க ,
7 இந்தவதமாக மண்ணானது தான் முன் இருந்த பூமிக்குத் தரும்ப , ஆவ
தன்ைனத்தந்த ேதவனிடத்த ற்கு மறுபடியும் ேபாகாததற்குமுன்னும், அவைர
உன்னுைடய வாலிபப்ப ராயத்த ேல நைன. 8 மாைய மாைய, எல்லாம் மாைய
என்று ப ரசங்க ெசால்லுகறான். 9 ேமலும், ப ரசங்க ஞானவானாயருந்தபடியால்,
அவன் மக்களுக்கு அறைவப் ேபாத த்து, கவனமாகக் ேகட்டு ஆராய்ந்து,
அேநகம் நீத ெமாழிகைளச் ேசர்த்து எழுதனான். 10 இதமான வார்த்ைதகைளக்
கண்டுபடிக்க ப ரசங்க வைகேதடினான்; எழுதன வாக்கயங்கள் ெசவ்ைவயும்
சத்தயமுமானைவகள். 11ஞானிகளின்வாக்கயங்கள்தாற்றுக்ேகால்கள்ேபாலவும்

‡ அத்த யாயம் 11:5 11:5 காற்று * அத்த யாயம் 12:4 12:4எப ேரய வார்த்ைத இதற்கு பல அர்த்தங்கள்

ெகாடுக்க றது. இது சுடு காட்டில் நடக்க ற காரியத்ைத குறக்கலாம், மரணத்தல் சரீர ெசயல்கள் ஓய்ந்து

ேபாய்வடுகறது
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சங்கத்தைலவர்களால் அைறயப்பட்ட ஆணிகள்ேபாலவும் இருக்க றது; அைவகள்
ஒேர ேமய்ப்பனால்† அளிக்கப்பட்டது. 12 என் மகேன! இைவகளினாேல
புத்தயைடவாயாக; அேநகம் புத்தகங்கைள உண்டாக்குகறதற்கு முடிவல்ைல;
அதக படிப்பு உடலுக்கு இைளப்பு. 13 காரியத்தன் முடிைவக் ேகட்ேபாமாக,
ேதவனுக்குப் பயந்து, அவர் கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாள்; எல்லா
மனிதர்கள்ேமலும் வழுந்த கடைம இதுேவ. 14 ஒவ்ெவாரு க ரிையையயும்,
மைறவான ஒவ்ெவாரு காரியத்ைதயும், நன்ைமயானாலும் தீைமயானாலும்,
ேதவன்நயாயத்த ேலெகாண்டுவருவார்.

† அத்த யாயம் 12:11 12:11 ேதவன்அல்லதுசாெலாேமான்
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உன்னதப்பாட்டு
ஆச ரியர்

இந்த புத்தகத்தன் முதல் அதகாரத்தன் முதல் வசனத்தலிருந்து தைலப்பு
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. சாெலாேமான் பாடின உன்னதப் பாட்டு. (1:1). இவனுைடய
ெபயர் இந்த புத்தக முழுவதும் அதகம் ெசால்லப்பட்டிருக்க றது (1:5; 3:7, 9, 11;
8:11-12).

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயகமு. 971 க்கும் 965 கமு. க்கும். இைடயல்எழுதப்பட்டது.
சாெலாேமான் இஸ்ரேவலின் இராஜாவாக இருந்த காலத்தல் இந்த புத்தகம்

எழுதப்பட்டது. ஆட்சயன் ெதாடக்கத்தல் எழுதப்பட்டதாக ேவத அறஞர்கள்
ஒப்புக்ெகாள்ளுகறார்கள். அவருைடய காதல் வார்த்ைதகைள பார்த்து மாத்த ரம்
அல்ல, ஆச ரியர் இஸ்ரேவலின் வட ேதசத்ைதயும் ெதன்ேதசத்ைதயும் ெலபனான்
எக ப்துைவயும்குற ப்படுக றார்.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
தருமணமானவர்களுக்கும் தருமணத்தற்கு ஆயுத்தமாக

ெகாண்டிருப்பவர்களுக்கும்எழுதப்பட்டது.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்

இந்த புத்தகம், தருமணம் ேதவனால் உண்டாக்கப்பட்டது காட்டுக றது.
தருமணத்தல் உள்ள காதைல கவைத நைடயல் உயர்த்த காட்டுக றான் ஒரு
கணவனும் மைனவயும், தருமண உறவல் ஒருவைர ஒருவர் சரீரப்பூர்வமாகவும்,
உணர்வு பூர்வமாகவும், ஆத்மீக பூர்வமாகவும் காதல் ெசய்யேவண்டும் என்று
கற்ப க்க றது.

ைமயக்கருத்து
காதலும்தருமணமும்

ெபாருளடக்கம்
1. மணவாட்டி சாெலாேமாைனகுறத்துநைனத்துெகாண்டிருக்க றாள்— 1:1-3:5
2. மணவாட்டி காதல் சம்மதத்ைத ஏற்றுக்ெகாண்டு தருமணத்தற்கு
எத ர்ப்பார்த்துக்ெகாண்டுஇருக்கறாள்— 3:6-5:1

3. மணவாட்டி தன் மணவாளைனஇழுந்துவ ட்டது ேபால் கனவு காண்கறாள். —
5:2-6:3

4. மணவாட்டியும் தன் மணவாளனும் ஒருவைர ஒருவர் பாராட்டிக்
ெகாள்ளுகறார்கள். — 6:4-8:14

வருந்து
1சாெலாேமான்பாடினஉன்னதப்பாட்டு.
மணவாளி

2நீர்உமதுவாயன்முத்தங்களால்என்ைனமுத்தமிடுவீராக*:
உமதுேநசம் த ராட்ைசரசத்ைதவ டஇன்பமானது.
3உமதுநறுமணமுள்ளைதலங்கள்இன்பமானவாசைனயுள்ளைவகள்;
உமதுநாமம்ஊற்றப்பட்ட நறுமணமுள்ளைதலமாகஇருக்க றது;
ஆைகயால்இளம்ெபண்கள்உம்ைமேநச க்க றார்கள்.
4என்ைனஇழுத்துக்ெகாள்ளும்,உமக்குப் பன்ேனஓடிவருேவாம்;
ராஜா என்ைனத்தமதுஅைறகளில்அைழத்துக்ெகாண்டுவந்தார்;
நாங்கள்உமக்குள்களிகூர்ந்துமகழுேவாம்;
த ராட்ைசரசத்ைதவ டஉமதுேநசத்ைதநைனப்ேபாம்;
உத்தமர்கள்உம்ைமேநச க்க றார்கள்.
5எருசேலமின்ெபண்கேள! ேகதாரின்†கூடாரங்கைளப்ேபாலவும்,
சாெலாேமானின்தைரகைளப்ேபாலவும்நான்கறுப்பாகஇருந்தாலும்,

* அத்த யாயம் 1:2 1:2அவர் தமதுவாயன்முத்தங்களால் என்ைனமுத்தமிடுவாராக † அத்த யாயம் 1:5
1:5 ேகதார் அராப யர்களில் ஒருஇஸ்மேவல் ேகாத்த ரம். பார்க்க, ஆத . 25:13, ஏசாயா. 21:16-17, சங்கீதம், 120:5
ஒருவாலிபெபண்ணின்கறுப்பு ந றத் ேதால்
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அழகாகஇருக்க ேறன்.
6நான்கறுப்பாகஇருக்க ேறன்என்றுபார்க்காதீர்கள்;
ெவயல்என்ேமல்பட்டது;
என்சேகாதரர்கள்என்ேமல்ேகாபமாயருந்து,
என்ைனத்த ராட்ைசத் ேதாட்டங்களுக்குக்‡ காவற்காரியாகைவத்தார்கள்;
என்ெசாந்தத் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதேயா நான்காக்கவல்ைல.
7என்ஆத்துமேநசேர! உமதுமந்ைதையஎங்ேக ேமய்த்து,
அைதமத்தயானத்தல்எங்ேக ேசர்க்க றீர்?
எனக்குச்ெசால்லும்;
உமது ேதாழர்களின் மந்ைதகளின்அருேக அைலந்து த ரிக றவைளப்ேபால§ நான்

இருக்கேவண்டியெதன்ன?
மணவாளன்

8ெபண்களில்அழகுமிகுந்தவேள!
அைதநீஅறயவல்ைலெயன்றால்,மந்ைதயன்காலடிகைளத்ெதாடர்ந்துேபாய்,
ேமய்ப்பர்களுைடயகூடாரங்களுக்குஅருகல்உன்ஆட்டுக்குட்டிகைளேமயவடு.
9என்ப ரியேம!
பார்ேவானுைடய இரதங்களில் பூட்டப்பட்டிருக்க ற ெபண்குதைரக் கூட்டத்த ற்கு

உன்ைனஒப்படுக ேறன்.
10அணிகலன்கள்அணிந்தஉன்கன்னங்களும்,
ஆரங்கள்அணிந்தஉன்கழுத்தும்அழகாகஇருக்க றது.
மணவாளி

11ெவள்ளிப் ெபாட்டுகளுள்ளெபான்ஆபரணங்கைளஉனக்குச்ெசய்வ ப்ேபாம்.
12ராஜா தமதுபந்தயலிருக்கும்*வைர
என்னுைடயநறுமணமுள்ளைதலம்தன்வாசைனையவீசும்.
13 என் ேநசர் எனக்கு என் மார்பகங்களின் நடுவல் தங்கும் ெவள்ைளப்ேபாளச்

ெசண்டு.
14என்ேநசர் எனக்குஎங்ேகத †ஊர்த ராட்ைசத்ேதாட்டங்களில்
முைளக்கும்மருதாணிப்பூங்ெகாத்து.
மணவாளன்

15என்ப ரியேம! நீஅழகுமிகுந்தவள்;
நீ மிகஅழகுள்ளவள்;
உன்கண்கள்புறாக்கண்கள்.
மணவாளி 16நீர்ரூபமுள்ளவர்;

என்ேநசேர! நீர்இன்பமானவர்;
நம்முைடயபடுக்ைகபசுைமயானது.
17நம்முைடயவீட்டின்உத்த ரங்கள்ேகதுருமரம்,
நம்முைடயவீட்டின்ேமல்தளம் ேதவதாருமரம்.

அத்த யாயம் 2
1நான்சாேரானின்* ேராஜாவும், பள்ளத்தாக்குகளின்லீலிமலராகஇருக்க ேறன்.
மணவாளன்

2முட்களுக்குள்ேளலீலிமலர் எப்படியருக்க றேதா,
அப்படிேயஇளம்ெபண்களுக்குள்ேளஎனக்குப்ப ரியமானவளும்இருக்கறாள்.
மணவாளி

3காட்டுமரங்களுக்குள்ேளக ச்சலிமரம் எப்படியருக்க றேதா,
அப்படிேயஇளம்ஆண்களுக்குள்ேளஎன்ேநசர்இருக்க றார்;
அதன்நழலிேலஆர்வமுடன்உட்காருக ேறன்,
அதன்பழம்என்வாய்க்குஇனிப்பாகஇருக்க றது.
4என்ைனவருந்துசாைலக்குஅைழத்துக்ெகாண்டுேபானார்;

‡ அத்த யாயம் 1:6 1:6 அதக பால் உணர்வுள்ள ஒரு வாலிப ெபண்ைண குறக்கலாம் § அத்த யாயம்
1:7 1:7 முக்காடுய ட்ட ெபண்ைணப் ேபால் * அத்த யாயம் 1:12 1:12 மஞ்சத்தல் படுத்தருக்கும் வைர
† அத்த யாயம் 1:14 1:14 சவக் கடலின் ெதன்ேமற்கு பகுதயல் உள்ள ேசாைலவனம், இது நீர்ஊற்றுகளால்

ெசழிப்பாக இருந்தது, மனைத குளிர ெசய்தது. * அத்த யாயம் 2:1 2:1 சாேரான் ஒரு இடத்தன் ெபயர்.
இஸ்ரேவல் ேதசத்தன் மத்தய தைரக்கடல் (ஏசாயா. 35:2, 65:10). இது சமபூமி. இங்ேக க ச்சலி மரங்கள்

அடர்த்தயாகஇருந்தன.
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என்ேமல்பறந்தஅவருைடயெகாடி ேநசேம.
5த ராட்ைசரசத்தால்என்ைனத்ேதற்றுங்கள்,
க ச்சலிப்பழங்களால்என்ைனஆற்றுங்கள்;
ேநசத்தால் ேசாகமைடந்தருக்க ேறன்.
6அவருைடயஇடதுைகஎன்தைலயன்கீழ்இருக்க றது;
அவருைடயவலதுைகஎன்ைனஅைணத்துக்ெகாள்க றது.
மணவாளன்

7எருசேலமின்இளம்ெபண்கேள!
எனக்குப்ப ரியமானவளுக்குமனதருப்த உண்டாகும்வைர
நீங்கள்அவைளவழிக்கச் ெசய்யாமலும்,
எழுப்பாமலும் இருக்கும்படி ெவளிமான்கள்ேமலும் ெவளியன் மைரகள்ேமலும்

உங்களுக்குஆைணயடுக ேறன்.
ேநசரின் ேவண்டுேகாள்
மணவாளி

8இதுஎன்ேநசருைடய சத்தம்!
இேதா,அவர்மைலகளின்ேமல்குத த்தும் ேமடுகளின்ேமல்துள்ளியும்வருகறார்.
9என்ேநசர் ெவளிமானுக்கும்மைரக்குட்டிக்கும்ஒப்பாகஇருக்க றார்;
இேதா,அவர் எங்கள்மதலுக்குெவளிேய நன்று
சன்னல்வழியாகப் பார்த்து,
தட்டியன்வழியாகத் தமதுமலர்ந்தமுகத்ைதக்காண்பக்க றார்.
10என்ேநசர் என்ேனாேட ேபச :
மணவாளன்

என்ப ரியேம!
என்அழகுமிகுந்தவேள! எழுந்துவா.
11இேதா,மைழக்காலம்ெசன்றது,
மைழெபய்துஓய்ந்தது.
12பூமிய ேலமலர்கள்காணப்படுகறது;
குருவகள்பாடும்காலம்வந்தது,
காட்டுப்புறாவன்சத்தம் நமதுேதசத்தல் ேகட்கப்படுக றது.
13அத்தமரம் காய்காய்த்தது;
த ராட்ைசக்ெகாடிகள்பூப்பூத்து
வாசைனயும்நறுமணத்ைதயும்ெகாடுக்க றது;
என்ப ரியேம! என்அழகுமிகுந்தவேள!
நீ எழுந்துவா.
14கன்மைலயன்ெவடிப்புகளிலும்,
மைலயுச்ச களின்மைறவ டங்களிலும்தங்குகறஎன்புறாேவ!
உன்முகத்ேதாற்றத்ைதஎனக்குக்காட்டு,
உன்சத்தத்ைதநான்ேகட்கட்டும்;
உன்சத்தம்இன்பமும்,
உன்முகத்ேதாற்றம்அழகுமாகஇருக்க றதுஎன்றார்.
15த ராட்ைசத் ேதாட்டங்கைளக்ெகடுக்க றகுழிநரிகைளயும்
சறுநரிகைளயும் † நமக்குப் ப டியுங்கள்;
நம்முைடயத ராட்ைசத்ேதாட்டங்கள்
பூவும்பஞ்சுமாகஇருக்க றேத.
மணவாளி

16என்ேநசர் என்னுைடயவர்,
நான்அவருைடயவள்.
அவர்லீலிமலர்களுக்குள்ேளேமய்க றார்.
17என்ேநசேர! பகல்குளிர்ச்ச யாக ,
ந ழல் சாய்ந்துேபாகும்வைரக்கும்,
நீர் தரும்ப ,குன்றும்பளப்புமானகன்மைலகளில்
குத த்துவரும்கைலமானுக்கும்

† அத்த யாயம் 2:15 2:15 இந்த வாலிப ெபண்ைண தங்கள் காதலால் இழுக்க பார்க்கும் வாலிப ஆண்கைள

குறக்கலாம்.
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மைரகளின்குட்டிக்கும் சமானமாகஇரும்.

அத்த யாயம் 3
துன்பம்நைறந்தஇரவு

1இரவுேநரங்களில் என்படுக்ைகய ேலஎன்ஆத்துமேநசைரத் ேதடிேனன்;
ேதடியும் நான்அவைரக்காணவல்ைல.
2நான்எழுந்து, நகரத்தன்வீதகளிலும்ெதருக்களிலும்சுற்ற ,
என்ஆத்துமேநசைரத் ேதடுேவன்என்ேறன்;
ேதடியும் நான்அவைரக்காணவல்ைல.
3நகரத்த ேலஉலாவுகறகாவலாளர்கள்என்ைனக்கண்டார்கள்:
என்ஆத்துமேநசைரக் கண்டீர்களா என்றுஅவர்கைளக் ேகட்ேடன்.
4நான்அவர்கைளவ ட்டுக்ெகாஞ்சதூரம்ெசன்றவுடேன,
என்ஆத்துமேநசைரக் கண்ேடன்;
நான்அவைரஎன்தாயன்வீட்டிலும்,
என்ைனப் ெபற்றவளின் அைறயலும் ெகாண்டுவந்து வடும்வைரக்கும் அவைர

உறுதயாகப் பற்ற க்ெகாண்ேடன்.
5எருசேலமின்இளம்ெபண்கேள!
எனக்குப்ப ரியமானவர்களுக்குமனதருப்த உண்டாகும்வைர
நீங்கள்அவைளவழிக்கச் ெசய்யாமலும்எழுப்பாமலும்இருக்கும்படி,
ெவளிமான்கள்ேமலும்ெவளியன்மைரகள்ேமலும்
உங்களுக்குஆைணயடுக ேறன்.

சாேலாெமானின்வருைக
மணவாளி

6ெவள்ைளப்ேபாளத்தனாலும்சாம்ப ராணியனாலும்
வயாபாரிகளுைடய சகலவத கந்தப்ெபாடியனாலும் உண்டாகய வாசைனைய

வீச ,
தூபேமகத்ைதப்ேபால்வனாந்த ரத்தலிருந்துவருகறஇவர்யார்?
7இேதா, சாெலாேமானுைடயபடுக்ைக;
இஸ்ரேவலின் பலசாலிகளில் அறுபது பலசாலிகள் அைதச் சுற்றலும்

ந ற்க றார்கள்.
8இவர்கெளல்ேலாரும்பட்டயம் ப டித்து,
ேபாருக்குப் பயற்ச ெபற்றவர்களாகஇருக்க றார்கள்;
இரவுேநரபயத்தனாேலஅவனவனுைடயபட்டயம்அவனவன்இடுப்பலிருக்கறது.
9 சாெலாேமான் ராஜா தனக்கு லீபேனானின் மரத்தனால் ஒரு இரதத்ைதச்

ெசய்வத்தார்.
10அதன்தூண்கைளெவள்ளியனாலும்,
அதன்தளத்ைதப்ெபான்னினாலும்,
அதன்இருக்ைகையஇரத்தாம்பரத்தனாலும்ெசய்வத்தார்;
அதன்உட்புறத்த ேலஎருசேலமின்இளம்ெபண்களினிமித்தம்
ேநசம் என்னும்சமுக்காளம்வ ரிக்கப்பட்டிருந்தது.
11சீேயானின்இளம்ெபண்கேள! நீங்கள்புறப்பட்டுப்ேபாய்,
ராஜாவாகய சாெலாேமானின்தருமணநாளிலும்,
மனமக ழ்ச்ச யன்நாளிலும்,
அவருைடயதாயார்அவருக்கு
அணிவத்தக ரீடத்துடன்இருக்கறஅவைரப் பாருங்கள்.

அத்த யாயம் 4
மணவாளன்

1நீஅழகுமிகுந்தவள், என்ப ரியேம! நீஅழகுமிகுந்தவள்;
உன்முக்காட்டின்நடுேவஉன்கண்கள்புறாக்கண்கைளப்ேபால்இருக்க றது;
உன் கூந்தல் கீேலயாத் மைலயல் இைலகைள ேமயும் ெவள்ளாட்டு

மந்ைதையப்ேபால்இருக்க றது.
2உன்னுைடயபற்கள்,
ேராமம் கத்தரிக்கப்பட்டபன்குளிப்பாட்டப்பட்டுக்கைரேயறுகறைவகளும்,
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ஒன்றாகலும்மலடாகஇல்லாமல்அைனத்தும்இரட்ைடக்குட்டி ஈன்றைவகளுமான
ஆட்டுமந்ைதையப்ேபால்இருக்க றது.
3உன்உதடுகள்சவப்புநூலுக்குச் சமானமும்,
உன்வாய்இன்பமுமாகஇருக்க றது;
உன் முக்காட்டின் நடுேவ உன் கன்னங்கள் ெவடித்த மாதுளம்பழம்ேபால்

இருக்க றது.
4உன்னுைடயகழுத்து,
பராக்க ரமசாலிகளின் ஆய ரம் ேகடகங்கள் தூக்கயருக்க ற

ஆயுதசாைலயாக்கப்பட்ட
தாவீதன்ேகாபுரம்ேபால்இருக்க றது.
5உன்இரண்டுமார்பகங்களும்
லீலிமலர்களுக்குஇைடயல்ேமயும்
ெவளிமானின்இரட்ைடக்குட்டிகளுக்குச் சமானம்.
6பகல்குளிர்ச்ச யாக ந ழல் சாய்ந்துேபாகும்வைரக்கும்,
நான்ெவள்ைளப்ேபாளமைலக்கும் சாம்ப ராணிமைலக்கும் ேபாயருப்ேபன்.
7என்ப ரியேம! நீபூரணஅழகுமிகுந்தவள்;
உன்னில்குைறெயான்றும்இல்ைல.
8லீபேனானிலிருந்துஎன்ேனாேடவா,
என்மணவாளிேய! லீபேனானிலிருந்துஎன்ேனாேடவா.
அமனாவன்உச்சயலிருந்தும்,
ேசனீர் எர்ேமானின்உச்சயலிருந்தும்,
சங்கங்களின்குைககளிலிருந்தும்,
சறுத்ைதகளின்மைலகளிலிருந்தும்கீேழ*இறங்க வா.
9என்இருதயத்ைதக்கவர்ந்துெகாண்டாய்;
என்சேகாதரிேய! என்மணவாளிேய!
உன்கண்களில்ஒன்றலும்
உன்கழுத்தலுள்ளஒருநைகயலும்
என்இருதயத்ைதக்கவர்ந்துெகாண்டாய்.
10உன்ேநசம் எவ்வளவுஇன்பமாகஇருக்க றது;
என்சேகாதரிேய! என்மணவாளிேய!
த ராட்ைசரசத்ைதவ ட
உன்ேநசம் எவ்வளவுஇனிைமயாகஇருக்க றது!
சகலகந்தவர்க்கங்கைளவ ட
உன்நறுமணைதலங்கள்எவ்வளவுவாசைனயாயருக்க றது!
11என்மணவாளிேய! உன்உதடுகளிலிருந்துேதன்ஒழுகுகறது,
உன்நாவன்கீழ் ேதனும்பாலும்இருக்கறது,
உன்உைடகளின்வாசைனலீபேனானின்வாசைனக்குஒப்பாகஇருக்க றது.
12என்சேகாதரிேய! என்மணவாளிேய!
நீஅைடக்கப்பட்ட ேதாட்டமும்,
மைறவுகட்டப்பட்ட நீரூற்றும்,
பாதுகாக்கப்பட்ட கணறுமாகஇருக்க றாய்.
13உன்ேதாட்டம் மாதுளம்ெசடிகளும்,
அருைமயானபழமரங்களும்,
மருதாணிச் ெசடிகளும், நளதச்ெசடிகளும்,
14நளதமும்,குங்குமமும்,வசம்பும்,லவங்கமும்,
சகலவததூபவர்க்கமரங்களும்,ெவள்ைளப்ேபாளச்ெசடிகளும்,
சந்தன மரங்களும், சகலவத கந்தவர்க்கச் ெசடிகளுமுள்ள சங்கார வனமாக

இருக்க றது.
15ேதாட்டங்களுக்குநீரூற்றும்,ஜீவதண்ணீரின்கணறும்,
லீபேனானிலிருந்துஓடிவரும்வாய்க்கால்களும்உண்டாயருக்க றது.
மணவாளி

16வாைடக்காற்ேற! எழும்பு;
ெதன்றேல! வா; கந்தப்ப சன்கள்வடியஎன்ேதாட்டத்தல்வீசு;

* அத்த யாயம் 4:8 4:8கீேழ பார்
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என்ேநசர் தம்முைடய ேதாட்டத்த ற்குவந்து,
தமதுஅருைமயானபழங்கைளச் சாப்படுவாராக.

அத்த யாயம் 5
மணவாளன்

1என்சேகாதரிேய! என்மணவாளிேய!
நான்என்ேதாட்டத்த ற்குவந்ேதன்,
என்ெவள்ைளப்ேபாளத்ைதயும்என்கந்தவர்க்கங்கைளயும் ேசர்த்ேதன்;
என்ேதன்கூட்ைடஎன்ேதேனாடு சாப்ப ட்ேடன்;
என்த ராட்ைசரசத்ைதஎன்பாேலாடும்குடித்ேதன்.
ச ேநக தர்கேள! சாப்படுங்கள்; ப ரியமானவர்கேள!
குடியுங்கள், தருப்தயாகக்குடியுங்கள்.

சூலமித்த யாளின்இரவு
மணவாளி

2நான்உறங்க ேனன், என்இதயேமாவழித்தருந்தது;
கதைவத்தட்டுக றஎன்ேநசரின் சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன்:
என்சேகாதரிேய! என்ப ரியேம!
என்புறாேவ! என்உத்தமிேய!
கதைவத்த ற;
என் தைல பனியனாலும், என் தைலமுடி இரவல் ெபய்யும் தூறலினாலும்

நைனந்தருக்க றதுஎன்றார்.
3என்உைடையக்கழற்ற ப்ேபாட்ேடன்;
நான்எப்படிஅைதத்தரும்பவும்அணிேவன்,
என்பாதங்கைளக்கழுவ ேனன்,
நான்எப்படிஅைவகைளத்தரும்பவும்அழுக்காக்குேவன்என்ேறன்.
4என்ேநசர் தமதுைகையக்கதவுத்துவாரத்தன்வழியாக நீட்டினார்,
அப்ெபாழுதுஎன்உள்ளம்அவர்ந மித்தம்ெபாங்கனது.
5என்ேநசருக்குக்கதைவத்த றக்க நான்எழுந்ேதன்;
பூட்டினைகப்ப டிகள்ேமல்என்ைககளிலிருந்துெவள்ைளப்ேபாளமும்,
என்வ ரல்களிலிருந்துவாசைனயுள்ளெவள்ைளப்ேபாளமும்வடிந்தது.
6என்ேநசருக்குக்கதைவத்த றந்ேதன்;
என்ேநசேராஇல்ைல, ேபாய்வ ட்டார்;
அவர்ெசான்னவார்த்ைதயால்என்ஆத்துமா ேசார்ந்துேபாய ற்று.
அவைரத் ேதடிேனன்,அவைரக்காணவல்ைல;
அவைரக்கூப்ப ட்ேடன்,அவர் எனக்குபதல்ெகாடுக்கவல்ைல.
7நகரத்தல்உலாவுகறகாவலாளர்கள்என்ைனக்கண்டு,
என்ைனஅடித்து, என்ைனக்காயப்படுத்தனார்கள்;
மதலின் காவற்காரர்கள் என்ேமலிருந்த என் ேபார்ைவைய

எடுத்துக்ெகாண்டார்கள்.
8எருசேலமின்இளம்ெபண்கேள! என்ேநசைரக் கண்டீர்களானால்,
நான் ேநசத்தால் ேசாகமைடந்தருக்க ேறன் என்று அவருக்குச் ெசால்லும்படி

உங்களுக்குஆைணயடுக ேறன்.
மணவாளியன்ேதாழிகள்

9ெபண்களுக்குள்அழகுமிகுந்தவேள!
மற்ற ேநசைரவ டஉன்ேநசர் எதனால்வ ேசஷத்தவர்?
நீஇப்படி எங்கைளஆைணயட,
மற்ற ேநசைரவ டஉன்ேநசர் எதனால்வ ேசஷத்தவர்?
மணவாளி

10என்ேநசர் ெவண்ைமயும் சவப்புமானவர்;
ப ரகாசமானவர்,வல்லைமயுள்ளவர்,
யாரும்அவருக்குஒப்பானவர்இல்ைல.
11அவருைடயதைலதங்கமயமாகஇருக்க றது;
அவருைடயதைலமுடிசுருள்சுருளாகவும்,
காகத்ைதப்ேபால்கருைமயாகவும்இருக்க றது.
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12 அவருைடய கண்கள் தண்ணீர் நைறந்த நத களின் ஓரமாகத் தங்கும்
புறாக்கண்களுக்குஒப்பானைவகளும்,

பாலில் கழுவப்பட்டைவகளும், ேநர்த்தயாகப் பத க்கப்பட்டைவகளுமாக
இருக்க றது.

13அவருைடயகன்னங்கள்கந்தவர்க்கப் பாத்த கைளப்ேபாலவும்,
வாசைனயுள்ளமலர்கைளப்ேபாலவும்இருக்க றது;
அவருைடயஉதடுகள்லீலிமலர்கைளப் ேபான்றது,
வாசைனயுள்ளெவள்ைளப்ேபாளம்அதலிருந்துவடிக றது.
14 அவருைடய ைககள் படிகப்பச்ைச பத த்த ெபான்வைளயல்கைளப்ேபால்

இருக்க றது;
அவர் அங்கம் இந்த ரநீல இரத்தனங்களால் மூடப்பட்ட ப ரகாசமான யாைனத்

தந்தத்ைதப்ேபாலிருக்க றது.
15 அவருைடய கால்கள் பசும்ெபான் ஆதாரங்களின்ேமல் ந ற்க ற ெவள்ைளக்கல்

தூண்கைளப்ேபாலிருக்க றது;
அவருைடய ேதாற்றம்லீபேனாைனப்ேபாலவும்
ேகதுருக்கைளப்ேபாலவும் ச றப்பாகஇருக்க றது.
16அவருைடயவாய்மிகவும்இனிப்பாகஇருக்க றது;
அவர்முற்றலும்அழகுள்ளவர்.
இவேர என்ேநசர்; எருசேலமின்இளம்ெபண்கேள! இவேர என்ச ேநக தர்.

அத்த யாயம் 6
மணவாளியன்ேதாழிகள்

1உன்ேநசர் எங்ேக ேபானார்?
ெபண்களில்அழகுமிகுந்தவேள!
உன்ேநசர் எவ்வ டம் ேபாய்வ ட்டார்?
உன்ேனாேடகூட நாங்களும்அவைரத் ேதடுேவாம்.
மணவாளி 2ேதாட்டங்களில் ேமயவும்,லீலிமலர்கைளப்பற க்கவும்,

என்ேநசர் தமதுேதாட்டத்த ற்கும்கந்தவர்க்கப் பாத்த களுக்கும் ேபானார்.
3நான்என்ேநசருைடயவள், என்ேநசர் என்னுைடயவர்;
அவர்லீலிமலர்களுக்குள்ேளேமய்க றார்.

சூலமித்த யாளின்அழகு
மணவாளன்

4என்ப ரியேம! நீ த ர்சாைவப்ேபால்அழகும்,
எருசேலைமப்ேபால்வடிவமும்,
ெகாடிகள்பறக்கும்பைடையப்ேபால் பயங்கரமானவள்.
5உன்கண்கைளஎன்ைனவட்டுத்தருப்பு,
அைவகள்என்ைனெவன்றது;
உன்கருைமயானகூந்தல்
கீேலயாத்மைலய ேலஇைலகள்ேமயும்ெவள்ளாட்டுமந்ைதையப்ேபாலிருக்க றது.
6உன்பற்கள்குளிப்பாட்டப்பட்டுக்கைரேயறுகறைவகளும்,
ஒன்றாகலும்மலடாகஇல்லாமல்
இரட்ைடக்குட்டிகைளஈன்றைவகளுமானஆட்டுமந்ைதையப்ேபால்இருக்க றது.
7 உன் முக்காட்டின் நடுேவ உன் கன்னங்கள் ெவடித்த மாதுளம்பழம்ேபால்

இருக்க றது.
8ராணிகள்அறுபதுேபரும்,
மறுமைனயாட்டிகள்எண்பதுேபருமுண்டு;
கன்னியர்களுக்குத்ெதாைகயல்ைல.
9என்புறாேவா, என்உத்தமிேயாஒருத்த ேய;
அவள்தன்தாய்க்குஒேர பள்ைள;
அவள்தன்ைனப்ெபற்றவளுக்குஅருைமயானவள்;
இளம்ெபண்கள்அவைளக்கண்டு,அவைளவாழ்த்தனார்கள்;
ராணிகளும்மறுமைனயாட்டிகளும்அவைளப் ேபாற்றனார்கள்.
10சந்த ரைனப்ேபால்அழகும்,சூரியைனப்ேபால் ப ரகாசமும்,
ெகாடிகள்பறக்கும்பைடையப்ேபால் பயங்கரமானவளாக,
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சூரியஉதயம்ேபால்உத க்க றஇவள்யார்?
11பள்ளத்தாக்க ேலபழுத்த பழங்கைளப்பார்க்கவும்,
த ராட்ைசச்ெசடிகள்துளிர்வ ட்டு,மாதுளம்ெசடிகள்பூத்ததா என்றுஅறயவும்,
வாதுைமத் ேதாட்டத்த ற்குப் ேபாேனன்.
12நைனக்காததற்குமுன்ேன
என்ஆத்துமா என்ைனஅம்மினதாபன்இரதங்களுக்குஒப்பாக்கனது.
மணவாளியன்ேதாழிகள்

13தரும்பவா, தரும்பவா,
சூலமித்த ேய! நாங்கள்உன்ைனப்பார்க்கும்படிக்கு,
தரும்பவா, தரும்பவா.
மணவாளி

சூலமித்த யல்நீங்கள்என்னத்ைதப் பார்க்க றீர்கள்?
அவள்இரண்டுபைடயன்கூட்டத்த ற்குச் சமானமானவள்.

அத்த யாயம் 7
சூலமித்த யாள்புகழப்படுதல்
மணவாளன்

1இளவரச ேய! காலணிகள்அணிந்தஉன்பாதங்கள்
மிகவும்அழகாகஇருக்க றது;
உன்இடுப்பன்வடிவுதறைமமிக்க
ெதாழிற்காரர்களின் ேவைலயாகயஅணிகலன்ேபால்இருக்க றது.
2உன்ெதாப்புள்த ராட்ைசரசம் நைறந்தவட்டவடிவக்கண்ணம்ேபால்இருக்க றது;
உன்வயறுலீலிமலர்கள்சூழ்ந்த ேகாதுைமக்குவயல்ேபால்இருக்க றது.
3உன்இரண்டுமார்பகங்களும்
ெவளிமானின்இரட்ைடக்குட்டிகளுக்குச் சமானமாகஇருக்க றது.
4உன்கழுத்துயாைனத்தந்தத்தனால்ெசய்த ேகாபுரத்ைதப்ேபாலவும்,
உன்கண்கள்எஸ்ேபானிேல பத்ரபீம்
வாசலின்அருகலிருக்கும்குளங்கைளப்ேபாலவும்,
உன்மூக்குதமஸ்குவன்தைசையேநாக்கும்
லீபேனானின் ேகாபுரத்ைதப்ேபாலவும்இருக்க றது.
5உன்தைலகர்ேமல்மைலையப்ேபால்இருக்க றது;
உன்தைலமுடிஇரத்தாம்பரமயமாகஇருக்க றது;
ராஜாஉன்கூந்தலின்அழகல்மயங்க ந ற்க றார்.
6மனமக ழ்ச்சையஉண்டாக்கும்என்ப ரியேம!
நீ எவ்வளவுஅழகுமிகுந்தவள்,
நீ எவ்வளவுஇன்பமுள்ளவள்.
7உன்உயரம் பைனமரத்ைதப்ேபாலவும்,
உன்மார்பகங்கள்த ராட்ைசக்குைலகள்ேபாலவும்இருக்க றது.
8நான்பைனமரத்தல்ஏற ,
அதன்மடல்கைளப்ப டிப்ேபன்என்ேறன்;
இப்ெபாழுதும்உன்மார்பகங்கள்த ராட்ைசக்குைலகள்ேபாலவும்,
உன்மூக்கன்சுவாசத்தன்வாசைனக ச்சலிப்பழங்கள்ேபாலவும்இருக்க றது.
9 13உன்முத்தங்கள், என்ேநசர்குடிக்கும்ேபாதுெமதுவாகஇறங்குகறதும்,
உறங்குகறவர்களின்உதடுகைளப் ேபசச்ெசய்க றதுமான,
நல்லத ராட்ைசரசத்ைதப்ேபால்இருக்க றது.
மணவாளி

10நான்என்ேநசருைடயவள்,
அவருைடயப ரியம் என்ேமல்இருக்கறது.
11வாரும்என்ேநசேர! வயல்ெவளிக்குப் ேபாய்,
க ராமங்களில் தங்குேவாம்.
12அதகாைலய ேலத ராட்ைசத்ேதாட்டங்களுக்குப் ேபாேவாம்;
த ராட்ைசக்ெகாடிதுளிர்த்துஅதன்பூமலர்ந்தேதா என்றும்,
மாதுளம்ெசடிகள்பூபூத்தேதா என்றும்பார்ப்ேபாம்;
அங்ேக என்ேநசத்தன்உச்ச தங்கைளஉமக்குத்தருேவன்.
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13தூதாயீம்பழம்*வாசைனவீசும்;
நமது வாசல்களின் அருகல் புதயைவகளும் பைழயைவகளுமான சகலவத

அருைமயானபழங்களும்உண்டு;
என்ேநசேர! அைவகைளஉமக்குைவத்தருக்க ேறன்.

அத்த யாயம் 8
1ஆ, நீர் என்தாயன்பால்குடித்த என்சேகாதரைனப்ேபால்இருந்தீரானால்,
நான்உம்ைமெவளிய ேல சந்த த்துமுத்தமிடுேவன்;
என்ைனநந்த க்கவுமாட்டார்கள்.
2நான்உம்ைமக்கூட்டிக்ெகாண்டு,
என்தாயன்வீட்டுக்குஅைழத்துக்ெகாண்டுேபாேவன்;
நீர் எனக்குப் ேபாத ப்பீர், கந்தவர்க்கமிட்ட த ராட்ைசரசத்ைதயும்,
என்மாதுளம்பழரசத்ைதயும்உமக்குக்குடிக்கக்ெகாடுப்ேபன்.
3அவருைடயஇடதுைகஎன்தைலயன்கீழ்இருக்கும்,
அவருைடயவலதுைகஎன்ைனஅைணக்கும்.
4எருசேலமின்இளம்ெபண்கேள!
எனக்குப்ப ரியமானவளுக்குமனதருப்த உண்டாகும்வைர
நீங்கள்அவைளவழிக்கச் ெசய்யாமலும்எழுப்பாமலும்இருக்க
உங்களுக்குஆைணயடுக ேறன்.

அன்புபுதுப்ப க்கப்படுதல்
மணவாளியன்ேதாழிகள்

5தன்ேநசர்ேமல் சார்ந்துெகாண்டு
வனாந்த ரத்தலிருந்துவருகறஇவள்யார்?
மணவாளி

க ச்சலிமரத்தன்கீழ்உம்ைமஎழுப்ப ேனன்;
அங்ேகஉமதுதாய்உம்ைமப்ெபற்றாள்;
அங்ேகஉம்ைமப்ெபற்றவள்ேவதைனப்பட்டுஉம்ைமப்ெபற்றாள்.
6நீர் என்ைனஉமதுஇருதயத்தன்ேமல்முத்தைரையப்ேபாலவும்,
உமதுபுயத்தன்ேமல்முத்தைரையப்ேபாலவும்ைவத்துக்ெகாள்ளும்;
ேநசம் மரணத்ைதப்ேபால்வலிைமயானது;
ேநசைவராக்கயம் பாதாளத்ைதப்ேபால்ெகாடியதாகஇருக்க றது;
அதன்தழல்அக்கனித்தழலும்அதன்சுடர் கடும்சுடெராளியுமாகஇருக்க றது.
7த ரளானதண்ணீர்கள்ேநசத்ைதஅைணத்துவடமுடியாது,
ெவள்ளங்களும்அைதத்தணிக்கமுடியாது;
ஒருவன் தன் வீட்டிலுள்ள ெசாத்துக்கைளெயல்லாம் ேநசத்த ற்காகக்

ெகாடுத்தாலும்,
அதுமுற்றலும்அசட்ைடெசய்யப்படும்*.
மணவாளியன்சேகாதரன்

8நமக்குஒருச றய சேகாதரி உண்டு,
அவளுக்குமார்பகங்கள்இல்ைல;
நம்முைடய சேகாதரிையக் ேகட்கும்நாளில்அவளுக்காக நாம் என்னெசய்ேவாம்?
9அவள்ஒருமதலானால்,
அதன்ேமல்ெவள்ளிக்ேகாட்ைடையக்கட்டுேவாம்;
அவள்கதவானால், ேகதுருப்பலைககைளஅதற்குஇைணப்ேபாம்.
மணவாளி

10நான்மதல்தான்,
என்மார்பகங்கள்ேகாபுரங்கள்;
அவருைடயகண்களில்இரக்கம்ெபறலாேனன்.
மணவாளன்

11 பாகால் ஆேமானிேல சாெலாேமானுக்கு ஒரு த ராட்ைசத்ேதாட்டம்
உண்டாயருந்தது,

* அத்த யாயம் 7:13 7:13 மாதுளம்ெசடிகள், இனிைமயும் வாசைனயுமான ஒரு ெசடி, இதன் பழம் பால்

உணர்ைவ, தூண்டிமலட்டுத்தன்ைம நீக்ககூடியது என்றுகருதப்படுக றது. ஆத 30: 14-16. * அத்த யாயம்
8:7 8:7அவன்முற்றலும்அசட்ைடெசய்யப்படும்
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அந்தத் ேதாட்டத்ைதக்காவலாளிகள்வசத்த ேலஅதன்பலனுக்காக,
ஒவ்ெவாருவன்ஆய ரம்ெவள்ளிக்காசுகைளக்†ெகாண்டுவரும்படிவ ட்டார்.
12என்த ராட்ைசத்ேதாட்டம் எனக்குமுன்பாகஇருக்க றது;
சாெலாேமாேன! உமக்குஅந்தஆய ரமும்,
அதன்பழத்ைதக்காக்க றவர்களுக்குஇருநூறும்ேசரும்.
13ேதாட்டங்களில்குடியருக்க றவேள!
ேதாழர்கள்உன்சத்தத்ைதக் ேகட்க றார்கள்;
நானும்அைதக் ேகட்கட்டும்.
மணவாளி

14என்ேநசேர! வைரவாகவாரும்,
கந்தவர்க்கங்களின்மைலகள்ேமல்உள்ள
ெவளிமானுக்கும்மான்குட்டிக்கும் சமானமாகஇரும்.

† அத்த யாயம் 8:11 8:11 க ராம ேவைலக்காரனின்ஒருநாள்கூலி
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ஏசாயா
ஆச ரியர்

ஏசாயா புத்தகத்தன் ெபயர், ஆச ரியர் ஏசாயா என்ற ெபயரால்
அைழக்கப்படுக றது. இவர் ஒரு தீர்க்கதரிசனிைய மணந்தவர். இவருக்கு
இரண்டு ஆண் பள்ைளகள் பறந்தன. (ஏசாயா 7:3; 8:3). ஏசாயா யூதா ேதசத்தன்
இராஜாக்களாகய, உசயா, ேயாதாம், ஆகாஸ் எேசக்கயா என்பவர்களின்
நாட்களில் தீர்க்கதரிசனம் உைரத்தவன். ஏசாயா 1:1; ெபால்லாத இராஜவாகய
மனாேசயன்ஆட்சயல்மரணத்ைதஅைடந்ததாக கருதப்படுக றது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்:
ஏறக்குைறயகமு 740 க்கும் 680 கமுக்கும். இைடயல்எழுதப்பட்டது.
உசயா இராஜாவன் கைடச நாட்களிலிலும் ேயாதாம், ஆகாஸ் எேசக்கயா

என்பவர்களின்நாட்களிலும்எழுதப்பட்டதாக எண்ணப்படுகறது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது?

முதலாவதாகேதவனின்கட்டைளக்குகீழ்படியாதயூதேதசத்தன்ஜனங்களுக்கும்
உைரக்கப்பட்ட தீர்க்கதரிசனங்கள்.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்:
பைழய ஏற்பாட்டில் இேயசு க றஸ்துைவப் பற்ற வ ரிவான காரியங்கள்

எழுதப்பட்டிருக்க றது. இேயசு க றஸ்துவன் வருைகயன் ேநாக்கம் (ஏசாயா.
40:3-5), அவருைடய கன்னிப்ப றப்பு (7:14), அவர் நற்ெசய்தைய ப ரசங்க த்தல்
(61:1), அவருைடய பலியான மரணம் (52:13-53:12) தன் ஜனங்கைள தம்மிடம்
ேசர்த்துக் ெகாள்ள தரும்ப வருதல். (60:2-3). ஆகயைவகளாகும். முக்கயமாக
யூதா ேதசத்தன் மக்களுக்கு தீர்க்கத்தரிசனம் ெசால்ல அைழக்கப்பட்டவன். யூத
ேதசத்தல் எழுப்புதல்களும் கீழ்படியைமகளும் நடந்துக்ெகாண்டு இருந்தன. யூத
ேதசத்த ற்கு அசீரிய ேதசத்தலிருந்தும் எக ப்து ேதசத்தலிருந்தும் அழிவுக்கான
பயமுறுத்தல்கள் வந்துெகாண்டிருந்ததது ஆனால் ேதவனுைடய இரக்கத்தால்
காக்கப்பட்டார்கள் ஏசாயா, பாவத்தலிருந்து மனம்தரும்பும் ெசய்த கைளயும்,
வருங்காலத்தல் ேதவனுைடய வடுதைலக்காக நம்ப க்ைகேயாடு எத ர்ப்பார்க்கும்
ெசய்த கைளயும்அறவத்தான்.

ைமயக்கருத்து:
இரட்ச ப்பு

ெபாருளடக்கம்:
1.யூதேதசத்த ற்குவ ேராதமானதீர்க்கதரிசனங்கள்— 1:1-12:6
2. ப ற நாடுகளுக்குவேராதமானதீர்க்கதரிசனங்கள்— 13:1-23:18
3. வருங்காலஉபத்த ரவங்கள்— 24:1-27:13
4.இஸ்ரேவல்,யூதேதசங்களுக்குவேராதமானதீர்க்கதரிசனங்கள்— 28:1-35:10
5. எேசக்கயா, ஏசாயாவன்சரித்த ரம். — 36:1-38:22
6. பாப ேலானின்காரியங்கள்— 39:1-47:15
7. ேதவத ட்டமானசமாதானஅறவப்புகள். — 48:1-66:24
1ஆேமாத்சன் மகனாகய ஏசாயா, யூதாவன் ராஜாக்களாகய உசயா, ேயாதாம்,

ஆகாஸ், எேசக்கயா என்பவர்களின் ஆட்சயன் காலங்களில், யூதாைவயும்
எருசேலைமயும்குறத்துக்கண்டகாட்ச .

கலகக்கார ேதசம்
2 வானங்கேள, ேகளுங்கள்; பூமிேய, ெசவெகாடு; ெயேகாவா ேபசுக றார்;

நான் பள்ைளகைள வளர்த்து ஆதரித்ேதன்; அவர்கேளா எனக்கு வ ேராதமாகக்
கலகம்ெசய்தார்கள். 3 மாடு தன் எஜமாைனயும், கழுைத, தான் உணவு உண்ணும்
இடத்ைதயும் அறயும்; இஸ்ரேவலர்கேளா அறவல்லாமலும், என் மக்கள்
உணர்வல்லாமலும் இருக்கறார்கள் என்கறார். 4 ஐேயா, பாவமுள்ள ேதசமும்,
அக்க ரமத்தால் பாரம்சுமந்த மக்களும், ெபால்லாதவர்களின் சந்ததயும், ேகடு
உண்டாக்குகற மக்களுமாகஇருக்க றார்கள்; ெயேகாவாைவவ ட்டு,இஸ்ரேவலின்
பரிசுத்தருக்குக் ேகாபமுண்டாக்க , பன்வாங்க ப்ேபானார்கள். 5 இன்னும்
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நீங்கள் ஏன் அடிக்கப்படேவண்டும்? அதகமத கமாக வலக ப்ேபாக றீர்கேள;
தைலெயல்லாம் வயாதயும் இருதயெமல்லாம் ெபலவீனமாக இருக்க றது.
6 உள்ளங்காலிலிருந்து உச்சந்தைலவைர அத ேல சுகேமயல்ைல; அது
காயமும், வீக்கமும், பளந்தருக்க ற காயமுமுள்ளது; அது சீழ் பதுக்கப்படாமலும்,
கட்டப்படாமலும், எண்ெணயனால்ஆற்றப்படாமலும் இருக்கறது. 7உங்களுைடய
ேதசம் பாழாயருக்க றது; உங்கள் பட்டணங்கள் ெநருப்பனால் சுட்ெடரிக்கப்பட்டது;
உங்கள் நாட்ைட அந்நயர்கள் உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக அழிக்க றார்கள்;
அது அந்நயரால் கவழ்க்கப்பட்ட பாழான ேதசம்ேபால் இருக்க றது.
8 மகளாகய சீேயான், த ராட்ைசத்ேதாட்டத்தலுள்ள ஒரு குடிைசையப்ேபாலவும்,
ெவள்ளரித் ேதாட்டத்தலுள்ள ஒரு குடிைசையப்ேபாலவும், முற்றுைக
ேபாடப்பட்ட ஒரு நகரத்ைதப்ேபாலவும் மீந்தருக்க றாள். 9 ேசைனகளின்
ெயேகாவா நமக்குக் ெகாஞ்சம் மீதைய ைவக்காதருந்தாரானால், நாம்
ேசாேதாைமப்ேபாலாக , ெகாேமாராவுக்கு ஒத்தருப்ேபாம். 10 ேசாேதாமின்
அத பத கேள, ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்; ெகாேமாராவன்
மக்கேள, நமது ேதவனுைடய ேவதத்த ற்குச் ெசவெகாடுங்கள். 11 உங்களுைடய
மிகுதயான பலிகள் எனக்கு எதற்கு என்று ெயேகாவா ெசால்க றார்;
ஆட்டுக்கடாக்களின் தகனபலிகளும், ெகாழுத்த மிருகங்களின் ெகாழுப்பும்
எனக்கு அருவருப்பாயருக்க றது; காைளகள், ஆட்டுக்குட்டிகள், கடாக்களுைடய
இரத்தத்தன்ேமல் எனக்குப் ப ரியமில்ைல. 12 நீங்கள் என் சந்ந தயல்
வரும்ேபாது, என் ப ராகாரங்கைளஇப்படி மித க்கேவண்டுெமன்றுஉங்களிடத்தல்
ேகட்டது யார்? 13 இனி வீண் காணிக்ைககைளக் ெகாண்டுவரேவண்டாம்;
தூபங்காட்டுதல் எனக்கு அருவருப்பாயருக்க றது; நீங்கள் அக்க ரமத்துடன்
அனுசரிக்க ற மாதப்ப றப்ைபயும், ஓய்வு நாைளயும், சைபக்கூட்டத்ைதயும்
நான் இனிப் ெபாறுத்துக்ெகாள்ளமாட்ேடன். 14 உங்கள் மாதப்ப றப்புகைளயும்,
பண்டிைககைளயும் என் ஆத்துமா ெவறுக்கறது; அைவகள் எனக்கு
வருத்தமாயருக்க றது; அைவகைளச் சுமந்து ேசார்ந்துேபாேனன். 15 நீங்கள்
உங்கள் ைககைள வ ரித்து ெஜப த்தாலும், என் கண்கைள உங்கைளவ ட்டு
மைறக்க ேறன்; நீங்கள் அதகமாக ெஜபம்ெசய்தாலும் ேகட்கமாட்ேடன்;
உங்கள் ைககள் குற்றமற்றவர்களின் இரத்தத்தனால் நைறந்தருக்க றது.
16 உங்கைளக் கழுவச் சுத்த கரியுங்கள்; உங்கள் ெசயல்களின் ெபால்லாப்ைப
என் கண்களுக்கு மைறவாக அகற்றவ ட்டு, தீைமெசய்வைதவ ட்டு ஓயுங்கள்;
17 நன்ைமெசய்யக் கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்; நயாயத்ைதத் ேதடுங்கள்;
ஒடுக்கப்பட்டவைன ஆதரித்து, த க்கற்றப்பள்ைளயன் நயாயத்ைதயும்,
வதைவயன் வழக்ைகயும் வ சாரியுங்கள். 18 வழக்காடுேவாம் வாருங்கள்
என்று ெயேகாவா ெசால்க றார்; உங்கள் பாவங்கள் அதகச் சவப்பாக
இருந்தாலும்உைறந்தபனிையப்ேபால்ெவண்ைமயாகும்;அைவகள்இரத்தாம்பரச்
சவப்பாயருந்தாலும் பஞ்ைசப்ேபாலாகும். 19 நீங்கள் மனப்பூர்வமாகச்
ெசவெகாடுத்தால், ேதசத்தன் நன்ைமையச் சாப்படுவீர்கள். 20 மாட்ேடாம் என்று
எத ர்த்து ந ற்பீர்களானால் பட்டயத்த ற்கு இைரயாவீர்கள்; ெயேகாவாவன் வாய்
இைதச் ெசால்லிற்று. 21உண்ைமயுள்ள நகரம் எப்படி ேவசயாய்ப்ேபானது! அது
நயாயத்தால் நைறந்தருந்தது, நீத அதல் குடிெகாண்டிருந்தது; இப்ெபாழுேதா
அதன் குடிமக்கள் ெகாைலபாதகர்கள். 22 உன் ெவள்ளி களிம்பானது; உன்
த ராட்ைசரசம் தண்ணீர்க்கலப்பானது. 23 உன் ப ரபுக்கள் முரடர்களாகவும்,
தருடர்களின் நண்பர்களுமாக இருக்க றார்கள்; அவர்களில் ஒவ்ெவாருவனும்
லஞ்சத்ைத வரும்ப , ைகக்கூலிைய நாடித்த ரிக றான்; த க்கற்ற பள்ைளயன்
நயாயத்ைத வ சாரிப்பதல்ைல; வதைவயன் வழக்கு அவர்களிடத்தல்
ஏறுகறதல்ைல. 24 ஆைகயால் ேசைனகளின் ெயேகாவாவும் இஸ்ரேவலின்
வல்லவருமாகய ஆண்டவர் ெசால்க றதாவது; ஓேகா, நான் என் எத ரிகளில்
ேகாபம் தணிந்து, என் பைகவர்கைள பழிவாங்குேவன். 25 நான் என்
ைகைய உன் பக்கமாகத் தருப்ப , உன் கலப்படம் நீங்க உன்ைனச் சுத்தமாகப்
புடமிட்டு, உன் ஈயத்ைதெயல்லாம் நீக்குேவன். 26 உன் நயாயாத பத கைள
முன்னிருந்ததுேபாலவும், உன் ஆேலாசைனக்காரர்கைள முதலில் இருந்தது
ேபாலவும் தரும்பக் கட்டைளயடுேவன்; பன்பு நீ நீத புரம் என்றும், சத்தய
நகரம் என்றும் ெபயர்ெபறுவாய். 27 சீேயான் நயாயத்தனாலும், அத ேல
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தரும்பவருகறவர்கள் நீதயனாலும் மீட்கப்படுவார்கள். 28 துேராக களும்
பாவ களுேமா ஏகமாக ெநாறுங்குண்டுேபாவார்கள்; ெயேகாவாைவ வ ட்டு
வலகுகறவர்கள் ந ர்மூலமாவார்கள். 29 நீங்கள் வரும்ப ெதரிந்துக்ெகாண்ட
கர்வாலிமரங்களுைடய ேதாப்புகளுக்காக ெவட்கப்படுவீர்கள்; * 30இைலயுத ர்ந்த
கர்வாலிமரத்ைதப் ேபாலவும், தண்ணீரில்லாத ேதாப்ைபப்ேபாலவும் இருப்பீர்கள்.
31 பராக்க ரமசாலி சணல்குவயலும், அவன் ெசயல் அக்கனிப்ெபாறயுமாக ,
இரண்டும்அைணப்பாரில்லாமல்அைனத்தும்ெவந்துேபாகும்என்றுெசால்க றார்.

அத்த யாயம் 2
ெயேகாவாவுைடயமைல

1 ஆேமாத்சன் மகனாகய ஏசாயா யூதாைவயும் எருசேலைமயும்குறத்துக்
கண்ட காட்ச . 2 வரும்நாட்களில் ெயேகாவாவுைடய ஆலயமாகய மைல,
மைலகளின் உச்சயல் அைமக்கப்பட்டு, மைலகளுக்கு ேமலாக உயர்த்தப்படும்;
எல்லா ேதசத்தார்களும் அதற்கு ஓடிவருவார்கள். 3 த ரளான மக்கள்
புறப்பட்டுவந்து: நாம் ெயேகாவாவன் மைலக்கும், யாக்ேகாபன் ேதவனுைடய
ஆலயத்த ற்கும் ேபாேவாம் வாருங்கள்; அவர் தமது வழிகைள நமக்குப்
ேபாத ப்பார்; நாம் அவருைடய பாைதகளில் நடப்ேபாம் என்பார்கள்; ஏெனனில்
சீேயானிலிருந்து ேவதமும், எருசேலமிலிருந்து ெயேகாவாவன் வசனமும்
ெவளிப்படும். 4 அவர் ேதசங்களிைடேய நயாயந்தீர்த்து, த ரளான மக்களின்
வாக்குவாதங்கைளத் தீர்த்துைவப்பார்; அப்ெபாழுது அவர்கள் தங்கள்
பட்டயங்கைள மண்ெவட்டிகளாகவும், தங்கள் ஈட்டிகைள அரிவாள்களாகவும்
மாற்றுவார்கள்;நாட்டிற்குவ ேராதமாகநாடுபட்டயம்எடுப்பதல்ைல,இனிஅவர்கள்
ேபார்ப்பய ற்ச எடுப்பதுமில்ைல. 5 யாக்ேகாபன் வம்சத்தாேர, ெயேகாவாவன்
ெவளிச்சத்த ேலநடப்ேபாம்வாருங்கள்.

ெயேகாவாவுைடயநாள்
6 யாக்ேகாபன் வம்சத்தாராக ய உம்முைடய மக்கைளக் ைகவ ட்டீர்; அவர்கள்

கழக்குத் நாடுகளின் ேபாதகத்தால் நைறந்து, ெபலிஸ்தர்கைளப்ேபால்
நாள்பார்க்க றவர்களாயருந்து, அந்நய மக்கள்ேமல் ப ரியப்படுக றார்கேள.
7 அவர்களுைடய ேதசம் ெவள்ளியனாலும் ெபான்னினாலும்
நைறந்தருக்க றது; அவர்களுைடய ெபாக்கஷங்களுக்கு முடிவல்ைல;
அவர்களுைடய ேதசம் குதைரகளாலும் நைறந்தருக்க றது; அவர்களுைடய
இரதங்களுக்கும் முடிவல்ைல. 8 அவர்களுைடய ேதசம் வக்க ரகங்களாலும்
நைறந்தருக்க றது; தங்கள் ைககளாலும், தங்கள் வ ரல்களாலும் உருவாக்கய
சைலகைளப் பணிந்துெகாள்க றார்கள். 9 ச றயவனும், ெபரியவனும்
அவமானப்படுத்தப்படுக றார்கள்; ஆைகயால் அவர்களுக்கு மன்னியாதருப்பீராக.
10 ெயேகாவாவன் பயங்கரத்த ற்கும், அவருைடய மகைமயன் புகழ்ச்ச க்கும்
வலக , நீ கன்மைலயல் ஒதுங்க , மண்ணில் ஒளித்துக்ெகாள். 11 மனிதர்களின்
ேமட்டிைமயான கண்கள் தாழ்த்தப்படும், மனிதர்களின் வீணான ப டிவாதமும்
தணியும்; ெயேகாவா ஒருவேர ந யாயத்தீர்ப்பு நாளில் உயர்ந்தருப்பார்.
12 அைனத்தும் தாழ்த்தப்படுவதற்காக ேசைனகளுைடய ெயேகாவாவன்
நாளானதுெபருைமயும் ேமட்டிைமயுமானைவஎல்லாவற்றன்ேமலும்,உயர்ந்தைவ
எல்லாவற்றன்ேமலும், 13 லீபேனானிலுள்ள உயரமும் உயர்ந்ததுமான எல்லாக்
ேகதுருக்களின்ேமலும், பாசானிலுள்ள எல்லாக் கர்வாலி மரங்களின்ேமலும்,
14உன்னதமானஎல்லாமைலகளின்ேமலும்,உயரமானஎல்லாமைலகளின்ேமலும்,
15 உயர்ந்த எல்லாக் ேகாபுரத்தன்ேமலும், பாதுகாப்பான எல்லா மதலின்ேமலும்,
16 தர்ஷீசன் கப்பல்கள் எல்லாவற்றன்ேமலும், அைனத்துச் ச த்த ர
வ ேநாதங்களின்*ேமலும் வரும். 17 அப்ெபாழுது மனிதர்களின் ேமட்டிைம
தாழ்ந்து, மனிதர்களின் வீறாப்புத் தணியும்; ெயேகாவா ஒருவேர அந்நாளில்
உயர்ந்தருப்பார். 18 சைலகள் முற்றலுமாக ஒழிந்துேபாம். 19 பூமிையத்
தத்தளிக்கச்ெசய்யக் ெயேகாவா எழும்பும்ேபாது, அவருைடய பயங்கரத்த ற்கும்,
அவருைடய மகைமப் புகழ்ச்ச க்கும் வலக , கன்மைலகளின் ெகப களிலும்,
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பூமியன் குைககளிலும் புகுந்துெகாள்வார்கள். 20 பூமிையத் தத்தளிக்கச்ெசய்யக்
ெயேகாவா எழும்பும் அந்நாளிேல, அவருைடய பயங்கரத்த ற்கும், அவருைடய
மகைமப் புகழ்ச்ச க்கும் வலக , கன்மைலகளின் ெவடிப்புகளிலும் குன்றுகளின்
சந்துகளிலும் புகுந்துெகாள்ளும்படிக்கு, 21 மனிதன் பணிந்துெகாள்ளத் தனக்கு
உண்டாக்கயருந்த தன் ெவள்ளி சைலகைளயும், தன் ெபான் சைலகைளயும்,
மூஞ்சூறு எலிகளுக்கும் ெவளவால்களுக்கும் எற ந்துவடுவான். 22 நாச ய ேல
சுவாசமுள்ள மனிதைன நம்புவைத வ ட்டுவடுங்கள்; மத க்கப்படுவதற்கு அவன்
எம்மாத்த ரம்.

அத்த யாயம் 3
எருசேலம்மற்றும்யூதாவற்குவரும்நயாயத்தீர்ப்பு

1 இேதா, ேசைனகளின் ெயேகாவாவாகய ஆண்டவர் எருசேலமிலிருந்தும்,
யூதாவலிருந்தும் சகலவதமான ஆதரவுகளாகய அப்பெமன்கற எல்லா
ஆதரைவயும், தண்ணீெரன்கற எல்லா ஆதரைவயும்; 2 பராக்க ரமசாலிையயும்,
ேபார்வீரைனயும், நயாயாத பதையயும், தீர்க்கதரிசையயும், ஞானிையயும்,
மூப்பைனயும்; 3 ஐம்பதுேபருக்கு அத பதையயும், கனம்ெபாருந்தனவைனயும்
ஆேலாசைனக்காரைனயும், ெதாழில்களில் சாமர்த்தயமுள்ளவைனயும்,
சாதுரியைனயும் வலக்குவார். 4 வாலிபர்கைள அவர்களுக்கு அத பத களாகத்
தருேவன் என்கறார்; பள்ைளகள் அவர்கைள ஆளுவார்கள். 5 மக்கள்
ஒடுக்கப்படுவார்கள்; ஒருவருக்ெகாருவரும், அயலானுக்கு அயலானும்
வ ேராதமாயருப்பார்கள்; வாலிபன் முத ர்வயதுள்ளவனுக்கும், கீழ்மகன்
ேமன்மகனுக்கும் இைடயூறு ெசய்வான். 6 அப்ெபாழுது ஒருவன் தன்
தகப்பன் வீட்ைடச்ேசர்ந்த தன் சேகாதரைனப்ப டித்து: உனக்கு ேமலாைட
இருக்க றது, நீ எங்களுக்கு அத பதயாயரு; ேகட்டிற்கு இைணயான இந்தக்
காரியம் உன் ைகயன் கீழாவதாக என்று ெசால்ல; 7 அவன் அந்நாளிேல
தன் ைகைய உயர்த்த : நான் சீர்ப்படுத்துகறவனாக இருக்கமாட்ேடன்; என்
வீட்டிேல அப்பமுமில்ைல ஆைடயுமில்ைல; என்ைன மக்களுக்கு அத பதயாக
ஏற்படுத்தேவண்டாம் என்பான். 8 ஏெனன்றால் எருசேலம் பாழாக்கப்பட்டது,
யூதா வழுந்துேபானது; அவர்களுைடய நாவும், அவர்கள் ெசயல்களும்,
ெயேகாவாவுைடய மகைமயன் கண்களுக்கு எரிச்சல் உண்டாக்கத்தக்கதாக
அவருக்கு வ ேராதமாயருக்க றது. 9 அவர்கள் முகப்பார்ைவ அவர்களுக்கு
வேராதமாகச் சாட்ச யடும்; அவர்கள் தங்கள் பாவத்ைத மைறக்காமல், ேசாேதாம்
ஊராைரப்ேபால ெவளிப்படுத்துகறார்கள்; அவர்களுைடய ஆத்துமாவுக்கு
ஐேயா, தங்களுக்ேக தீைமைய வருவத்துக்ெகாள்க றார்கள். 10 உங்களுக்கு
நன்ைமயுண்டாகும் என்று நீத மான்களுக்குச் ெசால்லுங்கள்; அவர்கள்
தங்கள் ெசயல்களின் பலைன அனுபவப்பார்கள். 11 துன்மார்க்கனுக்கு
ஐேயா, அவனுக்குக் ேகடு உண்டாகும்; அவனுைடய ைககளின் பலன்
அவனுக்குக் கைடக்கும். 12 பள்ைளகள் என் மக்கைள ஒடுக்குகறவர்களாக
இருக்க றார்கள்; ெபண்கள் அவர்கைள ஆளுகறார்கள். என் மக்கேளா,
உன்ைன நடத்துகறவர்கள் உன்ைன ேமாசம்ேபாக்க , நீ நடக்கேவண்டிய வழிைய
அழித்துப்ேபாடுக றார்கள். 13 ெயேகாவா வழக்காட எழுந்தருந்து, மக்கைள
நயாயந்தீர்க்க ந ற்க றார். 14 ெயேகாவா தமது மக்களின் மூப்பர்கைளயும்,
அவர்களுைடய ப ரபுக்கைளயும் நயாயம் வ சாரிப்பார். நீங்கேள இந்தத்
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத அழித்துப்ேபாட்டீர்கள்; சறுைமயானவனிடத்தல்
ெகாள்ைளய ட்ட ெபாருள்உங்கள்வீடுகளில் இருக்க றது. 15நீங்கள் என் மக்கைள
ெநாறுக்க ச் சறுைமயானவர்களின் முகத்ைத ெநரிக்க றது என்னெவன்று
ேசைனகளின் ெயேகாவாவாகய ஆண்டவர் உைரக்க றார். 16 பன்னும்
ெயேகாவா ெசால்க றதாவது: சீேயானின் ெபண்கள் அகந்ைதயாயருந்து,
கழுத்ைத ெநற த்து நடந்து, கண்களால் கவர்ச்ச யாகப்பார்த்து, ஒய்யாரமாக
நடந்து, தங்கள் கால்களில் சலம்பு ஒலிக்கத் த ரிக றார்கள். 17 ஆதலால்
ஆண்டவர் சீேயான் ெபண்களின் உச்சந்தைலைய ெமாட்ைடயாக்குவார்;
ெயேகாவா அவர்கள் மானத்ைதக் குைலப்பார். 18 அந்நாளிேல ஆண்டவர்
அவர்களுைடய ஆபரணங்களாகய சலம்புகைளயும், சுட்டிகைளயும்,
பைறவடிவ கழுத்தணிகைளயும், 19 ஆரங்கைளயும், வைளயல்கைளயும்,
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தைலமுக்காடுகைளயும், 20 தைல அணிகலன்கைளயும், பாதசரங்கைளயும்,
மார்க்கச்ைசகைளயும், சுகந்தபரணிகைளயும், 21 தாய த்துகைளயும்,
ேமாத ரங்கைளயும், மூக்குத்த கைளயும், 22 வேநாத உைடகைளயும்,
சால்ைவகைளயும், ேபார்ைவகைளயும், குப்ப கைளயும், 23 கண்ணாடிகைளயும்,
ெமல்லிய ஆைடகைளயும், குல்லாக்கைளயும், துப்பட்டாக்கைளயும்
கழற்ற ப்ேபாடுவார். 24 அப்ெபாழுது, சுகந்தத்த ற்குப் பதலாகத் துர்க்கந்தமும்,
கச்ைசக்குப் பதலாகக் கயறும், மய ர்ச்சுருளுக்குப் பதலாக ெமாட்ைடயும்,
ஆடம்பரமான உைடகளுக்குப் பதலாக சணல்உைடயும், அழகுக்குப் பதலாகக்
கருக ப்ேபாகுதலும் இருக்கும். 25 உன் கணவன் பட்டயத்தனாலும், உன்
ெபலசாலிகள் யுத்தத்தலும் வழுவார்கள். 26 அவளுைடய வாசல்கள் துக்க த்துப்
புலம்பும்;அவள்ெவறுைமயாக்கப்பட்டுத்தைரய ேலஉட்காருவாள்என்கறார்.

அத்த யாயம் 4
1 அந்நாளில் ஏழு ெபண்கள் ஒரு ஆைணப் ப டித்து: நாங்கள் எங்கள் ெசாந்த

ஆகாரத்ைத சாப்ப ட்டு, எங்கள் ெசாந்த உைடைய அணிேவாம்; எங்கள் ந ந்ைத
நீங்கும்படிக்குஉன்ெபயர்மாத்த ரம் எங்கள்ேமல்வளங்கட்டும்என்பார்கள்.

ெயேகாவாவன்கைள
2 இஸ்ரேவலில் தப்பனவர்களுக்கு அந்நாளிேல ெயேகாவாவன் கைளயானது

அலங்காரமும் மகைமயுமாயருக்கும்; பூமியன் கனி அவர்களுக்குச் ச றப்பும்
அலங்காரமுமாயருக்கும். 3 அப்ெபாழுது ஆண்டவர், சீேயான் ெபண்களின்
அழுக்ைகக் கழுவ , நயாயத்தன் ஆவயனாலும், சுட்ெடரிப்பன் ஆவயனாலும்,
எருசேலமின் இரத்தப்பழிகைள அதன் நடுவலிருந்து நீக்கவடும்ேபாது,
4 சீேயானில் மீதயாயருந்து, எருசேலமில் தங்கயருந்து ஜீவனுக்ெகன்று ெபயர்
எழுதப்பட்டவெனவனும் பரிசுத்தெனன்று ெசால்லப்படுவான். 5 அப்ெபாழுது
ெயேகாவா சீேயான் மைலயலுள்ள எல்லா குடியருப்புகளிலும், அதன்
சைபகளின்ேமலும், பகலில் ேமகத்ைதயும் புைகையயும், இரவல் ெகாழுந்துவ ட்டு
எரியும் அக்கனிப்ப ரகாசத்ைதயும் உண்டாக்குவார்; மகைமயானைவகளின்
ேமெலல்லாம் காவல் உண்டாயருக்கும். 6 பகலிேல ெவயலுக்கு நழலாகவும்,
ெபருங்காற்றுக்கும் மைழக்கும் அைடக்கலமாகவும், மைறவ டமாகவும், ஒரு
கூடாரம்உண்டாயருக்கும்.

அத்த யாயம் 5
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதக்குற த்த பாடல்

1இப்ெபாழுதுநான்என்ேநசரிடத்தல்அவருைடயத ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதக்குற த்து
என் ேநசருக்ேகற்ற ஒரு பாட்ைடப் பாடுேவன்; என் ேநசருக்கு மகா ெசழிப்பான
ேமட்டிேல ஒரு த ராட்ைசத்ேதாட்டம் உண்டு. 2 அவர் அைத ேவலியைடத்து,
அதலுள்ள கற்கைள அகற்ற , அத ேல உயர்ந்தரக த ராட்ைசச்ெசடிகைள நட்டு,
அதன் நடுவல் ஒரு ேகாபுரத்ைதக்கட்டி, அதல் ஆைலையயும் உண்டாக்க ,
அது நல்ல த ராட்ைசப்பழங்கைளத் தருெமன்று காத்தருந்தார்; அதுேவா
கசப்பான பழங்கைளத் தந்தது. 3 எருசேலமின் குடிமக்கேள, யூதாவன்
மனிதர்கேள, எனக்கும் என் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ற்கும் நயாயந்தீருங்கள்.
4 நான் என் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ற்காகச் ெசய்யாத எந்த ேவைலைய அதற்கு
இனிச் ெசய்யலாம்? அது நல்ல த ராட்ைசப்பழங்கைளத் தருெமன்று நான்
காத்தருக்க, அது கசப்பான பழங்கைளத் தந்தெதன்ன? 5 இப்ேபாதும் நான்
என் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ற்குச் ெசய்வைத உங்களுக்கு அறவப்ேபன்; அதன்
ேவலிைய எடுத்துப்ேபாடுேவன், அது ேமய்ந்துேபாடப்படும்; அதன் அைடப்ைபத்
தகர்ப்ேபன், அது மித க்கப்பட்டுப்ேபாகும். 6 அைதப் பாழாக்கவடுேவன்; அதன்
கைள நறுக்கப்படாமலும், கைள ெகாத்த எடுக்கப்படாமலும் ேபாவதனால்,
முட்ெசடியும் ெநரிஞ்சலும் முைளக்கும்; அதன்ேமல் மைழ ெபய்யாதபடிக்கு
ேமகங்களுக்கும்கட்டைளயடுேவன்என்கறார். 7ேசைனகளின்ெயேகாவாவுைடய
த ராட்ைசத்ேதாட்டம் இஸ்ரேவலின்வம்சேம; அவருைடய மனமகழ்ச்ச யன் நாற்று
யூதாவன் மனிதர்கேள; அவர் நயாயத்த ற்குக் காத்தருந்தார், இேதா, ெகாடுைம;
நீத க்குக்காத்தருந்தார்,இேதா,முைறயடுதல்.
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சாபங்கள்மற்றும்நயாயத்தீர்ப்புகள்

8 தாங்கள்மாத்த ரம் ேதசத்தன் நடுவல் வாசமாயருக்கும்படி மற்றவர்களுக்கு
இடமில்லாமற்ேபாகும்வைர, வீட்டுடன் வீட்ைடச் ேசர்த்து, வயலுடன் வயைலக்
கூட்டுகறவர்களுக்கு ஐேயா, 9 ேசைனகளின் ெயேகாவா என் காது
ேகட்கச் ெசான்னது: உண்ைமயாகேவ அந்தத் த ரளான வீடுகள் பாழாகும்;
ெபரியைவகளும் ேநர்த்தயானைவகளுமாகய வீடுகள் குடியல்லாதருக்கும்.
10 பத்து ஏர் நலமாகய த ராட்ைசத்ேதாட்டம் ஒேரபடி ரசம் தரும்; ஒரு கல
வைத ஒரு குறுணி வைளயும். 11 சாராயத்ைத நாடி அத காலேம எழுந்து,
மதுபானம் தங்கைளச் சூடாக்கும்படி அமர்ந்தருந்து, இருட்டிப்ேபாகும்வைர
குடித்துக்ெகாண்ேடயருக்க றவர்களுக்கு ஐேயா, 12அவர்கள் சுரமண்டலத்ைதயும்,
தம்புருைவயும், ேமளத்ைதயும், நாகசுரத்ைதயும், மதுபானத்ைதயும் ைவத்து
வருந்துெகாண்டாடுக றார்கள்; ஆனாலும் ெயேகாவாவன் ெசயைல
கவனிக்க றதுமில்ைல; அவர் கரத்தன் ெசய்ைகையச் ச ந்த க்க றதுமில்ைல.
13 என் மக்கள் அறவல்லாைமயனால் சைறப்பட்டுப்ேபாக றார்கள்; அவர்களில்
கனமுள்ளவர்கள் பட்டினியனால் துவண்டுேபாக றார்கள்; அவர்களுைடய
த ரளான கூட்டத்தார் தாகத்தால் நாவறண்டு ேபாக றார்கள். 14 அதனால்
பாதாளம் தன்ைன வ ரிவாக்க , தன் வாைய ஆெவன்று மிகவும் வ ரிவாகத்
த றந்தது; அவர்களுைடய மகைமயும், அவர்களுைடய ெபரிய கூட்டமும்,
அவர்களின் ஆடம்பரமும், அவர்களில் களிகூருகறவர்களும் அப்பாதாளத்த ற்குள்
இறங்க ப்ேபாவார்கள். 15 ச றயவன் தாழ்த்தப்படுவான், ெபரியவனும்
தாழ்ச்ச யைடவான்; ேமட்டிைமயானவர்களின் கண்கள் தாழ்ந்துேபாகும்.
16 ேசைனகளின் ெயேகாவா ந யாயத்தீர்ப்பனால் உயர்ந்து, பரிசுத்தமுள்ள
ேதவன் நீதயனால் பரிசுத்தராக வளங்குவார். 17 அப்ெபாழுது ஆட்டுக்குட்டிகள்
கண்டவ டெமல்லாம் ேமயும்; ெகாழுத்தவர்களுைடயதாயருந்து பாழாய்ப்ேபான
நலங்கைளப் பரேதச கள் அனுபவப்பார்கள். 18 மாையயன் கயறுகளால்
அக்க ரமத்ைதயும், வண்டியன் வடங்களால் பாவத்ைதயும் இழுத்துக்ெகாண்டு
வந்து, 19 நாம் பார்க்கும்படி, அவர் துரிதமாகத் தமது க ரிையையச் சீக்க ரமாக
நடப்ப க்கட்டுெமன்றும், இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தருைடய ஆேலாசைனைய நாம்
ெதரிந்துெகாள்ளும்படி அது சமீப த்து வரட்டுெமன்றும் ெசால்க றவர்களுக்கு
ஐேயா, 20 தீைமைய நன்ைமெயன்றும், நன்ைமையத் தீைமெயன்றும் ெசால்லி,
இருைள ெவளிச்சமும், ெவளிச்சத்ைத இருளுமாகப் பாவ த்து, கசப்ைபத்
த த்த ப்பும், த த்த ப்ைபக் கசப்புெமன்று சாத க்க றவர்களுக்கு ஐேயா, 21 தங்கள்
பார்ைவக்கு ஞானிகளும், தங்கள் எண்ணத்தற்குப் புத்த மான்களுமாக
இருக்க றவர்களுக்கு ஐேயா, 22 சாராயத்ைதக் குடிக்க வீரர்களும், மதுைவக்
கலந்துைவக்கப் பராக்க ரமசாலிகளுமாயருந்து, 23 லஞ்சத்த ற்காகக்
குற்றவாளிைய நீத மானாகத் தீர்த்து, நீத மானின் நயாயத்ைத அவனுக்கு
வேராதமாகப் புரட்டுக றவர்களுக்கு ஐேயா, 24 இதனிமித்தம் ெநருப்புத்தழல்
ைவக்ேகாைல சுட்ெடரிப்பதுேபாலவும், ெசத்ைதயானது ெநருப்புக்கு இைரயாக
எரிந்துேபாவதுேபாலவும், அவர்களுைடய ேவர் வாடி, அவர்களுைடய துளிர்
தூசையப்ேபால் பறந்துேபாகும்; அவர்கள் ேசைனகளின் ெயேகாவாவுைடய
ேவதத்ைத ெவறுத்து, இஸ்ரேவலிலுள்ள பரிசுத்தருைடய வசனத்ைத அசட்ைட
ெசய்தார்கேள. 25 ஆைகயால் ெயேகாவாவுைடய ேகாபம் தமது மக்களுக்கு
வேராதமாக மூண்டது; அவர் தமது ைகைய அவர்களுக்கு வேராதமாக நீட்டி,
மைலகள் அத ரத்தக்கதாகவும், அவர்களுைடய பணங்கள் நடுவீத களில் குப்ைப
ேபாலாகத்தக்கதாகவும்,அவர்கைளஅடித்தார்;இைவஎல்லாவற்றலும்அவருைடய
ேகாபம் தணியாமல், இன்னும் அவருைடய ைக நீட்டினபடிேய இருக்க றது.
26 அவர் தூரத்தலுள்ள ேதசத்தாருக்கு ஒரு ெகாடிைய ஏற்ற , அவர்கைளப்
பூமியன் தூரமான இடங்களிலிருந்து ைசைககாட்டி அைழப்பார்; அப்ெபாழுது
அவர்கள் துரிதமும் ேவகமுமாக வருவார்கள். 27அவர்களில் ேசார்வைடந்தவனும்
தடுமாறுகறவனும் இல்ைல; தூங்குகறவனும் உறங்குகறவனும் இல்ைல;
அவர்களில் ஒருவனுைடய இடுப்பன் கச்ைச அவழ்வதும், காலணிகளின்
வார் அறுந்துேபாவதும் இல்ைல. 28 அவர்களுைடய அம்புகள் கூர்ைமயும்,
அவர்களுைடய வல்லுகெளல்லாம் நாேணற்றனைவகளும், அவர்களுைடய
குதைரகளின்குளம்புகள் கற்பாைறயாக எண்ணப்பட்டைவகளும்,அவர்களுைடய
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உருைளகள் சுழல்காற்றுக்கு ஒத்தைவகளுமாயருக்கும். 29 அவர்களுைடய
ெகர்ச்ச ப்பு சங்கத்தன் ெகர்ச்ச ப்புேபாலிருக்க றது; பாலசங்கங்கைளப்ேபாலக்
ெகர்ச்ச த்து, உறுமி, இைரையப் ப டித்து, காப்பாற்றுகறவன் இல்லாமல், அைத
எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாய்வடுவார்கள். 30 அந்நாளில், கடல் இைரவதுேபால்
அவர்களுக்கு வேராதமாக இைரவார்கள்; அப்ெபாழுது ேதசத்ைதப்பார்த்தால்,
இேதா, அந்தகாரமும் வயாகுலமும் உண்டு; அதன் ேமகங்களினால் ெவளிச்சம்
இருண்டுேபாகும்.

அத்த யாயம் 6
ஏசாயாவன்ேவைல

1உசயா ராஜா மரணமைடந்த வருடத்தல், ஆண்டவர் உயரமும் உன்னதமுமான
சங்காசனத்தன்ேமல் வீற்றருக்கக்கண்ேடன்; அவருைடய ஆைடயன்
ெதாங்கலால் ேதவாலயம் நைறந்தருந்தது. 2 ேசராபீன்கள் அவருக்கு ேமலாக
நன்றார்கள்; அவர்களில் ஒவ்ெவாருவனுக்கும் ஆறு இறக்ைககளிருந்தன;
அவனவன்இரண்டுஇறக்ைககளால் தன்முகத்ைதமூடி,இரண்டுஇறக்ைககளால்
தன் கால்கைள மூடி, இரண்டு இறக்ைககளால் பறந்து; 3 ஒருவைரெயாருவர்
ேநாக்க : ேசைனகளின் ெயேகாவா பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பூமிமுழுவதும்
அவருைடய மகைமயால் நைறந்தருக்க றது என்று சத்தமிட்டுச் ெசான்னார்கள்.
4ெசான்னவர்களின் சத்தத்தால் வாசல்களின் நைலக்கால்கள் அைசந்து, ஆலயம்
புைகயனால் நைறந்தது. 5 அப்ெபாழுது நான்: ஐேயா, அதமாேனன், நான்
அசுத்த உதடுகளுள்ள மனிதன், அசுத்த உதடுகளுள்ள மக்களின் நடுவல்
குடியருக்க றவன்; ேசைனகளின் ெயேகாவாவாகய ராஜாைவ என் கண்கள்
கண்டேத என்ேறன். 6 அப்ெபாழுது ேசராபீன்களில் ஒருவன் பலிபீடத்தலிருந்து,
தன் ைகய ேல ப டித்த குறட்டால் ஒரு ெநருப்புத் தழைல எடுத்து, என்னிடத்தல்
பறந்துவந்து, 7அதனால் என் வாையத் ெதாட்டு: இேதா, இது உன் உதடுகைளத்
ெதாட்டதனால் உன் அக்க ரமம் நீங்க , உன் பாவம் நவ ர்த்தயானது என்றான்.
8 பன்பு: யாைர நான் அனுப்புேவன், யார் நமது காரியமாகப் ேபாவான் என்று
உைரக்க றஆண்டவருைடயசத்தத்ைதக்ேகட்ேடன். அதற்குநான்: இேதா,அடிேயன்
இருக்க ேறன்; என்ைன அனுப்பும் என்ேறன். 9அப்ெபாழுது அவர்: நீ ேபாய், இந்த
மக்கைள ேநாக்க , நீங்கள் காதால் ேகட்டும் உணராமலும், கண்களால் கண்டும்
அறயாமலும் இருங்கள் என்று ெசால். 10 இந்த மக்கள் தங்கள் கண்களினால்
காணாமலும், தங்கள் காதுகளினால் ேகளாமலும், தங்கள் இருதயத்தனால்
உணர்ந்து குணப்படாமலும், நான் அவர்கைள ஆேராக்கயமாக்காமலுமிருக்க,
நீ அவர்கள் இருதயத்ைதக் ெகாழுத்ததாக்க , அவர்களுைடய காதுகைள
மந்தப்படுத்த , அவர்களுைடய கண்கைள மூடிப்ேபாடு என்றார். 11 அப்ெபாழுது
நான்: ஆண்டவேர, எதுவைரக்கும் என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்: பட்டணங்கள்
குடியல்லாமலும், வீடுகள் மனித நடமாட்டமில்லாமலும் பாழாக , பூமி
ெவட்டெவளியாக , 12 ெயேகாவா மனிதர்கைளத் தூரமாக வலக்குவதனால்,
ேதசத்தன் ைமயப்பகுத முற்றலும் ெவறுைமயாக்கப்படும்வைரக்குேம என்று
ெசான்னார். 13ஆகலும்அதல்இன்னும்பத்தல்ஒருபங்கருக்கும்,அதுவும்தரும்ப
ந ர்மூலமாக்கப்படும்; கர்வாலிமரமும் அரசமரமும் இைலயற்றுப்ேபானபன்பு,
அைவகளில் அடிமரம் இருப்பதுேபால, அதன் அடிமரம் பரிசுத்த வ த்தாயருக்கும்
என்றார்.

அத்த யாயம் 7
இம்மானுேவலின்அைடயாளம்

1 உசயாவன் மகனாகய ேயாதாமின் மகன் ஆகாஸ் என்னும் யூதாேதசத்து
ராஜாவன் நாட்களிேல, ேரத்சீன் என்னும் சீரியாவன் ராஜாவும், ெரமலியாவன்
மகனாகய ெபக்கா என்னும் இஸ்ரேவலின் ராஜாவும் எருசேலமின்ேமல்
ேபாரிடவந்தார்கள், அவர்களால் அைதப் ப டிக்கமுடியாமல் ேபானது.
2 சீரியர்கள் எப்ப ராயீைமச் சார்ந்தருக்க றார்கெளன்று தாவீதன் குடும்பத்த ற்கு
அறவக்கப்பட்டேபாது, ராஜாவன் இருதயமும் அவன் மக்களின் இருதயமும்
காட்டிலுள்ள மரங்கள் காற்றனால் அைசக றது ேபால் அைசந்தது. 3அப்ெபாழுது
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ெயேகாவா ஏசாயாைவ ேநாக்க : நீயும் உனது மகன் ேசயார் யாசூபுமாக
வண்ணார் துைறவழியலுள்ள ேமல்குளத்து மதகன் கைடசவைர ஆகாசுக்கு
எத ர்ெகாண்டுேபாய், 4 நீ அவைன ேநாக்க : சீரியர்கள் எப்ப ராயீேமாடும்,
ெரமலியாவன் மகேனாடும் உனக்கு வேராதமாக தீய ஆேலாசைனெசய்து,
5 நாம் யூதாவுக்கு வ ேராதமாகப்ேபாய், அைத ெநருக்க , அைத நமக்குள்ேள
பங்க ட்டுக்ெகாண்டு, அதற்குத் தேபயாலின் மகைன ராஜாவாக ஏற்படுத்துேவாம்
என்று ெசான்னார்கள்; 6 அதனால் நீ பயப்படாமல் அமர்ந்தருக்கப்பார்; இந்த
இரண்டு புைககற ெகாள்ளிக்கட்ைடகளாகய சீரியேராேட வந்த ேரத்சீனும்,
ெரமலியாவன் மகனும்ெகாண்ட கடுங்ேகாபத்தனால் உன் இருதயம்
துவளேவண்டாம். 7 ெயேகாவாவாகய ஆண்டவர்: அந்த ஆேலாசைன
நைலநற்பதல்ைல, அதன்படி சம்பவ ப்பதுமில்ைல; 8 சீரியாவன் தைல
தமஸ்கு, தமஸ்குவன் தைல ேரத்சீன்; இன்னும் அறுபத்ைதந்து வருடங்களிேல
எப்ப ராயீம் ஒரு மக்கள்கூட்டமாக இராதபடிக்கு ெநாறுங்குண்டுேபாகும்.
9 எப்ப ராயீமின் தைல சமாரியா, சமாரியாவன் தைல ெரமலியாவன் மகன்;
நீங்கள் வசுவாச க்காவ ட்டால் நைலெபறமாட்டீர்கள் என்று ெசால் என்றார்.
10 பன்னும் ெயேகாவா ஆகாைச ேநாக்க : 11 நீ உன் ேதவனாகய கர்த்தரிடத்தல்
ஒரு அைடயாளத்ைத ேவண்டிக்ெகாள்; அைத ஆழத்தலிருந்தாகலும்,
வானத்தலிருந்தாகலும்உண்டாகக்ேகட்டுக்ெகாள்என்றுெசான்னார்; 12ஆகாேசா:
நான் ேகட்கமாட்ேடன், நான் ெயேகாவாைவப் பரீட்ைச ெசய்யமாட்ேடன் என்றான்.
13அப்ெபாழுது ஏசாயா: தாவீதன் வம்சத்தாேர, ேகளுங்கள்; நீங்கள் மனிதர்கைள
வசனப்படுத்துகறது ேபாதாெதன்று என் ேதவைனயும் வ சனப்படுத்தப்
பார்க்க றீர்கேளா? 14ஆதலால்ஆண்டவர்தாேமஉங்களுக்குஒருஅைடயாளத்ைதக்
ெகாடுப்பார்; இேதா, ஒரு கன்னிப்ெபண் கர்ப்பவதயாக ஒரு மகைனப்
ெபற்ெறடுப்பாள், அவருக்கு இம்மானுேவல் என்று ெபயரிடுவாள். 15 தீைமைய
ெவறுக்கவும் நன்ைமையத் ெதரிந்துெகாள்ளவும் அறயும் வயதுவைர அவர்
ெவண்ெணையயும் ேதைனயும் சாப்படுவார். 16 அந்தப் பள்ைள தீைமைய
ெவறுக்கவும், நன்ைமையத் ெதரிந்துெகாள்ளவும் அறகறதற்குமுன்ேன, நீ
அருவருக்கறேதசம்அதன்இரண்டுராஜாக்களால்வ ட்டுவ டப்படும். 17எப்ப ராயீம்
யூதாைவவ ட்டுப் ப ரிந்த நாள்முதல் வராத நாட்கைளக் ெயேகாவா உன்ேமலும்,
உன் மக்களின்ேமலும், உன் தகப்பனுைடய வம்சத்தன்ேமலும், அசீரியாவன்
ராஜாவனாேல வரச்ெசய்வார். 18 அந்நாட்களிேல, ெயேகாவா எக ப்து நத களின்
கைடயாந்தரத்தலுள்ள ஈையயும், அசீரியா ேதசத்தலிருக்கும் ேதனீையயும்
ைசைககாட்டி அைழப்பார். 19 அைவகள் வந்து ஏகமாக வனாந்த ரங்களின்
பள்ளத்தாக்குகளிலும்,கன்மைலகளின்ெவடிப்புகளிலும்,எல்லாமுட்காடுகளிலும்,
ேமய்ச்சலுள்ள எல்லா இடங்களிலும் தங்கும். 20 அக்காலத்தல் ஆண்டவர்
கூலிக்கு வாங்கன சவரகன் கத்தயனால், அதாவது, நதயன் அக்கைரயலுள்ள
அசீரியா ராஜாவனால், தைலமயைரயும் கால்மயைரயும் சைரப்ப த்து,
தாடிையயும் சைரத்துப்ேபாடுவ ப்பார். 21 அக்காலத்தல் ஒருவன் ஒரு
இளம்பசுைவயும், இரண்டு ஆடுகைளயும் வளர்த்தால், 22 அைவகள் பூரணமாகப்
பால்கறக்க றதனால் ெவண்ெணையச் சாப்படுவான்; ேதசத்தன் நடுவல்
மீதயாயருப்பவெனவனும் ெவண்ெணையயும் ேதைனயுேம சாப்படுவான்.
23அந்நாளிேல,ஆயரம்ெவள்ளிக்காசு மத ப்புள்ளஆய ரம் த ராட்ைசச்ெசடியருந்த
நலெமல்லாம் முட்ெசடியும் ெநரிஞ்சலுமாகும். 24 ேதசெமங்கும் முட்ெசடியும்
ெநரிஞ்சலும் உண்டாயருப்பதனால், அம்புகைளயும் வல்ைலயும் ப டித்து
அங்ேக ேபாகேவண்டியதாயருக்கும். 25 மண்ெவட்டியால் ெகாத்தப்படுக ற
மைலகள் உண்ேட; முட்ெசடிகளுக்கும் ெநரிஞ்சல்களுக்கும் பயப்படுவதனால்
அைவகளில் ஒன்றற்கும் ேபாகமுடியாமல் இருப்பதனால், அைவகள் மாடுகைள
ேமயவடுவதற்கும்,ஆடுகள்மித ப்பதற்குமானஇடமாயருக்கும்என்றான்.

அத்த யாயம் 8

ேதவனுைடயகருவயாகயஅசீரியா
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1 பன்னும் ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : நீ ஒரு ெபரிய பத்த ரத்ைத எடுத்து
மனிதன் எழுதுகறவதமாக அத ேல மேகர்-சாலால்-அஷ்-பாஸ்* என்று எழுது
என்றார். 2அப்ெபாழுது நான்உண்ைமயுள்ள சாட்ச க்காரர்களாகயஆசாரியனான
உரியாைவயும், ெயெபெரகயாவன் மகனான சகரியாைவயும் அதற்குச்
சாட்ச களாகைவத்துக்ெகாண்ேடன். 3நான்தீர்க்கதரிச யானவைளச்ேசர்ந்தேபாது,
அவள் கர்ப்பவதயாக ஒரு மகைனப் ெபற்றாள்; அப்ெபாழுது ெயேகாவா
என்ைன ேநாக்க : மேகர்-சாலால்-அஷ்-பாஸ் என்னும் ெபயைர அவனுக்குச் சூட்டு.
4 இந்தக் குழந்ைத, அப்பா, அம்மா என்று கூப்ப ட அறயுமுன்ேன, தமஸ்குவன்
ஆஸ்தயும், சமாரியாவன் ெகாள்ைளயும், அசீரியாவன் ராஜாவுக்கு முன்பாகக்
ெகாண்டுேபாகப்படும் என்றார். 5 பன்னும் ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : 6இந்த
மக்கள் ெமதுவாக ஓடுகற சீேலாவாவன் தண்ணீர்கைள அசட்ைடெசய்து,
ேரத்சீைனயும் ெரமலியாவன் மகைனயும் சார்ந்து சந்ேதாஷக்க றபடியனால்,
7 இேதா, ஆண்டவர் வல்லைமயுள்ள த ரளான ஆற்றுநீைரப்ேபான்ற
அசீரியாவன் ராஜாைவயும், அவனுைடய சகல ஆடம்பரத்ைதயும் அவர்கள்ேமல்
புரளச்ெசய்வார்; அது அவர்களுைடய ஓைடகெளல்லாவற்றன்ேமலும் ேபாய்,
அவர்களுைடய எல்லாக் கைரகள்ேமலும் புரண்டு, 8 யூதாவுக்குள் புகுந்து
ப ரவாக த்துக் கடந்து, கழுத்துவைர வரும் என்றார். இம்மானுேவேல, அவன்
இறக்ைககளின் வ ரிவு உமது ேதசத்தன் வசாலத்ைத மூடும். 9 மக்கேள, நீங்கள்
கூட்டங்கூடுங்கள், முறயடிக்கப்படுவீர்கள்; தூரேதசத்தார்களாகய நீங்கள்
எல்ேலாரும் ெசவெகாடுங்கள்; இைடக்கட்டிக்ெகாள்ளுங்கள், முறந்ேதாடுவீர்கள்,
10ஆேலாசைனெசய்யுங்கள்,அதுெபாய்யாகும்;வார்த்ைதையெசால்லுங்கள்,அது
நற்காது; ேதவன்எங்களுடன்இருக்கறார்.

ேதவனுக்குப்பயப்படு
11 ெயேகாவாவுைடய கரம் என்ேமல் அமர்ந்து, அவர் என்னுடன் ேபச , நான்

இந்த மக்களின் வழிய ேல நடக்காமலிருக்க எனக்குச் ெசான்ன புத்த மத
என்னெவன்றால்: 12 இந்த மக்கள் கட்டுப்பாடு என்று ெசால்க றைதெயல்லாம்
நீங்கள் கட்டுப்பாடு என்று ெசால்லாமலும், அவர்கள் பயப்படுக ற பயத்தன்படி
நீங்கள் பயப்படாமலும், கலங்காமலும், 13 ேசைனகளின் ெயேகாவாைவேய
பரிசுத்தர் என்று எண்ணுங்கள்; அவேர உங்கள் பயமும், அவேர உங்கள்
அச்சமுமாயருப்பாராக. 14 அவர் உங்களுக்குப் பரிசுத்த ஸ்தலமாயருப்பார்;
ஆகலும் யூதா, இஸ்ரேவல், இரண்டு ேகாத்த ரத்த ற்கும் தடுக்க வழச்ெசய்யும்
கல்லும், இடறுதலின் கன்மைலயும், எருசேலமின் குடிமக்களுக்குச் சுருக்கும்
கண்ணியுமாயருப்பார். 15 அவர்களில் அேநகர் இடறவழுந்து ெநாறுங்க ச்
ச க்குண்டு படிபடுவார்கள். 16 சாட்ச புத்தகத்ைதக் கட்டி, என் சீஷருக்குள்ேள
ேவதத்ைத முத்தைரயடு† என்றார். 17 நாேனா யாக்ேகாபன் குடும்பத்த ற்குத்
தமது முகத்ைத மைறக்க றெயேகாவாவுக்காகக் காத்தருந்து, அவருக்கு
எத ர்பார்த்தருப்ேபன். 18 இேதா, நானும் ெயேகாவா எனக்குக் ெகாடுத்த
பள்ைளகளும் சீேயான் மைலயல் வாசமாயருக்க ற ேசைனகளின் கர்த்தராேல
இஸ்ரேவலில் அைடயாளங்களாகவும் அற்புதங்களாகவும் இருக்க ேறாம்.
19 அவர்கள் உங்கைள ேநாக்க : ேஜாத டம் பார்க்க றவர்களிடத்தலும்,
முணுமுணுெவன்றுஓதுகறகுற ெசால்க றவர்களிடத்தலும்வ சாரியுங்கள்என்று
ெசால்லும்ேபாது, மக்கள் தன் ேதவனிடத்தல் வ சாரிக்கேவண்டியதல்லேவா?
உயருள்ளவர்களுக்காகச் ெசத்தவர்களிடத்தல் வ சாரிக்கலாேமா?
20 ேவதத்ைதயும் சாட்ச புத்தகத்ைதயும் கவனிக்கேவண்டும்; இந்த
வார்த்ைதயன்படிேய ெசால்லாவ ட்டால், அவர்களுக்கு வடியற்காலத்து
ெவளிச்சமிருக்காது. 21துன்பம்அைடந்தவர்களாகவும் பட்டினியாகவும் ேதசத்ைதக்
கடந்துேபாவார்கள்; அவர்கள் பட்டினியாயருக்கும்ேபாது, மூர்க்கெவறெகாண்டு,
தங்கள் ராஜாைவயும் தங்கள் ேதவைனயும் அவமத ப்பார்கள். 22 அவர்கள்
அண்ணாந்துபார்ப்பார்கள், பூமிையயும் ேநாக்க ப்பார்ப்பார்கள்; ஆனாலும் இேதா,
இக்கட்டும் அந்தகாரமும் இருக்கும்; இடுக்கத்தால் இருளைடந்து, அந்தகாரத்த ேல
தள்ளாடிஅைலவார்கள்.

* அத்த யாயம் 8:1 8:1 இைரைய ேவகமாக ெகாள்ைளயடு † அத்த யாயம் 8:16 8:16 சாட்ச புத்தகம்

முன்னால்ேதால்எழுதப்பட்ட பதவுகள்ஆகும். அைதகட்டிமுத்தைரயடுஎன்றுெசால்லப்பட்டது.
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அத்த யாயம் 9
நமக்காகப் ப றந்தகுழந்ைத

1 ஆகலும் அவர் ெசபுேலான் நாட்ைடயும், நப்தலி நாட்ைடயும் இடுக்கமாக
துன்பப்படுத்தன ஆரம்ப காலத்தலிருந்ததுேபால அது இருண்டிருப்பதல்ைல;
ஏெனன்றால் அவர் மத்தய தைரக் கடற்கைரயருகலும், ேயார்தான்
நத ேயாரத்தலுமுள்ள அந்நயமக்களுைடய கலிேலயாவாகய அத்ேதசத்ைதப்
ப ற்காலத்த ேல மகைமப்படுத்துவார். 2 இருளில் நடக்க ற மக்கள்
ெபரிய ெவளிச்சத்ைதக் கண்டார்கள்; மரண இருளின் ேதசத்தல்
குடியருக்க றவர்களின்ேமல் ெவளிச்சம் ப ரகாச த்தது. 3 அந்த மக்கைளப்
ெபருகச்ெசய்து, அதற்கு மக ழ்ச்சையயும் ெபருகச்ெசய்தீர்; அறுப்பல்
மக ழ்க றதுேபாலவும், ெகாள்ைளையப் பங்க ட்டுக்ெகாள்ளும்ேபாது
களிகூருகறதுேபாலவும், உமக்கு முன்பாக மகழுகறார்கள். 4 மீதயானியரின்
நாளில் நடந்ததுேபால, அவர்கள் சுமந்த நுகத்தடிையயும், அவர்களுைடய
ேதாளின்ேமலிருந்த மரத்துண்ைடயும், அவர்கள் ஆேளாட்டியன் ேகாைலயும்
முறத்துப்ேபாட்டீர். 5 தீவ ரமாகப் ேபார்ெசய்க ற வீரர்களுைடய
ஆயுதவர்க்கங்களும், இரத்தத்தல் புரண்டஆைடகள் ெநருப்ப ற்கு இைரயாகச்
சுட்ெடரிக்கப்படும். 6 நமக்காக ஒரு குழந்ைத ப றந்தது; நமக்கு ஒரு மகன்
ெகாடுக்கப்பட்டார்; கர்த்தத்துவம் அவர் ேதாளின்ேமலிருக்கும்; அவர் ெபயர்
அத சயமானவர், ஆேலாசைனக்கர்த்தா, வல்லைமயுள்ள ேதவன், ந த்தய ப தா,
சமாதானப்ப ரபு என்னப்படும். 7 தாவீதன் சங்காசனத்ைதயும் அவனுைடய
அரசாட்சையயும்அவர்த டப்படுத்த ,அைதஇதுமுதற்ெகாண்டுஎன்ெறன்ைறக்கும்
நயாயத்தனாலும் நீதயனாலும் நைலப்படுத்துவதற்காக அவருைடய
கர்த்தத்துவத்தன் ெபருக்கத்த ற்கும், அதன் சமாதானத்த ற்கும் முடிவல்ைல;
ேசைனகளின்ெயேகாவாவுைடயைவராக்கயம்இைதச்ெசய்யும்.

இஸ்ரேவலுக்குவேராதமானெயேகாவாவுைடய ேகாபம்
8 ஆண்டவர் யாக்ேகாபுக்கு ஒரு வார்த்ைதைய அனுப்பனார்; அது

இஸ்ரேவலின்ேமல் இறங்கயது. 9 ெசங்கல்கட்டு இடிந்துேபானது, வழுந்த
கற்களாேல தரும்பக் கட்டுேவாம்; காட்டத்த மரங்கள் ெவட்டிப்ேபாடப்பட்டது,
அைவகளுக்குப் பதலாகக் ேகதுருமரங்கைள ைவப்ேபாம் என்று, 10அகந்ைதயும்,
மனப்ெபருைமயுமாகச்ெசால்க றஎப்ப ராயீமரும்,சமாரியாவன்குடிமக்களுமாகய
எல்லா மக்களிடத்த ற்கும் அது ெதரியவரும். 11 ஆதலால் ெயேகாவா
ேரத்சீனுைடய எத ரிகைள அவர்கள்ேமல் உயர்த்த , அவர்களுைடய மற்ற
எத ரிகைள அவர்களுடன் கூட்டிக் கலப்பார். 12 முற்புறத்தல் சீரியரும்,
ப ற்புறத்தல் ெபலிஸ்தரும் வந்து, இஸ்ரேவைலத் த றந்தவாயால் அழிப்பார்கள்;
இைவெயல்லாவற்றலும் அவருைடய ேகாபம் தணியாமல், இன்னும் அவருைடய
ைக நீட்டினபடிேய இருக்க றது. 13 மக்கள் தங்கைள அடிக்க ற ேதவனிடத்தல்
தரும்பாமலும், ேசைனகளின் ெயேகாவாைவ ேதடாமலும் இருக்கறார்கள்.
14 ஆைகயால் ெயேகாவா இஸ்ரேவலிேல தைலையயும், வாைலயும்,
கைளையயும், நாணைலயும், ஒேர நாளிேல ெவட்டிப்ேபாடுவார். 15 மூப்பனும்
கனம்ெபாருந்தனவனுேம தைல, ெபாய்ப்ேபாதகம்ெசய்க ற தீர்க்கதரிச ேய வால்.
16 இந்த மக்கைள நடத்துகறவர்கள் ஏமாற்றுக்காரர்களாகவும், அவர்களால்
நடத்தப்படுக றவர்கள் நாசமைடக றவர்களுமாக இருக்க றார்கள். 17 ஆதலால்,
ஆண்டவர் அவர்கள் வாலிபர்ேமல் ப ரியமாயருப்பதல்ைல; அவர்களிலிருக்க ற
த க்கற்ற பள்ைளகள்ேமலும் வதைவகள்ேமலும் இரங்குவதுமில்ைல; அவர்கள்
அைனவரும் மாயக்காரரும் ெபால்லாதவர்களுமாயருக்க றார்கள்; எல்லா
வாயும் ேமாசமானைதப் ேபசும்; இைவெயல்லாவற்றலும் அவருைடய ேகாபம்
தணியாமல், இன்னும்அவருைடய ைக நீட்டினபடிேய இருக்க றது. 18 ேமாசமானது
அக்கனிையப்ேபால எரிக றது; அது முட்ெசடிையயும் ெநரிஞ்சைலயும்
பட்ச க்கும், அது ெநருங்கய காட்ைடக் ெகாளுத்தும், புைக த ரண்டு எழும்பும்.
19 ேசைனகளின் ெயேகாவாவுைடய ேகாபத்தால் ேதசம் அந்தகாரப்பட்டு, மக்கள்
அக்கனிக்கு இைரயாவார்கள்; ஒருவனும் தன் சேகாதரைனத் தப்பவ டமாட்டான்.
20 வலதுபுறத்தல் பட்ச த்தாலும் பச த்தருப்பார்கள்; இடதுபுறத்தல் சாப்ப ட்டாலும்
தருப்தயைடயமாட்டார்கள்; அவனவன் தன்தன் பள்ைளகளின் மாம்சத்ைதத்
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தன்பான். 21 மனாேச எப்ப ராயீைமயும், எப்ப ராயீம் மனாேசையயும்
அழிப்பார்கள்; இவர்கள் அைனவரும் யூதாவுக்கு வ ேராதமாயருப்பார்கள்;
இைவெயல்லாவற்றலும் அவருைடய ேகாபம் தணியாமல், இன்னும் அவருைடய
ைகநீட்டினபடிேயஇருக்க றது.

அத்த யாயம் 10
1 ஏைழகைள வழக்க ேல ேதாற்கடிக்கவும், என் மக்களில் சறுைமயானவர்களின்

நயாயத்ைதப் புரட்டவும், வதைவகைளச்சூைறயாடவும், த க்கற்ற பள்ைளகைளக்
ெகாள்ைளய டவும், 2 அநயாயமான தீர்ப்புகைளச் ெசய்க றவர்களுக்கும்,
ெகாடுைமயான கட்டைளகைள எழுதுகறவர்களுக்கும் ஐேயா, 3 வசாரிப்பன்
நாளிலும், தூரத்தலிருந்து வரும் அழிவன் நாளிலும் நீங்கள் என்ன
ெசய்வீர்கள்? உதவ ெபறும்படி யாரிடத்தல் ஓடுவீர்கள்? உங்கள் மகைமைய
எங்ேக ைவத்துவடுவீர்கள்? 4 கட்டுண்டவர்களின்கீழ் முடங்கனாெலாழிய
ெகாைலெசய்யப்பட்டவர்களுக்குள் வழுவார்கள்; இைவெயல்லாவற்றலும்
அவருைடய ேகாபம் தணியாமல், இன்னும் அவருைடய ைக நீட்டினபடிேய
இருக்க றது.

அசீரியாவன்ேமல் ேதவனுைடயநயாயத்தீர்ப்பு
5 என் ேகாபத்தன் ேகாலாகய அசீரியனுக்கு ஐேயா, அவன் ைகயலிருக்கறது

என் ேகாபத்தன் தண்டாயுதம். 6 அவபக்தயான மக்களுக்கு வேராதமாக நான்
அவைன அனுப்ப , எனக்குக் ேகாபமூட்டின மக்கைளக் ெகாள்ைளய டவும்,
சூைறயாடவும், அைதவீத களின் ேசற்ைறப்ேபால் மித த்துப்ேபாடவும் அவனுக்குக்
கட்டைளெகாடுப்ேபன். 7 அவேனா அப்படி நைனக்கறதுமில்ைல, அவன்
இருதயம் அப்படிப்பட்டைத நைனக்கறதுமில்ைல; அேநகம் மக்கைள அழிக்கவும்,
சங்கரிக்கவுேம தன் மனத ேல நைனவுெகாள்ளுகறான். 8 அவன்: என்
ப ரபுக்கள் அைனவரும் ராஜாக்களல்லேவா? 9 கல்ேனாபட்டணம் கர்ேகமிைசப்
ேபாலானதல்ைலேயா? ஆமாத் அர்பாத்ைதப்ேபால் ஆனதல்ைலேயா? சமாரியா
தமஸ்குைவப்ேபாலானதல்ைலேயா? 10 எருசேலைமயும் சமாரியாைவயும்வ ட
வ ேசஷத்த சைலகளுள்ள வக்க ரக ராஜ்யங்கைள என் ைக கண்டுபடித்தருக்க,
11 நான் சமாரியாவுக்கும், அதன் சைலகளுக்கும் ெசய்ததுேபால், எருசேலமுக்கும்
அதன் சைலகளுக்கும் ெசய்யாமலிருப்ேபேனா என்றுெசால்க றான். 12ஆதலால்:
ஆண்டவர் சீேயான் மைலயலும் எருசேலமிலும் தமது ெசயைலெயல்லாம்
முடித்தருக்கும்ேபாது, அசீரிய ராஜாவனுைடய ெபருைமயான ெநஞ்சன்
வைனையயும், அவன் கண்களின் ேமட்டிைமயான பார்ைவையயும் நான்
வ சாரிப்ேபன் என்கறார். 13 அவன் என் ைகயன் ெபலத்தனாலும், என்
ஞானத்தனாலும் இைதச் ெசய்ேதன்; நான் புத்த மான், நான் மக்களின்
எல்ைலகைள மாற்ற , அவர்கள் பண்டகசாைலகைளக் ெகாள்ைளய ட்டு
வல்லவைனப்ேபால்* குடிமக்கைளத் தாழ்த்த ேனன். 14 ஒரு குருவக்கூட்ைடக்
கண்டுபடிக்க றதுேபால் என் ைக மக்களின் ஆஸ்தையக் கண்டுபடித்தது;
வ ட்டுவ டப்பட்ட முட்ைடகைள வாரிக்ெகாள்வதுேபால் பூமிையெயல்லாம்
நான் வாரிக்ெகாண்ேடன்; ஒருவரும் இறக்ைகைய அைசத்ததுமில்ைல,
வாையத் த றந்ததுமில்ைல, கீச்ெசன்று சத்தமிட்டதுமில்ைல என்று
ெசால்க றான். 15 ேகாடரியானது தன்னால் ெவட்டுக றவனுக்கு வேராதமாக
ேமன்ைமபாராட்டலாேமா? வாளானது தன்ைனப் பயன்படுத்துகறவனுக்கு
வேராதமாகப் ெபருைமபாராட்டலாேமா? பாராட்டினால், தடியானது தன்ைனப்
ப டித்தவைன மிரட்டினாற்ேபாலவும், ேகாலானது நான் மரக்கட்ைடயல்லெவன்று
எழும்பனதுேபாலவும் இருக்குேம. 16 ஆைகயால் ேசைனகளின் ஆண்டவராக ய
ெயேகாவா, அவைனச் ேசர்ந்த ெகாழுத்தவர்களுக்குள்ேள இைளப்ைப
அனுப்புவார்; சுட்ெடரிக்கும் அக்கனிையப் ேபாலவும் ஒரு அக்கனிைய அவன்
மகைமயன்கீழ் ெகாளுத்துவார். 17 இஸ்ரேவலின் ஒளியான ேதவனானவர்
அக்கனியும், அதன் பரிசுத்தர் அக்கனி ஜூவாைலயுமாக , ஒேர நாளிேல
அவனுைடய முட்ெசடிகைளயும், ெநரிஞ்சல்கைளயும் எரித்து அழித்து,
18 அவனுைடய வனத்தன் மகைமையயும், அவனுைடய பய ர்நலத்தன்
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மகைமையயும், உள்ளும்புறம்புமாக அழியச்ெசய்வார்; ெகாடிப டிக்க றவன்
கைளத்து வழுவதுேபாலாகும். 19 காட்டில் அவனுக்கு மீதயான மரங்கள்
ெகாஞ்சமாயருக்கும்,ஒருசறுபள்ைளஅைவகைளஎண்ணிஎழுதலாம்.

மீதமுள்ளஇஸ்ரேவல்
20 அக்காலத்த ேல இஸ்ரேவலின் மீதயானவர்களும், யாக்ேகாபன்

வம்சத்தல் தப்பனவர்களும், பன்ெனாருேபாதும் தங்கைள அடித்தவைனச்†

சார்ந்துெகாள்ளாமல் இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தராக ய ெயேகாவாைவேய
உண்ைமயாகச் சார்ந்துெகாள்வார்கள். 21 மீதயாயருப்பவர்கள், யாக்ேகாபல்
மீதயாயருப்பவர்கேள, வல்லைமயுள்ள ேதவனிடத்தல் தரும்புவார்கள்.
22 இஸ்ரேவேல, உனது மக்கள் கடலின் மணலளவு இருந்தாலும், அவர்களில்
மீதயாயருப்பவர்கள் மாத்த ரம் தரும்புவார்கள்; தீர்மானிக்கப்பட்ட அழிவு
நைறந்த நீத ேயாேட புரண்டு வரும். 23 ேசைனகளின் ெயேகாவாவாகய
ஆண்டவர் ேதசம் முழுவதற்கும் தீர்மானிக்கப்பட்ட அழிைவ வரச்ெசய்வார்.
24ஆைகயால் சீேயானில் குடியருக்க ற என் மக்கேள, அசீரியனுக்குப் பயப்படாேத;
அவன் உன்ைனக் ேகாலால் அடித்து, எக ப்தயைரப்ேபால் தன் தண்டாயுதத்ைத
உன்ேமல் ஓங்குவான். 25 ஆனாலும் இன்னும் ெகாஞ்சக்காலத்த ற்குள்ேள
என் கடுங்ேகாபமும், அவர்கைளச் அழிக்கப்ேபாக றதனால் என் ேகாபமும்
தணிந்துேபாகும் என்று ேசைனகளின் கர்த்தராக ய ஆண்டவர் ெசால்க றார்.
26 ஓேரப் கன்மைலயன் அருக ேல மீதயானியர்கள் ெவட்டுண்டதுேபால்
ேசைனகளின் ெயேகாவா அவன்ேமல் ஒரு சவுக்ைக எழும்பவரச்ெசய்து,
எக ப்த ேல தமது ேகாைலக் கடலின்ேமல் ஓங்கனதுேபால் அைத அவன்ேமல்
ஓங்குவார். 27 அந்நாளில் உன் ேதாளிலிருந்து அவன் சுைமயும், உன்
கழுத்தலிருந்து அவன் நுகமும் நீக்கப்படும்; அப ேஷகத்தனால் நுகம்
முற ந்துேபாகும். 28அவன்ஆயாத்த ற்கு வந்து, மிக்ேராைனக் கடந்து, மிக்மாச ேல
தன் ெபாருட்கைள ைவத்தருக்க றான். 29 கணவாையத் தாண்டி, ேகபாவ ேல
முகாமிடுக றார்கள்; ராமா அத ர்க றது; சவுலின்ஊராகய க பயா ஓடிப்ேபாக றது.
30காலீம்மகேள,உரத்தசத்தமாகக்கூப்படு;ஏைழஆனேதாத்ேத,லாயீஷ்ஊர்வைர
ேகட்க சத்தமிட்டுக் கூப்படு. 31 மத்ேமனா தப்ப ஓடிப்ேபாகும், ேகப மின் மக்கள்
எருசேலம் அருகல் மைறத்துக்ெகாள்க றார்கள். 32 இனி ஒருநாள் ேநாப ேல
தங்க , மகளாகய சீேயானின் மைலக்கும், எருசேலமின் ேமட்டிற்கும் வ ேராதமாகக்
ைக நீட்டி மிரட்டுவான். 33 இேதா, ேசைனகளின் ெயேகாவாவாகய ஆண்டவர்
ேதாப்புகைளப் பயங்கரமாக ெவட்டுவார்; உயர்ந்து வளர்ந்தைவகள் ெவட்டுண்டு
ேமட்டிைமயானைவகள்தாழ்த்தப்படும். 34அவர்காட்டின்மரங்களின்அடர்த்தையக்
ேகாடரியனாேலெவட்டிப்ேபாடுவார்;மகத்துவமானவராேலலீபேனான்வழும்.

அத்த யாயம் 11
ஈசாயலிருந்துஒருகைள

1ஈசாெயன்னும்அடிமரத்தலிருந்துஒருதுளிர் ேதான்ற ,அவன்ேவர்களிலிருந்து
ஒரு கைள எழும்ப ச் ெசழிக்கும். 2 ஞானத்ைதயும் உணர்ைவயும் அருளும்
ஆவயும், ஆேலாசைனையயும் ெபலைனயும் அருளும் ஆவயும், அறைவயும்
ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுக ற பயத்ைதயும் அருளும் ஆவயுமாகய
ெயேகாவாவுைடய ஆவயானவர் அவர்ேமல் தங்கயருப்பார். 3ெயேகாவாவுக்குப்
பயப்படுதல் அவருக்கு உகந்த வாசைனயாயருக்கும்; அவர் தமது கண்
கண்டபடி நயாயந்தீர்க்காமலும், தமது காது ேகட்டபடி தீர்ப்புச்ெசய்யாமலும்,
4 நீதயன்படி ஏைழகைள நயாயம்வ சாரித்து, யதார்த்தத்தன்படி பூமியலுள்ள
சறுைமயானவர்களுக்குத் தீர்ப்புச்ெசய்து, பூமிையத் தமது வார்த்ைதயாகய
ேகாலால் அடித்து, தமது வாயன் சுவாசத்தால் துன்மார்க்கைர அழிப்பார். 5 நீத
அவருக்கு அைரக்கட்டும், சத்தயம் அவருக்கு இைடக்கச்ைசயுமாயருக்கும்.
6அப்ெபாழுது ஓனாய் ஆட்டுக்குட்டிேயாேட தங்கும், புலி ெவள்ளாட்டுக்குட்டிேயாடு
படுத்துக்ெகாள்ளும்; கன்றுக்குட்டியும், பாலசங்கமும், காைளயும், ஒன்றாக
இருக்கும்; ஒரு சறு ைபயன் அைவகைள நடத்துவான். 7 பசுவும் கரடியும்
கூடிேமயும், அைவகளின் குட்டிகள் ஒன்றாகப் படுத்துக்ெகாள்ளும்; சங்கம்
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மாட்ைடப்ேபால் ைவக்ேகால் தன்னும். 8 பால் குடிக்கும் குழந்ைத வ ரியன்பாம்புப்
புற்றன்ேமல் வைளயாடும், பால் மறந்த பள்ைள கட்டுவ ரியன் புற்ற ேல தன்
ைகைய ைவக்கும். 9 என் பரிசுத்த மைலெயங்கும் தீைம ெசய்வாருமில்ைல;
ெகடுதல் ெசய்வாருமில்ைல; சமுத்த ரம் தண்ணீனால் நைறந்தருக்க றதுேபால,
பூமி ெயேகாவாைவ அறகற அறவனால் நைறந்தருக்கும். 10 அக்காலத்த ேல,
மக்களுக்குக் ெகாடியாக ந ற்கும் ஈசாயன் ேவருக்காக மக்கள்கூட்டம் வ சாரித்துக்
ேகட்பார்கள்; அவருைடய தங்கும் இடம் மகைமயாயருக்கும். 11 அக்காலத்த ேல,
ஆண்டவர் அசீரியாவலும், எக ப்தலும், பத்ேராசலும், எத்த ேயாப்ப யாவலும்,
ெபர்ச யாவலும், ச ேநயாரிலும், ஆமாத்தலும், தூரமான கடலிலுள்ள தீவுகளிலும்,
தம்முைடயமக்களில்மீதயானவர்கைளமீட்டுக்ெகாள்ளத்தரும்பஇரண்டாம்முைற
தமது கரத்ைத நீட்டி, 12 மக்களுக்கு ஒரு ெகாடிைய ஏற்ற , இஸ்ரேவலில்
துரத்துண்டவர்கைளச் ேசர்த்து, யூதாவல் ச தறடிக்கப்பட்டவர்கைள பூமியன்
நான்கு தைசகளிலுமிருந்து கூட்டுவார். 13 எப்ப ராயீமின் ெபாறாைம
நீங்கும், யூதாவன் எத ரிகள் அழிக்கப்படுவார்கள்; எப்ப ராயீம் யூதாவன்ேமல்
ெபாறாைமயாக இருக்கமாட்டான், யூதா எப்ப ராயீைமத் துன்பப்படுத்தமாட்டான்.
14 அவர்கள் இருவரும் ஒன்றாகக்கூடி ேமற்ேகயருக்க ற ெபலிஸ்தருைடய
எல்ைலகளின்ேமல் பாய்ந்து, க ழக்குத்தைசயாைரக் ெகாள்ைளய ட்டு,
ஏேதாமின்ேமலும் ேமாவாபன்ேமலும் ேபாரிடுவார்கள்; அம்ேமான் மக்கள்
அவர்களுக்குக் கீழ்ப்படிவார்கள். 15 எக ப்தன் சமுத்த ரமுைனையக் ெயேகாவா
முற்றலும் அழித்து, தம்முைடய காற்றன் வலிைமயனால் நதயன்ேமல் தமது
ைகைய நீட்டி, ஏழு ஆறுகளாகப் ப ரித்து, மக்கள் கால் நைனயாமல் கடந்துேபாகச்
ெசய்வார். 16இஸ்ரேவலர் எக ப்து ேதசத்தலிருந்து புறப்பட்டநாளில் அவர்களுக்கு
இருந்ததுேபால, அசீரியாவ ேல அவருைடய மக்களில் மீதயானவர்களுக்கு ஒரு
ெபரும்பாைதயருக்கும்.

அத்த யாயம் 12
துதயன்பாடல்கள்

1அக்காலத்த ேலநீெசால்வது:
“ெயேகாவாேவ, நான்உம்ைமத்துத ப்ேபன்;
நீர் என்ேமல் ேகாபமாயருந்தீர்;ஆனாலும்உம்முைடய ேகாபம் நீங்கயது;
நீர் என்ைனத்ேதற்றுகறீர்.
2இேதா, ேதவேனஎன்இரட்ச ப்பு;
நான்பயப்படாமல்நம்ப க்ைகயாயருப்ேபன்;
கர்த்தராக ய ேயேகாவா என்ெபலனும், என்கீதமுமானவர்;
அவேர எனக்குஇரட்ச ப்புமானவர்.
3நீங்கள்இரட்ச ப்பன்ஊற்றுகளிலிருந்து
மக ழ்ச்ச யுடன்தண்ணீர்ெமாண்டுெகாள்வீர்கள்.

4அக்காலத்த ேலநீங்கள்ெசால்வது:
ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்;
அவர் நாமத்ைதத்ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்;
அவருைடயெசய்ைககைளமக்களுக்குள்ேளஅறவயுங்கள்;
அவருைடயநாமம்உயர்ந்தெதன்றுப ரஸ்தாபம்ெசய்யுங்கள்.
5ெயேகாவாைவக்கீர்த்தனம்ெசய்யுங்கள்,
அவர்மகத்துவமானெசயல்கைளச்ெசய்தார்;
இதுபூமிெயங்கும்அறயப்படக்கடவதுஎன்பீர்கள்.
6சீேயானில்குடியருக்க றவேள,
நீ சத்தமிட்டுக்ெகம்பீரி;
இஸ்ரேவலின்பரிசுத்தர்உன்நடுவல்ெபரியவராயருக்க றார்.”

அத்த யாயம் 13
பாப ேலானுக்குவேராதமானதீர்க்கதரிசனம்

1ஆேமாத்சன் மகனாகய ஏசாயா பாப ேலாைனக்குறத்து ேதவனிடத்தலிருந்து
ெபற்றுக்ெகாண்ட ெசய்த . 2உயர்ந்த மைலயன்ேமல் ெகாடிேயற்றுங்கள்; உரத்த
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சத்தமிட்டு மக்கைள வரவைழயுங்கள்; அவர்கள் ப ரபுக்களின் வாசல்களுக்குள்
நுைழவதற்குச் ைசைக காட்டுங்கள். 3 நான் பரிசுத்தமாக்கனவர்களுக்குக்
கட்டைள ெகாடுத்ேதன்; என் ேகாபத்ைத நைறேவற்ற என் பராக்க ரமசாலிகைள
அைழத்தும் இருக்க ேறன்; அவர்கள் என் மகத்துவத்தனாேல களிகூருகறவர்கள்
என்கறார். 4 த ரளான மக்களின் சத்தத்ைதப்ேபான்ற கூட்டத்தன்
இைரச்சலும், கூட்டப்பட்ட மக்களுைடய ேதசங்களின் அமளியான இைரச்சலும்
மைலகளில் ேகட்கப்படுக றது; ேசைனகளின் ெயேகாவா ேபார்ப் பைடைய
எண்ணிக்ைக பார்க்க றார். 5 ெயேகாவா வருகறார்; அவருைடய ேகாபத்தன்
ஆயுதங்களும், ேதசத்ைதெயல்லாம் அழிக்க, வானங்கவழ்ந்த கைடயாந்தர
ேதசத்தலிருந்து வருகறது. 6அலறுங்கள், ெயேகாவாவன் நயாயத்தீர்ப்பன்நாள்
சமீபமாயருக்க றது; அது சர்வவல்லவரிடத்தலிருந்து மகா அழிவாக வரும்.
7 ஆதலால் எல்லாக் ைககளும் தளர்ந்து, எல்லா மனிதரின் இருதயமும்
கைரந்துேபாகும். 8 அவர்கள் பயமைடவார்கள்; ேவதைனகளும் வாைதகளும்
அவர்கைளப்ப டிக்கும்; பள்ைள ெபறுகறவைளப்ேபால ேவதைனப்படுவார்கள்;
ஒருவைரெயாருவர் தைகத்துப்பார்ப்பார்கள்; அவர்கள் முகங்கள் ெநருப்பான
முகங்களாயருக்கும். 9 இேதா, ேதசத்ைதப் பாழாக்க , அதன் பாவ கைள
அதலிருந்து அழிப்பதற்காகக் ெயேகாவாவுைடய நாள் கடுைமயும், மூர்க்கமும்,
மிகுந்த ேகாபமுமாக வருகறது. 10வானத்தன் நட்சத்த ரங்களும் வண்மீன்களும்
ஒளி ெகாடாமலிருக்கும்; சூரியன் உதக்கும்ேபாது இருண்டுேபாகும்; சந்த ரன்
ஒளி ெகாடாமலிருக்கும். 11பாவத்தன் காரணமாக உலகத்ைதயும், அக்க ரமத்தன்
காரணமாக துன்மார்க்கைரயும் நான் தண்டித்து, அகங்காரரின் ெபருைமைய
ஒழியச்ெசய்து, ெகாடியரின் ெகாடுைமையத் தாழ்த்துேவன். 12 மக்கைளப்
பசும்ெபான்னிலும், மனிதைன ஓப்பீரின் தங்கத்தலும் அபூர்வமாக்குேவன்.
13 இதனால் ேசைனகளின் ெயேகாவாவுைடய ேகாபத்தனால் அவருைடய
கடுங்ேகாபத்தன் நாளிேல பூமி தன்னிடத்ைதவ ட்டு நீங்குமளவுக்கு வானத்ைத
அத ரச்ெசய்ேவன். 14 துரத்தப்பட்ட ெவளிமாைனப்ேபாலும், யாரும் ேசர்க்காத
ஆட்ைடப்ேபாலும் இருப்பார்கள்; அவரவர் தங்கள் மக்களிடத்த ற்குப்ேபாக
முகத்ைதத்தருப்ப , அவரவர் தங்கள் ேதசத்த ற்கு ஓடிப்ேபாவார்கள். 15 ப டிபட்ட
எவனும் குத்தப்பட்டு, அவர்கைளச் ேசர்ந்தருந்த எவனும் பட்டயத்தால்
வழுவான். 16 அவர்கள் குழந்ைதகள் அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக
ேமாத யடிக்கப்படும்; அவர்கள் வீடுகள் ெகாள்ைளய டப்படும்; அவர்கள்
மைனவகள் அவமானப்படுவார்கள். 17 இேதா, நான் அவர்களுக்கு வேராதமாக
ேமதயைர எழுப்புேவன்; அவர்கள் ெவள்ளிைய மத க்காமலும், ெபான்னின்ேமல்
ப ரியப்படாமலும், 18 வல்லுகளால் இைளஞர்கைள ெகான்றுவடுவார்கள்;
கர்ப்பக்கனியன்ேமல் அவர்கள் மனமிரங்குவதல்ைல; அவர்கள் கண்
பள்ைளகைளத் தப்பவடுவதுமில்ைல. 19 நாடுகளுக்குள் அலங்காரமும்,
கல்ேதயருைடய ப ரதான மகைமயுமாகய பாப ேலானானது ேதவனால்
ேசாேதாமும் ெகாேமாராவும் கவழ்க்கப்பட்டதுேபால கவழ்க்கப்படும். 20 இனி
ஒருேபாதும், அதல் ஒருவரும் குடிேயறுவதுமில்ைல, தைலமுைறேதாறும் அதல்
ஒருவரும் தங்கயருப்பதுமில்ைல; அங்ேக அரபயன் கூடாரம் ேபாடுவதுமில்ைல;
அங்ேக ேமய்ப்பர்கள் மந்ைதைய கூட்டுவதுமில்ைல. 21 காட்டுமிருகங்கள் அங்ேக
படுத்துக்ெகாள்ளும்; ஊைளயடும் ப ராணிகள் அவர்கள் வீடுகைள ந ரப்பும்,
ஆந்ைதகள்அங்ேககுடிெகாள்ளும்; காட்டாடுஅங்ேகதுள்ளும். 22அவர்கள்பாழான
மாளிைககளில் நரிகள் ஊைளயடும்; வலுசர்ப்பங்கள் அவர்கள் ேசதப்படுத்தன
அரண்மைனகளில்ஒன்றாகக்கூடும்;அதன்காலம்சீக்க ரம்வரும்,அதன்நாட்கள்
நீடிக்காதுஎன்கறார்.

அத்த யாயம் 14
1 ெயேகாவா யாக்ேகாபுக்கு இரங்க , பன்னும் இஸ்ரேவலைரத்

ெதரிந்துெகாண்டு, அவர்கைள அவர்கள் ேதசத்த ேல குடியருக்கச்ெசய்வார்;
அந்நயரும் அவர்களுடன் ேசர்ந்து, யாக்ேகாபன் வம்சத்துடன் இைணந்து
ெகாள்வார்கள். 2 மக்கள் அவர்கைள அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய் அவர்கள்
இடத்தல் வடுவார்கள்; இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் ெயேகாவாவுைடய ேதசத்த ேல
அவர்கைள ேவைலக்காரராகவும் ேவைலக்காரிகளாகவும் ைவத்துக்ெகாண்டு,
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தங்கைளச் சைறயாக்கனவர்கைளச் சைறயாக்க , தங்கைள ஒடுக்கனவர்கைள
ஆளுவார்கள். 3 ெயேகாவா உன் துக்கத்ைதயும், உன் தவப்ைபயும், நீ
அடிைமயாக்கப்பட்டிருந்த கடினமான அடிைமத்தனத்ைதயும் நீக்க , உன்ைன
இைளப்பாறச் ெசய்யும் அக்காலத்த ேல, 4 நீ பாப ேலான் ராஜாவன்ேமல்
ெசால்லும் வாக்கயமாவது: ஒடுக்கனவன் ஒழிந்துேபானாேன! தங்க நகரம்
ஒழிந்துேபானேத! 5 ெயேகாவா தீயவரின் ஆயுதத்ைதயும், அரசாண்டவர்களின்
ெசங்ேகாைலயும் முறத்துப்ேபாட்டார். 6 மிகுந்த ேகாபங்ெகாண்டு ஓய்வல்லாமல்
மக்கைள அடித்து, ேகாபமாக மக்கைள அரசாண்டவன், தடுக்க யாருமில்லாமல்
துன்பப்படுத்தப்படுக றான். 7 பூமிமுழுவதும் இைளப்பாற அைமந்தருக்க றது;
ெகம்பீரமாக முழங்குகறார்கள். 8 ேதவதாரு மரங்களும், லீபேனானின்
ேகதுருக்களும், உனக்காக சந்ேதாஷப்பட்டு, நீ வழுந்து க டந்தது முதற்ெகாண்டு
எங்கைள ெவட்டவருவார் ஒருவரும் இல்ைல என்று ெசால்க றது. 9 கீேழ
இருக்க ற பாதாளம் உன்ைனப்பார்த்து அத ர்ந்து, உன் வருைகக்கு
எத ர்ெகாண்டு, பூமியல் அத பத களாயருந்து ெசத்த இராட்சதர் யாவைரயும்
உனக்காக எழுப்ப , மக்களுைடய எல்லா ராஜாக்கைளயும் அவர்களுைடய
சங்காசனங்களிலிருந்து எழுந்தருக்கச்ெசய்க றது. 10 அவர்கெளல்ேலாரும்
உன்ைன ேநாக்க : நீயும் எங்கைளப்ேபால பலவீனாமானாேயா? எங்களுக்குச்
சமமானாேயா? என்று ெசால்வார்கள். 11உன்ஆடம்பரமும், உன்வாத்தயங்களின்
முழக்கமும் பாதாளத்தல் தள்ளுண்டுேபானது; புழுக்கேள உன் படுக்ைக,
பூச்ச கேள உன் ேபார்ைவ. 12 அதகாைலயன் மகனாகய வடிெவள்ளிேய,
நீ வானத்தலிருந்து வழுந்தாேய! ேதசங்கைள கீழ்ப்படுத்தனவேன,
நீ தைரய ேல வழ ெவட்டப்பட்டாேய! 13 நான் வானத்த ற்கு ஏறுேவன்,
ேதவனுைடய நட்சத்த ரங்களுக்கு ேமலாக என் சங்காசனத்ைத உயர்த்துேவன்;
வடபுறங்களிலுள்ள ஆராதைனக் கூட்டத்தன் மைலய ேல வீற்றருப்ேபன் என்றும்,
14நான் ேமகங்களுக்குேமலாகவானங்களில் ஏறுேவன்;உன்னதமானேதவனுக்கு
ஒப்பாேவன் என்றும் நீ உன் இருதயத்தல் ெசான்னாேய. 15 ஆனாலும் நீ
ஆழமான பாதாளத்த ேல தள்ளுண்டுேபானாய். 16 உன்ைனக் காண்கறவர்கள்
உன்ைன உற்றுப்பார்த்து, உன்ைனக்குறத்துச் ச ந்த த்து; இவன்தானா
பூமிையத் தத்தளிக்கவும், ேதசங்கைள அத ரவும் ெசய்து, 17 உலகத்ைத
வனாந்த ரமாக்க , அதன் நகரங்கைள அழித்து, சைறப்பட்டவர்கைளத் தங்கள்
வீடுகளுக்குப் ேபாகவ டாமலிருந்தவன் என்பார்கள். 18 ேதசங்களுைடய
சகல ராஜாக்களும், அவரவர் தங்கள் அைறய ேல மகைமேயாேட
க டத்தப்பட்டிருக்க றார்கள். 19 நீேயா அழுக ப்ேபான கைளையப்ேபாலவும்,
பட்டயக்குத்தால் ெகாைலயுண்டவர்களின் ஆைடையப்ேபாலவும், ஒரு குழியன்
கற்களுக்குள்ேள க டக்க றவர்கைளப்ேபாலவும், காலால் மித க்கப்பட்ட
பணத்ைதப்ேபாலவும், உன் கல்லைறக்கு ெவளிேய எற ந்துவ டப்பட்டாய். 20 நீ
அவர்களுடன் அடக்கம் ெசய்யப்படுவதல்ைல; நீ உன் ேதசத்ைதக் ெகடுத்து
உன் மக்கைளக் ெகான்றுேபாட்டாய்; தீைமெசய்க றவர்களுைடய சந்தத
ஒருேபாதும் கனமைடவதல்ைல. 21 அவன் சந்ததயார் எழும்ப த் ேதசத்ைதச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாண்டு, உலகத்ைதப் பட்டணங்களால் ந ரப்பாமலிருக்க,
அவர்கள் முன்ேனார்களுைடய அக்க ரமத்த ற்காக அவர்கைளக் ெகாைலெசய்ய
ஆயத்தம் ெசய்யுங்கள். 22 நான் அவர்களுக்கு வேராதமாக எழும்புேவன் என்று
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்க றார்; பாப ேலானுைடய ெபயைரயும், அதல்
மீதயாக இருக்க றைதயும், சந்ததையயும் பன்சந்ததையயும் அழிப்ேபெனன்று
ெயேகாவா ெசால்க றார். 23 அைத முள்ளம்பன்றகளுக்குச் ெசாந்தமும்,
தண்ணீர் நற்கும் பள்ளங்களுமாக்க , அைத அழிவு என்னும் துைடப்பத்தனால்
ெபருக்கவடுேவன்என்றுேசைனகளின்ெயேகாவாெசால்க றார்.

அசீரியாவ ற்குவ ேராதமானதீர்க்கதரிசனம்
24நான் நைனத்தருக்க றபடிேய நடக்கும்; நான் ந ர்ணயத்தபடிேய நைலநற்கும்

என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ஆைணயட்டுச் ெசான்னார். 25 அசீரியைன
என் ேதசத்த ேல முறத்து, என் மைலகளின்ேமல் அவைன மித த்துப்ேபாடுேவன்;
அப்ெபாழுது அவனுைடய நுகம் அவர்கள்ேமலிருந்து வலக , அவனுைடய சுைம
அவர்கள் ேதாளிலிருந்து நீங்கும். 26 ேதசமைனத்தன்ேமலும் ந ர்ணயக்கப்பட்ட
ேயாசைன இதுேவ; சகல ேதசங்கள்ேமலும் நீட்டப்பட்டிருக்க ற ைகயும் இதுேவ
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என்றார். 27 ேசைனகளின் ெயேகாவா இப்படி ந ர்ணயத்தருக்க றார், யார்
அைத வயர்த்தமாக்குவான்? அவருைடய ைக நீட்டப்பட்டிருக்க றது, யார் அைதத்
தருப்புவான்?

ெபலிஸ்தயாவுக்குவ ேராதமானதீர்க்கதரிசனம்
28ஆகாஸ் ராஜா மரணமைடந்த வருடத்த ேல உண்டான பாரம் என்னெவன்றால்:

29 முழு ெபலிஸ்தயாேவ, உன்ைன அடித்த ேகால் முற ந்தெதன்று
சந்ேதாஷப்படாேத; பாம்பன் ேவரிலிருந்து கட்டுவ ரியன் ேதான்றும்; அதன் கனி
பறக்க ற அக்கனி சர்ப்பமாயருக்கும். 30மிகவும் தரித்த ரரின் தைலப் பள்ைளகள்
தருப்தயாகச் சாப்ப ட்டு, எளியவர்கள் சுகமாகப் படுத்தருப்பார்கள்; உன் ேவைரப்
பஞ்சத்தனாேலசாகும்படிெசய்ேவன்,உன்னில்மீதயானவர்கைளஅவன்ெகான்று
ேபாடுவான். 31 வாசேல அலறு; நகரேம கதறு; ெபலிஸ்தயாேவ, நீ முழுவதும்
கைரந்து ேபாக றாய்; ஏெனன்றால், வடக்ேக இருந்து புைகக்காடாய் வருகறான்;
அவன் கூட்டங்களில் தனித்தவனில்ைல. 32 இப்ேபாதும் இந்தேதசத்தன்
ப ரத ந த களுக்கு என்ன பதல் ெசால்லப்படும்? ெயேகாவா சீேயாைன
அஸ்தபாரப்படுத்தனார்; அவருைடய மக்களில் சறுைமயானவர்கள் அத ேல
த டன்ெகாண்டுதங்குவார்கள்என்பேத.

அத்த யாயம் 15
ேமாவாபுக்குவ ேராதமானதீர்க்கதரிசனம்

1 ேமாவாைபக்குற த்த ெசய்த . இரவ ேல ேமாவாபலுள்ளஆர் என்னும் பட்டணம்
பாழாக்கப்பட்டது, அது அழிக்கப்பட்டது; இரவ ேல ேமாவாபலுள்ள கீர் என்னும்
பட்டணம் பாழாக்கப்பட்டது, அது அழிக்கப்பட்டது. 2அழுவதற்காக ேமைடகளாகய
பாய த்த ற்கும் தீேபானுக்கும் ேபாக றார்கள்; ேநேபாவன் காரணமாகவும்
ெமெதபாவன் காரணமாகவும் ேமாவாப் அலறுகறது; அவர்களுைடய
தைலகெளல்லாம் ெமாட்ைடயடித்தருக்கும்; தாடிகெளல்லாம் கத்தரித்தருக்கும்.
3 அதன் வீதகளில் சணல் ஆைடையக் கட்டிக்ெகாண்டு, எல்ேலாரும் அதன்
வீடுகள்ேமலும், அதன் ெதருக்களிலும் அலற , அழுதுெகாண்டிருக்க றார்கள்.
4 எஸ்ேபான் ஊராரும் எெலயாெல ஊராரும் சத்தமிடுக றார்கள்; அவர்கள் சத்தம்
யாகாஸ்வைர ேகட்கப்படுக றது; ஆைகயால் ேமாவாபன் ஆயுதம் அணிந்தவர்கள்
கதறுகறார்கள்; அவனவனுைடய ஆத்துமா அவனவனில் பயப்படுக றது. 5 என்
இருதயம் ேமாவாபுக்காக ஓலமிடுக றது; அதலிருந்து ஓடிவருகறவர்கள் மூன்று
வயது க டாரிையப்ேபால அைலகறார்கள்; லூகத்தற்கு ஏற ப்ேபாக ற வழிய ேல
அழுதுெகாண்டு ஏறுகறார்கள்; ஒெரானாய மின் வழிய ேல ெநாறுங்குதலின்
சத்தமிடுக றார்கள். 6 ந ம்ரீமின் நீர்ப்பாய்ச்சலான இடங்கள் பாழாய்ப்ேபாகும்; புல்
உலர்ந்து, முைள அழிந்து, பச்ைசயல்லாமல் ேபாக றது. 7ஆதலால் மிகுதயாகச்
ேசர்த்தைதயும்,அவர்கள்சம்பாத த்துைவத்தைதயும்,அலரிகளின்ஆற்றுக்கப்பால்
எடுத்துக்ெகாண்டுேபாவார்கள். 8கூக்குரல் ேமாவாபன் எல்ைலெயங்கும் சுற்றும்;
எக்லாய ம்வைர அதன் அலறுதலும், ெபேரலீம்வைர அதன் புலம்புதலும் ேகட்கும்.
9தீேமானின்தண்ணீர்கள்இரத்தத்தால்நைறந்தருக்கும்; தீேமானின்ேமல்அதகக்
ேகடுகைளக் கட்டைளயடுேவன்; ேமாவாப ேல தப்பனவர்கள்ேமலும், ேதசத்தல்
மீதயானவர்கள்ேமலும்சங்கத்ைதவரச்ெசய்ேவன்.

அத்த யாயம் 16
1 ேதசாத பத க்குச் ெசலுத்தும் ஆட்டுக்குட்டிகைள நீங்கள் ேசலாபட்டணம் முதல்

வனாந்த ரம்வைர ேசர்த்து மகளாகய சீேயானின் மைலக்கு அனுப்புங்கள்.
2 இல்லாவ ட்டால் கூட்ைடவ ட்டுத் துரத்தப்பட்டு அைலகற குருவையப்ேபால
மகள்களாகய ேமாவாப் அர்ேனான் நதயன் துைறகளிடத்தலிருப்பார்கள்.
3 நீ ஆேலாசைனெசய்து, நயாயம் ெசய்து, மத்தயானத்த ேல உன்
நழைல இரைவப்ேபாலாக்க , துரத்தப்பட்டவர்கைள மைறத்துக்ெகாள்,
ஓடிவருகறவர்கைளக் காட்டிக்ெகாடுக்காேத. 4 ேமாவாேப, துரத்தவ டப்பட்ட
என் மக்கள் உன்னிடத்தல் தங்கட்டும்; அழிக்க றவனுக்குத் தப்ப அவர்களுக்கு
அைடக்கலமாயரு; ஒடுக்குகறவன் இல்லாேதேபாவான்; அழிவு ஒழிந்துேபாம்;
மித க்க றவர்கள் ேதசத்தல் இல்லாதபடி அழிந்துேபாவார்கள். 5 கருைபயனாேல
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சங்காசனம் நைலப்படும்; நயாயம் வ சாரித்துத் துரிதமாக நீத ெசய்க ற
ஒருவர் அதன்ேமல் தாவீதன் கூடாரத்த ேல நயாயாத பதயாக உண்ைமேயாேட
வீற்றருப்பார். 6 ேமாவாபன் ெபருைமையயும், அவன் ேமட்டிைமையயும்,
அவன் அகங்காரத்ைதயும், அவன் ேகாபத்ைதயும் குறத்துக் ேகட்ேடாம்;
அவன் மிகவும் ெபருைமக்காரன்; ஆனாலும் அவன் வீம்பு ெசல்லாது.
7ஆைகயால், ேமாவாப யர்கள் ஒருவருக்காக ஒருவர் அலறுவார்கள், எல்ேலாரும்
ஒருமித்து அலறுவார்கள்; க ராேரேசத் ஊரின் அஸ்தபாரங்கள் மக்களுக்காக
*ெபருமூச்சு வடுவார்கள். 8 எஸ்ேபான் ஊர் வயல்கள் வாடிப்ேபானது; சீப்மா
ஊர் த ராட்ைசச்ெசடியன் நல்ல ெகாடிகைளத் ேதசங்களின் அத பத கள்
நறுக்க ப்ேபாட்டார்கள்; அைவகள் யாேசர்வைர ெசன்று வனாந்த ரத்தல்
படர்ந்தருந்தது; அைவகளின் ெகாடிகள் நீண்டு கடலுக்கு அடுத்த கைரவைரயல்
இருந்தது. 9 ஆைகயால் யாேசருக்காக அழுததுேபால, சீப்மா ஊர்
த ராட்ைசச்ெசடிக்காகவும்மிகவும்அழுேவன்;எஸ்ேபாேன,எெலயாெலேய,உனக்கு
என் கண்ணீைரப் பாய்ச்சுேவன்; உன் வசந்தகாலத்துப் பழங்களுக்காகவும், உன்
த ராட்ைசப்பழஅறுப்புக்காகவும்ஆரவாரிக்க ற சந்ேதாஷ சத்தம் வழுந்துேபானது.
10 பய ர்ெவளியலிருந்து சந்ேதாஷமும் களிப்பும் இல்லாமல் ேபானது;
த ராட்ைசத்ேதாட்டங்களில் பாடலுமில்ைல ஆர்ப்பரிப்புமில்ைல; ஆைலயல்
இரசத்ைத மித க்க றவனுமில்ைல; சந்ேதாஷ ஆரவாரத்ைத ஓயச்ெசய்ேதன்.
11 ஆைகயால் ேமாவாபுக்காக என் குடல்களும், க ராேரசனுக்காக என் உள்ளமும்
சுரமண்டலத்ைதப்ேபால ெதானிக்க றது. 12 ேமாவாப் ேமைடகளின்ேமல்
சலித்துப்ேபானான் என்று காணப்படும்ேபாது, ப ரார்த்தைனெசய்யத் தன் பரிசுத்த
இடத்த ேல நுைழவான்; ஆனாலும் பயனைடயமாட்டான். 13 ேமாவாைபக்குற த்து
அக்காலத்த ேலெயேகாவாெசான்னவார்த்ைதஇதுேவ. 14ஒருகூலிக்காரனுைடய
வருடங்களுக்குஇைணயானமூன்றுவருடங்களுக்குள்ேளேமாவாபன்மகைமயும்
அதன் அதக மக்கள் கூட்டமும் சீரழிந்துேபாகும்; அதல் மீதயாயருப்பது மிகவும்
ச றதும்அற்பமுமாயருக்கும்என்றுெயேகாவாஇப்ெபாழுதுெசால்க றார்.

அத்த யாயம் 17
தமஸ்குவற்குவேராதமானேதவவாக்கு

1 தமஸ்குைவக் குறத்த அறவப்பு. இேதா, தமஸ்குவானது நகரமாய ராமல்
தள்ளப்பட்டு, பாழான மண்ேமடாகும். 2 ஆேராேவரின் பட்டணங்கள் பாழாய்
வ டப்பட்டு, மந்ைத ெவளியாயருக்கும்; மிரட்டுவாரில்லாமல் அைவகள்
அங்ேக படுத்துக்ெகாள்ளும். 3 பாதுகாப்பு எப்ப ராயீைமயும், அரசாட்ச
தமஸ்குைவயும் வ ட்ெடாழியும்; இஸ்ரேவல் மக்களுைடய மகைமக்கு
சம்பவத்ததுேபால சீரியாவல் மீதயாயருப்பவர்களுக்கும் சம்பவக்கும் என்று
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்க றார். 4 அக்காலத்த ேல யாக்ேகாபன்
மகைம குைறந்துேபாகும், அவனுைடய ெகாழுத்த உடல் ெமலிந்துேபாகும்.
5 ஒருவன் ஓங்கன பயைர அறுவைடெசய்து, தன் ைகயனால் கத ர்கைள
அறுத்து, ெரப்பாயீம் பள்ளத்தாக்க ேல கத ர்கைளச் ேசர்க்க றதுேபாலிருக்கும்.
6 ஆனாலும் ஒலிவமரத்ைத உலுக்கும்ேபாது நுனிக்ெகாம்ப ேல இரண்டு மூன்று
காய்களும், காய்க்க றஅதன்கைளகளிேல நான்ேகாஅல்லதுஐந்ேதா காய்களும்
மீதயாயருப்பதுேபால,அத ேலபன்பற ப்புக்குக்ெகாஞ்சம்மீதயாயருக்குெமன்று
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா ெசால்க றார். 7 அக்காலத்த ேல மனிதன்
தன் ைககளின் ெசயல்களாகய பீடங்கைள பார்க்காமலும், தன் வ ரல்கள்
உண்டாக்கன ேதாப்புவ க்க ரகங்கைளயும், சைலகைளயும் பார்க்காமலும்,
8 தன்ைன உண்டாக்கனவைரேய பாரப்பான், அவன் கண்கள் இஸ்ரேவலின்
பரிசுத்தைரேய பார்த்துக் ெகாண்டிருக்கும். 9 அக்காலத்த ேல அவர்களுைடய
பாதுகாப்பான பட்டணங்கள் இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு மீதயாக ைவக்கப்பட்ட
தைழையப்ேபாலவும், நுனிக்ெகாம்ைபப்ேபாலவுமாக , பாழாய்க்க டக்கும்.
10 உன் ெபலமாகய கன்மைலைய நீ நைனக்காமல், உன் இரட்ச ப்பாக ய
ேதவைன மறந்தாய்; ஆகேவ நீ ேநர்த்தயான நாற்றுகைள நட்டாலும், அந்நய
ேதசத்துக் கன்றுகைள ைவத்தாலும், 11 பகற்காலத்த ேல உன் நாற்ைற வளரவும்,
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வடியற்காலத்த ேல உன் வைதைய முைளக்கவும் ெசய்தாலும், பலைனச்
ேசர்க்கும் நாளிேல துக்கமும் கடும்ேவதைனயுேம உங்கள் அறுப்பாயருக்கும்.
12 ஐேயா, கடல்கள் ெகாந்தளிக்க றதுேபால ெகாந்தளிக்க ற அேநக மக்களின்
கூட்டம், பலத்த தண்ணீர்கள் இைரக றதுேபால இைரக ற மக்கள் கூட்டங்களின்
சத்தமும் உண்டாயருக்க றது. 13 மக்கள் கூட்டங்கள் த ரளான தண்ணீர்கள்
இைரக றதுேபாலஇைரந்தாலும்,அவர்கைளஅவர்அதட்டுவார்;அவர்கள்தூரமாக
ஓடிப்ேபாவார்கள்; மைலகளிேல காற்றனால் பறந்துேபாக ற பதைரப்ேபாலவும்,
சுழல்காற்ற ேல அகப்பட்ட துரும்ைபப்ேபாலவும் துரத்தப்படுவார்கள். 14 இேதா,
மாைல ேநரத்த ேல கலக்கமுண்டாகும், வடியற்காலத்த ற்குமுன் அவர்கள்
ஒழிந்துேபாவார்கள்; இதுேவ நம்ைமக் ெகாள்ைளயடுகறவர்களின் பங்கும்,
நம்ைமச்சூைறயாடுக றவர்களின்வீதமுமாயருக்கும்.

அத்த யாயம் 18
கூஷ்ேதசத்த ற்குவ ேராதமானதீர்க்கதரிசனம்

1 எத்த ேயாப்ப யாவன் நத களுக்கு அக்கைரய ேல ந ழலிடும்
இறக்ைககளுைடயதும், 2 கடல்வழியாகத் தண்ணீர்களின்ேமல் நாணல்
படகுகளிேல ப ரத ந த கைள அனுப்புக றதுமான ேதசத்த ற்கு ஐேயா,
ேவகமான தூதர்கேள, அதக தூரமாகப் பரவயருக்க றதும், சைரக்கப்பட்டதும்,
துவக்கமுதல் இதுவைரக்கும் உயர்ந்து இருந்ததும், அளவடப்பட்டதும்,
மித க்கப்பட்டதும், நத கள் பாழாக்குக றதுமான மக்களிடத்த ற்குப் ேபாங்கள்.
3 பூமியல் குடியருக்க றவர்களும், ேதசத்து மக்களுமாகய நீங்கெளல்ேலாரும்,
மைலகளின்ேமல் ெகாடிேயற்றப்படும்ேபாது பாருங்கள், எக்காளம்
ஊதப்படும்ேபாது ேகளுங்கள். 4 நான் அமர்ந்தருந்து பய ரின்ேமல் வழும்
சூடான ெவயைலப்ேபாலவும், அறுப்புக்காலத்து ெவப்பத்தல் உண்டாகும்
பனிேமகத்ைதப்ேபாலவும், என் இருப்ப டத்தலிருந்து கண்ேணாக்குேவன்
என்று ெயேகாவா என்னுடேன ெசான்னார். 5 த ராட்ைசச்ெசடிகள் அறுப்புக்கு
முன்ேன பூப்பூத்து முற்ற காய்க்க ற காய்கள் பஞ்சாக இருக்கும்ேபாேத,
அவர் அரிவாள்களினாேல காய்ப்புக்கைள அறுத்துக் ெகாடிகைள ெவட்டி
அகற்ற ப்ேபாடுவார். 6அைவகள் ஏகமாக மைலகளின் பறைவகளுக்கும், பூமியன்
மிருகங்களுக்கும் வ டப்படும்; பறைவகள் அதன்ேமல் ேகாைடக்காலத்தலும்,
காட்டுமிருகங்கெளல்லாம் அதன்ேமல் மைழக்காலத்தலும் தங்கும்.
7 அக்காலத்த ேல அத க தூரமாகப் பரவயருக்க றதும், சைரக்கப்பட்டதும்,
துவக்கமுதல் இதுவைரக்கும் ெகடியாயருந்ததும், அளவடப்பட்டதும்,
மித க்கப்பட்டதும், நத கள் பாழாக்குக றதுமான ேதசமானது, ேசைனகளின்
ெயேகாவாவன் நாமம் தங்கும் இடமாகய சீேயான் மைலயல் ேசைனகளின்
ெயேகாவாவுக்குக்காணிக்ைகயாகக்ெகாண்டுவரப்படும்.

அத்த யாயம் 19
எக ப்ைதக்குற த்ததீர்க்கதரிசனம்

1 எக ப்ைதக் குற த்த ெசய்த . இேதா, ெயேகாவா ேவகமான ேமகத்தன்ேமல்
ஏற எக ப்த ற்கு வருவார்; அப்ெபாழுது எக ப்தன் சைலகள் அவருக்கு
முன்பாகக் குலுங்கும், எக ப்தன் இருதயம் தனக்குள்ேள கைரந்து ேபாகும்.
2 சேகாதரனுடன் சேகாதரனும், ச ேநக தனுடன் ச ேநக தனும், பட்டணத்துடன்
பட்டணமும்,ேதசத்துடன்ேதசமும்ேபார்ெசய்வதற்காக,எக ப்தயைரஎக ப்தயருடன்
ேபாரிட ைவப்ேபன். 3 அதனால் எக ப்தயருைடய ஆவ அவர்களுக்குள்
ேசார்ந்துேபாகும்; அவர்கள் ஆேலாசைனைய அழிந்துேபாகச்ெசய்ேவன்;
அப்ெபாழுது சைலகைளயும், மந்த ரவாத கைளயும், இறந்தவர்களிடம்
ேபசுக றவர்கைளயும், குறெசால்க றவர்கைளயும் ேதடுவார்கள். 4 நான்
எக ப்தயைரக் கடினமான அத பதயன் ைகயல் ஒப்புவ ப்ேபன்; ெகாடூரமான
ராஜா அவர்கைள ஆளுவான் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்க றார். 5 அப்ெபாழுது கடலின் தண்ணீர்கள் குைறந்து, நதயும் வற்ற
வறண்டுேபாகும். 6 ஆறுகைளத் தருப்பவடுவார்கள்; பாதுகாப்பான அகழிகள்
ெவறுைமயாக வறண்டுேபாகும்; ேகாைரயும்நாணலும்வாடும். 7நத ேயாரத்தலும்
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நதமுகத்தலும் இருக்கற இைலயுள்ள ெசடிகளும், நதயருகல் வைதக்கப்பட்ட
யாவும் உலர்ந்துேபாகும்; அது பறக்கடிக்கப்பட்டு இல்லாமல்ேபாகும்.
8 மீன்ப டிக்க றவர்கள் ெபருமூச்சுவடுவார்கள், நதய ேல தூண்டில்ேபாடுக ற
அைனவரும் துக்கப்படுவார்கள்; தண்ணீர்களின்ேமல் வைலகைள வீசுகறவர்கள்
சலித்துப்ேபாவார்கள். 9 ெமல்லிய சணைலப் பக்குவப்படுத்துகறவர்களும்,
ெமல்லிய ஆைடகைள ெநய்க றவர்களும் ெவட்கப்படுவார்கள். 10 மீன் வளர்க்க ற
குளங்களுக்கு கூலிக்கு அைண கட்டுகற அைனவருைடய அைணக்கட்டுகளும்
உைடந்துேபாகும். 11 ேசாவான் பட்டணத்தன் ப ரபுக்களாக இருப்பவர்கள்
மூடர்கள்; பார்ேவானுைடய ஞானமுள்ள ஆேலாசைனக்காரரின் ஆேலாசைன
மதயீனமானது: நான் ஞானிகளின் மகன், நான் முந்தன ராஜாக்களின் மகன்
என்று பார்ேவானிடம் எப்படிச் ெசால்க றீர்கள்? 12 அவர்கள் எங்ேக? உன்
ஞானிகள் எங்ேக? ேசைனகளின் ெயேகாவா எக ப்ைதக்குற த்துச்ெசய்த
ேயாசைனைய அவர்கள் உனக்குத் ெதரிவ க்கட்டும்; அல்லது தாங்கேள
அற ந்துெகாள்ளட்டும். 13ேசாவான்ப ரபுக்கள்மூடரானார்கள்;ேநாப்புபட்டணத்தன்
ப ரபுக்கள் ேமாசம்ேபானார்கள்; எக ப்ைதயும் அதன் ேகாத்த ரத்தைலவைரயும்
வழிதப்பச்ெசய்க றார்கள். 14 ெயேகாவா அதன் நடுவல் தாறுமாறுகளின்
ஆவைய வரச்ெசய்தார்; குடிெவறயன் வாந்த ெயடுத்து, தள்ளாடித்
த ரிக றதுேபால, அவர்கள் எக ப்ைத அதன் எல்லாச்ெசய்ைகயலும் தள்ளாடித்
த ரியச்ெசய்க றார்கள். 15 எக ப்தல் தைலயாகலும், வாலாகலும், கைளயாகலும்,
நாணலாகலும் ெசய்யும் ேவைல ஒன்றுமிராது. 16அக்காலத்த ேல எக ப்தயர்கள்
ெபண்கைளப்ேபாலிருந்து, ேசைனகளின்ெயேகாவா தங்கள்ேமல்அைசக்கும்ைக
அைசவனாேலபயந்துநடுங்குவார்கள். 17ேசைனகளின்ெயேகாவாஅவர்களுக்கு
வேராதமாக தீர்மானித்துக்ெகாண்ட ஆேலாசைனயனால் யூதாவன் ேதசம்
எக ப்தயருக்குப் பயங்கரமாயருக்கும்; தனக்குள் அைத நைனக்கறவெனவனும்
அத ர்ச்ச யைடவான். 18 அக்காலத்த ேல எக ப்துேதசத்தலிருக்கும் ஐந்து
பட்டணங்கள் கானான் ெமாழிையப் ேபச , ேசைனகளின் ெயேகாவாைவ
முன்னிட்டு ஆைணயடும்; அைவகளில் ஒன்று அழிக்கப்பட்ட பட்டணம்
என்னப்படும். 19அக்காலத்த ேலஎக ப்துேதசத்தன்நடுவ ேலெயேகாவாவுக்குஒரு
பலிபீடமும்,அதன்எல்ைலயருேகெயேகாவாவுக்குஒருதூணும்உண்டாயருக்கும்.
20 அது எக ப்துேதசத்த ேல ேசைனகளின் ெயேகாவாவுக்கு அைடயாளமும்
சாட்ச யுமாயருக்கும்; ஒடுக்குகறவர்களினால் அவர்கள் ெயேகாவாைவ
ேநாக்க க் கூப்படுவார்கள்; அப்ெபாழுது அவர்களுக்கு ஒரு இரட்சகைனயும், ஒரு
ெபலவாைனயும் அனுப்ப அவர்கைள வடுவப்பார். 21 அப்ெபாழுது ெயேகாவா
எக ப்தயருக்கு அறயப்படுவார்; எக ப்தயர்கள் ெயேகாவாைவ அக்காலத்த ேல
அற ந்து, அவருக்குப் பலிகேளாடும், காணிக்ைககேளாடும் ஆராதைனெசய்து,
ெயேகாவாவுக்குப் ெபாருத்தைனகைளச் ெசய்து அைவகைளச் ெசலுத்துவார்கள்.
22 ெயேகாவா எக ப்தயைர வாைதயனால் அடிப்பார்; அடித்து குணமாக்குவார்;
அவர்கள் கர்த்தரிடத்தல் மனந்தரும்புவார்கள்; அப்ெபாழுது அவர்கள்
வண்ணப்பத்ைதக் ேகட்டு, அவர்கைளக் குணமாக்குவார். 23 அக்காலத்த ேல
எக ப்தலிருந்து அசீரியாவுக்குப் ேபாக ற ெபரும்பாைத உண்டாயருக்கும்;
அசீரியர்கள் எக ப்த ற்கும், எக ப்தயர்கள் அசீரியாவுக்கும் வந்து, எக ப்தயர்கள்
அசீரியருடன்ஆராதைனெசய்வார்கள். 24அக்காலத்த ேலஇஸ்ரேவல்எக ப்ேதாடும்
அசீரியாேவாடும் மூன்றாவதாக பூமியன் நடுவல் ஆசீர்வாதமாயருக்கும்.
25 அவர்கைளக்குறத்துச் ேசைனகளின் ெயேகாவா: எக ப்தயராக ய என்
மக்களும், அசீரியராக ய என் கரத்தன் ெசயலும், இஸ்ரேவலராக ய என் ெசாத்தும்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டதுஎன்றுெசால்லி,அவர்கைளஆசீர்வத ப்பார்.

அத்த யாயம் 20
கூஷ்மற்றும்எக ப்ைதக்குற த்ததீர்க்கதரிசனம்

1 ேசனாத பத தர்த்தான், அசீரியா ராஜாவாகய சர்ேகானாேல அனுப்பப்பட்டு,
அஸ்ேதாத்த ற்கு வந்து, அஸ்ேதாத்தன்ேமல் ேபார்ெசய்து, அைதப் ப டித்த
வருடத்த ேல, 2 ெயேகாவா ஆேமாத்சன் மகனாகய ஏசாயாைவ ேநாக்க : நீ
ேபாய் உன் இடுப்பலிருக்கற சணலாைடைய அவழ்த்து, உன் கால்களிலிருக்க ற
காலணிகைளக் கழற்று என்றார்; அவன் அப்படிேய ெசய்து, ஆைடயல்லாமலும்
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ெவறுங்காலுமாக நடந்தான். 3 அப்ெபாழுது ெயேகாவா: எக ப்தன்ேமலும்
எத்த ேயாப்ப யாவன்ேமலும் வரும் மூன்று வருடத்துக் காரியங்களுக்கு
அைடயாளமும் குற ப்புமாக என் ஊழியக்காரனாகய ஏசாயா ஆைடயல்லாமலும்
ெவறுங்காலுமாக நடக்க றதுேபால, 4அசீரியா ராஜா, தான் சைறப டிக்கப்ேபாக ற
எக ப்தயரும், தான் குடிவலக்கப்ேபாக ற எத்த ேயாப்ப யருமாகய
வாலிபர்கைளயும் முத ேயாைரயும், ஆைடயல்லாமலும் ெவறுங்காலுமாக
எக ப்தயருக்கு ெவட்கமுண்டாக, இருப்ப டம் மூடப்படாதவர்களாய்க்
ெகாண்டுேபாவான். 5 அப்ெபாழுது இந்தக் கடற்கைரக்குடிகள் தாங்கள்
நம்பயருந்த எத்த ேயாப்ப யாைவக்குறத்தும், தாங்கள் ெபருைமபாராட்டின
எக ப்ைதக்குற த்தும் கலங்க ெவட்க : 6 இேதா, அசீரிய ராஜாவன் முகத்த ற்குத்
தப்புவதற்காக நாங்கள் நம்ப , உதவக்ெகன்று ஓடிவந்து அண்டினவன்
இப்படியானாேன; நாங்கள் எப்படி வடுவக்கப்படுேவாம் என்று அக்காலத்த ேல
ெசால்வார்கள்என்றார்.

அத்த யாயம் 21
பாப ேலானுக்குவேராதமானதீர்க்கதரிசனம்

1 கடல் வனாந்த ரத்ைதக்குற த்த ெசய்த . சுழல் காற்று ெதன்தைசயலிருந்து
எழும்ப க்கடந்துவருகறதுேபால, பயங்கரமானேதசமாக யவனாந்த ரத்தலிருந்து
அது வருகறது. 2 பயங்கரமான காட்ச எனக்குத் ெதரிவ க்கப்பட்டது; துேராக
துேராகம்ெசய்து, பாழாக்குக றவன் பாழாக்க க்ெகாண்ேட இருக்க றான்; ஏலாேம
எழும்பு; ேமதயாேவ முற்றுைகேபாடு; அதனாேல உண்டான தவப்ைபெயல்லாம்
ஒழியச்ெசய்ேதன். 3 ஆைகயால், என் இடுப்பு மகாேவதைனயால்
நைறந்தருக்க றது; பள்ைளெபறுகறவளின் ேவதைனகளுக்கு ஒத்த
ேவதைனகள் என்ைனப் ப டித்தது; ேகட்டதனால் உைளச்சல்ெகாண்டு,
கண்டதனால் கலங்க ேனன். 4 என் இருதயம் தைகத்தது; பயம் என்ைன
அத ர்ச்ச யைடயச்ெசய்தது;எனக்குஇன்பம்தந்தஇரவுபயங்கரமானது. 5பந்தைய
ஆயத்தப்படுத்துங்கள், காவலாளிைய அமர்த்துங்கள், சாப்படுங்கள், குடியுங்கள்,
ப ரபுக்கேள, எழுந்து ேகடயங்களுக்கு எண்ெணய் பூசுங்கள். 6ஆண்டவர் என்ைன
ேநாக்க : நீ ேபாய், காண்பைதத் ெதரிவ ப்பதற்காக காவலாளிைய ைவ என்றார்.
7 அவன் ஒரு இரதத்ைதயும், ேஜாடி ேஜாடியாகக் குதைரவீரைனயும், ேஜாடி
ேஜாடியாகக் கழுைதகளின்ேமலும்ஒட்டகங்களின்ேமலும்ஏறவருகறவர்கைளயும்
கண்டு, மிகுந்த கவனமாகக் கவனித்துக்ெகாண்ேட இருந்து: 8ஆண்டவேர, நான்
பகல்முழுவதும் என் காவலிேல நன்று, இரவுமுழுவதும் நான் என் காவலிடத்த ேல
தங்கயருக்க ேறன்என்றுசங்கத்ைதப்ேபால்சத்தமிட்டுக்கூப்படுகறான். 9இேதா,
ஒரு ேஜாடி குதைர பூட்டப்பட்ட இரதத்தன்ேமல் ஏறயருக்க ற ஒரு மனிதன்
வருகறான்; பாப ேலான் வழுந்தது, வழுந்தது; அதன் ெதய்வங்களுைடய
சைலகைளெயல்லாம் தைரேயாேட ேமாத உைடத்தார் என்று மறுெமாழி
ெசால்க றான். 10 என் ேபாரடிப்பன் தானியேம, என் களத்தன் ேகாதுைமேய,
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ேசைனகளின் கர்த்தரால் நான் ேகள்வப்பட்டைத
உங்களுக்குஅறவத்ேதன்.

ஏேதாமுக்குவ ேராதமானதீர்க்கதரிசனம்
11தூமாவுக்கு* ெசய்த . ேசயீரிலிருந்து என்ைன ேநாக்க : காவலாளிேய, இரவு

எவ்வளவுெசன்றது? என்றுகூப்ப ட்டுக்ேகட்க; 12அதற்குகாவலாளி: வடியற்காலம்
வருகறது, இராக்காலமும் வருகறது; நீங்கள் ேகட்க மனதருந்தால் தரும்பவந்து
ேகளுங்கள்என்றுெசால்க றான்.

அேரப யாவற்குவ ேராதமானதீர்க்கதரிசனம்
13 அேரப யாவுக்குச் ெசய்த . த தானியராக ய பயணக்கூட்டங்கேள, நீங்கள்

அேரப யாவன் காடுகளில் இரவுதங்குவீர்கள். 14 ேதமா ேதசத்தன் குடிமக்கேள,
நீங்கள் தாகமாயருக்க றவர்களுக்குத் தண்ணீர் ெகாண்டுேபாய், தப்ப
ஓடுகறவர்களுக்கு ஆகாரங்ெகாடுக்க எத ர்ெகாண்டுேபாங்கள். 15 அவர்கள்,
பட்டயங்களுக்கும், உருவன பட்டயத்த ற்கும், நாேணற்றன வல்லுக்கும், ேபாரின்

* அத்த யாயம் 21:11 21:11 ஏேதாம், ேசய ர் ஏேதாம், பார்க்கஆத . 3:3,
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ெகாடுைமக்கும் தப்ப ஓடுகறார்கள். 16 ஆண்டவர் என்ைன ேநாக்க : ஒரு
கூலிக்காரனுைடய வருடங்களுக்குஇைணயானஒேர வருடத்த ேல ேகதாருைடய†

மகைமெயல்லாம் வ ட்டுப்ேபாகும். 17 ேகதார் மக்களாகய பராக்க ரம வல்வீரரின்
எண்ணிக்ைகயல் மீதயானவர்கள் ெகாஞ்சப் ேபராயருப்பார்கள் என்றார்;
இஸ்ரேவலின்ேதவனாகயெயேகாவாஇைதஉைரத்தார்.

அத்த யாயம் 22
எருசேலைமக்குற த்ததீர்க்கதரிசனம்

1 தரிசனப் பள்ளத்தாக்ைகக்* குறத்த ெசய்த . உன்னில் உள்ளவர்கள்
எல்ேலாரும் வீடுகளின்ேமல் ஏறுவதற்கு உனக்கு இப்ெபாழுது வந்தது
என்ன? 2 ஆட்கள் நடமாட்டம் நைறந்து ஆரவாரம்ெசய்து, களிகூர்ந்தருந்த
நகரேம, உன்னிடத்தல் ெகாைல ெசய்யப்பட்டவர்கள் பட்டயத்தால் ெகாைல
ெசய்யப்படவல்ைல, ேபாரில் இறந்ததும் இல்ைல. 3உன்அதபத கள் எல்ேலாரும்
ஏகமாக ஓடி அைலந்தும், வல்வீரர்களால் கட்டப்படுக றார்கள்; உன்னில்
அகப்பட்ட அைனவரும் தூரத்த ற்கு ஓடியும் ஏகமாகக் கட்டப்படுக றார்கள்.
4 ஆைகயால், என்ைன ேநாக்க ப் பார்க்காதீர்கள்; மகளாகய என் மக்கள்
பாழாய்ப்ேபானதன் காரணமாக மனங்கசந்து அழுேவன்; எனக்கு ஆறுதல்
ெசால்லவராதீர்கள்என்க ேறன். 5ேசைனகளின்ெயேகாவாவாகயஆண்டவராேல
இது தரிசனப் பள்ளத்தாக்க ேல அமளியும், மித க்கப்படுதலும், கலக்கமுமுள்ள
நாளாயருக்க றது; இது அலங்கத்ைதத் தகர்த்து, மைலக்கு ேநேர ஆர்ப்பரிக்கும்
நாளாயருக்க றது. 6 ஏலாமியன் அம்புகைள ைவக்கும் ைபைய எடுத்து,
இரதங்களுடனும் காலாட்களுடனும் குதைரவீரர்களுடனும் வருகறான்; கீர்
ேகடகத்ைத ெவளிப்படுத்தும். 7 மிகச் ச றப்பான உன் பள்ளத்தாக்குகள்
இரதங்களால் ந ரப்பப்படும்; குதைரவீரர்கள் வாசல்கள்வைர வந்துஅணிவகுத்து
நற்பார்கள். 8 அவன் யூதாவன் மைறைவ நீக்க ப்ேபாடுவான்; அந்நாளிேல
வனமாளிைகயாகய ஆயுதசாைலைய ேநாக்குவாய். 9 நீங்கள் தாவீது நகரத்தன்
வ ரிசல்கள் அேநகமாயருப்பைதக் கண்டு, கீழ்க்குளத்துத் தண்ணீர்கைளக்
கட்டிைவத்து, 10 எருசேலமின் வீடுகைள எண்ணி, மதைல பலப்படுத்தும்படி
வீடுகைள† இடித்து, 11 இரண்டு மதல்களுக்கு நடுேவ பைழய குளத்துத்
தண்ணீர்களுக்குஒருகுளத்ைதஉண்டாக்குவீர்கள்;ஆனாலும்அைதச்ெசய்தவைர
நீங்கள் ேநாக்காமலும், அைத ஏற்படுத்த த் தூரத்தலிருந்து வரச்ெசய்தவைரக்
கவனிக்காமலும் ேபாக றீர்கள். 12 ேசைனகளின் ெயேகாவாவாகய ஆண்டவர்
அக்காலத்த ேலஅழவும்,புலம்பவும்,ெமாட்ைடய டவும்,சணல்உைடையஅணியவும்
கட்டைளய ட்டார். 13 நீங்கேளா, சந்ேதாஷத்து மக ழ்ந்து, ஆடுமாடுகைள அடித்து,
இைறச்சையச் சாப்ப ட்டு, த ராட்ைசரசத்ைதக் குடித்து: சாப்படுேவாம் குடிப்ேபாம்,
நாைளக்குச் சாேவாம் என்று ெசால்வீர்கள். 14 ெமய்யாகேவ நீங்கள் சாகும்வைர
இந்த அக்க ரமம் உங்களுக்கு நவ ர்த்தயாவதல்ைல என்று ேசைனகளின்
கர்த்தராக ய ஆண்டவர் ெசால்க றாெரன்பது என் காது ேகட்கும்படி ேசைனகளின்
ெயேகாவாவால்ெதரிவ க்கப்பட்டது. 15ேசைனகளின்ெயேகாவாவாகயஆண்டவர்
உைரத்ததாவது: நீ அரண்மைன வசாரிப்புக்காரனும் ெபாக்கஷக்காரனுமாகய
ெசப்னா என்பவனிடத்த ற்குப்ேபாய்ச் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்,
16 உயர்ந்த இடத்த ேல தன் கல்லைறைய ெவட்டி, கன்மைலய ேல தனக்கு
வாசஸ்தலத்ைதத் ேதாண்டுகறவைனப்ேபால, நீ உனக்கு இங்ேக கல்லைறைய
ெவட்டும்படிக்கு உனக்கு இங்ேக என்ன இருக்கறது? உனக்கு இங்ேக யார்
இருக்க றார்கள்? 17 இேதா, ெபலவான் ஒருவைனத் துரத்துவதுேபாலக்
ெயேகாவா உன்ைனத் துரத்தவ ட்டு, ந ச்சயமாக உன்ைன மூடிப்ேபாடுவார்.
18 அவர் உன்ைன உருண்ைடையப்ேபால அகலமும் வ சாலமுமான ேதசத்த ேல
சுழற்ற எற ந்துவடுவார்; அங்ேக நீ சாவாய்; அங்ேக உன் மகைமயன்
இரதங்கள் உன் ஆண்டவனுைடய வீட்டிற்கு இகழ்ச்ச யாக இருக்கும்.
19 உன்ைன உன் நைலையவ ட்டுத் துரத்தவடுேவன்; உன் இடத்தலிருந்து நீ
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படுங்க ப்ேபாடப்படுவாய். 20அந்நாளிேல இல்க்கயாவன் மகனாகய எலியாக்கீம்
என்னும் என் ஊழியக்காரைன நான் அைழத்து: 21 உன் உைடைய அவனுக்கு
அணிவத்து, உன் கச்ைசயால் அவைன இைடக்கட்டி, உன் அதகாரத்ைத அவன்
ைகய ேல ெகாடுப்ேபன்; அவன் எருசேலமின் குடிமக்களுக்கும், யூதாவன்
வம்சத்த ற்கும் தகப்பனாயருப்பான். 22தாவீதுைடய வீட்டின் தறவுேகாைலஅவன்
ேதாளின்ேமல் ைவப்ேபன்; ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடிக்கு அவன் தறப்பான்,
ஒருவரும் தறக்கக்கூடாதபடிக்கு அவன் பூட்டுவான். 23 அவைன உறுதயான
இடத்த ேல ஆணியாக அடிப்ேபன்; அவன் தன் தகப்பன் வீட்டிற்கு மகைமயான
சங்காசனமாக இருப்பான். 24 அதன்ேமல் அவன் தகப்பன் வம்சத்தாராக ய
பள்ைளகள், ேபரப்பள்ைளகளுைடய மகைம அைனத்ைதயும், ச றதும்
ெபரிதுமான சகல பானபாத்த ரங்கைளயும் தூக்க ைவப்பார்கள். 25 உறுதயான
இடத்தல் அடிக்கப்பட்டிருந்த ஆணி அந்நாளிேல படுங்கப்பட்டு, முறந்துவழும்;
அப்ெபாழுது அதன்ேமல் ெதாங்கன பாரம் அறுந்து வழும் என்று ேசைனகளின்
ெயேகாவா உைரக்க றார்; ெயேகாவாேவ இைத உைரக்க றார் என்று ெசால்
என்றார்.

அத்த யாயம் 23
தீருைவக்குறத்ததீர்க்கதரிசனம்

1 தீருைவக்குறத்த ெசய்த . தர்ஷீஸ் கப்பல்கேள, அலறுங்கள்; அது வீடு
இல்லாதபடிக்கும், அதல் வருவார் இல்லாதபடிக்கும் பாழாக்கப்பட்டது; இந்தச்
ெசய்த க த்தீம் ேதசத்தலிருந்து அவர்களுக்குத் ெதரிவ க்கப்படுக றது.
2 தீவுக்குடிகேள, மவுனமாயருங்கள்; சீேதானின் வயாபாரிகள் கடலிேல
பயணம்ெசய்து உன்ைன ந ரப்பனார்கள். 3 சீேகார் நத யன் மிகுந்த
நீர்ப்பாய்ச்சல்களால் வைளயும் பய ர்வைககளும், ஆற்றங்கைரயன் அறுப்பும்
அதன் வருமானமாயருந்தது; அது ேதசங்களின் சந்ைதயாயருந்தது. 4 சீேதாேன,
ெவட்கப்படு; நான் இனிக் கர்ப்பேவதைனப்படுகறதும் இல்ைல; ெபற்ெறடுப்பதும்
இல்ைல; இைளஞர்கைள வளர்க்க றதும் இல்ைல; கன்னிப்ெபண்கைள
ஆதரிக்க றதும் இல்ைல என்று சமுத்த ரக் ேகாட்ைடயான கடல்துைற ெசால்க றது.
5 எக ப்தன் ெசய்த ேகட்கப்பட்டதனால் ேநாய் உண்டானதுேபால, தீருவன்
ெசய்த ேகட்கப்படுவதனாலும் ேநாய் உண்டாகும். 6 கடற்கைரக் குடிமக்கேள,
நீங்கள் தர்ஷீஸ்வைர புறப்பட்டுப்ேபாய் அலறுங்கள். 7 ஆரம்பநாட்கள்முதல்
நைலெபற்று களிகூர்ந்தருந்த உங்கள் பட்டணம் இதுதானா? தூரேதசம்ேபாய்
வச க்க றதற்கு அவள் கால்கேள அவைளத் தூரமாகக் ெகாண்டுேபாகும்.
8 க ரீடம் அணிவ க்கும் தீருவுக்கு வ ேராதமாக இைத ேயாச த்துத் தீர்மானித்தவர்
யார்? அதன் வயாபாரிகள் ப ரபுக்களும், அதன் வயாபாரிகள் பூமியன்
கனவான்களுமாேம. 9 சர்வ சங்காரத்தன் ேமன்ைமையக் குைலக்கவும்,
பூமியன் கனவான்கள் அைனவைரயும் கனவீனப்படுத்தவும், ேசைனகளின்
ெயேகாவாேவ இைத ேயாச த்துத் தீர்மானித்தார். 10 தர்ஷீஸின் மகேள,
நதையப்ேபால நீ உன் ேதசத்தல் பாய்ந்துேபா, உனக்கு அைணயல்ைல.
11 ெயேகாவா தமது ைகையச் சமுத்த ரத்தன்ேமல் நீட்டி, இராஜ்யங்கைளக்
குலுங்கச்ெசய்தார்; கானானின்*அரண்கைளஅழிக்கஅவர்அதற்குவ ேராதமாகக்
கட்டைளெகாடுத்து: 12 ஒடுக்கப்பட்ட கன்னியாக ய மகளாகய சீேதாேன, இனிக்
களிகூர்ந்துெகாண்டிக்கமாட்டாய்; எழுந்து க த்தீமுக்குப் புறப்பட்டுப்ேபா, அங்கும்
உனக்கு இைளப்பாறுதல் இல்ைலெயன்றார். 13 கல்ேதயருைடய† ேதசத்ைதப்
பார்; அந்த மக்கள் முன்னிருந்ததல்ைல; அசீரியன் வனாந்த ரத்தாருக்காக
அைத அஸ்தபாரப்படுத்தனான்; அவர்கள் அதன் ேகாபுரங்கைள உண்டாக்க ,
அதன் அரண்மைனகைளக் கட்டினார்கள்; அவர் அைத அழிவுக்ெகன்று
நயமித்தார். 14தர்ஷீஸ்கப்பல்கேள,அலறுங்கள்;உங்கள்அரண்பாழாக்கப்பட்டது.
15 அக்காலத்த ேல தீரு, ஒரு ராஜாவுைடய நாட்களின்படி, எழுபது வருடங்கள்
மறக்கப்பட்டிருக்கும்; எழுபது வருடங்களின் முடிவ ேல தீருவுக்குச் சம்பவ ப்பது
ேவசயன் பாடலுக்குச் சமானமாயருக்கும். 16 மறக்கப்பட்ட ேவச ேய, நீ
வீைணைய எடுத்து நகரத்ைதச் சுற்ற த்த ரி; நீ நைனக்கப்படும்படி அைத

* அத்த யாயம் 23:11 23:11ெபாஹனிச யா † அத்த யாயம் 23:13 23:13 பாப ேலான்



ஏசாயாஅத்தயாயம் 23:17 923 ஏசாயாஅத்தயாயம் 24:23

இனிதாக வாச த்துப் பல பாட்டுகைளப் பாடு. 17 எழுபது வருடங்களின் முடிவ ேல
ெயேகாவா வந்து தீருைவச் சந்த ப்பார்; அப்ெபாழுது அது தன் லாபத்த ற்கு
தரும்பவந்து, பூமியலுள்ள அேநக ேதசங்களுடனும் ேவச த்தனம்ெசய்யும்.
18அதன் வயாபாரமும், அதன் லாபமும் ெயேகாவாவுக்குப் பரிசுத்தமாக்கப்படும்;
அதுெபாக்கஷமாகச்ேசர்க்கப்படுவதும்இல்ைல;பூட்டிைவக்கப்படுவதும்இல்ைல;
ெயேகாவாவுைடய சமுகத்தல் வாசமாயருக்க றவர்கள் தருப்தயாகச் சாப்ப டவும்
நல்லஉைடகைளஅணியவும்அதன்வயாபாரம்அவர்கைளச் ேசரும்.

அத்த யாயம் 24
பூமியன்ேமல்அழிவு

1 இேதா, ெயேகாவா ேதசத்ைத ெவறுைமயும் பாழுமாக்க , அைதக் கவழ்த்து,
அதன்குடிமக்கைளச்ச தறடிப்பார். 2அப்ெபாழுது,மக்களுக்குஎப்படிேயாஅப்படிேய
ஆசாரியனுக்கும் ேவைலக்காரனுக்கு எப்படிேயா அப்படிேய எஜமானுக்கும்,
ேவைலக்காரிக்கு எப்படிேயா அப்படிேய எஜமானிக்கும், ெகாண்டவனுக்கு
எப்படிேயா அப்படிேய வற்றவனுக்கும், கடன் ெகாடுத்தவனுக்கு எப்படிேயா
அப்படிேய கடன்வாங்கனவனுக்கும், வட்டிவாங்கனவனுக்கு எப்படிேயா அப்படிேய
வட்டிெகாடுத்தவனுக்கும் எல்ேலாருக்கும் சரியாக நடக்கும். 3 ேதசம் முழுவதும்
ெகாள்ைளயாக ,முற்றலும்ெவறுைமயாகும்;இதுெயேகாவாெசான்னவார்த்ைத.
4 ேதசம் புலம்ப வாடும்; பூமி சத்துவமற்று உலர்ந்துேபாகும்; ேதசத்து மக்களிேல
உயர்ந்தவர்கள் தவ ப்பார்கள். 5 ேதசம் தன் குடிமக்களின் மூலமாக தீட்டுப்பட்டது;
அவர்கள் நயாயப்ப ரமாணங்கைள மீற , கட்டைளைய மாறுபாடாக்க , ந த்தய
உடன்படிக்ைகைய முறத்தார்கள். 6 இதனிமித்தம் சாபம் ேதசத்ைத அழித்தது,
அதன் குடிமக்கள் தண்டிக்கப்பட்டார்கள்; ேதசத்தார் சுட்ெடரிக்கப்பட்டார்கள்,
ச லர்மாத்த ரம் மீந்தருக்க றார்கள். 7 த ராட்ைசரசம் துக்கங்ெகாண்டாடும்,
த ராட்ைசச்ெசடி வதங்கும்; மனமக ழ்ச்ச யாயருந்தவர்கள் எல்ேலாரும்
ெபருமூச்சுவடுவார்கள். 8 ேமளங்களின் சந்ேதாஷம் ஓயும், களிகூருகறவர்களின்
நடமாட்டம்ஒழியும்,வீைணயன்களிப்புநன்றுேபாகும். 9பாடேலாேடத ராட்ைசரசம்
குடிக்கமாட்டார்கள்; மதுபானம் அைதக் குடிக்க றவர்களுக்குக் கசக்கும்.
10 ெவறுைமயாய்ப்ேபான நகரம் தகர்ந்து, ஒருவரும் உள்ேள நுைழயமுடியாதபடி,
வீடுகெளல்லாம் அைடபட்டுக்க டக்கும். 11 த ராட்ைசரசத்துக்காக வீத களிேல
கூக்குரல் உண்டு; அைனத்து சந்ேதாஷமும் குைறந்து, ேதசத்தன் மக ழ்ச்ச
இல்லாமல் ேபாகும். 12 நகரத்தல் மீதயாயருப்பது அழிேவ; வாசல்கள்
இடிக்கப்பட்டுப் பாழாய்க் க டக்கும். 13 ஒலிவமரத்ைத உலுக்கும்ேபாதும்,
த ராட்ைசப்பழங்கைள அறுத்துத் முடியும்ேபாதும், பன்பற ப்புக்குக் ெகாஞ்சம்
மீந்தருப்பதுேபால, ேதசத்த ற்குள்ளும் இந்த மக்களின் நடுவலும் ெகாஞ்சம்
மீந்தருக்கும். 14 அவர்கள் சத்தமிட்டுக் ெகம்பீரிப்பார்கள்; ெயேகாவாவுைடய
மகத்துவத்த ற்காக சமுத்த ரத்தலிருந்து ஆர்ப்பரிப்பார்கள். 15 ஆைகயால்
ெயேகாவாைவ, சூரியன் உதக்கும் தைசயலும், இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் நாமத்ைதச் சமுத்த ரத் தீவுகளிலும் மகைமப்படுத்துங்கள்.
16நீத பரனுக்குமகைமஎன்றுபாடும்கீதங்கைளபூமியன்கைடசமுைனயலிருந்து
ேகட்க ேறாம்; நாேனா, இைளத்துப்ேபாேனன், இைளத்துப்ேபாேனன்; எனக்கு
ஐேயா, துேராக கள் துேராகம் ெசய்க றார்கள்; துேராக கள் மிகுதயாகத்
துேராகம்ெசய்க றார்கள் என்க ேறன். 17 ேதசத்து மக்கேள, பயமும், படுகுழியும்,
கண்ணியும் உங்களுக்கு ேநரிடும். 18 அப்ெபாழுது பயத்தன் சத்தத்த ற்கு
வலக ஓடுகறவன் படுகுழியல் வழுவான்; படுகுழியலிருந்து ஏறுகறவன்
கண்ணியல் அகப்படுவான்; உயர இருக்கும் மதகுகள் தறக்கப்பட்டு, பூமியன்
அஸ்தபாரங்கள் குலுங்கும். 19 ேதசம் ெநாறுங்கேவ ெநாறுங்கும், ேதசம்
முறயேவ முறயும், ேதசம் அைசயேவ அைசயும். 20 ெவற த்தவைனப்ேபால
ேதசம் தள்ளாடி, ஒரு குடிைசையப்ேபாலப் ெபயர்த்துப்ேபாடப்படும்; அதன் பாதகம்
அதன்ேமல் பாரமாயருப்பதனால், அது வழுந்துேபாகும், இனி எழுந்தருக்காது.
21 அக்காலத்தல் ெயேகாவா உன்னதமான ேசைனைய உன்னதத்தலும்,
பூமியன் ராஜாக்கைளப் பூமியலும் வ சாரிப்பார். 22 அவர்கள் ெகபயல்
ஏகமாகக் கட்டுண்டவர்களாகச் ேசர்ந்து, காவலில் அைடக்கப்பட்டு, அேநகநாட்கள்
ெசன்றபன்பு வ சாரிக்கப்படுவார்கள். 23 அப்ெபாழுது ேசைனகளின் ெயேகாவா
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சீேயான் மைலயலும் எருசேலமிலும் ஆளுைகெசய்வதால், சந்த ரன் கலங்கும்,
சூரியன் ெவட்கப்படும்; அவருைடய மூப்பர்களுக்கு முன்பாக தம்முைடய மகைம
ெவளிப்படுத்துவார்.

அத்த யாயம் 25
ெயேகாவாவுக்குஸ்ேதாத்த ரம்

1 ெயேகாவாேவ, நீேர என் ேதவன்; உம்ைம உயர்த்த , உமது நாமத்ைதத்
துத ப்ேபன்; நீர் அத சயமானைவகைளச் ெசய்தீர்; உமது முந்தனஆேலாசைனகள்
சத்தயமும் உறுதயுமானைவகள். 2 நீர் எங்களுைடய எத ரியன் நகரத்ைத
மண்ேமடும், பாதுகாப்பான பட்டணத்ைதப் பாழுமாக்கனீர்; அந்நயரின்
தைலநகைர நகரமாக இராதபடிக்கும், என்ைறக்கும் கட்டப்படாதபடிக்கும்
ெசய்தீர். 3 ஆைகயால் பலத்த மக்கள் உம்ைம மகைமப்படுத்துவார்கள்;
ெகாடூரமான ேதசங்களின் நகரம் உமக்குப் பயப்படும். 4 ெகாடூரமானவர்களின்
சீறல் மதைல ேமாதயடிக்க ற ெபருெவள்ளத்ைதப்ேபால் இருக்கும்ேபாது,
நீர் ஏைழக்குப் ெபலனும், ெநருக்கப்படுக ற எளியவனுக்குத் த டனும்,
ெபருெவள்ளத்தற்குத் தப்பும்அைடக்கலமும், ெவயலுக்குஒதுங்கும் ந ழலுமானீர்.
5 வறட்ச யான இடத்தன் ெவப்பம் ேமகத்தனால் தணிவதுேபால், அந்நயரின்
மும்முரத்ைதத்தணியச்ெசய்வீர்; ேமகத்தன்நழலினால்ெவயல்தணிக றதுேபால்
ெபலவந்தரின் ஆரவாரம் தணியும். 6 ேசைனகளின் ெயேகாவா இந்த
மைலய ேல சகல மக்களுக்கும் ஒரு வருந்ைத ஆயத்தப்படுத்துவார்; அது
ெகாழுைமயான பதார்த்தங்களும், பழைமயான த ராட்ைசரசமும், இைறச்சயும்
ெகாழுப்புமுள்ள பதார்த்தங்களும், ெதளிந்த பழைமயான த ராட்ைசரசமும்
நைறந்த வருந்தாயருக்கும். 7 சகல மக்கள்ேமலுமுள்ள முக்காட்ைடயும், சகல
ேதசங்கைளயும்மூடியருக்க றமூடைலயும், இந்த மைலய ேலஅகற்ற ப்ேபாடுவார்.
8 அவர் மரணத்ைத ெஜயமாக வழுங்குவார்; கர்த்தராக ய ேதவன் எல்லா
முகங்களிலுமிருந்து கண்ணீைரத் துைடத்து, தமது மக்களின் அவப்ெபயைர
பூமியலிராதபடிக்கு முற்றலும் நீக்கவடுவார்; ெயேகாவாேவ இைதச்
ெசான்னார். 9அக்காலத்த ேல: இேதா, இவேர நம்முைடய ேதவன்; இவருக்காகக்
காத்தருந்ேதாம், இவர் நம்ைம காப்பாற்றுவார்; இவேர ெயேகாவா, இவருக்காகக்
காத்தருந்ேதாம்; இவருைடய காப்பாற்றுதலால் களிகூர்ந்து மகழுேவாம் என்று
ெசால்லப்படும். 10 ெயேகாவாவுைடய கரம் இந்த சீேயானின் மைலய ேல
தங்கும்; ைவக்ேகால் எருக்களத்தல் மித க்கப்படுவதுேபால, ேமாவாப் அவர்கீழ்
மித க்கப்பட்டுப்ேபாகும். 11 நீந்துகறவன் நீந்துவதற்காகத் தன் ைககைள
வ ரிப்பதுேபால்அவர்தமதுைககைளஅவர்கள்நடுவ ேலவ ரித்து,அவர்களுைடய
ெபருைமையயும், அவர்கள் ைககளின் சத த்த ட்டங்கைளயும் தாழ்த்தவடுவார்.
12 அவர் உன் மதல்களுைடய உயர்ந்த பாதுகாப்ைப கீேழ தள்ளித் தாழ்த்த த்
தைரய ேலதூளாகஅழிப்பார்.

அத்த யாயம் 26
துத ப்பாடல்

1 அக்காலத்த ேல யூதாேதசத்தல் பாடப்படும் பாட்டாவது: ெபலனான
நகரம் நமக்கு உண்டு; காப்பாற்றுதைலேய அதற்கு மதலும் பாதுகாப்புமாக
ஏற்படுத்துவார். 2 சத்தயத்ைதக் ைகக்ெகாண்டுவருகற நீதயுள்ள ேதசம் உள்ேள
நுைழவதற்காகவாசல்கைளத்தறவுங்கள். 3உம்ைமஉறுதயாகப் பற்ற க்ெகாண்ட
மனைதயுைடயவன் உம்ைமேய நம்பயருக்க றதனால், நீர் அவைனப் பூரண
சமாதானத்துடன் காத்துக்ெகாள்வீர். 4 ெயேகாவாைவ என்ெறன்ைறக்கும்
நம்புங்கள்; கர்த்தராக ய ேயேகாவா நைலயான கன்மைலயாயருக்க றார்.
5 அவர் உயரத்த ேல வாசமாயருக்க றவர்கைளயும் கீேழ தள்ளுகறார்; உயர்ந்த
நகரத்ைதயும் தாழ்த்துகறார்; அவர் தைரவைர தாழ்த்த அது மண்ணாகும்வைர
இடியச்ெசய்வார். 6 கால் அைத மித க்கும், சறுைமயானவர்களின் காலும்
எளிைமயானவர்களின் அடிகளுேம அைத மித க்கும். 7 நீத மானுைடய பாைத
ெசம்ைமயாயருக்க றது; மகா நீத பரராக ய நீர் நீத மானுைடய பாைதையச்
ெசம்ைமப்படுத்துகறீர். 8 ெயேகாவாேவ, உம்முைடய நயாயத்தீர்ப்புகளின்
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வழிய ேல உமக்குக் காத்தருக்க ேறாம்; உமது ெபயரும், உம்ைம நைனக்கும்
நைனவும் எங்கள் ஆத்தும வாஞ்ைசயாயருக்க றது. 9 என் ஆத்துமா
இரவ ேல உம்ைம வாஞ்ச க்க றது; எனக்குள் இருக்கற என் ஆவயால்
அதகாைலயலும் உம்ைமத் ேதடுக ேறன்; உம்முைடய நயாயத்தீர்ப்புகள்
பூமிய ேல நடக்கும்ேபாது பூமியலுள்ள மக்கள் நீதையக் கற்றுக்ெகாள்வார்கள்.
10 துன்மார்க்கனுக்குத் தையெசய்தாலும் நீதையக் கற்றுக்ெகாள்ளமாட்டான்;
நீதயுள்ள ேதசத்தலும் அவன் அநயாயஞ்ெசய்து ெயேகாவாவுைடய
மகத்துவத்ைதக் கவனிக்காமல்ேபாக றான். 11 ெயேகாவாேவ, உமது ைக
ஓங்கயருக்க றது; அவர்கள் அைதக் காணாதருக்க றார்கள்; ஆனாலும் உமது
மக்களுக்காக நீர் ைவத்தருக்கும் ைவராக்கயத்ைதக்கண்டு ெவட்கப்படுவார்கள்;
அக்கனி உம்முைடய எத ரிகைள எரிக்கும். 12 ெயேகாவாேவ, எங்களுக்குச்
சமாதானத்ைதக் கட்டைளயடுவீர்; எங்கள் ெசயல்கைளெயல்லாம் எங்களுக்காக
நடத்தவருகறவர் நீேர. 13 எங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, உம்ைமயல்லாமல்
ேவேற ஆண்டவன்மார் எங்கைள ஆண்டார்கள்; இனி உம்ைம மாத்த ரம் சார்ந்து
உம்முைடய நாமத்ைதப் ப ரஸ்தாபப்படுத்துேவாம். 14 அவர்கள் இறந்தவர்கள்,
உய ரைடயமாட்டார்கள்; இறந்த இராட்சதர் தரும்ப எழுந்தருக்கமாட்டார்கள்; நீர்
அவர்கைள வசாரித்து அழித்து, அவர்கள் ெபயைரயும் அழியச்ெசய்தீர். 15 இந்த
ேதசத்ைதப் ெபருகச்ெசய்தீர்; ெயேகாவாேவ, இந்த ேதசத்ைதப் ெபருகச்ெசய்தீர்;
நீர் மகைமப்பட்டீர், ேதசத்தன் எல்ைல எல்லாவற்ைறயும் அத க தூரத்தல்
தள்ளிைவத்தீர். 16 ெயேகாவாேவ, ெநருக்கத்தல் உம்ைமத் ேதடினார்கள்;
உம்முைடய தண்டைன அவர்கள் ேமலிருக்கும்ேபாது உள்ளத்தல் ேவண்டுதல்
ெசய்தார்கள். 17 ெயேகாவாேவ, ப ரசவேநரம் ெநருங்கயருக்கும்ேபாது
ேவதைனப்பட்டு, தன் ேவதைனயல் கூப்படுகற கர்ப்பவதையப்ேபால,
உமக்கு முன்பாக இருக்க ேறாம். 18 நாங்கள் கர்ப்பமாயருந்து ேவதைனப்பட்டு,
காற்ைறப் ெபற்றவர்கைளப்ேபால் இருக்க ேறாம்; ேதசத்தல் ஒரு பாதுகாப்ைபயும்
ெசய்யமுடியாதருக்க ேறாம்; பூமியல் உள்ள மக்கள் வழுகறதுமில்ைல. 19இறந்த
உம்முைடயவர்கள் ப ேரதமான என்னுைடயவர்களுடன் எழுந்தருப்பார்கள்;
மண்ணிேல தங்கயருக்க றவர்கேள, வழித்துக் ெகம்பீரியுங்கள்; உம்முைடய
பனி பய ர்களின்ேமல் ெபய்யும் பனிேபால் இருக்கும்; இறந்தவர்கைளப் பூமி
புறப்படச்ெசய்யும். 20 என் மக்கேள, நீ ேபாய் உன் அைறகளுக்குள்ேள நுைழந்து,
உன் கதவுகைளப் பூட்டிக்ெகாண்டு, ேகாபம் தணியும்வைர ெகாஞ்சேநரம்
ஒளித்துக்ெகாள். 21 இேதா, பூமியலுள்ள மக்களின் அக்க ரமத்தன்காரணமாக
அவர்கைள வசாரிக்க ெயேகாவா தம்முைடய இடத்தலிருந்து புறப்பட்டுவருவார்;
பூமி தன் இரத்தப்பழிகைள ெவளிப்படுத்த , தன்னிடத்தல் ெகாைல
ெசய்யப்பட்டவர்கைளஇனிமூடாதருக்கும்.

அத்த யாயம் 27
இஸ்ரேவலின்வடுதைல

1 அக்காலத்த ேல ெயேகாவா லிவயாதான் என்னும் நீண்ட பாம்ைப,
லிவயாதான் என்னும் ேகாணலான சர்ப்பத்ைதேய, மிக ெபரியதும் பலத்ததுமான
தமது பட்டயத்தால் தண்டிப்பார்; சமுத்த ரத்தல் இருக்க ற வலுசர்ப்பத்ைதக்
ெகான்றுேபாடுவார். 2 அக்காலத்த ேல நல்ல த ராட்ைசரசத்ைதத் தரும்
த ராட்ைசத்ேதாட்டம் உண்டாயருக்கும்; அைதக் குறத்துப் பாடுங்கள்.
3 ெயேகாவாவாகய நான் அைதக் காப்பாற்ற , அடிக்கடி அதற்குத்
தண்ணீர்ப்பாய்ச்ச ,ஒருவரும்அைதச்ேசதப்படுத்தாமலிருக்கஅைதஇரவும்பகலும்
காத்துக்ெகாள்ேவன். 4 ேகாபம் என்னிடத்தல் இல்ைல; முட்ெசடிையயும்
ெநரிஞ்சைலயும் எனக்கு வ ேராதமாக ேபாரில் ெகாண்டுவருகறவன் யார்?
நான் அைவகள்ேமல் வந்து, அைவகைள எல்லாம் ெகாளுத்தவடுேவன்;
5 இல்லாவ ட்டால் அவன் என்ெபலைனப் பற்ற க்ெகாண்டு என்னுடன்
ஒப்புரவாகட்டும்; அவன் என்னுடன் ஒப்புரவாவான். 6 யாக்ேகாபு ேவர்பற்ற ,
இஸ்ரேவல் பூத்துக்காய்த்து உலகத்ைதப் பலனால் ந ரப்பும் நாட்கள் வரும்.
7 அவர் அவைன அடித்தவர்கைள அடித்ததுேபால இவைன அடிக்க றாேரா?
அவர்கள் ெகால்லப்படும் ெகாைலயாக இவன் ெகால்லப்படுக றாேனா? 8 ேதவரீர்
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இஸ்ரேவல்மக்கைளத்துரத்தவடும்ேபாதுகுைறவாகஅதனுடன்வழக்காடுக றீர்*;
ெகாண்டல் காற்றடிக்க ற நாளிேல அவர் தம்முைடய கடுங்காற்றனால் அைத
வலக்கவடுகறார். 9ஆைகயால், அதனால் யாக்ேகாபன்அக்க ரமம் நீக்கப்படும்;
ேதாப்புஉருவங்களும், சைலகளும் இனி ந ற்காமல் அவர்கள் பலிபீடங்களின்
கற்கைளெயல்லாம் ெநாறுக்கப்பட்ட சுண்ணாம்பு கற்களாக்கவடும்ேபாது,
அவர்களுைடய பாவத்ைத அவர் நீக்கவடுவாெரன்பேத அதனால் உண்டாகும்
பலன். 10பாதுகாப்பானநகரம் ெவட்டாந்தைரயாகும்,அந்தகுடியருப்பு தள்ளுண்டு
வனாந்த ரத்ைதப்ேபால வ ட்டுவ டப்பட்டதாயருக்கும்; கன்றுக்குட்டிகள் அங்ேக
ேமய்ந்து, அங்ேக படுத்துக்ெகாண்டு, அதன் தைழகைளத் தன்னும். 11 அதன்
கைளகள் உலரும்ேபாது ஒடிந்துேபாகும்; ெபண்கள் வந்து அைவகைளக்
ெகாளுத்தவடுவார்கள்; அது உணர்வுள்ள மக்களல்ல; ஆைகயால் அைத
உண்டாக்கனவர் அதற்கு இரங்காமலும், அைத உருவாக்கனவர் அதற்குக்
கருைபெசய்யாமலும்இருப்பார். 12அக்காலத்த ேல,ெயேகாவாஆற்றங்கைரயன்
வைளவு துவங்க எக ப்தன் நதவைர ேபாரடிப்பார்; இஸ்ரேவல் மக்கேள, நீங்கள்
ஒவ்ெவாருவராகச் ேசர்க்கப்படுவீர்கள். 13 அக்காலத்த ேல ெபரிய எக்காளம்
ஊதப்படும்; அப்ெபாழுது, அசீரியா ேதசத்த ேல ச தறடிக்கப்பட்டவர்களும்,
எக ப்துேதசத்த ேல துரத்தவ டப்பட்டவர்களும் வந்து, எருசேலமிலுள்ள பரிசுத்த
மைலய ேலெயேகாவாைவப்பணிந்துெகாள்ளுவார்கள்.

அத்த யாயம் 28
எப்ப ராயீமுக்குஐேயா

1 எப்ப ராயீமுைடய ெவறயரின் ெபருைமயான க ரீடத்த ற்கு* ஐேயா,
மதுபானத்தால் மயக்கமைடந்தவர்களின் ெசழிப்பான பள்ளத்தாக்குைடய
ெகாடுமுடியன்ேமலுள்ள அலங்கார ேஜாடிப்பு வாடிப்ேபாகும் பூேவ!
2 இேதா, த றைமயும் வல்லைமயுமுைடய ஒருவன் ஆண்டவரிடத்தல்
இருக்க றான்; அவன் கல்மைழையப் ேபாலவும், சங்காரப் புயல்ேபாலவும்,
புரண்டுவருகற ெபருெவள்ளம்ேபாலவும் வந்து, ைகயாேல அைதத் தைரயல்
தள்ளிவடுவான். 3 எப்ப ராயீமுைடய ெவறயரின் ெபருைமயான க ரீடம் காலால்
மித த்துப்ேபாடப்படும். 4ெசழிப்பான பள்ளத்தாக்குைடய ெகாடுமுடியன்ேமலுள்ள
அலங்கார ேஜாடிப்பாக ய வாடிய பூ, பருவகாலத்த ற்குமுன் பழுத்ததும்,
காண்கறவன் பார்த்து, அது தன் ைகயல் இருக்கும்ேபாேத வழுங்குகறதுமான
முதல் கனிையப்ேபால இருக்கும். 5 அக்காலத்த ேல ேசைனகளின் ெயேகாவா
தமது மக்களில் மீதயானவர்களுக்கு மகைமயான க ரீடமாகவும், அலங்காரமான
முடியாகவும், 6 நயாயம் வ சாரிக்க உட்காருக றவனுக்கு நயாயத்தன்
ஆவயாகவும், ேபாைரஅதன்வாசல்வைரதருப்புக றவர்களின்பராக்க ரமமாகவும்
இருப்பார். 7 ஆனாலும் இவர்களும் த ராட்ைசரசத்தால் மயங்க , மதுபானத்தால்
வழிவலக ப்ேபாக றார்கள்; ஆசாரியனும் தீர்க்கதரிச யும் மதுபானத்தால்
மத மயங்க , த ராட்ைசரசத்தால் வழுங்கப்பட்டு, சாராயத்தனால் வழிவலக ,
தீர்க்கதரிசனத்தல் ேமாசம்ேபாய், நயாயந்தீர்க்க றதல் இடறுகறார்கள்.
8 உணவு உண்ணும் இடங்கெளல்லாம் வாந்தயனாலும் அசுத்தத்தனாலும்
நைறந்தருக்க றது; சுத்தமான இடமில்ைல. 9 அவர் யாருக்கு அறைவப்
ேபாத ப்பார்? யாருக்கு உபேதசத்ைத உணர்த்துவார்? பால்மறந்தவர்களுக்கும்,
முைல மறக்கச்ெசய்யப்பட்டவர்களுக்குேம. 10 கற்பைனயன்ேமல் கற்பைனயும்
கற்பைனயன்ேமல் கற்பைனயும், ப ரமாணத்தன்ேமல் ப ரமாணமும்,
ப ரமாணத்தன்ேமல் ப ரமாணமும், இங்ேக ெகாஞ்சமும் அங்ேக ெகாஞ்சமுமாம்
என்கறார்கள். 11 பரியாச உதடுகளினாலும் அந்நய ெமாழியனாலும் இந்த
மக்களுடன் ேபசுவார். 12இதுேவ நீங்கள் இைளத்தவைன இைளப்பாறச்ெசய்யும்
இைளப்பாறுதல்; இதுேவ ஆறுதல் என்று அவர்களிடம் அவர் ெசான்னாலும்
ேகட்கமாட்ேடாம் என்கறார்கள். 13 ஆதலால் அவர்கள் ேபாய், பன்னிட்டு
வழுந்து, ெநாறுங்கும்படிக்கும், ச க்குண்டு படிபடும்படிக்கும், ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத அவர்களுக்குக் கற்பைனயன்ேமல் கற்பைனயும், கற்பைனயன்ேமல்
கற்பைனயும், ப ரமாணத்தன்ேமல் ப ரமாணமும், ப ரமாணத்தன்ேமல்

* அத்த யாயம் 27:8 27:8ெகாண்டல்காற்று * அத்த யாயம் 28:1 28:1பூமாைல
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ப ரமாணமும், இங்ேக ெகாஞ்சமும் அங்ேக ெகாஞ்சமுமாக இருக்கும்.
14 ஆைகயால் எருசேலமிலுள்ள இந்தமக்கைள ஆளுகற ந ந்தைனக்காரேர,
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். 15 நீங்கள்: மரணத்ேதாடு
உடன்படிக்ைகையயும், பாதாளத்ேதாடு ஒப்பந்தமும் ெசய்ேதாம்; வாைத
ெபருெவள்ளமாகப் புரண்டுவந்தாலும் எங்கைள அணுகாது; நாங்கள்
ெபாய்ைய எங்களுக்கு அைடக்கலமாக்க , மாையயன் மைறவ ேல வந்து
அைடந்ேதாம் என்கறீர்கேள. 16 ஆதலால் ெயேகாவாவாகய ஆண்டவர்
உைரக்க றதாவது: இேதா, அஸ்தபாரமாக ஒரு கல்ைல நான் சீேயானிேல
ைவக்க ேறன்; அது ேசாதைன ெசய்யப்பட்டதும், வைலேயறப்ெபற்றதும்,
த ட அஸ்தபாரமுள்ளதுமான மூைலக்கல்லாயருக்கும், வசுவாச க்க றவன்
பதறமாட்டான்†. 17 நான் நயாயத்ைத நூலும், நீதையத் தூக்கு நூலுமாக
ைவப்ேபன்; ெபாய் என்னும் அைடக்கலத்ைதக் கல்மைழ அழித்துவடும்;
மைறவ டத்ைதெபருெவள்ளம்அடித்துக்ெகாண்டுேபாகும். 18நீங்கள்மரணத்துடன்
ெசய்த உடன்படிக்ைக வீணாக , நீங்கள் பாதாளத்துடன் ெசய்த ஒப்பந்தம்
ந ற்காேதேபாகும்; வாைத புரண்டுவரும்ேபாது அதன் கீழ் மித க்கப்படுவீர்கள்.
19 அது புரண்டுவந்த உடேன உங்கைள அடித்துக்ெகாண்டுேபாகும்; அது
அனுதனமும் இரவும்பகலும் புரண்டுவரும்; அைதப்பற்ற ச் ெசால்லப்படும்
ெசய்தையக் ேகட்கும்ேபாதும் சஞ்சலத்ைத உண்டாக்கும். 20 கால் நீட்டப்
படுக்ைகயன் நீளம்ேபாதாது; மூடிக்ெகாள்ளப் ேபார்ைவயன் அகலமும்
ேபாதாது. 21 ெயேகாவா தமது க ரிையயாகய அபூர்வமான க ரிையையச்
ெசய்யவும், தமது ேவைலயாகய அபூர்வமான ேவைலைய நைறேவற்றவும்,
அவர் ெபராத்சீம் மைலய ேல எழும்பனதுேபால எழும்ப , க ப ேயானின்
பள்ளத்தாக்கல் ேகாபங்ெகாண்டதுேபால ேகாபங்ெகாள்வார். 22 இப்ெபாழுதும்
உங்கள் கட்டுகள் பலத்துப்ேபாகாதபடிக்குப் பரியாசம் ெசய்யாதருங்கள்;
ேதசம் அைனத்தன்ேமலும் தீர்மானிக்கப்பட்ட அழிவன் ெசய்தையச்
ேசைனகளின் ெயேகாவாவாகய ஆண்டவராேல ேகள்வப்பட்டிருக்க ேறன்.
23 ெசவெகாடுத்து என் சத்தத்ைதக் ேகளுங்கள்; நான் ெசால்வைதக்
கவனித்துக் ேகளுங்கள். 24 உழுகறவன் வைதக்க றதற்காக நாள்ேதாறும்
உழுகறதுண்ேடா? தன் நலத்ைதக் ெகாத்த நாள்ேதாறும் பரம்படிக்க றது
உண்ேடா? 25 அவன் அைத ேமலாக பரப்பனபன்பு, அதற்ேகற்ற இடத்தல்
உளுந்ைதத் ெதளித்து, சீரகத்ைதத் தூவ , முதல்தரமான ேகாதுைமையயும்
ெதரிந்துெகாண்ட வாற்ேகாதுைமையயும் கம்ைபயும் வைதக்க றான்
அல்லேவா? 26 அவனுைடய ேதவன் அவைன நன்றாய்ப் ேபாத த்து, அவைன
உணர்த்துவக்க றார். 27உளுந்துஇரும்புக்ேகாலாேல ேபாரடிக்கப்படுக றதல்ைல;
சீரகத்தன்ேமல் வண்டியன் உருைள சுற்றவ டப்படுக றதுமில்ைல; உளுந்து
ேகாலினாலும் சீரகம் மிலாற்றனாலும் அடிக்கப்படும். 28 அப்பத்த ற்குத்
தானியம் இடிக்கப்படும்; இைடவ டாமல் அவன் அைதப் ேபாரடிக்க றதல்ைல;
அவன் தன் வண்டியன் உருைளயால் அைத நசுக்குகறதுமில்ைல, தன்
குதைரகளால் அைத ெநாறுக்குகறதுமில்ைல. 29 இதுவும் ேசைனகளின்
ெயேகாவாவாேல உண்டாக றது; அவர் ஆேலாசைனயல் ஆச்சரியமானவர்,
ெசயலில்மகத்துவமானவர்.

அத்த யாயம் 29
தாவீதன்நகரத்த ற்குஐேயா

1 தாவீது தங்கயருந்த நகரமாக ய அரிேயேல*, அரிேயேல, ஐேயா,
வருடாவருடம் பண்டிைககைள அனுசரித்துவந்தாலும், 2 அரிேயலுக்கு இடுக்கம்
உண்டாக்குேவன்; அப்ெபாழுது துக்கமும் சலிப்பும் உண்டாகும்; அது எனக்கு
அரிேயலாகத்தான் இருக்கும். 3 உன்ைனச் சூழப் பைடகைள நறுத்த ,
உன்ைனத் ேகாபுரங்களால் முற்றுைகய ட்டு, உனக்கு வேராதமாகக் ேகாட்ைட
மதல்கைள எடுப்ப ப்ேபன். 4 அப்ெபாழுது நீ தாழ்த்தப்பட்டுத் தைரயலிருந்து
ேபசுவாய்; உன் ேபச்சுப் பணிந்ததாக மண்ணிலிருந்து புறப்பட்டு, உன் சத்தம்

† அத்த யாயம் 28:16 28:16 பார்க்க சங்கீதம் 118:22-23, ேராமர் 9:33, 10:11, 1 ேபதுரு. 2:6 * அத்த யாயம் 29:1
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குறெசால்க றவனுைடய சத்தத்ைதப்ேபால் தைரயலிருந்து முணுமுணுத்து,
உன் வாக்கு மண்ணிலிருந்து கசுகுெசன்று உைரக்கும். 5 உன்ேமல் வருகற
அந்நயரின் கூட்டம் ெபாடித்தூள் அளவாகவும், பலவந்தரின் கூட்டம் பறக்கும்
பதர்கைளப்ேபாலவும் இருக்கும்; அது தடீெரன்று உடேன சம்பவக்கும்.
6 இடிகளினாலும், பூமி அத ர்ச்ச யனாலும், ெபரிய இைரச்சலினாலும்,
ெபருங்காற்றனாலும், புயலினாலும், சுட்ெடரிக்க ற அக்கனிஜூவாைலயனாலும்,
ேசைனகளின் ெயேகாவாவாேல வ சாரிக்கப்படுவாய். 7 அரிேயலின்ேமல்
ேபார்ெசய்க ற த ரளான சகல ேதசங்களும், அதன்ேமலும் அதன் அரண்ேமலும்
ேபார்ெசய்து, அதற்கு இடுக்கண் ெசய்கற அைனவரும், இரவுேநரத்
தரிசனமாகய ெசாப்பனத்ைதக் காண்கறவர்களுக்கு ஒப்பாயருப்பார்கள். 8அது,
பச யாயருக்க றவன் தான் சாப்படுவதாக கனவு கண்டும், வழிக்கும்ேபாது
அவன் ெவறுைமயாயருக்க றதுேபாலவும், தாகமாயருக்க றவன், தான்
குடிக்க றதாக கனவுகண்டும், வழிக்கும்ேபாது அவன் ேசார்வைடந்து
தாகத்ேதாடிருக்க றதுேபாலவும் சீேயான் மைலக்கு வ ேராதமாக ேபார்ெசய்க ற
த ரளான சகல ேதசங்களும் இருக்கும். 9 தரித்துநன்று தைகயுங்கள்;
ப ரமித்துக் கூப்படுங்கள்; ெவற த்தருக்க றார்கள், த ராட்ைசரசத்தனால்
அல்ல; தள்ளாடுக றார்கள், மதுபானத்தனால் அல்ல. 10 ெயேகாவா
உங்கள்ேமல் கனநத்தைரயன் ஆவைய வரச்ெசய்து, உங்கள் கண்கைள
அைடத்து, ஞானதருஷ்டிக்காரர்களாகய உங்கள் தீர்க்கதரிச களுக்கும்
தைலவர்களுக்கும் முக்காடு ேபாட்டார். 11 ஆதலால் தரிசனெமல்லாம்
உங்களுக்குமுத்த ரிக்கப்பட்ட புத்தகத்தன்வசனங்கைளப்ேபாலிருக்கும்; வாச க்க
அற ந்தருக்க ற ஒருவனுக்கு அைதக் ெகாடுத்து; நீ இைத வாச என்றால்,
அவன்: இது என்னால் முடியாது, இது முத்தைர ேபாடப்பட்டிருக்க றது என்பான்.
12 அல்லது வாச க்கத் ெதரியாதவனிடத்தல் புத்தகத்ைதக் ெகாடுத்து; நீ இைத
வாச என்றால், அவன்: எனக்கு வாச க்கத் ெதரியாது என்பான். 13 இந்த
மக்கள் தங்கள் வாயனால் என்னிடத்தல் ேசர்ந்து, தங்கள் உதடுகளினால்
என்ைனக் கனப்படுத்துகறார்கள்; அவர்கள் இருதயேமா எனக்குத் தூரமாக
வலகயருக்க றது; அவர்கள் எனக்குப் பயப்படுக ற பயம் மனிதர்களாேல
ேபாத க்கப்பட்ட கற்பைனயாயருக்க றது. 14 ஆதலால் இேதா, நான் அற்புதமும்
ஆச்சரியமுமான ப ரகாரமாக இந்த மக்களுக்குள்ேள ஒரு அத சயத்ைதச்
ெசய்ேவன்; அவர்களுைடய ஞானிகளின் ஞானம் ெகட்டு, அவர்களுைடய
வ ேவக களின் வ ேவகம் மைறந்துேபாகும் என்று ஆண்டவர் ெசால்க றார்.
15தங்கள்ஆேலாசைனையக்ெயேகாவாவுக்குமைறக்கும்படிக்குமைறவ டங்களில்
ஒளித்து, தங்கள் ெசயல்கைள அந்தகாரத்தல் நடப்ப த்து: நம்ைமப் பார்க்க றவர்
யார்? நம்ைம அறகறவர் யார்? என்று ெசால்க றவர்களுக்கு ஐேயா,
16 ஆ, நீங்கள் எவ்வளவு மாறுபாடுள்ளவர்கள்! குயவன் களிமண்ணுக்குச்
சமானமாக கருதப்படலாேமா? உண்டாக்கப்பட்ட ெபாருள் தன்ைன
உண்டாக்கனவைரக்குற த்து: அவர் என்ைன உண்டாக்கனதல்ைல
என்றும்; உருவாக்கப்பட்ட ெபாருள் தன்ைன உருவாக்கனவைரக்குற த்து:
அவருக்குப் புத்தயல்ைலெயன்றும் ெசால்லத்தகுேமா? 17 இன்னும் ெகாஞ்ச
காலத்தலல்லேவா லீபேனான் ெசழிப்பான வயல்ெவளியாக மாறும்;
ெசழிப்பான வயல்ெவளி காடாக என்னப்படும். 18 அக்காலத்த ேல ெசவ டர்கள்
புத்தகத்தன் வசனங்கைளக் ேகட்பார்கள்; குருடர்களின் கண்கள் இருளுக்கும்
அந்தகாரத்த ற்கும் நீங்கலாக ப் பார்ைவயைடயும். 19 சறுைமயானவர்கள்
ெயேகாவாவுக்குள் மிகவும் மக ழ்ந்து, மனிதர்களில் எளிைமயானவர்கள்
இஸ்ரேவலின்பரிசுத்தருக்குள்களிகூருவார்கள். 20ெகாடியவன்அற்றுப்ேபாவான்,
பரியாசக்காரன் இல்லாமற்ேபாவான். 21 ஒரு வார்த்ைதக்காக மனிதைனக்
குற்றப்படுத்த , நயாயவாசலில் தங்கைளக் கடிந்துெகாள்ளுகறவனுக்குக்
கண்ணிைவத்து, நீத மாைன நயாயமில்லாமல் துரத்த , இப்படி அக்க ரமம்ெசய்ய
வைகேதடுக ற அைனவரும் அழிக்கப்படுவார்கள். 22 ஆைகயால், ஆப ரகாைம
மீட்டுக்ெகாண்ட ெயேகாவா யாக்ேகாபன் வம்சத்ைதக்குற த்து: இனி யாக்ேகாபு
ெவட்கப்படுவதல்ைல; இனி அவன் முகம் ெசத்துப்ேபாவதுமில்ைல. 23 அவன்
என் கரங்களின் ெசயலாகய தன் பள்ைளகைள தன் நடுவ ேல காணும்ேபாது,
என் நாமத்ைதப் பரிசுத்தப்படுத்துவார்கள்; யாக்ேகாபன் பரிசுத்தைர அவர்கள்
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பரிசுத்தப்படுத்த ,இஸ்ரேவலின்ேதவனுக்குப்பயப்படுவார்கள். 24வழுவப்ேபாக ற
மனைத உைடயவர்கள் புத்த மான்களாக , முறுமுறுக்கறவர்கள் உபேதசம்
கற்றுக்ெகாள்ளுவார்கள்.

அத்த யாயம் 30
முரட்டாட்டமுள்ளேதசத்த ற்குஐேயா

1 பாவத்ேதாேட பாவத்ைதக் கூட்டுவதற்கு, என்ைன அல்லாமல்
ஆேலாசைனெசய்து, என் ஆவைய அல்லாமல் தங்கைள மூடிக்ெகாள்ளப்
பார்க்க றவர்களும், 2 என் வார்த்ைதையக் ேகட்காமல் பார்ேவானின்
ெபலத்தனாேல ெபலப்படவும், எக ப்தன் நழலிேல ஒதுங்கவும் ேவண்டும்
என்று எக ப்த ற்குப் ேபாக றவர்களுமாகய முரட்டாட்டமுள்ள மக்களுக்கு ஐேயா,
என்று ெயேகாவா ெசால்க றார். 3 பார்ேவானுைடய ெபலன் உங்களுக்கு
ெவட்கமாகவும் எக ப்தனுைடய ந ழலில் ஒதுங்குவது உங்களுக்கு ெவட்கமாகவும்
இருக்கும். 4அவர்கள் அதகாரிகள் ேசாவான் பட்டணத்தல்ேபாய், அவர்களுைடய
ஸ்தானத பத கள் ஆேனஸ் பட்டணம் வைர ேசருக றார்கள். 5 ஆனாலும்
தங்கள் உதவக்காகவும், ேதைவக்காகவும் உதவாமல், ெவட்கத்த ற்கும்
ந ந்ைதக்குேம உதவும் மக்களாேல அைனவரும் ெவட்கப்படுவார்கள்.
6 ெதற்ேக*ேபாக ற மிருகங்களின் ெசய்த . ெகாடிய சங்கமும், க ழச்சங்கமும்,
வ ரியனும், பறக்க ற ெகாள்ளிவாய்ச்சர்ப்பமும் வருகறதும், ெநருக்கமும்
இடுக்கமும் அைடவக்க றதுமான ேதசத்த ற்கு, அவர்கள் கழுைத குட்டிகளுைடய
முதுகன்ேமல் தங்கள் ஆஸ்தகைளயும், ஒட்டகங்களுைடய முதுகன்ேமல்
தங்கள் ெபாக்கஷங்கைளயும், தங்களுக்கு உதவாத மக்களிடத்த ற்கு
ஏற்ற க்ெகாண்டுேபாக றார்கள். 7 எக ப்தயர்கள் உதவெசய்வது பலனற்றதும்
வீணுமாகும்; ஆைகயால், சும்மாயருப்பேத அவர்களுக்குப் ெபலன் என்று
அதற்காகக் கூறுக ேறன். 8 இப்ெபாழுது நீ ேபாய், இது பற்காலத்த ற்கு
என்ெறன்ைறக்கும் இருக்கும்படி, இைத அவர்களுக்கு முன்பாக ஒரு
பலைகயல் எழுத , ஒரு புத்தகத்தல் வைர. 9 இவர்கள் கலகமுள்ள மக்களும்,
ெபாய்ேபசுக ற பள்ைளகளும்,ெயேகாவாவுைடய ேவதத்ைதக் ேகட்க மனதல்லாத
மக்களாயருக்க றார்கள். 10 இவர்கள் தரிசனக்காரர்கைள ேநாக்க : தரிசனங்
காணேவண்டாம் என்றும், ஞானதருஷ்டிக்காரர்கைள ேநாக்க : யதார்த்தமாக
எங்களுக்குத் தரிசனஞ்ெசால்லாமல், எங்களுக்கு ெமன்ைமயான ெசாற்கைள
உைரத்து, மாயமானைவகைளத் ெவளிப்படுத்துங்கள் என்றும், 11 நீங்கள்
வழிைய வ ட்டு, பாைதயலிருந்து வலக , இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தைர எங்கள்
முன்பாக இராமல் ஓய்ந்தருங்கள் என்றும் ெசால்க றார்கள். 12 நீங்கள் இந்த
வார்த்ைதைய ெவறுத்து, இடுக்கமும் தாறுமாறும் ெசய்க றைத நம்ப , அைதச்
சார்ந்து ெகாள்க றதனால், 13 இந்த அக்க ரமம் உங்களுக்கு உயர்ந்த சுவர்
வழப் பதுங்க ந ற்க றதும், த டீெரன்று சடிதயாய் இடியப்ேபாக றதுமான
ெவடிப்ைபப்ேபால இருக்கும் என்று இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தர் ெசால்க றார்.
14அவர்கைளஅவர்தப்பவ டாமல்உைடயும்படிகுயக்கலத்ைதெநாறுக்குவதுேபால
அவர்கைள ெநாறுக்குவார்; அடுப்ப ேல ெநருப்பு எடுக்க றதற்கும், குளத்த ேல
தண்ணீர் ெமாள்ளுகறதற்கும் ெநாறுங்கன துண்டுகளில், ஒரு ஓடாகலும்
அகப்படாேதேபாகும். 15 நீங்கள் மனந்தரும்ப என்னில் அமர்ந்தருந்தால்
காப்பாற்றப்படுவீர்கள்; அைமதயும் நம்ப க்ைகயுேம உங்கள் ெபலனாயருக்கும்
என்று இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தராயருக்க ற கர்த்தராக ய ேதவன் ெசால்க றார்;
நீங்கேளா அப்படிச் ெசய்ய மனதல்லாமல்; 16 அப்படியல்ல, குதைரகளின்ேமல்
ஏற ஓடிப்ேபாேவாம் என்கறீர்கள்; அப்படிேய ஓடிப்ேபாவீர்கள், ேவகமான
வாகனங்களின்ேமல் ஏற ப்ேபாேவாம் என்கறீர்கள்; அப்படிேய உங்கைளத்
துரத்துகறவர்கள் ேவகமாகத் துரத்துவார்கள். 17நீங்கள் மைலயுச்சயன்ேமல் ஒரு
கம்பத்ைதப்ேபாலவும், ேமட்டின்ேமல்ஒருெகாடிையப்ேபாலவும்மீந்தருக்கும்வைர,
ஒருவன் பயமுறுத்த ஆய ரம்ேபரும், ஐந்துேபர் பயமுறுத்த நீங்கள் அைனவரும்
ஓடிப்ேபாவீர்கள். 18ஆனாலும்உங்களுக்குஇரங்கும்படி ெயேகாவா காத்தருப்பார்,
உங்கள்ேமல் மனதுருகும்படி எழுந்தருப்பார்; ெயேகாவா நீத ெசய்க ற ேதவன்;
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அவருக்குக் காத்தருக்க ற அைனவரும் பாக்கயவான்கள். 19 சீேயாைனச் ேசர்ந்த
மக்கள் எருசேலமில் வாசமாயருப்பார்கள்; இனி நீ அழுதுெகாண்டிருக்கமாட்டாய்;
உன்கூப்படுதலின் சத்தத்த ற்கு அவர் உருக்கமாக இரங்க , அைதக் ேகட்டவுடேன
உனக்கு மறுஉத்த ரவு அருளுவார். 20 ஆண்டவர் உங்களுக்குத் துன்பத்தன்
அப்பத்ைதயும், உபத்த ரவத்தன் தண்ணீைரயும் ெகாடுத்தாலும், உன் ேபாதகர்கள்
இனி ஒருேபாதும் மைறந்தருக்கமாட்டார்கள்; உன் கண்கள் உன் ேபாதகர்கைளக்
காணும். 21 நீங்கள் வலதுபுறமாகச் சாயும்ேபாதும், இடதுபுறமாகச் சாயும்ேபாதும்:
வழி இதுேவ, இத ேல நடவுங்கள் என்று உங்களுக்குப் பன்னாக ெசால்லும்
வார்த்ைதைய உங்கள் காதுகள் ேகட்கும். 22 உன் சுரூபங்கைள மூடிய
ெவள்ளித்தகட்ைடயும், உன் சைலகளின் ெபான் ஆைட ஆபரணத்ைதயும்
அசுத்தமாக எண்ணி, அைவகைள அசுத்தமான ஆைடையப்ேபால எற ந்துவ ட்டு,
அைதச் சீ! ேபா என்பாய். 23 அப்ெபாழுது நீ நலத்தல் வைதக்கும் உன்
வைதக்கு அவர் மைழையயும், நலத்தன் பலனாகய ஆகாரத்ைதயும் தருவார்;
அது ெகாழுைமயும் புஷ்டியுமாக இருக்கும்; அக்காலத்த ேல உன் ஆடுமாடுகள்
வ சாலமான ேமய்ச்சலுள்ள இடத்த ேல ேமயும்; 24 நலத்ைத உழுகற எருதுகளும்
கழுைதகுட்டிகளும், முறத்தனாலும் தூற்றுக்கூைடயனாலும் தூற்றப்பட்ட
ருசயுள்ள தானியங்கைளச் சாப்ப ட்டும். 25 ேகாபுரங்கள் வழுகற மகா
சங்காரத்தன் நாளிேல, உயரமான சகலமைலகளின்ேமலும், உயரமான
சகலேமடுகளின்ேமலும் ஆறுகளும் வாய்க்கால்களும் உண்டாகும். 26 ெயேகாவா
தமது மக்களின் முறைவக் கட்டி, அதன் அடிக்காயத்ைதக் குணமாக்கும்
நாளிேல, சந்த ரனுைடய ெவளிச்சம் சூரியனுைடய ெவளிச்சத்ைதப்ேபாலவும்,
சூரியனுைடய ெவளிச்சம் ஏழமடங்காக ஏழு பகலின் ெவளிச்சத்ைதப்ேபாலவும்
இருக்கும். 27இேதா, ெயேகாவாவுைடய நாமம்தூரத்தலிருந்து வரும்; அவருைடய
ேகாபம் எரிக றதும் கனன்று புைககறதுமாயருக்கும்; அவருைடய உதடுகள்
ேகாபத்தால் நைறந்து, அவருைடய நாவு அழிக்க ற அக்கனிேபால இருக்கும்.
28 நாசம் என்னும் சல்லைடய ேல ேதசங்கைள அரிப்பதற்கு அவர் ஊதும் சுவாசம்
கழுத்துவைர எட்டுக ற ஆற்றுெவள்ளத்ைதப்ேபாலவும், மக்களுைடய வாய ேல
ேபாட்டு அைலக்கழிக்க ற கடிவாளத்ைதப்ேபாலவும் இருக்கும். 29 பண்டிைக
அனுசரிக்கப்படும் இரவ ேல பாடுக றதுேபாலப் பாடுவீர்கள்; ெயேகாவாவுைடய
பர்வதமாகய இஸ்ரேவலின் கன்மைலயனிடத்த ற்குப்ேபாக நாதசுரத்ேதாேட
நடந்து வருகறேபாது மக ழ்க றதுேபால மகழுவீர்கள். 30 ெயேகாவா
மகத்துவமானவர்; தமது சத்தத்ைதக் ேகட்கச்ெசய்து, கடுங்ேகாபத்தனாலும்
அழிக்க ற ெநருப்புத்தழலினாலும், இடி ெபருெவள்ளம் கல்மைழயனாலும், தமது
புயத்தன் வல்லைமையக் காண்பப்பார். 31 அப்ெபாழுது ெபரிய ஆயுதத்தனால்
அடித்த அசீரியன் ெயேகாவாவுைடய சத்தத்தனாேல ெநாறுங்குண்டு ேபாவான்.
32 ெயேகாவா அவன்ேமல் சுமத்தும் ஆக்கைனத்தண்டம் ெசல்லுமிடெமங்கும்,
ேமளங்களும் வீைணகளும்அதனுடன் ேபாகும்; ெகாடிய ேபார்களினால் அவைன
எத ர்த்து ேபாரிடுவார். 33 ேதாப்ேபத் ஏற்கனேவ ஏற்படுத்தப்பட்டது; ராஜாவுக்கு
அது ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டது; அைத ஆழமும் வ சாலமுமாக்கனார்; ேவகைவக்க
ெநருப்பும் அத க வறகுமுண்டு: ெயேகாவாவன் சுவாசம் கந்தகத் தீையப்ேபால
அைதக்ெகாளுத்தும்.

அத்த யாயம் 31
எக ப்ைதநம்புக றவர்களுக்குஐேயா

1 உதவ ெபறுவதற்காக இஸ்ரேவலுைடய பரிசுத்தைர ேநாக்காமலும்,
ெயேகாவாைவ ேதடாமலும், எக ப்த ற்குப்ேபாய், குதைரகள்ேமல்
நம்ப க்ைகைவத்து, இரதங்கள் அேநகமாயருப்பதனால் அைவகைள
நாடி, குதைரவீரர்கள் மகா ெபலசாலிகளாயருப்பதனால் அவர்கைள
நம்ப க்ெகாண்டிருக்க றவர்களுக்கு ஐேயா, 2 அவரும் ஞானமுள்ளவர்;
அவர் தம்முைடய வார்த்ைதகைள மறுக்காமல், தீங்கு வரச்ெசய்து, தீைம
ெசய்க றவர்களின் வீட்டிற்கும், அக்க ரமக்காரருக்கு உதவ ெசய்க றவர்களுக்கும்
வ ேராதமாக எழும்புவார். 3 எக ப்தயர்கள் ெதய்வம் அல்ல, மனிதர்தாேன;
அவர்களுைடய குதைரகள் ஆவயல்ல, மாம்சந்தாேன; ெயேகாவா தமது கரத்ைத
நீட்டுவார், அப்ெபாழுது உதவ ெசய்க றவனும் இடற , சகாயம் ெபறுகறவனும்
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வழுந்து, அைனவரும் ஏகமாக அழிந்துேபாவார்கள். 4 ெயேகாவா என்னுடன்
ெசான்னது: சங்கமும் பாலசங்கமும் தங்கள் இைரையப் ப டித்தருக்கும்ேபாது
ெகர்ச்ச த்து, தங்களுக்கு வேராதமாகக் கூப்படுகற த ரளான ேமய்ப்பரின்
சத்தத்தனாேல கலங்காமலும், அவர்கள் அமளியனாேல பணியாமலும்
இருக்கறதுேபால, ேசைனகளின் ெயேகாவா சீேயான் மைலக்காகவும்,
அதன் ேமட்டுக்காகவும் ேபார்ெசய்ய இறங்குவார். 5 பறந்து காக்க ற
பறைவகைளப்ேபால, ேசைனகளின் ெயேகாவா எருசேலமின்ேமல் ஆதரவாக
இருப்பார்; அவர் அைத தப்புவத்துக் காப்பாற்றுவார்; அவர் கடந்துவந்து அைத
வடுவப்பார். 6இஸ்ரேவல் மக்கேள, நீங்கள் முற்றலும் வ ட்டுவலகனவரிடத்தல்
தரும்புங்கள். 7 உங்களுக்குப் பாவமாக உங்கள் ைககள் ெசய்தருந்த
ெவள்ளி சைலகைளயும், ெபான் சைலகைளயும், உங்களில் ஒவ்ெவாருவரும்
அக்காலத்த ேல ெவறுத்துவடுவீர்கள். 8 அப்ெபாழுது வீரனுைடய பட்டயம்
அல்லாத பட்டயத்தாேல அசீரியன் வழுவான்; மனிதனுைடய பட்டயம் அல்லாத
பட்டயேம அவைனப் பட்ச க்கும்; அவன் பட்டயத்த ற்குத் தப்ப ஓடுவான்;
அவன் வாலிபர் கைலந்துேபாவார்கள். 9 அவனுைடய கன்மைல பயத்தனால்
ஒழிந்துேபாம், அவர்களுைடய ப ரபுக்கள் ெகாடிையக் கண்டு கலங்குவார்கள்
என்பைத, சீேயானில் ெநருப்ைபயும் எருசேலமில் சூைளையயுமுைடய ெயேகாவா
ெசால்க றார்.

அத்த யாயம் 32
நீதயன்இராஜ்ஜியம்

1 இேதா, ஒரு ராஜா நீதயாக அரசாளுவார்; ப ரபுக்களும் நயாயமாக ஆளுைக
ெசய்வார்கள். 2 அவர் காற்றுக்கு ஒதுக்காகவும், ெபருெவள்ளத்தற்குப்
புகலிடமாகவும், வறண்ட நலத்த ற்கு நீர்க்கால்களாகவும், வ டாய்த்த பூமிக்குப்
ெபருங்கன்மைலயன் நழலாகவும் இருப்பார். 3அப்ெபாழுது காண்கறவர்களின்
கண்கள் மங்கலாக இருக்காது; ேகட்க றவர்களின் ெசவகள் கவனித்ேத
இருக்கும். 4 பதற்றமுள்ளவர்களின் இருதயம் அறைவ உணர்ந்துெகாள்ளும்,
த க்குகறவர்களுைடய நாவு தைடயன்றத் ெதளிவாகப் ேபசும். 5 மூடன் இனி
தயாளன் என்று மத க்கப்படமாட்டான்; துஷ்டன் இனி தயாள குணமுள்ளவன்
என்று ெசால்லப்படுவதுமில்ைல. 6 ஏெனன்றால் மூடன், மூடத்தனத்ைதப்
ேபசுக றான்; அவன் இருதயம் அநயாயத்ைத நடப்ப க்கும்; அவன் மாயம்ெசய்து,
ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாக வ பரீதம் ேபச , பச யுள்ள ஆத்துமாைவ
ெவறுைமயாக ைவத்து, தாகமுள்ளவனுக்குத் தாகம் தீர்க்காதருக்க றான்.
7 துஷ்டனின் எத்தனங்களும் ெபால்லாதைவகள்; ஏைழகள் நயாயமாகப்
ேபசும்ேபாது, அவன் கள்ளவார்த்ைதகளாேல எளியவர்கைளக் ெகடுக்க
தீவைனகைள ேயாச க்க றான். 8 தயாளகுணமுள்ளவன் தயாளமானைவகைள
ேயாச க்க றான், தயாளமானைவகளிேல நைலத்தும்இருக்கறான்.

எருசேலமின்ெபண்கள்
9 சுகஜீவகளாகய ெபண்கேள, எழுந்தருந்து என் வார்த்ைதகைளக்

ேகளுங்கள்; ந ர்வ சாரமான ெபண்கேள, என் வசனத்தற்குச் ெசவெகாடுங்கள்.
10 ந ர்வ சாரிகேள, ஒரு வருடமும் சல நாட்களுமாகத் தத்தளிப்பீர்கள்;
த ராட்ைசப்பலன் அற்றுப்ேபாகும்; அறுப்புக்காலம் வராது. 11 சுகஜீவகேள,
நடுங்குங்கள்; ந ர்வ சாரிகேள, தத்தளியுங்கள்; உைடைய கைளந்துேபாட்டு,
இடுப்பல் சணல் ஆைடையக் கட்டிக்ெகாள்ளுங்கள். 12 ெசழிப்பான
வயல்களுக்காகவும் கனிதரும் த ராட்ைசச் ெசடிகளுக்காகவும் மாரடித்துப்
புலம்புவார்கள். 13என் மக்களுைடய நலத்தலும், களிகூர்ந்தருந்த நகரத்தலுள்ள
சந்ேதாஷம் நைறந்த எல்லா வீடுகளிலும், முட்ெசடியும் ெநரிஞ்சலும் முைளக்கும்.
14அரண்மைனபாழாகவ டப்படும்,மக்கள்நைறந்தநகரம்ெவறுைமயாகும்,ேமடும்
ேகாபுரமும் என்ைறக்கும் ெகப களாகும், அைவகள் காட்டுக்கழுைதகள் களிக்கும்
இடமாயும் மந்ைதகளுக்கு ேமய்ச்சலிடமாயும் இருக்கும். 15 உன்னதத்தலிருந்து
நம்ேமல் ேதவனுைடய ஆவ ஊற்றப்படும்வைர அப்படிேய இருக்கும்; அப்ெபாழுது
வனாந்த ரம் ெசழிப்பான வயல்ெவளியாகும்; ெசழிப்பான வயல்ெவளி காடாக
நைனக்கப்படும். 16 வனாந்த ரத்த ேல நயாயம் வாசமாயருக்கும், ெசழிப்பான
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வயல்ெவளிய ேல நீத தங்க த்தரிக்கும். 17 நீதயன் ெசயல் சமாதானமும்,
நீதயன் பலன் என்றுமுள்ள அைமதலும் சுகமுமாம். 18 என் மக்கள் சமாதான
குடியருப்புகளிலும், நைலயான இருப்ப டங்களிலும், அைமதயாகத் தங்கும்
இடங்களிலும் குடியருக்கும். 19 ஆனாலும் காடு அழிய கல்மைழ ெபய்யும், அந்த
நகரம் மகா தாழ்வாய்த் தாழ்ந்துேபாகும். 20 மாடுகைளயும் கழுைதகைளயும்
நடத்த க்ெகாண்டுேபாய், நீர்வளம் ெபாருந்தய இடங்களிெலல்லாம் வைத
வைதக்க ற நீங்கள்பாக்கயவான்கள்.

அத்த யாயம் 33
துயரம்மற்றும்உதவ

1 ெகாள்ைளய டப்படாமலிருந்தும், ெகாள்ைளயடுகறவனும், துேராகம்
ெசய்யாதருக்க றவர்களுக்குத் துேராகம் ெசய்க றவனுமாகய உனக்கு ஐேயா,
நீ ெகாள்ைளய ட்டு முடிந்தபன்பு ெகாள்ைளய டப்படுவாய்; நீ துேராகம்
ெசய்துமுடிந்தபன்பு உனக்குத் துேராகம்ெசய்வார்கள். 2 ெயேகாவாேவ,
எங்களுக்கு இரங்கும், உமக்குக் காத்தருக்க ேறாம்; ேதவரீர் காைலயல்
அவர்களுைடய புயமும், இக்கட்டுக்காலத்தல் எங்கள் இரட்ச ப்புமாயரும்.
3 அமளியன் சத்தத்தனாேல மக்கள் அைலந்ேதாடி, நீர் எழுந்தருக்கும்ேபாது
ேதசங்கள் ச தறடிக்கப்படும். 4 ெவட்டுக்களிகள் ேசர்க்க றதுேபால உங்கள்
ெகாள்ைள ேசர்க்கப்படும்; ெவட்டுக்களிகள் குத த்துத் த ரிக றதுேபால மனிதர்கள்
அதன்ேமல் குத த்துத் த ரிவார்கள். 5ெயேகாவா உயர்ந்தவர், அவர் உன்னதத்தல்
வாசமாயருக்க றார்; அவர் சீேயாைன நயாயத்தனாலும் நீதயனாலும்
ந ரப்புக றார். 6 பூரண இரட்ச ப்பும் ஞானமும் அறவும் உன் காலங்களுைடய
உறுதயாயருக்கும்; ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுதேல உன்னுைடய ெபாக்கஷம்.
7 இேதா, அவர்களுைடய பராக்க ரமசாலிகள் ெவளிய ேல அலறுகறார்கள்;
சமாதானத்து ப ரத ந த கள் மனங்கசந்து அழுகறார்கள். 8 பாைதகள்
பாழாயன; வழிப்ேபாக்கர்கள் இல்ைல; உடன்படிக்ைகைய மீறுகறான்;
நகரங்கைள* இகழுகறான்; மனிதைன மத க்காமல் ேபாக றான். 9 ேதசம்
துக்க த்து ேசார்வைடந்தருக்க றது; லீபேனான் ெவட்க வாடுக றது; சாேரான்
வனாந்த ரத்த ற்கு ஒப்பாக றது; பாசானும் கர்ேமலும் பாழாக்கப்படுக றது.
10 இப்ெபாழுது எழுந்தருளுேவன், இப்ெபாழுது உயருேவன், இப்ெபாழுது
ேமன்ைமப்படுேவன் என்று ெயேகாவா ெசால்க றார். 11 பதைரக் கர்ப்பந்தரித்து
ைவக்ேகாைலப் ெபறுவீர்கள்; ெநருப்ைபப்ேபால் உங்கள் சுவாசேம உங்கைள
சுட்ெடரிக்கும். 12 மக்கள் சுண்ணாம்ைபப்ேபால நீர்த்துப்ேபாவார்கள்; ெவட்டப்பட்ட
முட்ெசடிகைளப்ேபாலத் தீயல் எரிக்கப்படுவார்கள். 13 தூரத்தலுள்ளவர்கேள,
நான் ெசய்க றைதக் ேகளுங்கள்; சமீபத்தலிருக்கறவர்கேள, என் பராக்க ரமத்ைத
அற ந்துெகாள்ளுங்கள் என்கறார். 14 சீேயானிலுள்ள பாவ கள் தைகக்க றார்கள்;
மாயக்காரர்கைள நடுக்கம்ப டிக்க றது; சுட்ெடரிக்கும் ெநருப்ப ற்கு முன்பாக
நம்மில் தங்கயருப்பவன் யார்? நைலயான ெநருப்புத்தழலுக்கு முன்பாக நம்மில்
குடியருப்பவன் யார் என்கறார்கள். 15 நீதயாக நடந்து, ெசம்ைமயானைவகைளப்
ேபச , துன்பம் ெசய்வதால் வரும் ஆதாயத்ைத ெவறுத்து, லஞ்சங்கைள
வாங்காதபடிக்குத் தன் ைககைள உதற , இரத்தம் ச ந்துவதற்கான
ேயாசைனகைளக் ேகளாதபடிக்குத் தன் ெசவைய அைடத்து, ெபால்லாப்ைபக்
காணாதபடிக்குத் தன் கண்கைள மூடுகறவன் எவேனா, 16 அவன் உயர்ந்த
இடங்களில் குடியருப்பான்; கன்மைலகளின் பாதுகாப்பு அவனுைடய உயர்ந்த
அைடக்கலமாகும்;அவனுைடயஉணவுஅவனுக்குக்ெகாடுக்கப்படும்;அவனுைடய
தண்ணீர்அவனுக்கு ந ச்சயமாகக் கைடக்கும். 17உன் கண்கள் ராஜாைவ மகைம
ெபாருந்தனவராகக் காணும், தூரத்தலுள்ள ேதசத்ைதயும் பார்க்கும். 18 உன்
மனம் பயங்கரத்ைத நைனவுகூரும்; கணக்காளன் எங்ேக? தண்டல்காரன் எங்ேக?
ேகாபுரங்கைள எண்ணினவன் எங்ேக? 19 உனக்குப் புரியாத ெமாழிையயும்,
புரிந்துெகாள்வதற்குக் கடினமான ஒருவதமான ேபச்ைசயுமுைடய அந்தக் ெகாடூர
மக்கைள இனி நீ பார்க்கமாட்டாய். 20 நம்முைடய பண்டிைககள் அனுசரிக்கப்படும்
நகரமாக ய சீேயாைன ேநாக்க ப்பார்; உன் கண்கள் எருசேலைம அைமதலான
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குடியருப்பாகவும், ெபயர்க்கப்படாத கூடாரமாகவும் காணும்; இனி அதன்
முைளகள் என்ைறக்கும் படுங்கப்படுவதுமில்ைல, அதன் கயறுகளில் ஒன்றும்
அறுந்துேபாவதுமில்ைல. 21 மகைமயுள்ள ெயேகாவா அங்ேக நமக்கு மிக
அகலமான நத களும் ஆறுகளுமுள்ள இடம் ேபாலிருப்பார்; தண்டுவலிக்கற
படகு அங்ேக ஓடுவதும் இல்ைல; ெபரிய கப்பல் அங்ேக கடந்துவருவதும்
இல்ைல. 22 ெயேகாவா நம்முைடய நயாயாத பத , ெயேகாவா நம்முைடய
நயாயப்ப ரமாணிகர், ெயேகாவா நம்முைடய ராஜா, அவர் நம்ைம காப்பாற்றுவார்.
23 உன் கயறுகள் தளர்ந்துேபாகும்; பாய்மரத்ைதப் பலப்படுத்தவும், பாைய
வ ரிக்கவும் முடியாமற்ேபாகும்; அப்ெபாழுது த ரளான ெகாள்ைளப்ெபாருள்
பங்க டப்படும்;சப்பாணிகளும்ெகாள்ைளயடுவார்கள். 24வயாத ப்பட்டிருக்க ேறன்
என்று நகரவாச கள் ெசால்வதல்ைல; அதல் குடியருக்க ற மக்களின் அக்க ரமம்
மன்னிக்கப்பட்டிருக்கும்.

அத்த யாயம் 34
ேதசங்களுக்குஎத ரானநயாயத்தீர்ப்பு

1 ேதசங்கேள, ேகட்க றதற்கு அருகல் வாருங்கள்; மக்கேள, கவனியுங்கள்;
பூமியும் அதன் நைறவும், பூச்சக்கரமும் அதல் உற்பத்தயான யாவும்
ேகட்பதாக. 2 சகல ேதசங்களின்ேமலும் ெயேகாவாவுைடய கடுங்ேகாபமும்,
அைவகளுைடய சகல ேசைனகளின்ேமலும் அவருைடய உக்க ரமும் மூளுகறது;
அவர்கைள அழிவ ற்கு நயமித்து, ெகாைலக்கு ஒப்புக்ெகாடுக்க றார்.
3 அவர்களிேல ெகாைலெசய்யப்பட்டவர்கள் ெவளிேய எறயப்பட்டுக்க டப்பார்கள்;
அவர்களுைடய சடலங்கள் நாற்றெமடுக்கும்; அவர்களுைடய இரத்தத்தனாேல
மைலகளும் கைரந்துேபாகும். 4 வானத்தன் சர்வ ேசைனயும் கைரந்து,
வானங்கள் புத்தகச்சுருைளப்ேபால் சுருட்டப்பட்டு, அைவகளின் சர்வேசைனயும்
த ராட்ைசச்ெசடியன் இைலகள் உத ர்வதுேபாலவும், அத்தமரத்தன்
காய்கள் உத ர்வதுேபாலவும் உத ர்ந்து வழும். 5 வானங்களில் என்
பட்டயம் ெவறெகாண்டது; இேதா, ஏேதாமின்ேமலும், நான் அழிவ ற்கு
நயமித்த மக்களின்ேமலும், அது நயாயம்ெசய்ய இறங்கும். 6 ேபாஸ்றா
பட்டணத்த ேல ெயேகாவாவுக்கு ஒரு யாகமும், ஏேதாம் ேதசத்த ேல மகா
அழிவும் உண்டு; ெயேகாவாவுைடய பட்டயம் இரத்தத்தால் தருப்தயாக ,
ெகாழுப்பனால்பூரிக்கன்றது;ஆட்டுக்குட்டிகள்கடாக்களுைடயஇரத்தத்தனாலும்,
ஆட்டுக்கடாக்களுைடய சறுநீரகங்களின் ெகாழுப்பனாலும் தருப்தயாகும்.
7 அைவகளுடன் காண்டாமிருகங்களும், காைளகளின் கூட்டமும்வந்து மடியும்;
அவர்கள் ேதசம் இரத்தெவறெகாண்டு, அவர்களுைடய மண், மிருகங்களுைடய
ெகாழுப்பனால் ெகாழுத்துப்ேபாகும். 8 அது ெயேகாவா பழிவாங்கும்
நாள், சீேயானுைடய வழக்கனிமித்தம் பதலளிக்கும் வருடம். 9 அதன்
ஆறுகள் ப சனாகவும், அதன் மண் கந்தகமாகவும் மாற , அதன் நலம்
எரிக ற கீலாய்ப்ேபாகும். 10 இரவும் பகலும் அது அைணயாது; அதன் புைக
என்ெறன்ைறக்கும் எழும்பும்; தைலமுைற தைலமுைறயாக அது பாழாயருக்கும்;
சதாகாலம் சதாகாலமாக அைத ஒருவரும் கடந்துேபாவதல்ைல. 11 நாைரயும்
முள்ளம்பன்றயும் அைதச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளும், ஆந்ைதயும் காக்ைகயும்
அத ேல குடியருக்கும்; அதன்ேமல் ெவட்டெவளியன் அளவுநூைலயும்,
ெவறுைமயன் தூக்குநூைலயும் ப டிப்பார். 12 அரசாட்ச ெசய்ய அதன்
ேமன்மக்கைள அைழத்தால், அங்ேக அவர்களில் ஒருவரும் இருக்கமாட்டார்கள்;
அதன் ப ரபுக்கள் அைனவரும் இல்லாமற்ேபாவார்கள். 13 அதன்
அரண்மைனகளில் முட்ெசடிகளும், அதன் ேகாட்ைடகளில் முட்புதர்களும்
முட்பூண்டுகளும் முைளக்கும்; அது வலுசர்ப்பங்களின் குடியருப்பும்,
ஆந்ைதகளின் மாளிைகயுமாயருக்கும். 14 அங்ேக காட்டுமிருகங்களும்
நரிகளும் ஒன்ைறெயான்று சந்த த்து, காட்டாட்ைடக் காட்டாடு கூப்படும்; அங்ேக
ஆந்ைதகளும் தங்க , இைளப்பாறும் இடத்ைதக் கண்டைடயும். 15 அங்ேக
இராஜாளிக்கழுகு கூடுகட்டி, முட்ைடய ட்டு, குஞ்சுெபாரித்து, அைவகைளத்
தன் நழலிேல கூட்டிக்ெகாள்ளும்; அங்ேக பருந்துகளும் ேஜாடிேஜாடியாகச்
ேசரும். 16 ெயேகாவாவுைடய புத்தகத்த ேல ேதடி வாச யுங்கள்; இைவகளில்
ஒன்றும் குைறயாது; இைவகளில் ஒன்றும் இைண இல்லாமல் இருக்காது;
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அவருைடய வாய் இைதச் ெசான்னது; அவருைடய ஆவ அைவகைளச்
ேசர்க்கும். 17அவேர அைவகளுக்குச் சீட்டுப்ேபாட்டார்; அவருைடய ைகேய அைத
அைவகளுக்கு அளவுநூலால் பக ர்ந்து ெகாடுத்தது; அைவகள் என்ைறக்கும்
அைதச்ெசாந்தமாக்க க்ெகாண்டுதைலமுைறதைலமுைறயாகஅத ேலவச க்கும்.

அத்த யாயம் 35
மீட்கப்பட்டவர்களின் சந்ேதாஷம்

1 வனாந்த ரமும் வறண்ட நலமும் மக ழ்ந்து, பாைலவனம் மக ழ்ந்து,
மலைரப்ேபால ெசழிக்கும். 2 அது மிகுதயாகச் ெசழித்து பூரித்து
ஆனந்தக்களிப்புடன் பாடும்; லீபேனானின் மகைமயும், கர்ேமல் சாேரான்
என்பைவகளின் அலங்காரமும் அதற்குக் ெகாடுக்கப்படும்; அவர்கள்
ெயேகாவாவுைடய மகைமையயும், நமது ேதவனுைடய மகத்துவத்ைதயும்
காண்பார்கள். 3தளர்ந்த ைககைளத் த டப்படுத்த , தள்ளாடுக ற முழங்கால்கைளப்
பலப்படுத்துங்கள். 4 மனம் பதறுகறவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள்
பயப்படாதருங்கள், த டன் ெகாள்ளுங்கள்; இேதா, உங்கள் ேதவன் நீதையச்
சரிக்கட்டவும், உங்கள் ேதவன் பதலளிக்கவும் வருவார்; அவர் வந்து உங்கைளக்
காப்பாற்றுவார் என்று ெசால்லுங்கள். 5 அப்ெபாழுது குருடரின் கண்கள்
தறக்கப்பட்டு, ெசவ டரின் ெசவகள் தறவுண்டுேபாகும். 6 அப்ெபாழுது
முடவன் மாைனப்ேபால் குத ப்பான்; ஊைமயன் நாவும் ெகம்பீரிக்கும்;
வனாந்த ரத்த ேல தண்ணீர்களும், பாைலவனத்த ேல ஆறுகளும் பாய்ந்ேதாடும்.
7 ெவட்டாந்தைர தண்ணீர் குளமும், வறண்ட நலம் நீரூற்றுகளுமாகும்,
வலுசர்ப்பங்கள் இருந்த இடங்களிேல புல்லும் ேகாைரயும் நாணலும்
உண்டாகும். 8 அங்ேக ெபரும்பாைதயான வழியும் இருக்கும்; அது பரிசுத்த
வழி என்னப்படும்; தீட்டுள்ளவன் அத ேல நடந்துவருவதல்ைல; அந்த வழியல்
நடக்க றவர்கள் ேபைதயராயருந்தாலும் தைசெகட்டுப் ேபாவதல்ைல. 9 அங்ேக
சங்கம் இருப்பதல்ைல; ெகாடியமிருகம் அங்ேக ேபாவதுமில்ைல, அங்ேக
காணப்படவுமாட்டாது; மீட்கப்பட்டவர்கேள அதல் நடப்பார்கள். 10 ெயேகாவாவால்
மீட்கப்பட்டவர்கள் தரும்ப , ஆனந்தக்களிப்புடன் பாடி, சீேயானுக்கு வருவார்கள்;
ந த்தய மக ழ்ச்ச அவர்கள் தைலயன்ேமலிருக்கும்; சந்ேதாஷமும் மக ழ்ச்ச யும்
அைடவார்கள்; சஞ்சலமும்தவ ப்பும்ஓடிப்ேபாகும்.

அத்த யாயம் 36
சனெகரிப் எருசேலைமபயமுறுத்துதல்

1 எேசக்கயா ராஜா அரசாண்ட பதனான்காம் வருடத்த ேல அசீரியா
ராஜாவாகய சனெகரிப்யூதாவலிருக்கற பாதுகாப்பான சகல பட்டணங்களுக்கும்
வ ேராதமாக வந்து, அைவகைளப் ப டித்துக்ெகாண்டான். 2 அப்ெபாழுது
அசீரியா ராஜா லாகீசலிருந்து ரப்சாக்ேக ேசனாத பதையப் ெபரிய
பைடயுடன் எருசேலமுக்கு எேசக்கயா ராஜாவனிடத்தல் அனுப்பனான்;
அவன் வந்து வண்ணார்துைறயன் வழியலுள்ள ேமல்குளத்துச் வாய்க்கால்
அருக ேல நன்றான். 3 அப்ெபாழுது இல்க்கயாவன் மகனாகய எலியாக்கீம்
என்னும் அரண்மைன வசாரிப்புக்காரனும், ெசப்னா என்னும் எழுத்தனும்,
ஆசாப்பன் மகனாகய ேயாவாக் என்னும் கணக்கனும் அவனிடத்த ற்குப்
புறப்பட்டுப்ேபானார்கள். 4 ரப்சாக்ேக அவர்கைள ேநாக்க : அசீரியா
ராஜாவாகய மகாராஜாவானவர் உைரக்க றதும், நீங்கள் எேசக்கயாவுக்குச்
ெசால்லேவண்டியதும் என்னெவன்றால்: நீ நம்பயருக்க ற இந்த நம்ப க்ைக
என்ன? 5 ேபாருக்கு மந்த ர ஆேலாசைனயும் வல்லைமயும் உண்ெடன்று
ெசால்க றாேய, அது வாய்ப்ேபச்ேசயன்ற ேவறல்ல; நீ என்ைன வேராத க்கும்படி
யார்ேமல் நம்ப க்ைக ைவத்தருக்க றாய்? 6 இேதா, ெநரிந்த நாணல்ேகாலாகய
அந்த எக ப்ைத நம்புக றாய்; அதன்ேமல் ஒருவன் சாய்ந்தால், அது அவன்
உள்ளங்ைகயல்பட்டுஉருவப்ேபாகும்;எக ப்தன்ராஜாவாகயபார்ேவான்தன்ைன
நம்புக றஅைனவருக்கும்அப்படிேயஇருப்பான். 7நீஎன்னிடத்தல்: நாங்கள்எங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவாைவ நம்புக ேறாம் என்று ெசால்வாயாகல், அவருைடய
ேமைடகைளயும் அவருைடய பலிபீடங்கைளயும் அல்லேவா எேசக்கயா அகற்ற ,
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யூதாைவயும், எருசேலைமயும் ேநாக்க : இந்தப் பலிபீடத்தன்முன் பணியுங்கள்
என்றாேன. 8 நான் உனக்கு இரண்டாய ரம் குதைரகைளக் ெகாடுப்ேபன்;
நீ அைவகள்ேமல் ஏறத்தக்கவர்கைளச் சம்பாத க்கக்கூடுமானால் அசீரியா
ராஜாவாகய என் ஆண்டவனுடன் சபதம்ெசய். 9 ெசய்யாமல்ேபானால், நீ என்
ஆண்டவனுைடய ஊழியக்காரரில் ஒேர ஒரு ச றய தைலவனுைடய முகத்ைத
எப்படித் தருப்புவாய்? இரதங்கேளாடு குதைரவீரரும் வருவார்கள் என்று
எக ப்ைதயா நம்புக றாய்? 10இப்ெபாழுதும் ெயேகாவாவுைடய கட்டைளயல்லாமல்
இந்தத் ேதசத்ைத அழிக்க வந்ேதேனா? இந்தத் ேதசத்த ற்கு வ ேராதமாகப்
ேபாய் அைத அழித்துப்ேபாடு என்று ெயேகாவா என்னுடன் ெசான்னாேர
என்று ெசான்னான். 11 அப்ெபாழுது எலியாக்கீமும் ெசப்னாவும் ேயாவாக்கும்,
ரப்சாக்ேகையப் பார்த்து: உம்முைடய அடியாேராேட சீரியெமாழிய ேல ேபசும்,
அது எங்களுக்குத் ெதரியும்; மதலிலிருக்கற மக்களின் காதுகள் ேகட்க
எங்களுடன் யூதெமாழிய ேல* ேபசேவண்டாம் என்றார்கள். 12 அதற்கு
ேசனாத பத : உங்கேளாடுகூடத் தங்கள் மலத்ைதத் தன்னவும், தங்கள் நீைரக்
குடிக்கவும், மதலிேல தங்கயருக்க ற ஆண்களிடத்த ற்ேக அல்லாமல், உன்
எஜமானிடத்த ற்கும், உன்னிடத்த ற்குமா, என் எஜமான் இந்த வார்த்ைதகைளப்
ேபச என்ைன அனுப்பனார் என்று ெசால்லி; 13 ரப்சாக்ேக நன்றுெகாண்டு,
யூதெமாழிய ேல† உரத்தசத்தமாக: அசீரியா ராஜாவாகய மகாராஜாவுைடய
வார்த்ைதகைளக் ேகளுங்கள். 14 எேசக்கயா உங்கைள ஏமாற்றாதபடி
பாருங்கள்; அவன் உங்கைளத் தப்புவக்கமாட்டான். 15 ெயேகாவா நம்ைம
ந ச்சயமாகத் தப்புவ ப்பார், இந்த நகரம் அசீரியா ராஜாவன் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவதல்ைல என்று ெசால்லி, எேசக்கயா உங்கைளக்
ெயேகாவாைவ நம்பச்ெசய்வான்; அதற்கு இடங்ெகாடாதருங்கள் என்று
ராஜா ெசால்க றார். 16 எேசக்கயாவன் ெசால்ைலக் ேகளாதருங்கள்.
அசீரியா ராஜா ெசால்க றதாவது: நீங்கள் என்னுடன் சமாதானமாக ,
காணிக்ைகேயாேட என்னிடத்தல் வாருங்கள். 17 நான் வந்து, உங்கைளத்
தானியமும் த ராட்ைசத்ேதாட்டமுமுள்ள ேதசமும், அப்பமும் த ராட்ைசரசமுமுள்ள
ேதசமுமாகய உங்கள் ேதசத்த ற்கு ஒப்பான ேதசத்த ற்கு அைழத்துக்ெகாண்டு
ேபாகும்வைரக்கும், அவனவன் தன்தன் த ராட்ைசச்ெசடியன் பழத்ைதயும்,
தன்தன் அத்தமரத்தன் பழத்ைதயும் சாப்ப ட்டு, அவனவன் தன் தன் கணற்றன்
தண்ணீைரக்குடியுங்கள். 18ெயேகாவாநம்ைமத்தப்புவ ப்பார்என்றுஉங்களுக்குப்
ேபாதைனெசய்ய எேசக்கயாவுக்குச் ெசவெகாடாதருங்கள்; ேதசங்களுைடய
ெதய்வங்களில் யாராவது தங்கள் ேதசத்ைத அசீரியா ராஜாவன் ைகக்குத்
தப்புவத்ததுண்ேடா? 19 ஆமாத் அர்பாத் பட்டணங்களின் ெதய்வங்கள் எங்ேக?
ெசப்பர்வாய மின் ெதய்வங்கள் எங்ேக? அவர்கள் சமாரியாைவ என் ைகக்குத்
தப்புவத்ததுண்ேடா? 20 ெயேகாவா எருசேலைம என் ைகக்குத் தப்புவ ப்பார்
என்பதற்கு, அந்தத் ேதசங்களுைடய எல்லா ெதய்வங்களுக்குள்ளும் தங்கள்
ேதசத்ைத என் ைகக்குத் தப்புவ த்தவர் யார் என்று ராஜா ெசால்க றார் என்றான்.
21 அவர்கேளா அவனுக்கு ஒரு வார்த்ைதையயும் மறுெமாழியாகச் ெசால்லாமல்
மவுனமாயருந்தார்கள்; அவனுக்கு மறுெமாழி ெசால்லேவண்டாம் என்று
ராஜா கட்டைளய ட்டிருந்தான். 22 அப்ெபாழுது இல்க்கயாவன் மகனாகய
எலியாக்கீம் என்னும் அரண்மைன வசாரிப்புக்காரனும், ெசப்னா என்னும்
எழுத்தனும், ஆசாப்பன் மகனாகய ேயாவாக் என்னும் கணக்கனும், ஆைடகைளக்
க ழித்துக்ெகாண்டு,எேசக்கயாவனிடத்தல்வந்து, ரப்சாக்ேகயன்வார்த்ைதகைள
அவனுக்குஅறவத்தார்கள்.

அத்த யாயம் 37
எருசேலமின்வடுதைலமுன்னறவக்கப்படுதல்

1 ராஜாவாகய எேசக்கயா அைதக்ேகட்டேபாது, தன் ஆைடகைளக் க ழித்து,
சணல்உைட அணிந்துெகாண்டு, ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குச் ெசன்று,
2 அரண்மைன வசாரிப்புக்காரனாகய எலியாக்கீைமயும், எழுத்தனாகய
ெசப்னாைவயும், ஆசாரியர்களின் மூப்பர்கைளயும், ஆேமாத்சன் மகனாகய
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ஏசாயா என்னும் தீர்க்கதரிச யனிடத்த ற்கு சணல்உைட அணிந்தவர்களாக
அனுப்பனான். 3இவர்கள் அவைன ேநாக்க : இந்த நாள் ெநருக்கமும், துக்கமும்,
ந ந்ைதயும் அநுபவக்க ற நாள்; பள்ைளப்ேபறு ேநாக்கயருக்க றது; ெபறேவா
ெபலன் இல்ைல. 4 ஜீவனுள்ள ேதவைன நந்த க்கும்படி, அசீரியா ராஜாவாகய
தன் எஜமானனால் அனுப்பப்பட்ட ரப்சாக்ேக ெசான்ன வார்த்ைதகைள உமது
ேதவனாகய ெயேகாவா ேகட்டிருக்க றார்; உமது ேதவனாகய ெயேகாவா
ேகட்டிருக்க ற வார்த்ைதகளின்காரணமாக தண்டிப்பார்; ஆைகயால், இன்னும்
மீதயாயருக்க றவர்களுக்காக வண்ணப்பம்ெசய்வீராக என்று எேசக்கயா
ெசால்லச்ெசான்னார் என்றார்கள். 5 இவ்வதமாக எேசக்கயா ராஜாவன்
ஊழியக்காரர் ஏசாயாவனிடத்தல் வந்து ெசான்னார்கள். 6 அப்ெபாழுது ஏசாயா
அவர்கைள ேநாக்க : அசீரியா ராஜாவன் ஊழியக்காரர் என்ைன நந்த த்ததும்
நீர் ேகட்டதுமான வார்த்ைதகளினாேல பயப்படாேதயும். 7 இேதா, அவன் ஒரு
ெசய்தையக் ேகட்டு, தன் ேதசத்த ற்குத் தரும்புவதற்கான ஆவைய நான்
அவனுக்குள் அனுப்ப , அவைன அவன் ேதசத்த ேல பட்டயத்தால் வழச்ெசய்ேவன்
என்றுெயேகாவா உைரக்க றார் என்பைதஉங்கள் எஜமானிடத்தல் ெசால்லுங்கள்
என்றான். 8 அசீரியா ராஜா லாகீைசவ ட்டுப் புறப்பட்டான் என்று ேகள்வப்பட்டு,
ரப்சாக்ேக தரும்ப ப்ேபாய், அவன் லிப்னாவன்ேமல் ேபார்ெசய்க றைதக்
கண்டான். 9 அப்ெபாழுது, எத்த ேயாப்ப யாவன் ராஜாவாகய த ராக்கா
உம்ேமாடு ேபார்ெசய்யப் புறப்பட்டான் என்று ெசால்லக் ேகள்வப்பட்டான்; அைதக்
ேகட்டேபாதுஅவன்எேசக்கயாவனிடத்த ற்குப் ப ரத ந த கைளஅனுப்ப : 10நீங்கள்
யூதாவன் ராஜாவாகய எேசக்கயாவுக்குச் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்,
எருசேலம் அசீரியா ராஜாவன் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவதல்ைல என்று நீ
நம்பயருக்க ற உன் ேதவன்உன்ைன ஏமாற்ற இடம்ெகாடாேத. 11இேதா, அசீரியா
ராஜாக்கள் சகல ேதசங்கைளயும் அழித்த ெசய்தைய நீ ேகள்வப்பட்டிருக்க றாய்;
நீ தப்புவாேயா? 12என்முன்ேனார்கள்அழித்துவ ட்ட ேகாசாைனயும், ஆராைனயும்,
ேரத்ேசப்ைபயும், ெதலாசாரிலிருந்த ஏேதனின் மக்கைளயும் அவர்களுைடய
ெதய்வங்கள்தப்புவத்ததுண்ேடா? 13ஆமாத்தன் ராஜாவும்,அர்பாத்தன் ராஜாவும்,
ெசப்பர்வாயீம் ஏனா ஈவா பட்டணங்களின் ராஜாவும் எங்ேக என்று ெசால்லுங்கள்
என்றார்.

எேசக்கயாவன்ெஜபம்
14 எேசக்கயா ப ரத ந த களின் ைகயலிருந்த கடிதத்ைத வாங்க வாச த்தான்;

பன்பு எேசக்கயா ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குப் ேபாய் அைதக்
ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக வ ரித்து, 15 ெயேகாவாைவ ேநாக்க : 16 ேசைனகளின்
ெயேகாவாேவ, ேகருபீன்களின் மத்தயல்வாசம்ெசய்க றஇஸ்ரேவலின் ேதவேன,
நீர் ஒருவேர பூமியன் ராஜ்யங்களுக்ெகல்லாம் ேதவனானவர்; நீர் வானத்ைதயும்
பூமிையயும்உண்டாக்கனீர். 17ெயேகாவாேவ,உமதுெசவையச்சாய்த்துக்ேகளும்;
ெயேகாவாேவ, நீர் உமது கண்கைளத் தறந்துபாரும், சனெகரிப் ஜீவனுள்ள
ேதவைன நந்த க்கும்படிக்குச் ெசால்லியனுப்பன வார்த்ைதகைளெயல்லாம்
ேகளும். 18 ெயேகாவாேவ, அசீரியா ராஜாக்கள் அந்த ேதசங்கைளயும், அவர்கள்
நலங்கைளயும் நாசமாக்க , 19 அவர்களுைடய ெதய்வங்கைள ெநருப்ப ேல
ேபாட்டுவ ட்டது உண்ைமதான்; அைவகள் ேதவர்கள் அல்லேவ, மனிதர்கள்
ைகேவைலயான மரமும் கல்லும்தாேன; ஆைகயால் அைவகைள முற்றலுமாக
அழித்தார்கள். 20 இப்ேபாதும் எங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, நீர் ஒருவேர
ெயேகாவா என்று பூமியன் ராஜ்யங்கெளல்லாம் அறயும்படிக்கு, எங்கைள அவன்
ைகக்குநீங்கலாக்க இரட்ச யும் என்றுவண்ணப்பம்ெசய்தான்.

சனெகரிப்பன்வீழ்ச்ச
21 அப்ெபாழுது ஆேமாத்சன் மகனாகய ஏசாயா, எேசக்கயாவுக்குச்

ெசால்லியனுப்பனது: இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா உைரக்க றது
என்னெவன்றால், அசீரியா ராஜாவாகய சனெகரிபனிமித்தம் நீ என்ைன
ேநாக்க வண்ணப்பம்ெசய்தாேய. 22 அவைனக்குறத்துக் ெயேகாவா ெசால்க ற
வசனமாவது: மகளாகய சீேயான் என்னும் கன்னிப்ெபண் உன்ைன இகழ்ந்து,
உன்ைனப் பரிகாசம்ெசய்க றாள்; மகளாகய எருசேலம் உன் பன்னாேல
தைலையத் துலுக்குகறாள். 23 யாைர ந ந்த த்துத் தூஷத்தாய்? யாருக்கு
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வேராதமாக உன் சத்தத்ைத உயர்த்தனாய்? நீ இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தருக்கு
வ ேராதமாக அல்லேவா உன் கண்கைள ேமட்டிைமயாக ஏெறடுத்தாய்.
24 உன் ஊழியக்காரர்கைளக்ெகாண்டு நீ ஆண்டவைர ந ந்த த்து: என்
இரதங்களின் த ரளினாேல நான் மைலகளின் உச்ச களுக்கும் லீபேனானின்
ச கரங்களுக்கும் வந்து ஏற ேனன்; அதன் உயரமான ேகதுருமரங்கைளயும்,
வைலயுயர்ந்த ேதவதாரு மரங்கைளயும் நான் ெவட்டி, உயர்ந்த அதன் கைடச
எல்ைலவைர, அதன் ெசழுைமயான காடுவைர வருேவன் என்றும், 25 நான்
கணறு ெவட்டித் தண்ணீர் குடித்ேதன்; என் உள்ளங்காலினால் பாதுகாப்பான
இடங்களின் அகழிகைளெயல்லாம் வறளவும்ெசய்ேதன் என்றும் ெசான்னாய்.
26 நான் ெவகுகாலத்த ற்குமுன் அைத நயமித்து, ஆரம்பநாட்கள்முதல்
அைதத் த ட்டம்ெசய்ேதன் என்பைத நீ ேகட்டதல்ைலேயா? இப்ெபாழுது
நீ பாதுகாப்பான பட்டணங்கைளப் பாழான மண்ேமடுகளாக்கும்படி நாேன
அைதச் சம்பவக்கச்ெசய்ேதன். 27 அதனாேல அைவகளின் குடிமக்கள் ைக
இைளத்தவர்களாக , கலங்க ெவட்கப்பட்டு, ெவளியன் தாவரத்த ற்கும்,
பச்சைலக்கும், வீடுகளின்ேமல் முைளக்கும் புல்லுக்கும், ஓங்க வளருமுன்
தீய்ந்துேபாகும் பயருக்கும் சமமானார்கள். 28 உன் உட்காருதைலயும், உன்
ேபாக்ைகயும், உன் வரைவயும், நீ எனக்கு வ ேராதமாகக் ெகாந்தளிக்க றைதயும்
அற ேவன். 29 நீ எனக்கு வ ேராதமாகத் ெகாந்தளித்து, வீராப்பு ேபசனது
என் ெசவகளில் ஏறனபடியனாேல, நான் என் துறட்ைட உன் மூக்கலும்
என் கடிவாளத்ைத உன் வாயலும் ேபாட்டு, நீ வந்த வழிேய உன்ைனத்
தரும்பச்ெசய்ேவன். 30 உனக்கு அைடயாளமாயருப்பது என்னெவன்றால்:
இந்த வருடத்த ேல தப்ப ப் பய ராக றைதயும், இரண்டாம் வருடத்த ேல தானாக
வைளகறைதயும் சாப்படுவீர்கள்; மூன்றாம் வருடத்த ேலா வைதத்து அறுத்து,
த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள ஏற்படுத்த , அைவகளின் பழங்கைளச் சாப்படுவீர்கள்.
31 யூதா வம்சத்தாரில் தப்ப மீந்தருக்க றவர்கள் மறுபடியும் கீேழ ேவர்பற்ற
ேமேல கனிெகாடுப்பார்கள். 32 மீதயாயருக்க றவர்கள் எருசேலமிலும்,
தப்பனவர்கள் சீேயான் மைலயலுமிருந்து புறப்படுவார்கள்; ேசைனகளுைடய
ெயேகாவாவன் ைவராக்கயம் இைதச் ெசய்யும். 33 ஆைகயால் ெயேகாவா
அசீரியா ராஜாைவக்குறத்து: அவன் இந்த நகரத்த ற்குள் நுைழவதல்ைல;
இதன்ேமல் அம்பு எய்வதுமில்ைல; இதற்கு முன்பாகக் ேகடகத்ேதாேட
வருவதுமில்ைல; இதற்கு எத ராகக் ேகாட்ைடமதல் ேபாடுவதுமில்ைல. 34அவன்
இந்த நகரத்த ற்குள் நுைழயாமல், தான் வந்தவழிேய தரும்ப ப்ேபாவான்.
35 என்னிமித்தமும் என் ேவைலக்காரனாகய தாவீதனிமித்தமும், நான் இந்த
நகரத்ைதகாப்பாற்றுவதற்காகஇதற்குஆதரவாயருப்ேபன்என்பைதக்ெயேகாவா
உைரக்க றார் என்று ெசால்லியனுப்பனான். 36 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய
தூதன் புறப்பட்டு, அசீரியரின் முகாமில் ஒரு இலட்சத்து எண்பத்ைதயாய ரம்
ேபைரஅழித்தான்;அதகாலேமஎழுந்தருக்கும்ேபாது,இேதா,அவர்கெளல்ேலாரும்
சடலங்களாகக் க டந்தார்கள். 37 அப்ெபாழுது அசீரியா ராஜாவாகய சனெகரிப்
ப ராயணப்பட்டுத் தரும்ப ப்ேபாய், நனிேவயல் இருந்துவ ட்டான். 38 அவன்
தன் ேதவனாகய நஸ்ேராகன் ேகாவலிேல பணிந்துெகாள்ளுகறேபாது,
அவன் மகன்களாகய அத்ரமேலக்கும் சேரத்ேசரும் அவைனப் பட்டயத்தனால்
ெவட்டிப்ேபாட்டு, அரராத் ேதசத்த ற்குத் தப்ப ஓடிப்ேபானார்கள்; அவன் மகனாகய
எசரத்ேதான்அவன்பட்டத்த ற்குவந்துஆட்ச ெசய்தான்.

அத்த யாயம் 38
எேசக்கயாவன்வயாத

1 அந்நாட்களில் எேசக்கயா வயாத ப்பட்டு மரணத்தருவாயலிருந்தான்;
அப்ெபாழுது ஆேமாத்சன் மகனாகய ஏசாயா என்னும் தீர்க்கதரிச அவனிடத்தல்
வந்து, அவைன ேநாக்க : நீர் உமது வீட்டுக்காரியத்ைத ஒழுங்குபடுத்தும், நீர்
பைழக்கமாட்டீர், மரணமைடவீர் என்று ெயேகாவா ெசால்க றார் என்றான்.
2 அப்ெபாழுது எேசக்கயா தன் முகத்ைதச் சுவர்ப்புறமாகத் தருப்ப க்ெகாண்டு,
ெயேகாவாைவ ேநாக்க : 3ஆ ெயேகாவாேவ, நான் உமக்கு முன்பாக உண்ைமயும்
மன உத்தமமுமாக நடந்து, உமது பார்ைவக்கு நலமானைதச் ெசய்ேதன் என்பைத
நைனத்தருளும் என்று வண்ணப்பம்ெசய்து, எேசக்கயா மிகவும் அழுதான்.
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4 அப்ெபாழுது ஏசாயாவுக்கு உண்டான ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதயாவது: 5 நீ
ேபாய் எேசக்கயாைவ ேநாக்க : உன் தகப்பனாகய தாவீதன் ேதவனாயருக்க ற
ெயேகாவா ெசால்க றது என்னெவன்றால், உன் வண்ணப்பத்ைதக் ேகட்ேடன்;
உன் கண்ணீைரக் கண்ேடன்; இேதா, உன் நாட்களுடன் பதைனந்து வருடங்கள்
கூட்டுேவன். 6 நான் உன்ைனயும் இந்த நகரத்ைதயும் அசீரியா ராஜாவன்
ைகக்குத்தப்புவத்து,இந்த நகரத்த ற்குஆதரவாயருப்ேபன். 7இேதா,ஆகாசுைடய
சூரியக்கடிகாரத்தல் பாைகக்குப் பாைக இறங்கன சாையையப் பத்துப்பாைக
பன்னிட்டுத் தருப்புேவன் என்றார். 8 தாம் ெசான்ன இந்த வார்த்ைதயன்படி
ெயேகாவா ெசய்வார் என்பதற்கு இது கர்த்தரால் உனக்கு அைடயாளமாயருக்கும்
என்று ெசால் என்றார்; அப்படிேய கடிகாரத்தல் இறங்கயருந்த சூரியசாைய
பத்துக்ேகாடுகள் தரும்ப ற்று. 9யூதாவன் ராஜாவாகய எேசக்கயா வயாத ப்பட்டு,
தன் வயாத நீங்க சுகமாமானேபாது எழுதைவத்ததாவது: 10 நான் என் பூரண
ஆயுளின் வருடங்களுக்குச் ேசராமல் பாதாளத்தன் வாசல்களுக்குட்படுேவன்
என்று என் நாட்கள் அறுப்புண்கறேபாது ெசான்ேனன். 11 ெயேகாவாைவ,
நான் இனி உய ேராடிருக்க றவர்களின் ேதசத்த ேல தரிச ப்பதல்ைல; இனி
பூேலாகக்குடிகளுடன் இருந்து மனிதர்கைள நான் காண்பதல்ைல. 12 என்
ஆயுள் ேமய்ப்பனுைடயகூடாரத்ைதப்ேபால என்ைனவட்டுப் ெபயர்ந்து ேபாக றது;
ெநய்க றவன் பாைவ அறுக்கறதுேபால என் ஜீவைன அறுக்கக் ெகாடுக்க ேறன்;
என்ைனப் பாவலிருந்து அறுத்துவடுகறார்; இன்று இரவுக்குள்ேள என்ைன
முடிவைடயச்ெசய்வீர். 13 வடியற்காலம்வைர நான் ச ந்த த்துக்ெகாண்டிருந்ேதன்;
அவர் சங்கத்ைதப்ேபால என் எலும்புகைளெயல்லாம் ெநாறுக்குவார்;
இன்று இரவுக்குள்ேள என்ைன முடிவைடயச்ெசய்வீர் என்று ெசால்லி,
14 நாைரையப்ேபாலவும், தைகவலான் குருவையப்ேபாலவும் கூவேனன்,
புறாைவப்ேபால் புலம்ப ேனன்; என் கண்கள் உயரப் பார்க்க றதனால்
பூத்துப்ேபாயன; ெயேகாவாேவ, ஒடுங்க ப்ேபாக ேறன்; என் காரியத்ைத
ெபாறுப்ெபடுத்துக்ெகாள்ளும் என்ேறன். 15 நான் என்ன ெசால்ேவன்? அவர்
எனக்கு வாக்கு அருளினார்; அந்தப் ப ரகாரேம ெசய்தார்; என் ஆயுளின்
வருடங்களிெலல்லாம் என்ஆத்துமாவன் கசப்ைப நைனத்து நடந்துெகாள்ேவன்.
16ஆண்டவேர, இைவகளினால் மனிதர்கள் பைழக்க றார்கள்; இைவகெளல்லாம்
என் உய ர்க்கு உய ராயருக்க றது; என்ைன சுகமைடயவும் பைழக்கவும்ெசய்தீர்.
17 இேதா, சமாதானத்த ற்குப் பதலாக மகா கசப்பு வந்தருந்தது, ேதவரீேரா என்
ஆத்துமாைவ ேநச த்துஅழிவன்குழிக்குவலக்கனீர்; என்பாவங்கைளெயல்லாம்
உமது முதுகுக்குப் பன்னாக எற ந்துவ ட்டீர். 18 பாதாளம் உம்ைமத் துத க்காது,
மரணம்உம்ைமப்ேபாற்றாது;குழியல்இறங்குகறவர்கள்உம்முைடயசத்தயத்ைத
தயானிப்பதல்ைல. 19 நான் இன்று ெசய்க றதுேபால, உய ேராடிருக்க றவன்,
உய ேராடிருக்க றவேன, உம்ைமத் துத ப்பான், தகப்பன் பள்ைளகளுக்கு உமது
சத்தயத்ைதத் ெதரிவ ப்பான். 20 ெயேகாவா என்ைன காப்பாற்ற வந்தார்;
ஆைகயால் எங்கள் உயருள்ள நாட்கெளல்லாம் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ேல
என் கீதவாத்தயங்கைள வாச த்துப் பாடுேவாம் என்று எழுதைவத்தான்.
21அத்த ப்பழத்து அைடையக் ெகாண்டுவந்து, புண்ணின்ேமல் பற்றுப்ேபாடுங்கள்;
அப்ெபாழுது பைழப்பார் என்று ஏசாயா ெசால்லியருந்தான். 22 அப்ெபாழுது
எேசக்கயா: நான் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குப் ேபாவதற்கு அைடயாளம்
என்னெவன்றுேகட்டிருந்தான்.*

அத்த யாயம் 39
பாப ேலானிலிருந்துவந்த ப ரத ந த கள்

1 அக்காலத்த ேல பலாதானின் மகனாகய ெமேராதாக்பலாதான் என்னும்
பாப ேலானின் ராஜா, எேசக்கயா வயாத ப்பட்டிருந்து ஆேராக்கயமானைதக்
ேகள்வப்பட்டு, அவனிடத்த ற்கு கடிதங்கைளயும் ெவகுமானத்ைதயும்
அனுப்பனான். 2 எேசக்கயா அவர்கைளக் கண்டு சந்ேதாஷப்பட்டு,
தன் ெபாக்கஷசாைலையயும், ெவள்ளிையயும், ெபான்ைனயும்,
கந்தவர்க்கங்கைளயும், நல்ல பரிமள ைதலத்ைதயும், தன் ஆயுதசாைல

* அத்த யாயம் 38:22 38:22 21, 22,வசனங்கள் 6, 7,வசனங்கள்மத்தயல்ேசர்த்துவாச க்கப்பட ேவண்டும்.



ஏசாயாஅத்தயாயம் 39:3 939 ஏசாயாஅத்தயாயம் 40:15

அைனத்ைதயும், தன் ெபாக்கஷசாைலகளில் உள்ளெதல்லாவற்ைறயும்
அவர்களுக்குக் காண்பத்தான்; எேசக்கயா தன் அரண்மைனயலும், தன்
ராஜ்யத்தல் எங்கும் அவர்களுக்குக் காண்பக்காத ெபாருள் ஒன்றும் இல்ைல.
3 அப்ெபாழுது ஏசாயா தீர்க்கதரிச எேசக்கயா ராஜாவனிடத்தல் வந்து: அந்த
மனிதர்கள் என்ன ெசான்னார்கள் எங்ேகயருந்து உம்மிடத்தல் வந்தார்கள்
என்று ேகட்டான். அதற்கு எேசக்கயா: பாப ேலான் என்னும் தூரேதசத்தலிருந்து
என்னிடத்த ற்கு வந்தார்கள் என்றான். 4அப்ெபாழுது அவன்: உம்முைடய வீட்டில்
எைவகைளப் பார்த்தார்கள் என்று ேகட்டான். அதற்கு எேசக்கயா: என்வீட்டிலுள்ள
எல்லாவற்ைறயும் பார்த்தார்கள்; என் ெபாக்கஷங்களில் நான் அவர்களுக்குக்
காண்பக்காத ெபாருள் ஒன்றும் இல்ைல என்றான். 5 அப்ெபாழுது ஏசாயா
எேசக்கயாைவ ேநாக்க : ேசைனகளுைடய ெயேகாவாவன் வார்த்ைதையக்
ேகளும். 6 இேதா, நாட்கள் வரும்; அப்ெபாழுது உன் வீட்டில் உள்ளதலும்,
உன் முன்ேனார்கள் இந்நாள் வைரக்கும் ேசர்த்ததலும் ஒன்றும் மீதயாக
ைவக்கப்படாமல் அைனத்தும் பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாகப்படும். 7 நீ
ெபறப்ேபாக றஉன்சந்ததயாகயஉன்மகன்களிலும் சலர் பாப ேலான் ராஜாவன்
அரண்மைனயேல அரண்மைன ேவைலக்காரராயருப்பார்கள் என்று ெயேகாவா
ெசால்க றார்என்றான். 8அப்ெபாழுதுஎேசக்கயாஏசாயாைவேநாக்க : நீர்ெசான்ன
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத நல்லதுதான் என்று ெசால்லி, என் நாட்களிலாவது
சமாதானமும்உண்ைமயும்இருக்குேம என்றான்.

அத்த யாயம் 40
ேதவனுைடயமக்களுக்குகைடக்கும்ஆறுதல்

1 என் மக்கைள ஆற்றுங்கள், ேதற்றுங்கள்; 2 எருசேலமுடன் ஆதரவாகப் ேபச ,
அதன் ேபார் முடிந்தது என்றும், அதன் அக்க ரமம் நவ ர்த்தயானது என்றும்,
அது தன் சகல பாவங்களுக்காக ெயேகாவாவன் ைகயல் இரட்டிப்பாக அைடந்து
முடிந்தது என்றும், அதற்குச் ெசால்லுங்கள் என்று உங்கள் ேதவன் ெசால்க றார்.
3 ெயேகாவாவுக்கு வழிைய ஆயத்தப்படுத்துங்கள், அவாந்தரெவளிய ேல
நம்முைடய ேதவனுக்குப் பாைதையச் சீர்படுத்துங்கள் என்றும், 4 பள்ளெமல்லாம்
உயர்த்தப்பட்டு, சகல மைலயும் குன்றும் தாழ்த்தப்பட்டு, ேகாணலானது
ெசவ்ைவயாக , கரடுமுரடானைவ சமமாக்கப்படும் என்றும், 5 ெயேகாவாவன்
மகைம ெவளியரங்கமாகும், மாம்சமான யாவும் அைத ஏகமாகக் காணும்,
ெயேகாவாவன் வாக்கு அைத உைரத்தது என்றும் வனாந்த ரத்த ேல கூப்படுகற
சத்தம் உண்டானது. 6 பன்னும் கூப்ப ட்டுச் ெசால் என்று ஒரு சத்தம் உண்டானது;
என்னத்ைதக் கூப்ப ட்டுச் ெசால்ேவன் என்ேறன். அதற்கு: மாம்செமல்லாம்
புல்ைலப்ேபாலவும், அதன் ேமன்ைமெயல்லாம் ெவளியன் பூைவப்ேபாலவும்
இருக்க றது. 7 ெயேகாவாவன் ஆவ அதன்ேமல் ஊதும்ேபாது, புல் உலர்ந்து,
பூ உதரும்; மக்கேள புல். 8 புல் உலர்ந்து பூ உதரும்; நமது ேதவனுைடய
வசனேமா என்ெறன்ைறக்கும் ந ற்கும் என்பைதேய ெசால் என்று உைரத்தது.
9 சீேயானுக்கு சுவ ேசஷம் ெகாண்டுவருகறவேள, நீ உயர்ந்த மைலயல்
ஏறு; எருசேலமுக்கு வரும் சுவ ேசஷக ேய, நீ உரத்த சத்தமிட்டுக் கூப்படு,
பயப்படாமல் சத்தமிட்டு, யூதா பட்டணங்கைள ேநாக்க : இேதா, உங்கள் ேதவன்
என்று கூறு. 10 இேதா, ெயேகாவாவாகய ஆண்டவர் பராக்க ரமசாலியாக
வருவார்; அவர் தமது புயத்தனால் அரசாளுவார்; இேதா, அவர் ெகாடுக்கும்
பலன் அவேராேடகூட வருகறது; அவர் ெகாடுக்கும் ப ரத பலன் அவருைடய
முகத்த ற்கு முன்பாகச் ெசல்க றது. 11 ேமய்ப்பைனப்ேபால தமது மந்ைதைய
ேமய்ப்பார்; ஆட்டுக்குட்டிகைளத் தமது புயத்தனால் ேசர்த்து, தமது மடிய ேல
சுமந்து, கறவலாடுகைள ெமதுவாக நடத்துவார். 12 தண்ணீர்கைளத் தமது
ைகப்ப டியால் அளந்து, வானங்கைள ஜாணளவாய்ப் கணக்க ட்டு, பூமியன்
மண்ைண மரக்காலில் அடக்க , மைலகைள அளவுேகாலாலும், தராசாலும்
நறுத்தவர் யார்? 13 ெயேகாவாவுைடய ஆவைய அளவட்டு, அவருக்கு
ஆேலாசைனக்காரனாயருந்து, அவருக்குப் ேபாத த்தவன் யார்? 14 தமக்கு
அறைவ உணர்த்தவும், தம்ைம நயாயவழிய ேல உபேதச க்கவும், தமக்கு
ஞானத்ைதக் கற்றுக்ெகாடுக்கவும், தமக்கு வ ேவகத்தன் வழிைய அறவக்கவும்,
அவர் யாருடன் ஆேலாசைன ெசய்தார்? 15 இேதா, ேதசங்கள் வாளியல்
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வடியும் துளிேபாலவும், தராச ேல படியும் தூச ேபாலவும், கருதப்படுக றார்கள்;
இேதா, தீவுகைள ஒரு அணுைவப்ேபால் தூக்குகறார். 16 லீபேனான் எரிக்கும்
வறகுக்குப் ேபாதாது; அதலுள்ள மிருகஜீவன்கள் தகனபலிக்கும் ேபாதாது.
17 சகல ேதசங்களும் அவருக்கு முன்பாக ஒன்றுமில்ைல, அவர்கள் சூனியத்தல்
சூனியமாகவும், மாையயாகவும் கருதப்படுக றார்கள். 18இப்படியருக்க, ேதவைன
யாருக்கு ஒப்படுவீர்கள்? எந்தச் சாயைல அவருக்கு ஒப்படுவீர்கள்? 19 உேலாக
ேவைலெசய்பவன் ஒரு சைலைய வார்க்க றான், ெகால்லன் ெபான்தகட்டால்
அைத மூடி, அதற்கு ெவள்ளிச்சங்கலிகைளப் ெபாருத்துகறான். 20 அதற்குக்
ெகாடுக்க வைகயல்லாதவன் உளுத்துப்ேபாகாத மரத்ைதத் ெதரிந்துெகாண்டு,
அைசயாத ஒரு சைலையச் ெசய்யும்படி ந புணனானஒரு தச்சைனத் ேதடுக றான்.
21 நீங்கள் அறயீர்களா? நீங்கள் ேகள்வப்படவல்ைலயா? ஆதமுதல்
உங்களுக்குத் ெதரிவ க்கப்படவல்ைலயா? பூமி அஸ்த பாரப்பட்டதுமுதல்
உணராதருக்க றீர்களா? 22 அவர் பூமி உருண்ைடயன்ேமல் வீற்றருக்க றவர்;
அதன்குடிமக்கள்ெவட்டுக்களிகைளப்ேபாலஇருக்க றார்கள்;அவர்வானங்கைள
ெமல்லிய தைரயாகப் பரப்ப , அைவகைளக் குடியருக்க றதற்கான கூடாரமாக
வ ரிக்க றார். 23 அவர் ப ரபுக்கைள மாையயாக்க , பூமியன் நயாயாத பத கைள
அவாந்தரமாக்குக றார். 24 அவர்கள் தரும்ப நாட்டப்படுவதுமில்ைல,
வைதக்கப்படுவதுமில்ைல; அவர்களுைடய அடிமரம் தரும்ப பூமிய ேல
ேவர்வடுவதுமில்ைல; அவர்கள்ேமல் அவர் ஊதும்ேபாது பட்டுப்ேபாவார்கள்;
ெபருங்காற்று அவர்கைள ஒரு துரும்ைபப்ேபால் அடித்துக்ெகாண்டுேபாகும்.
25 இப்படியருக்க, என்ைன யாருக்கு ஒப்படுவீர்கள்? எனக்கு யாைர
சமமாக்குவீர்கள்? என்று பரிசுத்தர் ெசால்க றார். 26 உங்கள் கண்கைள
ஏெறடுத்துப்பாருங்கள்; அைவகைளச் சருஷ்டித்தவர் யார்? அவர் அைவகளின்
பைடைய ெபரிய கூட்டமாகப் புறப்படச்ெசய்து, அைவகைளெயல்லாம்
ெபயர்ெசால்லிஅைழக்க றவராேம;அவருைடயமகாெபலத்தனாலும்,அவருைடய
மகா வல்லைமயனாலும், அைவகளில் ஒன்றும் குைறயாமலிருக்கறது.
27 யாக்ேகாேப, இஸ்ரேவேல: என் வழி ெயேகாவாவுக்கு மைறவானது
என்றும், என் நயாயம் என் ேதவனிடத்தல் எட்டாமல் ேபாக றது என்றும்
நீ ஏன் ெசால்லேவண்டும்? 28 பூமியன் கைடயாந்தரங்கைளச் சருஷ்டித்த
கர்த்தராக ய அநாத ேதவன் ேசார்ந்துேபாவதுமில்ைல, இைளப்பைடவதுமில்ைல;
இைத நீ அறயாேயா? இைத நீ ேகட்டதல்ைலேயா? அவருைடய புத்த
ஆராய்ந்துமுடியாதது. 29 ேசார்ந்துேபாக றவனுக்கு அவர் ெபலன் ெகாடுத்து,
சத்துவமில்லாதவனுக்குச் சத்துவத்ைதப் ெபருகச்ெசய்க றார். 30 இைளஞர்கள்
இைளப்பைடந்து ேசார்ந்துேபாவார்கள், வாலிபர்களும் இடறவழுவார்கள்.
31 ெயேகாவாவுக்குக் காத்தருக்க றவர்கேளா புதுப்ெபலன் அைடந்து,
கழுகுகைளப்ேபாலச்இறக்ைககைளஅடித்துஎழும்புவார்கள்;அவர்கள்ஓடினாலும்
இைளப்பைடயமாட்டார்கள், நடந்தாலும் ேசார்வைடயமாட்டார்கள்.

அத்த யாயம் 41
இஸ்ரேவலின்மீட்பர்

1 தீவுகேள, எனக்கு முன்பாக மவுனமாயருங்கள்; மக்கள் தங்கள் ெபலைனப்
புத தாக்க க்ெகாண்டு, அருகல் வந்து, பன்பு ேபசட்டும்; நாம் ஒருமிக்க
ந யாயாசனத்த ற்கு முன்பாகச் ேசருேவாம். 2 க ழக்கலிருந்து நீத மாைன*
எழுப்ப , தமது பாதப்படிய ேல வரவைழத்தவர் யார்? ேதசங்கைள அவனுக்கு
ஒப்புக்ெகாடுத்து, அவைன ராஜாக்களுக்கு ஆண்டவனாக்க , அவர்கைள
அவனுைடய பட்டயத்த ற்குத் தூசயும், அவன் வல்லுக்குச் ச தறடிக்கப்பட்ட
ைவக்ேகாலுமாக்க , 3 அவன் அவர்கைளத் துரத்தவும், தன் கால்கள்
நடக்காமலிருந்த பாைதய ேல சமாதானத்ேதாேட நடக்கவும் ெசய்தவர் யார்?
4 அைதச்ெசய்து நைறேவற்ற , ஆதமுதற்ெகாண்டு தைலமுைறகைள
வரவைழக்க றவர் யார்? முந்தனவராயருக்க ற ெயேகாவாவாகய நான்தாேன;
ப ந்தனவர்களுடனும் இருப்பவராக ய நான்தாேன. 5 தீவுகள் அைதக்கண்டு
பயப்படும், பூமியன் கைடயாந்தரங்கள் நடுங்கும்; அவர்கள் ேசர்ந்துவந்து,

* அத்த யாயம் 41:2 41:2 ேகாேரஸ்என்றெபர்ச யாவன்ேதசாத பத , பார்க்க 45:1.
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6 ஒருவருக்கு ஒருவர் ஒத்தாைசெசய்து த டன்ெகாள் என்று சேகாதரனுக்குச்
சேகாதரன் ெசால்க றான். 7 ச த்த ரேவைலக்காரன் ெகால்லைனயும், சுத்தயாேல
ெமல்லிய தகடு தட்டுக றவன் அைடகல்லின்ேமல் அடிக்க றவைனயும்
உற்சாகப்படுத்த , இைசக்க றதற்கான பக்குவெமன்று ெசால்லி, அது
அைசயாதபடிக்கு அவன் ஆணிகளால் அைத இறுக்குகறான். 8 என் தாசனாகய
இஸ்ரேவேல, நான் ெதரிந்துெகாண்ட யாக்ேகாேப, என் ச ேநக தனான
ஆப ரகாமின் சந்தத ேய, 9 நான் பூமியன் கைடயாந்தரங்களிலிருந்து, உன்ைன
எடுத்து, அதன் எல்ைலகளிலிருந்து அைழத்து வந்து: நீ என் ஊழியக்காரன்,
நான் உன்ைனத் ெதரிந்துெகாண்ேடன், நான் உன்ைன ெவறுத்துவ டவல்ைல
என்று ெசான்ேனன். 10 நீ பயப்படாேத, நான் உன்னுடேன இருக்க ேறன்;
தைகயாேத, நான் உன் ேதவன்; நான் உன்ைனப் பலப்படுத்த உனக்குச்
சகாயம்ெசய்ேவன்; என் நீதயன் வலதுகரத்தனால் உன்ைனத் தாங்குேவன்.
11இேதா,உன்ேமல்எரிச்சலாயருக்க றஅைனவரும்ெவட்க கனவீனமைடவார்கள்;
உன்னுடன் வழக்காடுக றவர்கள் நாசமாக ஒன்றுமில்லாமற்ேபாவார்கள்.
12 உன்னுடன் ேபாராடினவர்கைளத் ேதடியும் காணாதருப்பாய்; உன்னுடன்
ேபார்ெசய்த மனிதர்கள் ஒன்றுமில்லாமல் இல்ெபாருளாவார்கள். 13 உன்
ேதவனாயருக்க ற கர்த்தராக ய நான் உன் வலதுைகையப் ப டித்து: பயப்படாேத,
நான் உனக்குத் துைணநற்க ேறன் என்று ெசால்க ேறன். 14 யாக்ேகாபு
என்னும் பூச்ச ேய, இஸ்ரேவலின் சறுகூட்டேம, பயப்படாேத; நான் உனக்குத்
துைணநற்க ேறன் என்று கர்த்தரும் இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தருமாகய உன் மீட்பர்
உைரக்க றார். 15இேதா, ேபாரடிக்க றதற்குநான்உன்ைனப்புததும்கூர்ைமயுமான
பற்களுள்ள இயந்தரமாக்குக ேறன்; நீ மைலகைள மித த்து ெநாறுக்க ,
குன்றுகைளப் பதருக்கு ஒப்பாக்கவடுவாய். 16 அைவகைளத் தூற்றுவாய்,
அப்ெபாழுது காற்று அைவகைளக் ெகாண்டுேபாய், சுழல்காற்று அைவகைளப்
பறக்கடிக்கும்; நீேயா ெயேகாவாவுக்குள்ேள களிகூர்ந்து, இஸ்ரேவலின்
பரிசுத்தருக்குள்ேள ேமன்ைமபாராட்டிக்ெகாண்டிருப்பாய். 17 சறுைமயும்
எளிைமயுமானவர்கள் தண்ணீைரத் ேதடி, அது கைடக்காமல், அவர்கள் நாக்கு
தாகத்தால் வறளும்ேபாது, கர்த்தராக ய நான் அவர்களுக்குச் ெசவெகாடுத்து,
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய நான் அவர்கைளக் ைகவ டாதருப்ேபன். 18 உயர்ந்த
ேமடுகளில் ஆறுகைளயும், பள்ளத்தாக்குகளின் நடுேவ ஊற்றுகைளயும்
தறந்து, வனாந்த ரத்ைதத் தண்ணீருள்ள குளமும், வறண்ட பூமிைய
தண்ணீருள்ள கணறுகளுமாக்க , 19 வனாந்த ரத்த ேல ேகதுருமரங்கைளயும்,
சீத்த ம் மரங்கைளயும், மிருதுச்ெசடிகைளயும், ஒலிவமரங்கைளயும் நட்டு,
அவாந்தரெவளிய ேல ேதவதாருமரங்கைளயும், பாய்மர மரங்கைளயும்,
புன்ைனமரங்கைளயும் வளரச்ெசய்ேவன். 20 ெயேகாவாவுைடய கரம் அைதச்
ெசய்தது என்றும், இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தர் அைதப் பைடத்தார் என்றும்,
அைனவரும் கண்டு உணர்ந்து ச ந்த த்து அறவார்கள். 21 உங்கள் வழக்ைகக்
ெகாண்டுவாருங்கள் என்று ெயேகாவா ெசால்க றார்; உங்கள் பலமான
நயாயங்கைள ெவளிப்படுத்துங்கள் என்று யாக்ேகாபன் ராஜா உைரக்க றார்.
22 அவர்கள் அைவகைளக் ெகாண்டுவந்து, சம்பவ க்கப்ேபாக றைவகைள
நமக்குத் ெதரிவ க்கட்டும்; அைவகளில் முந்த சம்பவ ப்பைவகள் இைவகெளன்று
ெசால்லி, நாம் நம்முைடய மனைத அைவகளின்ேமல் ைவக்கும்படிக்கும்,
ப ந்த சம்பவ ப்பைவகைளயும் நாம் அறயும்படிக்கும் நமக்குத் ெதரிவ க்கட்டும்;
வருங்காரியங்கைள நமக்கு அறவக்கட்டும். 23 பன்வரும் காரியங்கைள
எங்களுக்குத் ெதரிவ யுங்கள்; அப்ெபாழுது நீங்கள் ேதவர்கள் என்று
அற ேவாம்; அல்லது நன்ைமயாவது தீைமயாவது ெசய்யுங்கள்; அப்ெபாழுது
நாங்கள் தைகத்து ஏகமாகக் கூடி அைதப்பார்ப்ேபாம். 24 இேதா, நீங்கள்
சூனியத்தலும் சூனியமாயருக்க றீர்கள்; உங்கள் ெசயல் ெவறுைமயலும்
ெவறுைமயானது; உங்கைளத் ெதரிந்துெகாள்ளுகறவன் அருவருப்பானவன்.
25நான்வடக்ேகயருந்துஒருவைனஎழும்பச்ெசய்ேவன்,அவன்வருவான்;சூரியன்
உதக்கும் தைசயலிருந்து என் நாமத்ைதத் ெதாழுதுெகாள்வான்; அவன் வந்து
அத பத கைளச் ேசற்ைறப்ேபாலவும், குயவன் களிமண்ைண மித ப்பதுேபாலவும்
மித ப்பான். 26 நாம் அைத அறயும்படியாக ஆரம்பத்தல் ெசான்னவன் யார்? நாம்
அவைன யதார்த்தவான் என்று ெசால்லும்படி ஆரம்பகாலத்தல் அறவத்தவன்
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யார்? அறவக்க றவன் ஒருவனும் இல்ைலேய; உைரக்க றவனும் இல்ைலேய;
உங்கள் வார்த்ைதகைளக் ேகட்டிருக்க றவனும் இல்ைலேய. 27 முதல் முதல்,
நாேன, சீேயாைன ேநாக்க : இேதா, அைவகைளப் பார் என்று ெசால்லி,
எருசேலமுக்குச் சுவ ேசஷகர்கைளக் ெகாடுக்க ேறன். 28 நான் பார்த்ேதன்,
அவர்களில் அறவக்க றவன் ஒருவனுமில்ைல; நான் ேகட்கும் காரியத்த ற்கு
மறுெமாழி ெகாடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆேலாசைனக்காரனும் அவர்களில் இல்ைல.
29இேதா,அவர்கள் எல்ேலாரும் மாைய,அவர்கள்ெசயல்கள்வீண்;அவர்களுைடய
சைலகள்காற்றும்ெவறுைமயுந்தாேன.

அத்த யாயம் 42
ெயேகாவாவுைடயஊழியக்காரன்

1 இேதா, நான் ஆதரிக்க ற என் ஊழியக்காரன், நான் ெதரிந்துெகாண்டவரும்,
என் ஆத்துமாவுக்குப் ப ரியமானவரும் இவேர; என் ஆவைய அவர்ேமல்
அமரச்ெசய்ேதன்; அவர் அந்நயமக்களுக்கு நயாயத்ைத ெவளிப்படுத்துவார்.
2 அவர் கூக்குரலிடவுமாட்டார், தம்முைடய சத்தத்ைத உயர்த்தவும் அைத
வீதய ேல ேகட்கச்ெசய்யவுமாட்டார். 3 அவர் ெநரிந்த நாணைல முறக்காமலும்,
மங்கெயரிக ற த ரிைய அைணக்காமலும், நயாயத்ைத உண்ைமயாக
ெவளிப்படுத்துவார். 4 அவர் நயாயத்ைதப் பூமிய ேல நைலப்படுத்தும்வைர
தடுமாறுவதுமில்ைல, பதறுவதுமில்ைல; அவருைடய ேவதத்த ற்குத் தீவுகள்
காத்தருக்கும். 5 வானங்கைளச் சருஷ்டித்து, அைவகைள வ ரித்து, பூமிையயும்,
அத ேல உற்பத்தயாக றைவகைளயும் பரப்பனவரும், அதல் இருக்கற
மக்களுக்குச் சுவாசத்ைதயும், அதல் நடமாடுக றவர்களுக்கு ஆவையயும்
ெகாடுக்க றவருமான கர்த்தராக ய ேதவன் ெசால்க றதாவது: 6 நீர் குருடருைடய
கண்கைளத் தறக்கவும், கட்டுண்டவர்கைளக் காவலிலிருந்தும், இருளில்
இருக்க றவர்கைளச் சைறச்சாைலயலிருந்தும் வடுவக்கவும், 7 கர்த்தராக ய
நான் நீதயன்படி உம்ைம அைழத்து, உம்முைடய ைகையப் ப டித்து, உம்ைமத்
தற்காத்து,உம்ைமமக்களுக்குஉடன்படிக்ைகயாகவும்ேதசங்களுக்குஒளியாகவும்
ைவக்க ேறன். 8 நான் ெயேகாவா, இது என் நாமம்; என் மகைமைய
ேவெறாருவனுக்கும், என் துதைய சைலகளுக்கும் ெகாடுக்கமாட்ேடன்.
9 ஆரம்பகாலத்தல் ெதரிவ க்கப்பட்டைவகள், இேதா, நைறேவறலாயன;
புதயைவகைளயும் நாேன அறவக்க ேறன்; அைவகள் ேதான்றாததற்கு முன்ேன,
அைவகைளஉங்களுக்குச்ெசால்க ேறன்.

ெயேகாவாவுக்குத்துதயன்பாடல்
10 கடலில் பயணம்ெசய்க றவர்கேள, அதலுள்ளைவகேள, தீவுகேள,

அைவகளின் குடிகேள, ெயேகாவாவுக்குப் புதுப்பாட்ைடப் பாடுங்கள்; பூமியன்
கைடயாந்தரத்தலிருந்து அவருைடய துதையப் பாடுங்கள். 11 வனாந்த ரமும்,
அதன் ஊர்களும், ேகதாரியர்கள் குடியருக்க ற க ராமங்களும் உரத்த
சத்தமிடுவதாக; கன்மைலகளிேல குடியருக்க றவர்கள் ெகம்பீரித்து, மைலகளின்
ெகாடுமுடியலிருந்து ஆர்ப்பரிப்பார்களாக. 12 ெயேகாவாவுக்கு மகைமையச்
ெசலுத்த , அவர் துதையத் தீவுகளில் அறவப்பார்களாக. 13 ெயேகாவா
பராக்க ரமசாலிையப்ேபால் புறப்பட்டு, ேபார்வீரைனப்ேபால் ைவராக்கயமைடந்து,
முழங்கக் ெகர்ச்ச த்து, தம்முைடய எத ரிகைள ேமற்ெகாள்ளுவார்.
14 நான் ெவகுகாலம் மவுனமாயருந்ேதன்; சும்மாயருந்து எனக்குள்ேள
அடக்க க்ெகாண்டிருந்ேதன்; இப்ெபாழுது பள்ைள ெபறுகறவைளப்ேபாலச்
சத்தமிட்டு, அவர்கைளப் பாழாக்க வழுங்குேவன். 15 நான் மைலகைளயும்
குன்றுகைளயும் பாழாக்க , அைவகளிலுள்ள தாவரங்கைளெயல்லாம்
வாடச்ெசய்து, ஆறுகைளத் த ட்டுகளாக்க , ஏரிகைள வற்ற ப்ேபாகச்ெசய்ேவன்.
16 குருடர்கைள அவர்கள் அறயாத வழிய ேல நடத்த , அவர்களுக்குத் ெதரியாத
பாைதகளில் அவர்கைள அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து, அவர்களுக்கு முன்பாக
இருைள ெவளிச்சமும், ேகாணைலச் ெசவ்ைவயுமாக்குேவன்; இந்தக்
காரியங்கைள நான் அவர்களுக்குச்ெசய்து, அவர்கைளக் ைகவ டாமலிருப்ேபன்.
17ச த்த ரேவைலயானசைலகைளநம்ப ,வார்ப்ப க்கப்பட்டஉருவங்கைளேநாக்க :
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நீங்கள் எங்கள் ெதய்வங்கள் என்று ெசால்க றவர்கள் பன்னைடந்து மிகவும்
ெவட்கப்படுவார்கள்.

குருடும்ெசவடுமானஇஸ்ரேவல்
18 ெசவ டர்கேள, ேகளுங்கள்; குருடர்கேள, நீங்கள் காணும்படி

ேநாக்க ப்பாருங்கள். 19 என் தாசைனயல்லாமல் குருடன் யார்? நான்
அனுப்பய தூதைனயல்லாமல் ெசவ டன் யார்? உத்தமைனயல்லாமல்
குருடன் யார்? ெயேகாவாவுைடய ஊழியக்காரைனயல்லாமல் குருடன்
யார்? 20 நீ அேநக காரியங்கைளக் கண்டும் கவனிக்காமல் இருக்க றாய்;
அவனுக்குச் ெசவகைளத் தறந்தாலும் ேகளாேதேபாக றான். 21 ெயேகாவா
தமது நீதயனிமித்தம் அவன்ேமல் ப ரியம் ைவத்தருந்தார்; அவர் ேவதத்ைத
முக்கயப்படுத்த அைத மகைமயுள்ளதாக்குவார். 22 இந்த மக்கேளா
ெகாள்ைளய டப்பட்டும்,சூைறயாடப்பட்டும்இருக்க றார்கள்;அவர்கள்அைனவரும்
ெகப களிேல அகப்பட்டு, காவலைறகளிேல அைடக்கப்பட்டிருக்க றார்கள்;
தப்புவ ப்பார் இல்லாமல் ெகாள்ைளயாக , வ ட்டுவடு என்பார் இல்லாமல்
சூைறயாவார்கள். 23 உங்களில் இதற்குச் ெசவெகாடுத்துப் பன்வருகறைதக்
கவனித்துக் ேகட்க றவன் யார்? 24 யாக்ேகாைபச் சூைறய ட்டு இஸ்ரேவைலக்
ெகாள்ைளக்காரருக்கு ஒப்புக்ெகாடுக்க றவர் யார்? அவர்கள் பாவம்ெசய்து
வ ேராத த்த ெயேகாவா அல்லேவா? அவருைடய வழிகளில் நடக்க
மனதாய ராமலும், அவருைடய ேவதத்த ற்குச் ெசவெகாடாமலும் ேபானார்கேள.
25 இவர்கள்ேமல் அவர் தமது ேகாபத்தன் உக்க ரத்ைதயும், ேபாரின்
வலிைமையயும் வரச்ெசய்து, அவர்கைளச்சூழ அக்கனிஜூவாைலகைளக்
ெகாளுத்தயருந்தும் உணராதருந்தார்கள்; அது அவர்கைள எரித்தும், அைத
மனத ேலைவக்காேதேபானார்கள்.

அத்த யாயம் 43
இஸ்ரேவலின்ஒேரஇரட்சகர்

1 இப்ேபாதும் யாக்ேகாேப, உன்ைனச் சருஷ்டித்தவரும், இஸ்ரேவேல,
உன்ைன உருவாக்கனவருமாகய ெயேகாவா ெசால்க றதாவது: பயப்படாேத;
உன்ைன மீட்டுக்ெகாண்ேடன்; உன்ைனப் ெபயர்ெசால்லி அைழத்ேதன்; நீ
என்னுைடயவன். 2 நீ தண்ணீர்கைளக் கடக்கும்ேபாது நான் உன்ேனாடு
இருப்ேபன்; நீ ஆறுகைளக் கடக்கும்ேபாது அைவகள் உன்ேமல் புரளுவதல்ைல;
நீ ெநருப்பல் நடக்கும்ேபாது ேவகாதருப்பாய்; ெநருப்புத்தழல் உன்ைன
சுட்ெடரிக்காது. 3 நான் இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தரும், உன் இரட்சகருமாயருக்க ற
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா; உன்ைன மீட்கும்ெபாருளாக எக ப்ைதயும்,
உனக்கு ஈடாக எத்த ேயாப்ப யாைவயும் ேசபாைவயும் ெகாடுத்ேதன். 4 நீ என்
பார்ைவக்கு அருைமயானபடியனால் கனம்ெபற்றாய்; நானும் உன்ைனச்
ச ேநக த்ேதன், ஆதலால் உனக்குப் பதலாக மனிதர்கைளயும், உன் ஜீவனுக்கு
ஈடாக மக்கைளயும் ெகாடுப்ேபன். 5 பயப்படாேத, நான் உன்னுடன் இருக்க ேறன்;
நான் உன் சந்ததையக் க ழக்கலிருந்து வரச்ெசய்து, உன்ைன ேமற்கலுமிருந்து
கூட்டிச்ேசர்ப்ேபன். 6 நான் வடக்ைக ேநாக்க : ெகாடு என்றும், ெதற்ைக ேநாக்க :
ைவத்த ராேத என்றும் ெசால்லி, தூரத்தலிருந்து என் மகன்கைளயும், பூமியன்
கைடயாந்தரத்தலிருந்து என் மகள்கைளயும், 7 நான் என் மகைமக்ெகன்று
சருஷ்டித்து உருவாக்க ப் பைடத்து, என் ெபயர் சூட்டப்பட்ட அைனவைரயும்
ெகாண்டுவா என்ேபன். 8 கண்களிருந்தும் குருடர்களாயருக்க ற மக்கைளயும்,
காதுகளிருந்தும் ெசவ டர்களாயருக்க றவர்கைளயும் புறப்பட்டு வரச்ெசய்யுங்கள்.
9 சகல ேதசங்களும் ஏகமாகச் ேசர்ந்துெகாண்டு, சகல மக்களும் கூடிவரட்டும்;
இைத அறவத்து, முந்த சம்பவ ப்பைவகைள நமக்குத் ெதரிவ க்க றவன் யார்?
ேகட்டு உண்ைமெயன்று ெசால்லக்கூடும்படிக்கு, அவர்கள் தங்கள் சாட்ச கைளக்
ெகாண்டுவந்து ேநர்ைமயானவர்களாக வளங்கட்டும். 10 நாேன அவெரன்று
நீங்கள் உணர்ந்து என்ைன அறந்து வசுவாச க்கும்படிக்கு, நீங்களும் நான்
ெதரிந்துெகாண்டஎன்ஊழியக்காரனும்எனக்குச் சாட்ச களாயருக்க றீர்கள்என்று
ெயேகாவா ெசால்க றார்; எனக்குமுன் ஏற்பட்ட ேதவன் இல்ைல; எனக்குப்பன்
இருப்பதும் இல்ைல. 11 நான், நாேன ெயேகாவா; என்ைனயல்லாமல் இரட்சகர்
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இல்ைல. 12நாேனஅறவத்து,இரட்ச த்து,வளங்கச்ெசய்ேதன்;உங்களில்இப்படிச்
ெசய்யத்தக்கஅந்நயேதவன்இல்ைல;நாேனேதவன்என்பதற்குநீங்கள்எனக்குச்
சாட்ச கள் என்று ெயேகாவா ெசால்க றார். 13 நாள் உண்டாகாததற்குமுன்னும்
நாேன இருக்க ேறன்; என் ைகக்குத் தப்புவ க்கத்தக்கவன் இல்ைல; நான்
ெசய்க றைதத்தடுப்பவன்யார்?

ேதவனுைடயஇரக்கமும்இஸ்ரேவலின்உண்ைமயற்றநைல
14 நான் உங்களுக்காக அரண்கெளல்லாம் இடிந்துவழவும், கல்ேதயர்கள்

படகுகளிலிருந்து அலறவும் ெசய்யத்தக்கவர்கைளப் பாப ேலானுக்கு
அனுப்ப ேனெனன்று,உங்கள்மீட்பரும்இஸ்ரேவலின்பரிசுத்தருமாகயெயேகாவா
ெசால்க றார். 15 நாேன உங்கள் பரிசுத்தராக ய ெயேகாவாவும், இஸ்ரேவலின்
சருஷ்டிகரும், உங்கள் ராஜாவுமானவர். 16 கடலிேல வழிையயும் த ரளான
தண்ணீர்களிேல பாைதையயும் உண்டாக்க , 17இரதங்கைளயும் குதைரகைளயும்
பைடகைளயும் பராக்க ரமசாலிகைளயும் புறப்படச்ெசய்து, அைவகள்
எழுந்த ராதபடிக்கு ஒருமித்து வழுந்துக டக்கவும், ஒரு த ரி அைணகறதுேபால்
அைவகள் அைணந்துேபாகவும்ெசய்க ற ெயேகாவா ெசால்க றதாவது:
18 முந்தனைவகைள நைனக்கேவண்டாம்; முந்தனமானைவகைளச்
ச ந்த க்கேவண்டாம். 19 இேதா, நான் புதய காரியத்ைதச் ெசய்க ேறன்;
இப்ெபாழுேதஅது ேதான்றும்; நீங்கள்அைதஅறயீர்களா? நான்வனாந்த ரத்த ேல
வழிையயும், அவாந்தரெவளிய ேல ஆறுகைளயும் உண்டாக்குேவன்.
20 நான் ெதரிந்துெகாண்ட என் மக்களின் தாகத்த ற்கு வனாந்த ரத்த ேல
தண்ணீர்கைளயும் அவாந்தரெவளிய ேல ஆறுகைளயும் உண்டாக்குவதனால்,
காட்டுமிருகங்களும், வலுசர்ப்பங்களும், ஆந்ைதக் குஞ்சுகளும் என்ைனக்
கனப்படுத்தும். 21 இந்த மக்கைள எனக்ெகன்று ஏற்படுத்த ேனன்; இவர்கள் என்
துதையச் ெசால்லிவருவார்கள். 22 ஆனாலும் யாக்ேகாேப, நீ என்ைன ேநாக்க க்
கூப்ப டவல்ைல; இஸ்ரேவேல, நீ என்ைனக்குறத்து மனம்சலித்துப்ேபானாய்.
23 உன் ஆடுகைளத் தகனபலிகளாக நீ எனக்குச் ெசலுத்தவல்ைல; உன்
பலிகளாேல நீ என்ைனக் கனப்படுத்தவுமில்ைல; காணிக்ைககைளச்
ெசலுத்தும்படி நான் உன்ைனச் சங்கடப்படுத்தாமலும், தூபங்காட்டும்படி
உன்ைன வருத்தப்படுத்தாமலும் இருந்ேதன். 24 நீ எனக்குப் பணங்களால்
சுகந்தப்பட்ைடையக் ெகாள்ளாமலும், உன் பலிகளின் ெகாழுப்பனால் என்ைனத்
தருப்தயாக்காமலும், உன் பாவங்களினால் என்ைனச் சங்கடப்படுத்த , உன்
அக்க ரமங்களினால் என்ைன வருத்தப்படுத்தனாய். 25 நான், நாேன உன்
மீறுதல்கைள என் நமித்தமாகேவ குைலத்துப்ேபாடுக ேறன்; உன் பாவங்கைள
நைனக்காமலும் இருப்ேபன். 26 நாம் ஒருவேராெடாருவர் வழக்காடும்படி எனக்கு
நைனப்பூட்டு; நீ நீத மானாக வளங்கும்படி உன் காரியத்ைதச் ெசால். 27 உன்
ஆததகப்பன்* பாவம்ெசய்தான்; உனக்கு முன்னின்று ேபசுக றவர்களும் எனக்கு
வ ேராதமாகத் துேராகம்ெசய்தார்கள். 28 ஆைகயால், நான் பரிசுத்த ஸ்தலத்தன்
தைலவர்கைளப் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்க , யாக்ேகாைபச் சாபத்த ற்கும்,
இஸ்ரேவைலந ந்தைனக்கும்ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்.

அத்த யாயம் 44
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டஇஸ்ரேவல்

1 இப்ேபாதும், என் தாசனாகய யாக்ேகாேப, நான் ெதரிந்துெகாண்ட
இஸ்ரேவேல, ேகள். 2 உன்ைன உண்டாக்கனவரும், தாயன் கர்ப்பத்தல்
உன்ைன உருவாக்கனவரும், உனக்குத் துைண ெசய்கறவருமாகய ெயேகாவா
ெசால்க றதாவது: என் தாசனாகய யாக்ேகாேப, நான் ெதரிந்துெகாண்ட
ெயஷ ரேன*, பயப்படாேத. 3 தாகமுள்ளவன்ேமல் தண்ணீைரயும், வறண்ட
நலத்தன்ேமல் ஆறுகைளயும் ஊற்றுேவன்; உன் சந்ததயன்ேமல் என்
ஆவையயும், உன் சந்தானத்தன்ேமல் என் ஆசீர்வாதத்ைதயும் ஊற்றுேவன்.
4 அதனால் அவர்கள் புல்லின் நடுேவ நீர்க்கால்களின் ஓரத்தலுள்ள
அலரிச்ெசடிகைளப்ேபால வளருவார்கள். 5ஒருவன், நான் ெயேகாவாவுைடயவன்

* அத்த யாயம் 43:27 பார்க்கஉபாகமம் 6:5,ஓசயாயாக்ேகாபு, * அத்த யாயம் 44:2 44:2 எருசேலேம
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என்பான்; ஒருவன், யாக்ேகாபன் ெபயைர சூட்டிக்ெகாள்வான்; ஒருவன், தான்
ெயேகாவாவுைடயவன் என்று ைகெயழுத்துப்ேபாட்டு, இஸ்ரேவலின் ெபயைரச்
சூட்டிக்ெகாள்வான்.

ெயேகாவாைவத்தவ ர ேவெறாருவரும்இல்ைல
6 நான் முந்தனவரும், நான் ப ந்தனவருந்தாேன; என்ைனத்தவ ர ேதவன்

இல்ைலெயன்று, இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய கர்த்தரும், ேசைனகளின்
கர்த்தராக ய அவனுைடய மீட்பரும் ெசால்க றார். 7 ஆரம்பகாலத்து
மக்கைள நான் ஸ்தாப த்தது முதற்ெகாண்டு, என்ைனப்ேபால எைதயாகலும்
வரவைழத்து, இன்னின்னெதன்று முன்னறவத்து, எனக்கு முன்ேன வரிைசயாக
நறுத்தத்தக்கவன் யார்? ந கழ்காரியங்கைளயும் வருங்காரியங்கைளயும்
தங்களுக்கு அவர்கள் அறவக்கட்டும். 8 நீங்கள் கலங்காமலும் பயப்படாமலும்
இருங்கள்; அக்காலமுதற்ெகாண்டு நான் அைத உனக்கு வளங்கச்ெசய்ததும்
முன்னறவத்ததும்இல்ைலேயா? இதற்கு நீங்கேள என் சாட்ச கள்; என்ைனத்தவ ர
ேதவனுண்ேடா? ேவெறாரு கன்மைலயும்† இல்ைலேய; ஒருவைனயும்
அற ேயன். 9 வக்க ரகங்கைள உருவாக்குகற அைனவரும் வீணர்கள்;
அவர்களால் வரும்பப்பட்டைவகள் ஒன்றுக்கும் உதவாது; அைவகள் ஒன்றும்
காணாமலும்ஒன்றும்அறயாமலும்இருக்கறெதன்றுதங்களுக்குெவட்கமுண்டாக
அைவகளுக்குத் தாங்கேள சாட்ச களாயருக்க றார்கள். 10 ஒன்றுக்கும் உதவாத
ெதய்வத்ைதஉருவாக்க , சைலையவார்ப்ப க்க றவன் எப்படிப்பட்டவன்? 11இேதா,
அவனுைடய கூட்டாளிகெளல்ேலாரும் ெவட்கமைடவார்கள்; ெதாழிலாளிகள்
நரஜீவன்கள்தாேன;அவர்கள்எல்ேலாரும்கூடிவந்துநற்கட்டும்;அவர்கள்ஏகமாகத்
தைகத்து ெவட்கப்படுவார்கள். 12 ெகால்லன் இரும்ைபக் குறட்டால் இடுக்க ,
உைலய ேல காயைவத்து, சுத்த களால் அைத உருவாக்க , தன் புயபலத்தனால்
அைதப்பண்படுத்துகறான்;பட்டினியாயருந்துெபலனற்றுப்ேபாக றான்;தண்ணீர்
குடிக்காமல் கைளத்துப்ேபாக றான். 13 தச்சன் நூல்ப டித்து, மட்டப்பலைகயால்
மரத்த ற்குக் குற ேபாட்டு, உளிகளினால் உருப்படுத்த , கவராயத்தனால் அைத
வகுத்து, மனித சாயலாக மனிதரூபத்தன்படி உருவமாக்குகறான்; அைதக்
ேகாவலிேலநாட்டிைவக்க றான். 14அவன்தனக்குக்ேகதுருக்கைளெவட்டுகறான்;
ஒரு மருத மரத்ைதயாவது ஒரு கர்வாலிமரத்ைதயாவது, ெதரிந்துெகாண்டு,
காட்டுமரங்களிேல ெபலத்த மரத்ைதத் தன் காரியத்துக்காக வளர்க்க றான்;
அல்லதுஅேசாக மரத்ைத நடுக றான், மைழஅைதவளரச்ெசய்யும். 15மனிதனுக்கு
அைவகள்அடுப்புக்காகும்ேபாது, அவன்அைவகளில் எடுத்துக் குளிர்காய்க றான்;
ெநருப்ைபமூட்டிஅப்பமும்சுடுகறான்;அதனால்ஒருெதய்வத்ைதயும்உண்டாக்க ,
அைதப் பணிந்துெகாள்ளுகறான்; ஒரு சைலையயும் அதனால் ெசய்து, அைத
வணங்குகறான். 16அதல் ஒருதுண்ைடஅடுப்பல் எரிக்க றான்; ஒருதுண்டினால்
இைறச்சையச் சைமத்து சாப்ப ட்டு, ெபாரியைலப் ெபாரித்து தருப்தயாக ,
குளிருங்காய்ந்து: ஆஆ, அனலாேனன்; ெநருப்ைபக் கண்ேடன் என்று ெசால்லி;
17அதல் மீதயான துண்ைடத் தனக்கு வக்க ரகெதய்வமாகச் ெசய்து, அதற்குமுன்
வழுந்து, அைத வணங்க : நீ என் ெதய்வம், என்ைன காப்பாற்றேவண்டும் என்று
அைத ேநாக்க மன்றாடுக றான். 18 அறயாமலும் உணராமலும் இருக்கறார்கள்;
காணாதபடிக்கு அவர்கள் கண்களும், உணராதபடிக்கு அவர்கள் இருதயமும்
அைடக்கப்பட்டிருக்க றது. 19 அதல் பாதைய அடுப்பல் எரித்ேதன்; அதன்
தழலின்ேமல் அப்பத்ைதயும் சுட்டு, இைறச்சையயும் ெபாரித்து சாப்ப ட்ேடன்;
அதல் மீதயான துண்ைட நான் அருவருப்பான வக்க ரகமாக்கலாமா? ஒரு
மரக்கட்ைடைய வணங்கலாமா என்று ெசால்ல, தன் மனதல் அவனுக்குத்
ேதான்றவல்ைல; அம்மாத்த ரம் அறவும் ெசாரைணயும் இல்ைல. 20 அவன்
சாம்பைல ேமய்க றான்; ஏமாற்றப்பட்ட மனம் அவைன ேமாசப்படுத்தனது; அவன்
தன் ஆத்துமாைவத் தப்புவக்காமலும்: என் வலது ைகய ேல தவறு அல்லேவா
இருக்க றெதன்று ெசால்லாமலும் இருக்கறான். 21 யாக்ேகாேப, இஸ்ரேவேல,
இைவகைள நைன; நீ என் ஊழியக்காரன்; நான் உன்ைன உருவாக்க ேனன்; நீ
என் ஊழியக்காரன்; இஸ்ரேவேல, நீ என்னால் மறக்கப்படுவதல்ைல. 22 உன்
மீறுதல்கைள ேமகத்ைதப்ேபாலவும், உன்பாவங்கைளக் கார்ேமகத்ைதப்ேபாலவும்

† அத்த யாயம் 44:8 44:8வல்லைமயுள்ளேதவன், பார்க்க சங்கீதம் 18:2,மத்ேதயு 16:8.
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அகற்றவ ட்ேடன்; என்னிடத்தல் தரும்பு; உன்ைன நான் மீட்டுக்ெகாண்ேடன்.
23 வானங்கேள, களித்துப் பாடுங்கள்; ெயேகாவா இைதச் ெசய்தார்; பூமியன்
தாழ்வ டங்கேள, ஆர்ப்பரியுங்கள்; மைலகேள, காடுகேள, காட்டிலுள்ள
சகல மரங்கேள, ெகம்பீரமாக முழங்குங்கள்; ெயேகாவா யாக்ேகாைபமீட்டு,
இஸ்ரேவலிேலமகைமப்படுக றார்.

எருசேலம்குடிேயற்றப்படும்
24 உன் மீட்பரும், தாயன் கர்ப்பத்தல் உன்ைன உருவாக்கனவருமான

ெயேகாவா ெசால்க றதாவது: நாேன எல்லாவற்ைறயும் ெசய்க ற ெயேகாவா;
நான் ஒருவராய் வானங்கைள வ ரித்து, நாேன பூமிையப் பரப்பனவர். 25 நான்
கட்டுக்கைதக்காரரின் வார்த்ைதகைளப் ெபாய்யாக்க , குறெசால்க றவர்கைள
ந ர்மூடராக்க , ஞானிகைள ெவட்கப்படுத்த , அவர்கள் அறைவப் ைபத்தயமாகச்
ெசய்க றவர். 26 நான் என் ஊழியக்காரரின் வார்த்ைதைய நைலப்படுத்த ,
என் ப ரத ந த களின் ஆேலாசைனைய நைறேவற்ற : குடிேயறுவாய் என்று
எருசேலமுக்கும், கட்டப்படுவீர்கள் என்று யூதாவன் பட்டணங்களுக்கும் ெசால்லி,
அைவகளின் பாழான இடங்கைள எடுப்ப ப்பவர். 27 நான் ஆழத்ைத ேநாக்க :
வற்ற ப்ேபா என்றும், உன் நத கைள ெவட்டாந்தைரயாக்குேவன் என்றும்
ெசால்க றவர். 28 ேகாேரைசக் குற த்து: அவன் என் ேமய்ப்பன்; அவன் எருசேலைம
ேநாக்க : நீ கட்டப்படு என்றும்; ேதவாலயத்ைத ேநாக்க : நீ அஸ்தபாரப்படு
என்று ெசால்லி, எனக்குப் ப ரியமானைதெயல்லாம் நைறேவற்றுவான் என்று
ெசால்க றவர் நான்.

அத்த யாயம் 45
1ெயேகாவாவாகயநான்அப ேஷகம்ெசய்தேகாேரசுக்குமுன்பாகேதசங்கைளக்

கீழ்ப்படுத்த , ராஜாக்களின் இைடக்கட்டுகைள அவழ்க்கும்படிக்கும், அவனுக்கு
முன்பாக வாசல்கள் பூட்டப்படாதருக்க, கதவுகைளத் தறந்து ைவக்கும்படிக்கும்,
அவைனப் பார்த்து, அவன் வலதுைகையப் ப டித்துக்ெகாண்டு, அவனுக்குச்
ெசால்க றதாவது: 2 நான் உனக்கு முன்ேன ேபாய், ேகாணலானைவகைளச்
ெசவ்ைவயாக்குேவன். 3 உன்ைனப் ெபயர்ெசால்லி அைழக்க ற இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவா நாேன என்று நீ அறயும்படிக்கு, 4 ெவண்கலக்
கதவுகைள உைடத்து, இரும்புத் தாழ்ப்பாள்கைள முறத்து, இரகசய இடங்களில்
இருக்க ற ெபாக்கஷங்கைளயும், மைறவ டத்தல் இருக்கற புைதயல்கைளயும்
உனக்குக் ெகாடுப்ேபன்; நான் என் தாசனாகய யாக்ேகாபனிமித்தமும், நான்
ெதரிந்துெகாண்ட இஸ்ரேவலினிமித்தமும், நான் உன்ைனப் ெபயர்ெசால்லி
அைழத்து, நீ என்ைன அறயாதருந்தும், உனக்கு ெபயர் சூட்டிேனன். 5 நாேன
ெயேகாவா, ேவெறாருவர் இல்ைல; என்ைனத்தவ ர ேதவன் இல்ைல.
6 என்ைனத்தவ ர ஒருவரும் இல்ைலெயன்று சூரியன் உதக்க ற தைசயலும்,
அது மைறகறக ற தைசயலும் அறயப்படும்படிக்கு நீ என்ைன அறயாதருந்தும்,
நான் உனக்கு இைடக்கட்டு கட்டிேனன்; நாேன ெயேகாவா, ேவெறாருவர்
இல்ைல. 7 ஒளிையப் பைடத்து, இருைளயும் உண்டாக்க ேனன், சமாதானத்ைதப்
பைடத்து தீங்ைகயும் உண்டாக்குகறவர் நாேன; ெயேகாவாவாகய நாேன
இைவகைளெயல்லாம் ெசய்க றவர். 8 வானங்கேள, ேமலிருந்து ெபாழியுங்கள்;
ஆகாயமண்டலங்கள் நீதையப் ெபாழிவதாக; பூமி த றந்து, இரட்ச ப்பன்
கனிையத்தந்து, நீதயுங்கூட வைளவதாக; கர்த்தராக ய நான் இைவகைள
உண்டாக்குக ேறன். 9மண்ணால் ெசய்யப்பட்டைவகைளப்ேபான்ற ஓடாயருந்தும்,
தன்ைன உருவாக்கனவேராேட வழக்காடுக றவனுக்கு ஐேயா, களிமண் தன்ைன
உருவாக்கனவைன ேநாக்க : என்ன ெசய்க றாெயன்று ெசால்லமுடியுேமா?
உன்னால் உருவாக்கப்பட்டைவ: அவருக்குக் ைககள் இல்ைலெயன்று
ெசால்லலாேமா? 10 தகப்பைன ேநாக்க : ஏன் பறக்கச்ெசய்தாய் என்றும், தாைய
ேநாக்க : ஏன்ெபற்ெறடுத்தாய் என்றும்ெசால்க றவனுக்குஐேயா, 11இஸ்ரேவலின்
பரிசுத்தரும் அவைன உருவாக்கனவருமாகய ெயேகாவா ெசால்க றதாவது:
வருங்காரியங்கைள என்னிடத்தல் ேகளுங்கள்; என் பள்ைளகைளக்குறத்தும்,
என் கரங்களின் க ரிையகைளக்குறத்தும் எனக்குக் கட்டைளயடுங்கள். 12 நான்
பூமிைய உண்டாக்க , நாேன அதன்ேமல் இருக்கற மனிதைனப் பைடத்ேதன்;
என் கரங்கள் வானங்கைள வ ரித்தன; அைவகளின் சர்வேசைனையயும்
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நான் கட்டைளய ட்ேடன். 13 நான் நீதயன்படி அவைன எழுப்ப ேனன்; அவன்
வழிகைளெயல்லாம் ெசவ்ைவப்படுத்துேவன்; அவன் என் நகரத்ைதக் கட்டி,
சைறப்பட்டுப்ேபானஎன்னுைடயவர்கைளவைலயல்லாமலும்லஞ்சமில்லாமலும்
வடுதைலயாக்குவான் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்க றார்.
14 எக ப்தன் வருமானமும், எத்த ேயாப்ப யாவன் வர்த்தகலாபமும், உயரமான
ஆட்களாகய சேபயரின் வயாபார லாபமும், உன்னிடத்த ற்குத் தாண்டிவந்து,
உன்னுைடயதாகும்;அவர்கள்உன்பன்ேனெசன்று,வலங்க டப்பட்டு நடந்துவந்து:
உன்னுடேன மாத்த ரம் ேதவன் இருக்கறார் என்றும், அவைரயல்லாமல்
ேவேற ேதவன் இல்ைலெயன்றும் ெசால்லி, உன்ைனப் பணிந்துெகாண்டு,
உன்ைன ேநாக்க வண்ணப்பம் ெசய்வார்கள் என்று ெயேகாவா ெசால்க றார்.
15 இஸ்ரேவலின் ேதவனும் இரட்சகருமாகய நீர் உண்ைமயாகேவ உம்ைம
மைறத்துக்ெகாண்டிருக்க ற ேதவனாயருக்க றீர். 16 சைலகைள உண்டாக்குகற
அைனவரும் ெவட்கப்பட்டு அவமானமைடந்து, ஏகமாகக் கலங்க ப்ேபாவார்கள்.
17 இஸ்ரேவேலா, ெயேகாவாவாேல நைலயான காப்பாற்றுதலினால்
காப்பாற்றப்படுவான்; நீங்கள் என்ெறன்ைறக்குமுள்ள சதாகாலங்களிலும்
ெவட்கப்படாமலும் கலங்காமலும் இருப்பீர்கள். 18 வானங்கைளப் பைடத்து
பூமிையயும்ெவறுைமயாகஇருக்கும்படிப்பைடக்காமல்அைதக்குடியருப்புக்காகச்
ெசய்து பைடத்து, அைத நைலநறுத்தன ேதவனாகய ெயேகாவா
ெசால்க றதாவது: நாேன ெயேகாவா, ேவெறாருவர் இல்ைல. 19 நான்
அந்தரங்கத்தலும், பூமியன் அந்தகாரமான இடத்தலும் ேபசனதல்ைல; வீணாக
என்ைனத் ேதடுங்கெளன்று நான் யாக்ேகாபன் சந்தத க்குச் ெசான்னதுமில்ைல;
நான் நீதையப் ேபச , யதார்த்தமானைவகைள அறவக்க ற ெயேகாவா.
20ேதசங்களினின்றுதப்பனவர்கேள,கூட்டங்கூடிவாருங்கள்; ஏகமாகச் ேசருங்கள்;
தங்கள் மரத்தாலான சைலையச் சுமந்து, காப்பாற்றமாட்டாத ெதய்வத்ைதத்
ெதாழுதுெகாள்ளுகறவர்கள் அறவல்லாதவர்கள். 21 நீங்கள் ெதரிவ க்கும்படி
ேசர்ந்து, ஏகமாக ேயாசைனெசய்யுங்கள்; இைத ஆரம்பகாலமுதற்ெகாண்டு
வளங்கச்ெசய்து, அந்நாள் துவங்க இைத அறவத்தவர் யார்? கர்த்தராக ய
நான் அல்லேவா? நீத பரரும் இரட்சகருமாகய என்ைனயல்லாமல் ேவேற
ேதவன் இல்ைல; என்ைனத்தவ ர ேவெறாருவரும் இல்ைல. 22 பூமியன்
எல்ைலெயங்குமுள்ளவர்கேள, என்ைன ேநாக்க ப்பாருங்கள்; அப்ெபாழுது
காப்பாற்றப்படுவீர்கள்; நாேன ேதவன், ேவெறாருவரும் இல்ைல. 23 முழங்கால்
யாவும் எனக்குமுன்பாகமுடங்கும், நாவுயாவும் என்ைனமுன்னிட்டுஆைணயடும்
என்று நான் என்ைனக்ெகாண்ேட வாக்குக் ெகாடுத்தருக்க ேறன்; இந்த நீதயான
வார்த்ைத என் வாயலிருந்து புறப்பட்டது; இது மாறுவது இல்ைலெயன்கறார்.
24 ெயேகாவாவ டத்தல் மாத்த ரம் நீதயும் வல்லைமயுமுண்ெடன்று அவனவன்
ெசால்லி அவரிடத்தல் வந்து ேசருவான்; அவருக்கு வ ேராதமாக எரிச்சல்
ெகாண்டிருக்க ற அைனவரும் ெவட்கப்படுவார்கள். 25 இஸ்ரேவலின்
சந்ததயாகய அைனவரும் ெயேகாவாவுக்குள் நீத மான்களாக்கப்பட்டு
ேமன்ைமபாராட்டுவார்கள்.

அத்த யாயம் 46
பாப ேலானின்ெதய்வங்கள்

1 ேபல்* பணியும், ேநேபா குனியும், அைவகளின் சைலகள் காட்டு
மிருகங்களுக்கும் நாட்டு மிருகங்களுக்கும் சுைமயாகும்; நீங்கள் சுமந்த
சுைமகள், இைளத்துப்ேபான மிருகங்களுக்குப் பாரமாயருக்கும். 2 அைவகள்
ஏகமாகக் குனிந்து பணியும்; சுைமகைள அைவகள் தப்புவக்கமாட்டாது;
அைவகள் தாேம சைறப்பட்டுப்ேபாகும். 3 யாக்ேகாபன் சந்ததயாேர
இஸ்ரேவல் சந்ததயல் மீதயாகய சகல மக்கேள, எனக்குச் ெசவெகாடுங்கள்;
தாயன் வயற்றல் ேதான்றனதுமுதல் உங்கைள ஏந்த , தாயன் கர்ப்பத்தல்
உற்பத்தயானதுமுதல் உங்கைளத் தாங்க ேனன். 4உங்கள்முத ர்வயதுவைரக்கும்
நான் அப்படிச் ெசய்ேவன்; நைரவயதுவைர நான் உங்கைளத் தாங்குேவன்;

* அத்த யாயம் 46:1 46:1 ேபல் எக ப்தன் முக்கய ெதய்வம், இதற்கு மர்டுக் என்ற ெபயரும் உண்டு. ேநேபா
ெதய்வம்மர்டுக்கன்மகனாக கருதப்பட்டது.
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நான் அப்படிச் ெசய்துவந்ேதன்; இனிேமலும் நான் ஏந்துேவன், நான்
சுமப்ேபன், தப்புவ ப்ேபன். 5 யாருக்கு என்ைனச் சாயலும் சமமுமாக்க ,
யாருக்கு நான் ஒப்பாகும்படி என்ைன ஒப்படுவீர்கள்? 6 ைபயலிருக்கற
ெபான்ைனக்ெகாட்டி, ெவள்ளிையத் தராச ல் நறுத்து, ெகால்லனுடேன கூலி
ெபாருத்த க்ெகாள்க றார்கள்; அவன் ஒரு ெதய்வத்ைத உண்டாக்குகறான்;
அைத வணங்கப் பணிந்துெகாள்ளுகறார்கள். 7 அைதத் ேதாளின்ேமல்
எடுத்து, அைதச் சுமந்து, அைத அதன் இடத்த ேல ைவக்கறார்கள்; அங்ேக அது
நற்கும்; தன் இடத்ைதவ ட்டு அைசயாது; ஒருவன் அைத ேநாக்க க் கூப்ப ட்டால்,
அது மறுஉத்த ரவு ெகாடுக்க றதுமில்ைல, அவன் இக்கட்ைட நீக்க அவைன
காப்பாற்றயதுமில்ைல. 8 இைத நைனத்து ஆண்களாயருங்கள்; பாதகர்கேள,
இைத மனதல் ைவயுங்கள். 9 முன்பு ஆரம்பகாலத்தல் நடந்தைவகைள
நைனயுங்கள்; நாேன ேதவன், ேவெறாருவரும் இல்ைல; நாேன ேதவன்,
எனக்குச் சமானமில்ைல. 10 முடிவலுள்ளைவகைள ஆத முதற்ெகாண்டும்,
இன்னும்ெசய்யப்படாதைவகைளப்ஆரம்பகாலமுதற்ெகாண்டும்அறவக்க ேறன்;
என் ஆேலாசைன நைலநற்கும், எனக்குச் ச த்தமானைவகைளெயல்லாம்
ெசய்ேவன் என்று ெசால்லி, 11 ேவகமாக பறக்க ற ஒரு பறைவையக்
க ழக்கலிருந்தும், என் ஆேலாசைனைய நைறேவற்றும் மனிதைன
தூரேதசத்தலிருந்தும் வரவைழக்க றவராயருக்க ேறன்; அைதச் ெசான்ேனன்,
அைத நைறேவற்றுேவன்; அைதத் த ட்டம்ெசய்ேதன், அைதச் ெசய்துமுடிப்ேபன்.
12 கடின இருதயமுள்ளவர்கேள, நீத க்குத் தூரமானவர்கேள, எனக்குச்
ெசவெகாடுங்கள். 13 என் நீதையச் சமீப க்கச்ெசய்க ேறன், அது
தூரமாயருப்பதல்ைல; என் இரட்ச ப்புத் தாமத ப்பதுமில்ைல; நான் சீேயானில்
இரட்ச ப்ைபயும்,இஸ்ரேவலுக்குஎன்மகைமையயும்ெகாடுப்ேபன்.

அத்த யாயம் 47
பாப ேலானின்வீழ்ச்ச

1பாப ேலானின் கன்னிப்ெபண்ணாகய மகேள, நீஇறங்க மண்ணிேலஉட்காரு;
கல்ேதயரின் மகேள, தைரய ேல உட்காரு; உனக்குச் சங்காசனமில்ைல; நீ
கர்வமுள்ளவள் என்றும் சுகெசல்வ என்றும் இனி அைழக்கப்படுவதல்ைல.
2 இயந்த ரத்ைத எடுத்து மாவைர; உன் முக்காட்ைட நீக்கவடு; ெவறுங்காலும்
ந ர்வாணத்ெதாைடயுமாகஆறுகைளக்கடந்துேபா. 3உன்ந ர்வாணம்ெவளிப்படும்;
உன் அவமானம் காணப்படும்; நான் ஒருவைனயும் பாராமல் நீதையச்
சரிக்கட்டுேவன். 4 எங்கள் மீட்பருைடய நாமம் இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தராக ய
ேசைனகளுைடய ெயேகாவா என்பது. 5கல்ேதயரின் மகேள, நீ அந்தகாரத்த ற்குள்
ப ரேவச த்து மவுனமாக உட்காரு; இனி நீ ராஜ்யங்களின் நாயக ெயன்று
அைழக்கப்படுவதல்ைல. 6 நான் என் மக்களின்ேமல் கடுங்ேகாபமைடந்து,
என் ெசாந்தமானைதப் பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்க , அவர்கைள உன்
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்; நீ அவர்கள்ேமல் இரக்கம்ைவக்காமல்,
முத ர்வயதுள்ளவர்களின்ேமல்உன்நுகத்ைதமகாபாரமாக்க , 7என்ெறன்ைறக்கும்
நாயகயாயருப்ேபெனன்று ெசால்லி, இந்தக் காரியங்கைள இதுவைரக்கும்
உன் மனத ேல ைவக்காமலும், அதன் முடிைவ நைனக்காமலும்ேபானாய்.
8 இப்ெபாழுதும் சுகெசல்வ ேய, கவைலயல்லாமல் வாழ்க றவேள: நான்தான்,
என்ைனத்தவ ர ஒருவருமில்ைல; நான் வதைவயாவதல்ைல, நான் சந்தத
ேசதத்ைத அறவதல்ைலெயன்று உன் இருதயத்த ேல ெசால்க றவேள, நான்
ெசால்க றைதக் ேகள். 9 சந்தத ேசதமும் வதைவயருப்பும் ஆகய இவ்வ ரண்டும்
உனக்குச் சடிதயாக ஒேர நாளில் வரும்; உன் த ரளான சூனியங்களினிமித்தமும்,
உன் ெவகுவான மந்த ரவ த்ைதகளினிமித்தமும் அைவகள் பூரணமாக உன்ேமல்
வரும். 10 உன் துன்மார்க்கத்த ேல நீ த டநம்ப க்ைகயாயருந்து: என்ைனப்
பார்க்க றவர் ஒருவரும் இல்ைலெயன்றாய். உன் ஞானமும் உன் அறவுேம
உன்ைனக் ெகடுத்தது; நான்தான், என்ைனத் தவ ர ஒருவருமில்ைலெயன்று
உன் இருதயத்தல் எண்ணினாய். 11 ஆைகயால் தீங்கு உன்ேமல் வரும், அது
எங்ேகயருந்து உதத்தெதன்று உனக்குத் ெதரியாது; உனக்குத் துன்பம் வரும்,
நீ அைத நவ ர்த்தயாக்கமாட்டாய்; நீ அறயாதபடிக்கு உடனடியாக உண்டாகும்
அழிவு உன்ேமல் வரும். 12 நீ உன் சறுவயதுமுதல் ப ரயாசப்பட்டுப் பழகவருகற
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உன் மாயவத்ைதகைளயும், உன் த ரளான சூனியங்கைளயும் நீ பயன்படுத்து;
அைவகளால் உனக்குப் பயேனா, பலேனா உண்டாகுமா என்று பார்ப்ேபாம்.
13 உன் த ரளான ேயாசைனகளினால் நீ இைளத்துப்ேபானாய்; இப்ெபாழுதும்
ேசாத டர்களும், நட்சத்த ரம் பார்க்க றவர்களும், அமாவாச கணிக்க றவர்களும்
எழும்ப , உனக்கு ேநரிடுக றைவகளுக்கு உன்ைனத் தப்புவத்துக் காப்பாற்றட்டும்.
14 இேதா, அவர்கள் பதைரப்ேபால் இருப்பார்கள், ெநருப்பு அவர்கைளச்
சுட்ெடரிக்கும்;அவர்கள்தங்கள்உயைரெநருப்புத்தழலினின்றுவடுவப்பதல்ைல;
அது குளிர்காயத்தக்க தழலுமல்ல; எத ேர உட்காரத்தக்க அடுப்புமல்ல. 15 உன்
சறுவயதுமுதல் நீ ப ரயாசப்பட்டு எவர்களுடன் வயாபாரம்ெசய்தாேயா,
அவர்களும் அப்படிேய இருப்பார்கள்; அவரவர் தங்கள் ேபாக்க ேல ேபாய்
அைலவார்கள்;உன்ைனகாப்பாற்றுவார்இல்ைல.

அத்த யாயம் 48
கடினஇருதயமுள்ளஇஸ்ரேவல்

1இஸ்ரேவெலன்னும் ெபயர்ெபற்று, யூதாவன் நீரூற்றலிருந்து சுரந்தவர்களும்,
ெயேகாவாவுைடய நாமத்தன்ேமல் ஆைணயட்டு உண்ைமயும் நீதயும்
இல்லாமல் இஸ்ரேவலின் ேதவைனஅறக்ைகயடுகறவர்களுமான யாக்ேகாபன்
வம்சத்தாேர, ேகளுங்கள். 2 அவர்கள் தங்கைளப் பரிசுத்த நகரத்தார் என்று
ெசால்லி, ேசைனகளின் ெயேகாவா என்னும் நாமமுள்ள இஸ்ரேவலின்
ேதவன்ேமல் பற்றுதலாக இருக்க றார்கள். 3 ஆரம்பகாலத்தல் நடந்தைவகைள
ஆரம்பம்முதல்அறவத்ேதன்,அைவகள்என்வாயலிருந்துபறந்தன,அைவகைள
ெவளிப்படுத்த ேனன்; அைவகைள உடனடியாகச் ெசய்ேதன், அைவகள் நடந்தன.
4 நீ கடினமுள்ளவெனன்றும், உன் ப டரி நரம்பு இரும்ெபன்றும், உன் ெநற்ற
ெவண்கலெமன்றும் அறந்தருக்க ேறன். 5ஆைகயால்: என் சைல அைவகைளச்
ெசய்தெதன்றும்,நான்ெசய்தஉருவமும்,நான்வார்ப்ப த்தசைலயும்அைவகைளக்
கட்டைளய ட்டெதன்றும் நீெசால்லாதபடிக்கு, நான்அைவகைளமுன்னேமஉனக்கு
அறவத்து, அைவகள் வராததற்கு முன்ேன உனக்கு ெவளிப்படுத்த ேனன்.
6 அைவகைளக் ேகள்வப்பட்டாேய, அைவகைளெயல்லாம் பார், இப்ெபாழுது
நீங்களும் அைவகைள அறவக்கலாமல்லேவா? இதுமுதல் புதயைவகைளயும்,
நீ அறயாத மைறெபாருளானைவகைளயும் உனக்குத் ெதரிவ க்க ேறன்.
7 அைவகள் ஆதமுதற்ெகாண்டு அல்ல, இப்ெபாழுேத உண்டாக்கப்பட்டன;
இேதா, அைவகைள அற ேவன் என்று நீ ெசால்லாதபடிக்கு, இந்நாட்களுக்கு
முன்ேன நீ அைவகைளக் ேகள்வப்படவல்ைல. 8 நீ ேகள்வப்படவுமில்ைல,
அறயவுமில்ைல; ஆதமுதல் உன் ெசவ தறந்தருக்கவுமில்ைல; நீ துேராகம்
ெசய்வாய் என்பைதயும், தாயன் கர்ப்பத்தலிருந்ேத நீ மீறுகறவெனன்று ெபயர்
ெபற்றைதயும் அற ந்தருக்க ேறன். 9 என் நாமத்தனிமித்தம் என் ேகாபத்ைத
நறுத்தைவத்ேதன்; உன்ைன அழிக்காதபடி நான் என் புகழ்ச்ச யனிமித்தம்
உன்ேமல் ெபாறுைமயாக இருப்ேபன். 10 இேதா, உன்ைனப் புடமிட்ேடன்;
ஆனாலும் ெவள்ளிையப்ேபால் அல்ல, உபத்த ரவத்தன் குைகய ேல உன்ைனத்
ெதரிந்துெகாண்ேடன். 11 என்னிமித்தம், என்னிமித்தேம, அப்படிச் ெசய்ேவன்;
என் நாமத்தன் பரிசுத்தம் எப்படிக் குைலக்கப்படலாம்? என் மகைமைய நான்
ேவெறாருவருக்கும்ெகாடுக்கமாட்ேடன்.

இஸ்ரேவல்வடுவக்கப்படுதல்
12 யாக்ேகாேப, நான் அைழத்தருக்க ற இஸ்ரேவேல, எனக்குச் ெசவெகாடு;

நான் அவேர, நான் முந்தனவரும், நான் ப ந்தனவருமாேம. 13 என் கரேம
பூமிைய அஸ்தபாரப்படுத்த , என் வலதுைக வானங்கைள அளவட்டது;
நான் அைவகளுக்குக் கட்டைளய ட, அைவகள் அைனத்தும் ந ற்கும்.
14 நீங்கெளல்ேலாரும் கூடிவந்து ேகளுங்கள்; ெயேகாவாவுக்குப் ப ரியமானவன்
அவருக்குச் ச த்தமானைதப் பாப ேலானில் ெசய்வான்; அவன் புயம்
கல்ேதயரின்ேமல் இருக்கும் என்பைத இவர்களில் அறவத்தவன் யார்? 15 நான்,
நாேன அைதச் ெசான்ேனன்; நான் அவைன அைழத்ேதன்; நான் அவைன
வரச்ெசய்ேதன்; அவன் வழி வாய்க்கும். 16 நீங்கள் என் சமீபத்தல் வந்து, நான்
ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்; நான்ஆதமுதற்ெகாண்டுஇரகசயமாகப் ேபசவல்ைல;
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அது உண்டான காலத்தலிருந்ேத அங்ேக நான் இருந்ேதன்; இப்ெபாழுேதா
ெயேகாவாவாகய ஆண்டவரும், அவருைடய ஆவயும் என்ைன அனுப்புக றார்.
17இஸ்ரேவலின்பரிசுத்தராயருக்க றஉன்மீட்பரானெயேகாவா ெசால்க றதாவது:
ப ரேயாஜனமாயருக்க றைத உனக்குப் ேபாத த்து, நீ நடக்கேவண்டிய வழிய ேல
உன்ைன நடத்துகற உன் ேதவனாகய ெயேகாவா நாேன. 18 ஆ, என்
கற்பைனகைளக் கவனித்தாயானால் நலமாயருக்கும்; அப்ெபாழுது உன்
சமாதானம் நதையப்ேபாலும், உன் நீத கடலின் அைலகைளப்ேபாலும் இருக்கும்.
19 அப்ெபாழுது உன் சந்தத மணைலப் ேபாலவும், உன் கர்ப்பப்ப றப்பு அதன்
துகள்கைளப் ேபாலவும் இருக்கும்; அப்ெபாழுது அதன் ெபயர் நம்ைம வ ட்டு
அற்றுப்ேபாகாமலும் அழிக்கப்படாமலும் இருக்கும். 20 பாப ேலானிலிருந்து
புறப்படுங்கள்; கல்ேதயைரவ ட்டு ஓடிவாருங்கள்; ெயேகாவா தம்முைடய
தாசனாகய யாக்ேகாைப மீட்டுக்ெகாண்டாெரன்று ெசால்லுங்கள்; இைதக்
ெகம்பீரசத்தமாகக் கூற ப் ப ரபலப்படுத்துங்கள், பூமியன் கைடயாந்தரவைர
ெவளிப்படுத்துங்கள் என்கறார். 21 அவர் அவர்கைள வனாந்த ரங்களில்
நடத்தும்ேபாது, அவர்களுக்குத் தாகம் இருந்ததல்ைல; கன்மைலயலிருந்து
தண்ணீைர அவர்களுக்குச் சுரக்கச்ெசய்தார், கன்மைலையப் பளந்தார், தண்ணீர்
ஓடிவந்தது. 22 துன்மார்க்கர்களுக்குச் சமாதானம் இல்ைலெயன்று ெயேகாவா
ெசால்க றார்.

அத்த யாயம் 49
ஆண்டவருைடயஊழியக்காரன்

1 தீவுகேள, எனக்குச் ெசவெகாடுங்கள்; தூரத்தலிருக்கற மக்கேள,
கவனியுங்கள்; தாயன் கர்ப்பத்தலிருந்ததுமுதல் ெயேகாவா என்ைன
அைழத்து, நான் என் தாயன் வயற்றல் இருக்கும்ேபாது என் நாமத்ைதப்
ப ரஸ்தாபப்படுத்தனார். 2 அவர் என் வாையக் கூர்ைமயான பட்டயமாக்க , தமது
கரத்தன் நழலினால் என்ைன மைறத்து, என்ைனக் கூர்ைமயான அம்பாக்க ,
என்ைனத் தமது அம்புகைள ைவக்கும் ைபய ேல மூடிைவத்தார். 3அவர் என்ைன
ேநாக்க : நீ என் ஊழியக்காரன்; இஸ்ரேவேல, நான் உன்னில் மகைமப்படுேவன்
என்றார். 4அதற்கு நான்: வீணாக உைழக்க ேறன், வீணாகவும் பயனற்றதாகவும்
என் ெபலைனச் ெசலவழிக்க ேறன்; ஆகலும் என் நயாயம் கர்த்தரிடத்தலும்,
என் பலன் என் ேதவனிடத்தலும் இருக்கறது என்று ெசான்ேனன்.
5 யாக்ேகாைபத் தம்மிடத்தல் தருப்பும்படி நான் தாயன் கர்ப்பத்தலிருந்ததுமுதல்
ெயேகாவா தமக்கு ஊழியக்காரனாக என்ைன உருவாக்கனார்; இஸ்ரேவேலா
ேசராேதேபாக றது; ஆகலும் ெயேகாவாவுைடய பார்ைவயல் கனமைடேவன்,
என் ேதவன் என் ெபலனாயருப்பார். 6 யாக்ேகாபன் வம்சங்கைள
எழுப்பவும், இஸ்ரேவலில் காக்கப்பட்டவர்கைளத் தருப்பவும், நீர் எனக்குத்
தாசனாயருப்பது அற்பகாரியமாயருக்க றது; நீர் பூமியன் முடிவுவைரக்கும்
என்னுைடய இரட்ச ப்பாயருக்கும்படி, உம்ைம ேதசங்களுக்கு ஒளியாகவும்
ைவப்ேபன் என்கறார். 7 இஸ்ரேவலின் மீட்பரும் அதன் பரிசுத்தருமாகய
ெயேகாவா, மனிதர்களால் அசட்ைடெசய்யப்பட்டவரும், ேதசங்களால்
அருவருக்கப்பட்டவரும், அதகாரிகளுக்கு ஊழியக்காரனுமாயருக்க றவைர
ேநாக்க , உண்ைமயுள்ள ெயேகாவா ந மித்தமும், உம்ைமத் ெதரிந்துெகாண்ட
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தர்ந மித்தமும், ராஜாக்கள் கண்டு எழுந்தருந்து, ப ரபுக்கள்
பணிந்துெகாள்வார்கள்என்றுெசால்க றார்.

இஸ்ரேவலின்மறுசீரைமப்பு
8பன்னும்ெயேகாவா: அனுக்க ரகக்காலத்த ேலநான்உமக்குச்ெசவெகாடுத்து,

இரட்சணிய நாளிேல உமக்கு உதவ ெசய்ேதன்; நீர் பூமிையச் சீர்ப்படுத்த ,
பாழாய்க்க டக்க ற இடங்கைளச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளவும்; 9 கட்டுண்டவர்கைள
ேநாக்க : புறப்பட்டுப்ேபாங்கள் என்றும்; இருளில் இருக்க றவர்கைள ேநாக்க :
ெவளிேய வாருங்கள் என்றும் ெசால்லவும், நான் உம்ைமக் காப்பாற்ற , உம்ைம
மக்களுக்கு உடன்படிக்ைகயாக ஏற்படுத்துேவன்; அவர்கள் வழிேயாரங்களிேல
ேமய்வார்கள்; சகல ேமடுகளிலும் அவர்களுக்கு ேமய்ச்சல் உண்டாயருக்கும்.
10அவர்கள் பசயாயருப்பதுமில்ைல, தாகமாயருப்பதுமில்ைல; உஷ்ணமாகலும்,
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ெவயலாகலும் அவர்கள்ேமல் படுவதுமில்ைல; அவர்களுக்கு இரங்குகறவர்
அவர்கைள நடத்த , அவர்கைள நீரூற்றுகளிடத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாய்வடுவார்.
11 என் மைலகைளெயல்லாம் வழிகளாக்குேவன்; என் பாைதகள் உயர்த்தப்படும்.
12 இேதா, இவர்கள் தூரத்தலிருந்து வருவார்கள்; இேதா, அவர்கள் வடக்கலும்
ேமற்கலுமிருந்து வருவார்கள்; இவர்கள் அஸ்வான்* ேதசத்தலுமிருந்து
வருவார்கள் என்கறார். 13 வானங்கேள, ெகம்பீரித்துப் பாடுங்கள்; பூமிேய,
களிகூரு; மைலகேள, ெகம்பீரமாக முழங்குங்கள்; ெயேகாவா தம்முைடய
மக்களுக்கு ஆறுதல் ெசய்தார்; சறுைமப்பட்டிருக்க ற தம்முைடயவர்கள்ேமல்
இரக்கமாயருப்பார். 14 சீேயாேனா: ெயேகாவா என்ைனக் ைகவ ட்டார்,
ஆண்டவர் என்ைன மறந்தார் என்று ெசால்க றாள். 15 ஒரு ெபண் தன்
கர்ப்பத்தன் குழந்ைதக்கு இரங்காமல், தன் மகைன மறப்பாேளா? அவர்கள்
மறந்தாலும், நான் உன்ைன மறப்பதல்ைல. 16 இேதா, என் உள்ளங்ைககளில்
உன்ைன வைரந்தருக்க ேறன்; உன் மதல்கள் எப்ேபாதும் என்முன் இருக்கறது.
17 உன் மகன்கள் துரிதமாக வருவார்கள்; உன்ைன ந ர்மூலமாக்கனவர்களும்
உன்ைனப் பாழாக்கனவர்களும் உன்ைன வட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபாவார்கள்.
18 உன் கண்கைள ஏெறடுத்துச் சுற்றலும் பார்; அவர்கெளல்ேலாரும்
ஏகமாகக்கூடி உன்னிடத்தல் வருகறார்கள்; நீ அவர்கெளல்ேலாைரயும்
ஆபரணமாக அணிந்து, மணமகள் அணிந்துெகாள்வதுேபால, நீ அவர்கைள
அணிந்துெகாள்வாய் என்று, என் ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்க ேறன் என்று
ெயேகாவா உைரக்க றார். 19அப்ெபாழுது உன் வனாந்த ரங்களும், உன் பாழான
இடங்களும், ந ர்மூலமான உன் ேதசமும், இனிக் குடிமக்களின் த ரளினாேல
உனக்கு ெநருக்கமாயருக்கும்; உன்ைன வழுங்கனவர்கள் தூரமாவார்கள்.
20 பள்ைளகளற்றருந்த உனக்கு உண்டாயருக்கப்ேபாக ற பள்ைளகள்: இடம்
எங்களுக்கு ெநருக்கமாயருக்க றது; நாங்கள் குடியருக்கும்படிக்கு வலகயரு
என்று, உன் காதுகள் ேகட்கச்ெசால்வார்கள். 21 அப்ெபாழுது நீ: இவர்கைள
எனக்குப் ப றப்ப த்தவர் யார்? நான் பள்ைளகளற்றும், தனித்தும், சைறப்பட்டும்,
நைலயற்றும் இருந்ேதேன; இவர்கைள எனக்கு வளர்த்தவர் யார்? இேதா,
நான் தனிைமயாக வ டப்பட்டிருந்ேதேன; இவர்கள் எங்ேகயருந்தவர்கள்?
என்று உன் இருதயத்தல் ெசால்வாய். 22 இேதா, ேதசங்களுக்கு ேநராக என்
ைகைய உயர்த்த , மக்களுக்கு ேநராக என் ெகாடிைய ஏற்றுேவன்; அப்ெபாழுது
உன் மகன்கைள ெபரும் ைககளில் ஏந்த க்ெகாண்டு வருவார்கள்; உன்
மகள்கள் ேதாளின்ேமல் எடுத்துக்ெகாண்டு வரப்படுவார்கள் என்று கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் ெசால்க றார். 23 ராஜாக்கள் உன்ைன வளர்க்கும் தந்ைதகளும்,
அவர்களுைடய நாயக கள் உன் வளர்க்கும் தாய்களுமாயருப்பார்கள்;
தைரய ேல முகங்குப்புறவழுந்து உன்ைனப் பணிந்து, உன் கால்களின்
தூைள நக்குவார்கள்; நான் ெயேகாவா, எனக்குக் காத்தருக்க றவர்கள்
ெவட்கப்படுவதல்ைல என்பைதஅப்ெபாழுதுஅறந்துெகாள்வாய். 24பராக்க ரமன்
ைகயலிருந்து ெகாள்ைளப்ெபாருைளப் பற க்கமுடியுேமா? அல்லது நீதயாய்ச்
சைறப்பட்டுப்ேபானவர்கைள வடுவக்கமுடியுேமா? 25 என்றாலும் இேதா,
பராக்க ரமனால் சைறப்படுத்தப்பட்டவர்களும் வடுவக்கப்படுவார்கள்;
ெபலவந்தனால் ெகாள்ைளய டப்பட்டதும் வடுதைலயாக்கப்படும்;
உன்ேனாடு வழக்காடுக றவர்களுடன் நான் வழக்காடி, உன் பள்ைளகைள
இரட்ச த்துக்ெகாள்ேவன். 26 உன்ைன ஒடுக்கனவர்களுைடய மாம்சத்ைத
அவர்களுக்ேக சாப்ப டக்ெகாடுப்ேபன்; மதுபானத்தால் ெவறெகாள்வதுேபால்
தங்களுைடய இரத்தத்தனால் ெவறெகாள்வார்கள்; கர்த்தரும் யாக்ேகாபன்
வல்லவருமாகய நான் உன் இரட்சகரும் உன் மீட்பருமாயருக்க றைத மாம்சமான
அைனவரும்அற ந்துெகாள்வார்கெளன்றுெயேகாவாெசால்க றார்.

அத்த யாயம் 50
இஸ்ரேவலின்பாவமும்ஊழியக்காரனின்கீழ்ப்படிதலும்

1 ெயேகாவா ெசால்க றார்: நான் உங்கள் தாைய அனுப்பவ ட்டேபாது,
அவளுக்குக் ெகாடுத்த தள்ளுதற்சீட்டு எங்ேக? அல்லது எனக்குக்
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கடன் ெகாடுத்த எவனுக்கு உங்கைள நான் வற்றுப்ேபாட்ேடன்? இேதா,
உங்கள் அக்க ரமங்களின்காரணமாக நீங்கள் வற்கப்பட்டீர்கள்; உங்கள்
பாதகங்களின்காரணமாக உங்களுைடய தாய் அனுப்பவ டப்பட்டாள்.
2 நான் வந்தேபாது ஒருவனும் இல்லாமற்ேபானெதன்ன? நான்
கூப்ப ட்டேபாது மறுெமாழி ெகாடுக்க ஒருவனும் இல்லாமற்ேபானெதன்ன?
மீட்கமுடியாதபடிக்கு என் கரம் குறுகவ ட்டேதா? வடுவக்கறதற்கு என்னிடத்தல்
ெபலனில்லாமற்ேபாய ற்ேறா? இேதா, என் கடிந்துெகாள்ளுதலினாேல
கடைல வற்றச்ெசய்து, நத கைள ெவட்டாந்தைரயாக்க ப்ேபாடுக ேறன்;
அைவகளிலுள்ளமீன்தண்ணீரில்லாமல்தாகத்தால்ெசத்துநாற்றெமடுக்கன்றது.
3 நான் வானங்களுக்குக் காரிருைள உடுத்த , சணலாைடயால் அைவகளின்
மூடுதைரயாக்குக ேறன். 4 இைளப்பைடந்தவனுக்கு சமயத்த ற்ேகற்ற
வார்த்ைத ெசால்ல நான் அறயும்படிக்கு, ெயேகாவாவாகய ஆண்டவர்
எனக்குக் கல்வமானின் நாைவத் தந்தருளினார்; காைலேதாறும் என்ைன
எழுப்புக றார்; கற்றுக்ெகாள்க றவர்கைளப்ேபால, நான் ேகட்கும்படி என்
ெசவையக் கவனிக்கச்ெசய்க றார். 5 ெயேகாவாவாகய ஆண்டவர் என்
ெசவையத் த றந்தார்; நான் எத ர்க்கவுமில்ைல, நான் பன்வாங்கவுமில்ைல.
6 அடிக்க றவர்களுக்கு என் முதுைகயும், தாைடமயைரப் படுங்குகறவர்களுக்கு
என் தாைடையயும் ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்; அவமானத்த ற்கும் உமிழ்நீருக்கும்
என் முகத்ைத மைறக்கவல்ைல. 7 ெயேகாவாவாகய ஆண்டவர் எனக்குத்
துைணெசய்கறார்; ஆைகயால் நான் ெவட்கப்படுவதல்ைல; நான்
ெவட்கப்பட்டுப் ேபாவதல்ைலெயன்று அறந்தருக்க ேறன்; ஆதலால் என்
முகத்ைதக் கற்பாைறையப்ேபாலாக்க ேனன். 8 என்ைன நீதமானாக்குகறவர்
அருகலிருக்கறார்; என்னுடன்வழக்காடுக றவன்யார்? ஏகமாக ந ற்ேபாமாக, யார்
எனக்கு எத ராளி? அவன் என்னிடத்தல் வரட்டும். 9 இேதா, ெயேகாவாவாகய
ஆண்டவர் எனக்குத் துைணெசய்கறார்; என்ைன ஆக்கைனக்குள்ளாகத்
தீர்க்க றவன் யார்? இேதா, அவர்கள் எல்ேலாரும் ஒரு ஆைடையப்ேபாலப்
பைழயதாக ப் ேபாவார்கள்; ெபாட்டுப்பூச்ச அவர்கைள அரிக்கும். 10 உங்களில்
எவன் ெயேகாவாவுக்குப் பயந்து, அவருைடய தாசனின் ெசால்ைலக்
ேகட்டு, தனக்கு ெவளிச்சமில்லாததனால் இருட்டிேல நடக்க றாேனா, அவன்
ெயேகாவாவுைடய நாமத்ைத நம்ப , தன் ேதவைனச் சார்ந்துெகாள்வானாக.
11 இேதா, ெநருப்ைபக் ெகாளுத்த , ெநருப்புப்ெபாற களால் சூழப்பட்டிருக்க ற
நீங்கள் அைனவரும், உங்கள் ெநருப்பன் ெவளிச்சத்தலும், நீங்கள் மூட்டின
அக்கனிஜூவாைலயலும்நடவுங்கள்; ேவதைனயல்க டப்பீர்கள்; என்கரத்தனால்
இதுஉங்களுக்குஉண்டாகும்.

அத்த யாயம் 51
சீேயானுக்குந த்தயஇரட்ச ப்பு

1 நீதையப் பன்பற்ற ெயேகாவாைவ ேதடுக றவர்களாகய நீங்கள்
எனக்குச் ெசவெகாடுங்கள்; நீங்கள் ெவட்டி எடுக்கப்பட்ட கன்மைலையயும்,
நீங்கள் ேதாண்டி எடுக்கப்பட்ட கணற்றன் குழிையயும் ேநாக்க ப்பாருங்கள்.
2 உன்னுைடய தகப்பனாகய ஆப ரகாைமயும், உங்கைளப் ெபற்ற சாராைளயும்
ேநாக்க ப்பாருங்கள்; அவன் ஒருவனாயருக்கும்ேபாது நான் அவைன
அைழத்து, அவைன ஆசீர்வத த்து, அவைனப் ெபருகச்ெசய்ேதன். 3 ெயேகாவா
சீேயானுக்கு ஆறுதல் ெசய்வார்; அவர் அதன் பாழான இடங்கைளெயல்லாம்
ேதறுதலைடயச்ெசய்து, அதன் வனாந்த ரத்ைத ஏேதைனப்ேபாலவும், அதன்
காலியான இடத்ைதக் ெயேகாவாவன் ேதாட்டத்ைதப்ேபாலவும் ஆக்குவார்;
சந்ேதாஷமும் மக ழ்ச்ச யும் துதயும் பாடலின் சத்தமும் அதல் உண்டாயருக்கும்.
4 என் மக்கேள, எனக்குச் ெசவெகாடுங்கள்; என் மக்கேள, என் வாக்ைகக்
கவனியுங்கள்; ேவதம் என்னிலிருந்து ெவளிப்படும்; என் ப ரமாணத்ைத மக்களின்
ெவளிச்சமாக நறுவுேவன். 5 என் நீத சமீபமாயருக்க றது; என் இரட்ச ப்பு
ெவளிப்படும்; என் புயங்கள் மக்கைள நயாயந்தீர்க்கும்; தீவுகள் எனக்குக்
காத்தருந்து, என் புயத்தன்ேமல் நம்ப க்ைகயாயருக்கும். 6 உங்கள் கண்கைள
வானத்தற்கு ஏெறடுங்கள், கீேழ இருக்க ற பூமிையயும் ேநாக்க ப்பாருங்கள்;
வானம் புைகையப்ேபால் ஒழிந்துேபாகும், பூமி ஆைடையப்ேபால் பைழயதாகும்;
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அதன் குடிமக்களும் அப்படிேய ஒழிந்துேபாவார்கள்; என் இரட்ச ப்ேபா
என்ெறன்ைறக்கும் இருக்கும்; என் நீத அற்றுப்ேபாவதல்ைல. 7 நீதைய
அறந்தவர்கேள, என் ேவதத்ைத இருதயத்தல் பத த்தருக்க ற மக்கேள, எனக்குச்
ெசவெகாடுங்கள்; மனிதர்களின் ந ந்தைனக்குப் பயப்படாமலும், அவர்கள்
தூஷணங்களால் கலங்காமலும் இருங்கள். 8 ெபாட்டுப்பூச்ச அவர்கைள
ஆைடையப்ேபால் அரித்து, புழு அவர்கைள ஆட்டுேராமத்ைதப்ேபால் தன்னும்;
என்னுைடய நீத ேயா என்ெறன்ைறக்கும் நைலக்கும், என் இரட்ச ப்பு தைலமுைற
தைலமுைறேதாறும் இருக்கும். 9 எழும்பு, எழும்பு, ெபலன்ெகாள்; ெயேகாவாவன்
புயேம, ஆரம்ப நாட்களிலும் முந்தன தைலமுைறகளிலும் எழும்பனபடி எழும்பு;
இராகாைபத்துண்டித்ததும்வலுசர்ப்பத்ைத*வைதத்ததும் நீதானல்லேவா? 10மகா
ஆழத்தன் தண்ணீர்களாகய கடைல வற்ற ப்ேபாகச்ெசய்ததும், மீட்கப்பட்டவர்கள்
கடந்துேபாகக் கடலின் பள்ளங்கைள வழியாக்கனதும் நீதானல்லேவா?
11 அப்படிேய ெயேகாவாவால் மீட்கப்பட்டவர்கள் ஆனந்தக்களிப்புடன் பாடி
சீேயானுக்குத் தரும்பவருவார்கள்; ந த்தய மக ழ்ச்ச அவர்கள் தைலயன்ேமல்
இருக்கும்; சந்ேதாஷமும் மக ழ்ச்ச யும் அைடவார்கள்; சஞ்சலமும் தவ ப்பும்
ஓடிப்ேபாகும். 12 நான், நாேன உங்களுக்கு ஆறுதல் ெசய்க றவர்; சாகப்ேபாக ற
மனிதனுக்கும், புல்லுக்ெகாப்பாக ற மனுபுத்த ரனுக்கும் பயப்படுக றதற்கும்,
வானங்கைள வ ரித்து, பூமிைய அஸ்தபாரப்படுத்த , உன்ைன உண்டாக்கன
ெயேகாவாைவ மறக்க றதற்கும் நீ யார்? 13 துன்பம் ெசய்க றவன் அழிக்க
ஆயத்தமாக றேபாது, நீஅவனுைடயகடுங்ேகாபத்த ற்குஎப்ேபாதும்இைடவ டாமல்
பயப்படுக றெதன்ன? துன்பம் ெசய்க றவனுைடய கடுங்ேகாபம் எங்ேக?
14 சைறப்பட்டுப்ேபானவன் துரிதமாக வடுதைலயாவான்; அவன் குழிய ேல
சாவதுமில்ைல, அவனுைடய அப்பம் குைறவுபடுவதுமில்ைல. 15 உன்
ேதவனாயருக்க ற ெயேகாவா நாேன; அைலகள் ெகாந்தளிக்கத்தக்கதாக
கடைலக் குலுக்குகற ேசைனகளின் ெயேகாவா என்கற நாமமுள்ளவர். 16 நான்
வானத்ைத நைலப்படுத்த , பூமிைய அஸ்தபாரப்படுத்த , சீேயாைன ேநாக்க : நீ
என் மக்கள்கூட்டெமன்று ெசால்வதற்காக, நான் என் வார்த்ைதைய உன் வாய ேல
அருளி, என்கரத்தன்நழலினால்உன்ைனமைறக்க ேறன்.

ெயேகாவாவுைடய ேகாபமாக ய பாத்த ரம்
17எழும்பு,எழும்பு,ெயேகாவாவுைடயகடுங்ேகாபத்தன்பாத்த ரத்ைதஅவருைடய

ைகயல் வாங்க க் குடித்தருக்க ற எருசேலேம, எழுந்துநல், தத்தளிக்கச்ெசய்யும்
பாத்த ரத்தன் வண்டல்கைள உறஞ்ச க் குடித்தாய். 18 அவள் ெபற்ற மக்கள்
அைனவருக்குள்ளும் அவைள நடத்துவார் ஒருவருமில்ைல; அவள் வளர்த்த
மகன்கள் எல்ேலாரிலும் அவைளக் ைகெகாடுத்து அைழப்பார் ஒருவருமில்ைல.
19 இவ்வ ரண்டும் உனக்குச் சம்பவத்தது; உன்ைன ஆறுதல்படுத்துகறவன்
யார்? பாழாகுதலும், அழிவும், பஞ்சமும், பட்டயமும் வந்தன; யாைரக்ெகாண்டு
உன்ைன ஆறுதல்படுத்துேவன்? 20 உன் மகன்கள் தளர்ந்து வழுந்தார்கள்;
அவர்கள், வைலய ேல ச க்கய கைலமாைனப்ேபால, அைனத்து வீதகளின்
முைனயலும், ெயேகாவாவுைடய கடுங்ேகாபத்தனாலும், உன் ேதவனுைடய
கடிந்துெகாள்ளுதலினாலும் நைறந்தவர்களாய்க் க டக்க றார்கள். 21 ஆைகயால்
சறுைமப்பட்டவேள, மதுபானங்குடிக்காமல் ெவறெகாண்டவேள, நீ ேகள்.
22கர்த்தராக யஉன்ஆண்டவரும்தம்முைடயமக்களுக்காகவழக்காடப்ேபாக றஉன்
ேதவனுமானவர்ெசால்க றதுஎன்னெவன்றால்: இேதா,தத்தளிப்பன்பாத்த ரத்ைத
உன் ைகயலிருந்து நீக்க ப்ேபாடுக ேறன், இனி என் கடுங்ேகாபத்தனுைடய
பாத்த ரத்தன் வண்டல்கைள நீ குடிப்பதல்ைல. 23 உன்ைன ேநாக்க : நாங்கள்
கடந்துேபாகும்படிக்குக் குனிெயன்று ெசால்லி, கடந்துேபாக றவர்களுக்கு நீ உன்
முதுைகத் தைரயும் வீதயுமாக்கும்படி, உன்ைனச் சஞ்சலப்படுத்தனவர்களின்
ைகயல்அைதக்ெகாடுப்ேபன்என்றார்.

அத்த யாயம் 52
1 எழும்பு, எழும்பு, சீேயாேன, உன் வல்லைமைய அணிந்துெகாள்; பரிசுத்த

நகரமாக ய எருசேலேம, உன் அலங்கார உைடகைள உடுத்த க்ெகாள்;

* அத்த யாயம் 51:9 51:9இராகாபும்வலுசர்ப்பமும்கடல்ப ராணிகள்ஆகும்
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வருத்தேசதனமில்லாதவனும் அசுத்தனும் இனி உன்னிடத்தல் வருவதல்ைல.
2 தூசைய உதறவ ட்டு எழுந்தரு; எருசேலேம, வீற்றரு; சைறப்பட்டுப்ேபான
மகளாகய சீேயாேன, உன் கழுத்தலுள்ள கட்டுகைள அவழ்த்துவடு.
3 வைலயன்ற வற்கப்பட்டீர்கள், பணமின்ற மீட்கப்படுவீர்கள் என்று
ெயேகாவா ெசால்க றார். 4 முற்காலத்தல் என் மக்கள் தங்கும்படி எக ப்த ற்குப்
ேபானார்கள்; அசீரியனும் காரணமில்லாமல் அவர்கைள ஒடுக்கனான்
என்று ெயேகாவாவாகய ஆண்டவர் ெசால்க றார். 5 இப்ெபாழுது எனக்கு
இங்ேக என்ன இருக்கறது, என் மக்கள் வீணாகக் ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்கள்;
அவர்கைள ஆளுகறவர்கள் அவர்கைள பரிகாசம் ெசய்க றார்கள்*; எப்ேபாதும்
இைடவ டாமல் என் நாமம் தூஷக்கப்படுக றது என்று ெயேகாவா ெசால்க றார்.
6 இதனிமித்தம், என் மக்கள் என் நாமத்ைத அறவார்கள்; இைதச் ெசால்க றவர்
நாேன என்று அக்காலத்த ேல அறவார்கள்; இேதா, இங்ேக இருக்க ேறன்
என்று ெயேகாவா ெசால்க றார். 7 சமாதானத்ைதக் கூற , நற்காரியங்கைளச்
சுவ ேசஷமாக அறவத்து, இரட்ச ப்ைபப் ப ரச த்தப்படுத்த : உன் ேதவன் ராஜரிகம்
ெசய்க றாெரன்று சீேயானுக்குச் ெசால்க ற நற்ெசய்தயாளனுைடய பாதங்கள்
மைலகளின்ேமல் எவ்வளவுஅழகாயருக்கன்றன. 8உன்ஜாமக்காரருைடய சத்தம்
ேகட்கப்படும்; அவர்கள் சத்தமிட்டு ஏகமாகக் ெகம்பீரிப்பார்கள்; ஏெனன்றால்,
ெயேகாவா சீேயாைனத் தரும்பவரச்ெசய்யும்ேபாது, அைதக் கண்ணாரக்
காண்பார்கள். 9எருசேலமின் பாழானஇடங்கேள, முழங்க ஏகமாகக் ெகம்பீரித்துப்
பாடுங்கள்; ெயேகாவா தம்முைடய மக்களுக்கு ஆறுதல்ெசய்து எருசேலைம
மீட்டுக்ெகாண்டார். 10 எல்லா ேதசங்களின் கண்களுக்கு முன்பாகவும் ெயேகாவா
தம்முைடய பரிசுத்த புயத்ைத ெவளிப்படுத்துவார்; பூமியன் எல்ைலகளில்
உள்ளவர்கெளல்ேலாரும் நமது ேதவனுைடய இரட்ச ப்ைபக் காண்பார்கள்.
11 புறப்படுங்கள், புறப்படுங்கள், அவ்வடம்வ ட்டுப் ேபாங்கள்; அசுத்தமானைதத்
ெதாடாதருங்கள்; ெயேகாவாவுைடய பாத்த ரங்கைளச் சுமக்க றவர்கேள, அதன்
நடுவலிருந்து புறப்பட்டு உங்கைளச் சுத்த கரியுங்கள். 12 நீங்கள் துரிதமாகப்
புறப்படுவதல்ைல; நீங்கள் ஓடிப்ேபாக றவர்கள்ேபால ஓடிப்ேபாவதுமில்ைல;
ெயேகாவா உங்கள் முன்ேன ேபாவார்; இஸ்ரேவலின் ேதவன் உங்கள் பன்ேன
உங்கைளக்காக்க றவராயருப்பார்.

ஊழியக்காரனின்பாடுகளும்மகைமயும்
13 இேதா, என் ஊழியக்காரன் ஞானமாக நடப்பார், அவர் உயர்த்தப்பட்டு,

ேமன்ைமயும் மகா உன்னதமுமாயருப்பார். 14 மனிதைனப்பார்க்கலும்
அவருைடய முகப்பார்ைவயும், மனுபுத்த ரைரப்பார்க்கலும் அவருைடய
ரூபமும், இவ்வளவு ெகாடூரம் அைடந்தபடியனாேல, அவைரக்கண்ட அேநகர்
ப ரமிப்பைடந்தார்கள். 15 அப்படிேய, அவர் அேநகம் ேதசங்களின்ேமல்
ெதளிப்பார்; அவர் ந மித்தம் ராஜாக்கள் தங்கள் வாைய மூடுவார்கள்; ஏெனனில்,
தங்களுக்குத் ெதரிவ க்கப்படாதருந்தைத அவர்கள் காண்பார்கள்; தாங்கள்
ேகள்வப்படாதருந்தைதஅவர்கள்அற ந்துெகாள்வார்கள்.

அத்த யாயம் 53
1எங்கள்மூலமாகக் ேகள்வப்பட்டைதவசுவாச த்தவன்யார்? ெயேகாவாவுைடய

புயம் யாருக்கு ெவளிப்பட்டது? 2 இளங்கைளையப்ேபாலவும், வறண்ட
நலத்தலிருந்து துளிர்க்க ற ேவைரப்ேபாலவும் அவனுக்குமுன்பாக எழும்புக றார்;
அவருக்கு அழகுமில்ைல, ெசளந்தரியமுமில்ைல; அவைரப் பார்க்கும்ேபாது,
நாம் அவைர வரும்பத்தக்க ரூபம் அவருக்கு இல்லாதருந்தது. 3 அவர்
அசட்ைடெசய்யப்பட்டவரும், மனிதரால் புறக்கணிக்கப்பட்டவரும், துக்கம்
நைறந்தவரும், பாடு* அநுபவத்தவருமாயருந்தார்; அவைரவ ட்டு, நம்முைடய
முகங்கைள மைறத்துக்ெகாண்ேடாம்; அவர் அசட்ைடெசய்யப்பட்டிருந்தார்;
அவைர ஒருெபாருட்டாக எண்ணாமற்ேபாேனாம். 4 உண்ைமயாகேவ அவர்
நம்முைடய பாடுகைள ஏற்றுக்ெகாண்டு, நம்முைடய துக்கங்கைளச் சுமந்தார்;
நாேமா, அவர் ேதவனால் அடிபட்டு வாத க்கப்பட்டு, சறுைமப்பட்டவெரன்று
கருத ேனாம். 5 நம்முைடய மீறுதல்களின்காரணமாக அவர் காயப்பட்டு,

* அத்த யாயம் 52:5 52:5அலறச்ெசய்க றார்கள் * அத்த யாயம் 53:3 53:3வயாத
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நம்முைடய அக்க ரமங்களின்காரணமாக அவர் ெநாறுக்கப்பட்டார்; நமக்குச்
சமாதானத்ைத உண்டுபண்ணும் ஆக்கைன அவர்ேமல் வந்தது; அவருைடய
தழும்புகளால் குணமாக ேறாம். 6 நாம் எல்ேலாரும் ஆடுகைளப்ேபால
வழிதப்ப த் த ரிந்து, அவனவன் தன்தன் வழிய ேல ேபாேனாம்; ெயேகாவாேவா
நம் அைனவருைடய அக்க ரமத்ைதயும் அவர்ேமல் வழச்ெசய்தார். 7 அவர்
ெநருக்கப்பட்டும் ஒடுக்கப்பட்டும் இருந்தார், ஆனாலும் தம்முைடய வாைய
அவர் த றக்கவல்ைல; அடிக்கப்படும்படி ெகாண்டுேபாகப்படுக ற ஒரு
ஆட்டுக்குட்டிையப்ேபாலவும், தன்ைன மய ர்க்கத்தரிக்க றவனுக்கு முன்பாகச்
சத்தமிடாதருக்க ற ஆட்ைடப்ேபாலவும், அவர் தம்முைடய வாையத் த றக்காமல்
இருந்தார். 8 துன்பத்தலும் நயாயத்தீர்ப்பலுமிருந்து அவர் எடுக்கப்பட்டார்;
அவருைடய வம்சத்ைத யாரால் ெசால்லிமுடியும்; ஜீவனுள்ேளாருைடய
ேதசத்தலிருந்து ப ரிக்கப்பட்டார்; என் மக்களின் மீறுதலின்காரணமாக
அவர் வாத க்கப்பட்டார். 9 துன்மார்க்கேராேட அவருைடய ப ேரதக்குழிைய
நயமித்தார்கள்; ஆனாலும் அவர் இறந்தேபாது ஐசுவரியவானுடன் இருந்தார்;
அவர் ெகாடுைம ெசய்யவல்ைல; அவர் வாயல் வஞ்சைன இருந்ததுமில்ைல.
10 ெயேகாவாேவா அவைர ெநாறுக்கச் ச த்தமாக , அவைரப் பாடுகளுக்கு
உட்படுத்தனார்; அவருைடய ஆத்துமா தன்ைனக் குற்றநவாரணபலியாக
ஒப்புக்ெகாடுக்கும்ேபாது, அவர் தமது சந்ததையக் கண்டு, நீடித்த நாளாயருப்பார்,
ெயேகாவாவுக்குச் ச த்தமானது அவர் ைகயனால் வாய்க்கும். 11 அவர் தமது
ஆத்தும வருத்தத்தன் பலைனக் கண்டு தருப்தயாவார்; என் தாசனாகய
நீத பரர் தம்ைமப்பற்றும் அறவனால் அேநகைர நீத மான்களாக்குவார்;
அவர்களுைடய அக்க ரமங்கைளத் தாேம சுமந்துெகாள்வார். 12 அவர்
தம்முைடய ஆத்துமாைவ மரணத்தலூற்ற , அக்க ரமக்காரரில் ஒருவராக
கருதப்பட்டு, அேநகருைடய பாவத்ைதத் தாேம சுமந்து, அக்க ரமக்காரருக்காக
ேவண்டிக்ெகாண்டதன்காரணமாகஅேநகைரஅவருக்குப்பங்காகக்ெகாடுப்ேபன்;
பலவான்கைளஅவர்தமக்குக்ெகாள்ைளயாகப் பங்க ட்டுக்ெகாள்வார்.

அத்த யாயம் 54
சீேயானின்வருங்காலமகைம

1 பள்ைளெபறாத மலடிேய, மக ழ்ந்துபாடு; கர்ப்பேவதைனப்படாதவேள,
ெகம்பீரமாகப் பாடி ஆனந்த சத்தமிடு; வாழ்க்ைகப்பட்டவளுைடய பள்ைளகைளப்
பார்க்கலும், தனியாக இருக்கும் ெபண்ணுைடய பள்ைளகள் அதகம் என்று
ெயேகாவா ெசால்க றார். 2 உன் கூடாரத்தன் இடத்ைத வ சாலமாக்கு;
உன் குடியருப்புகளின் தைரகள் வ ரிவாகட்டும்; தைடெசய்யாேத;
உன் கயறுகைள நீளமாக்க , உன் முைளகைள உறுத ப்படுத்து. 3 நீ
வலதுபுறத்தலும் இடதுபுறத்தலும் இடங்ெகாண்டு ெபருகுவாய்; உன் சந்ததயார்
ேதசங்கைளச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாண்டு, பாழாய்க்க டந்த பட்டணங்கைளக்
குடிேயற்றுவப்பார்கள். 4 பயப்படாேத, நீ ெவட்கப்படுவதல்ைல; ெவட்கப்படாேத,
நீ அவமானமைடவதல்ைல; உன் வாலிபத்தன் ெவட்கத்ைத நீ மறந்து, உன்
வதைவயருப்பன் ந ந்ைதைய இனி நைனக்காமலிருப்பாய். 5உன் சருஷ்டிகேர
உன் நாயகர்; ேசைனகளின் ெயேகாவா என்பதுஅவருைடய நாமம், இஸ்ரேவலின்
பரிசுத்தர்உன்மீட்பர்,அவர் சர்வபூமியன்ேதவன்என்னப்படுவார். 6ைகவ டப்பட்டு
மனம்ெநாந்தவளானெபண்ைணப்ேபாலவும்,இளம்ப ராயத்தல்தருமணம்ெசய்து
வவாகரத்து ெசய்யப்பட்ட மைனவையப்ேபாலவும் இருக்க ற உன்ைனக்
ெயேகாவா அைழத்தார் என்று உன் ேதவன் ெசால்க றார். 7 இைமப்ெபாழுது
உன்ைனக் ைகவ ட்ேடன்; ஆனாலும் உருக்கமான இரக்கங்களால் உன்ைனச்
ேசர்த்துக்ெகாள்ேவன். 8 அற்பகாலம் மூண்ட ேகாபத்தனால் என் முகத்ைத
இைமப்ெபாழுது உனக்கு மைறத்ேதன்; ஆனாலும் ந த்தய கருைபயுடன்
உனக்கு இரங்குேவன் என்று ெயேகாவாவாகய உன் மீட்பர் ெசால்க றார். 9 இது
எனக்கு ேநாவாவன் காலத்தலுண்டான ெவள்ளம்ேபால் இருக்கும்; ேநாவாவன்
காலத்தலுண்டான ெவள்ளம் இனி பூமியன்ேமல் புரண்டுவருவதல்ைல என்று
நான் ஆைணயட்டதுேபால, உன்ேமல் நான் ேகாபம்ெகாள்வதல்ைலெயன்றும்,
உன்ைன நான் கடிந்துெகாள்வதல்ைலெயன்றும் ஆைணயட்ேடன். 10 மைலகள்
வலகனாலும், மைலகள் நைலெபயர்ந்தாலும், என் கருைப உன்ைனவட்டு
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வலகாமலும், என் சமாதானத்தன் உடன்படிக்ைக நைலெபயராமலும் இருக்கும்
என்று, உன்ேமல் மனதுருகுகற ெயேகாவா ெசால்க றார். 11 சறுைமப்பட்டவேள,
ெபருங்காற்றல் அடிபட்டவேள, ேதற்றரவு இல்லாதவேள, இேதா, நான் உன்
கற்கைளப் ப ரகாச க்கும்படி ைவத்து, நீலரத்தனங்கைள உன் அஸ்தபாரமாக்க ,
12 உன் பலகணிகைளப் பளிங்கும், உன் வாசல்கைள மாணிக்கக் கற்களும்,
உன் மதல்கைளெயல்லாம் வைலயுயர்ந்த கற்களுமாக்குேவன். 13 உன்
பள்ைளகெளல்ேலாரும் ெயேகாவாவால் ேபாத க்கப்பட்டிருப்பார்கள்;
உன் பள்ைளகளுைடய சமாதானம் ெபரிதாயருக்கும். 14 நீதயனால்
உறுதயாக்கப்பட்டிருப்பாய்; ெகாடுைமக்குத் தூரமாவாய்; பயமில்லாதருப்பாய்;
த கலுக்குத் தூரமாவாய், அது உன்ைன அணுகுவதல்ைல. 15 இேதா,
உனக்கு வேராதமாகக் கூட்டங்கூடினால், அது என்னாேல கூடுகற
கூட்டமல்ல; எவர்கள் உனக்கு வேராதமாகக் கூடுகறார்கேளா, அவர்கள்
உன் ஆளுைகக்குள்ளாக வருவார்கள். 16 இேதா, கரிெநருப்ைப ஊத ,
தன் ேவைலக்கான ஆயுதத்ைத உண்டாக்குகற ெகால்லைனயும் நான்
பைடத்ேதன்; ெகடுத்து நாசமாக்குக றவைனயும் நான் பைடத்ேதன். 17 உனக்கு
வேராதமாக உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காமல்ேபாகும்; உனக்கு
வேராதமாக ந யாயத்தல் எழும்பும் எந்த நாைவயும் நீ குற்றப்படுத்துவாய்;
இது ெயேகாவாவுைடய ஊழியக்காரரின் உரிைமயும், என்னாலுண்டான
அவர்களுைடயநீதயுமாயருக்க றெதன்றுெயேகாவாெசால்க றார்.

அத்த யாயம் 55
தாகமுள்ளவர்களுக்குஅைழப்பு

1ஓ, தாகமாயருக்க றவர்கேள, நீங்கள் எல்ேலாரும் தண்ணீர்களிடம் வாருங்கள்;
பணமில்லாதவர்கேள, நீங்கள் வந்து, வாங்க ச் சாப்படுங்கள்; நீங்கள் வந்து,
பணமுமின்ற வைலயுமின்ற த் த ராட்ைசரசமும் பாலும் வாங்க க்ெகாள்ளுங்கள்.
2நீங்கள்உண்ைமயானஉணவுஅல்லாததற்காகப்பணத்ைதயும்,தருப்த ெசய்யாத
ெபாருளுக்காக உங்கள் ப ரயாசத்ைதயும் ஏன் ெசலவழிக்கேவண்டும்?
நீங்கள் எனக்குக் கவனமாகச் ெசவெகாடுத்து, ச றப்பானைதச் சாப்படுங்கள்;
அப்ெபாழுது உங்கள் ஆத்துமா ெகாழுப்பான ெபாருட்களினால் மக ழ்ச்ச யாகும்.
3 உங்கள் ெசவையச் சாய்த்து, என்னிடத்தல் வாருங்கள்: ேகளுங்கள்,
அப்ெபாழுது உங்கள் ஆத்துமா பைழக்கும்; தாவீத ற்கு அருளின ந ச்சயமான
கருைபகைள உங்களுக்கு ந த்தய உடன்படிக்ைகயாக ஏற்படுத்துேவன்.
4 இேதா, அவைர மக்கள்கூட்டங்களுக்குச் சாட்ச யாகவும், மக்களுக்குத்
தைலவராகவும், அதபதயாகவும் ஏற்படுத்த ேனன். 5 இேதா, நீ அறயாதருந்த
ேதசத்ைத வரவைழப்பாய்; உன்ைன அறயாதருந்த ேதசம் உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் நமித்தமும், இஸ்ரேவலுைடய பரிசுத்தரின் ந மித்தமும்
உன்னிடத்த ற்கு ஓடிவரும்; அவர் உன்ைன ேமன்ைமப்படுத்தயருக்க றார்;
6 ெயேகாவாைவக் கண்டைடயத்தக்க சமயத்தல் அவைரத் ேதடுங்கள்; அவர்
அருகலிருக்கும்ேபாது அவைர ேநாக்க க் கூப்படுங்கள். 7 துன்மார்க்கன் தன்
வழிையயும், அக்க ரமக்காரன் தன் நைனவுகைளயும்வ ட்டு, கர்த்தரிடத்தல்
தரும்புவானாக; அவர் அவன்ேமல் மனதுருகுவார்; நம்முைடய ேதவனிடத்த ற்ேக
தரும்புவானாக; அவர் மன்னிக்க றதற்கு மிகுந்த தையயுள்ளவர். 8 என்
நைனவுகள் உங்கள் நைனவுகள் அல்ல; உங்கள் வழிகள் என் வழிகளும்
அல்லெவன்று ெயேகாவா ெசால்க றார். 9 பூமிையக்காட்டிலும் வானங்கள் எப்படி
உயர்ந்தருக்க றேதா, அப்படிேய உங்கள் வழிகைளக்காட்டிலும் என் வழிகளும்,
உங்கள் நைனவுகைளக்காட்டிலும் என் நைனவுகளும் உயர்ந்தருக்க றது.
10 மைழயும் உைறந்த மைழயும் வானத்தலிருந்து இறங்க , அவ்வடத்த ற்குத்
தரும்பாமல் பூமிைய நைனத்து, அதல் முைள களம்ப வைளயும்படிச்ெசய்து,
வைதக்க றவனுக்கு வைதையயும் சாப்படுக றவனுக்கு ஆகாரத்ைதயும்
ெகாடுக்க றது எப்படிேயா, 11 அப்படிேய என் வாயலிருந்து புறப்படும் வசனமும்
இருக்கும்; அது ெவறுைமயாக என்னிடத்த ற்குத் தரும்பாமல், அது நான்
வரும்புக றைதச்ெசய்து, நான் அைத அனுப்பன காரியமாகும்படி வாய்க்கும்.
12நீங்கள்மக ழ்ச்ச யாகப்பாப ேலானிலிருந்துபுறப்பட்டு,சமாதானமாகக்ெகாண்டு
ேபாகப்படுவீர்கள்; மைலகளும் குன்றுகளும் உங்களுக்கு முன்பாகக் ெகம்பீரமாக
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முழங்க , ெவளியன் மரங்கெளல்லாம் ைகெகாட்டும். 13 முட்ெசடிக்குப் பதலாகத்
ேதவதாரு மரம் முைளக்கும்; ெநருஞ்ச முட்ெசடிக்குப் பதலாக மிருதுச்ெசடி
எழும்பும்; அது ெயேகாவாவுக்குப் புகழ்ச்ச யாகவும், அழியாத நைலயான
அைடயாளமாகவும்இருக்கும்.

அத்த யாயம் 56
மற்றவர்களுக்கும்இரட்ச ப்பு

1 ெயேகாவா ெசால்க றார்: நீங்கள் நயாயத்ைதக் ைகக்ெகாண்டு, நீதையச்
ெசய்யுங்கள்; என் இரட்ச ப்பு வரவும், என் நீத ெவளிப்படவும் சமீபமாயருக்க றது.
2 இப்படிச்ெசய்க ற மனிதனும், இைதப் பற்ற க்ெகாண்டிருந்து, ஓய்வு நாைளப்
பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்காதபடி அனுசரித்து, ஒரு ெபால்லாப்ைபயும் ெசய்யாதபடி
தன் ைகையக் காத்துக்ெகாண்டிருக்க ற மனுபுத்த ரனும் பாக்கயவான்.
3 ெயேகாவாைவச் ேசர்ந்த அந்நயபுத்த ரன்: ெயேகாவா என்ைனத் தம்முைடய
மக்கைளவ ட்டு முற்றலும் ப ரித்துப்ேபாடுவாெரன்று ெசால்லானாக;
அண்ணகனும்: இேதா, நான் பட்டமரெமன்று ெசால்லாதருப்பானாக. 4 என்
ஓய்வு நாட்கைள அனுசரித்து, எனக்கு இஷ்டமானைவகைளத் ெதரிந்துெகாண்டு,
என் உடன்படிக்ைகையப் பற்ற க்ெகாள்ளுகற அண்ணகர்கைளக் குறத்துக்
ெயேகாவா ெசால்க றது என்னெவன்றால்: 5 நான் அவர்களுக்கு என்
ஆலயத்தலும், என் மதல்களுக்குள்ளும் மகன்களுக்கும் மகள்களுக்கு உரிய
இடத்ைதயும் புகழ்ச்சையயும் வ ட, உத்தம இடத்ைதயும் புகழ்ச்சையயும்
ெகாடுப்ேபன் என்றும் அழியாத ந த்தய நாமத்ைத அவர்களுக்கு ெகாடுப்ேபன்.
6 ெயேகாவாைவச் ேசவ க்கவும், ெயேகாவாவுைடய நாமத்ைத ேநச க்கவும்,
அவருக்கு ஊழியக்காரராயருக்கவும், அவைரச் ேசர்ந்து, ஓய்வுநாைளப்
பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்காதபடி அனுசரித்து, என் உடன்படிக்ைகையப்
பற்ற க்ெகாண்டிருக்க ற அந்நய ேதசத்தார் அைனவைரயும், 7 நான் என் பரிசுத்த
மைலக்குக் ெகாண்டுவந்து: என் ெஜபவீட்டிேல அவர்கைள மக ழச்ெசய்ேவன்;
அவர்களுைடய சர்வாங்கதகனங்களும், அவர்களுைடய பலிகளும், என்
பலிபீடத்தன்ேமல் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கும்; என்னுைடய வீடு சகல மக்களுக்கும்
ெஜபவீடு என்னப்படும். 8 இஸ்ரேவலில் தள்ளப்பட்டவர்கைளச் ேசர்க்க ற
ெயேகாவாவாகய ஆண்டவர்: அவனிடத்தல் ேசர்க்கப்பட்டவர்கைளயல்லாமல்
இன்னும்அவனிடத்தல் ேசர்ப்ேபன்என்கறார்.

துன்மார்க்கர்களுக்குஎத ரானகுற்றச்சாட்டு
9 ெவளியல் வச க்க ற சகல மிருகங்கேள, காட்டிலுள்ள சகல மிருகங்கேள,

அழிக்க வாருங்கள். 10 அவனுைடய காவற்காரர் எல்ேலாரும் ஒன்றும் அறயாத
குருடர்கள்; அவர்கெளல்ேலாரும் குைரக்கமாட்டாத ஊைமயான நாய்கள்;
தூக்கமயக்கமாகப் புலம்புக றவர்கள், படுத்துக்ெகாள்க றவர்கள், தூக்கப் ப ரியர்;
11 தருப்தயைடயாமலிருக்கும் ெபருவயற்று நாய்கள்; பகுத்தறவல்லாத
ேமய்ப்பர்கள்; அவர்களில் ஒவ்ெவாருவனும் தன் தன் வழிையயும், அவனவன்
தன்தன் மூைலயலிருந்து தன்தன் ெபாழிைவயும் ேநாக்க க்ெகாண்டிருக்க றான்.
12 வாருங்கள், த ராட்ைசரசத்ைதக் ெகாண்டுவருேவன், மதுைவக் குடிப்ேபாம்;
நாைளயத்தனம் இன்ைறயத்தனம்ேபாலவும், இதற்கு அதகமாகவும் இருக்கும்
என்பார்கள்.

அத்த யாயம் 57
1 நீத மான் இறந்துேபாக றான், ஒருவரும் அைத மனதல்

ைவக்கறதல்ைல; புத்த மான்கள் எடுத்துக்ெகாள்ளப்படுக றார்கள், ஆனாலும்
தீங்குவராததற்குமுன்ேன நீத மான் எடுத்துக்ெகாள்ளப்படுக றான் என்பைதச்
ச ந்த ப்பார் இல்ைல. 2 ேநர்ைமயாக நடந்தவர்கள் சமாதானத்த ற்குள் ப ரேவச த்து,
தங்கள் படுக்ைககளில் இைளப்பாறுகறார்கள். 3 நாள் பார்க்க றவளின்
பள்ைளகேள, வபசாரனுக்கும் வபச்சாரிக்கும் ப றந்த சந்ததயாேர, நீங்கள்
இங்ேக ெநருங்கவாருங்கள். 4 நீங்கள் யாைரப் பரியாசம்ெசய்க றீர்கள்?
யாருக்கு வ ேராதமாக வாையத் த றந்து, நாக்ைக நீட்டுக றீர்கள்? நீங்கள்
துேராகம்ெசய்க ற பள்ைளகளும், கள்ளச் சந்ததயாருமல்லேவா? 5 நீங்கள்
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பச்ைசயான சகல மரத்தன்கீழும், ெதய்வச்சைலகளுடன் ேமாக அக்கனியல்
ெவந்து, பள்ளத்தாக்குகளிேல கன்மைல ெவடிப்புகளின் கீழ் பள்ைளகைளக்
ெகான்றுேபாடுக றவர்கள். 6 பள்ளத்தாக்குகளிலுள்ள வழவழப்பான
சைலகளிடத்தல் உன் பங்கு இருக்கறது; அைவகள், அைவகேள உன்
வீதம்; அைவகளுக்கு நீ பானபலிைய ஊற்ற , ேபாஜனபலிையயும்
ெசலுத்துகறாய்; இைவகளின்ேமல் ப ரியப்படுேவேனா? 7 நீ உயரமும்
உன்னதமுமான மைலகளின்ேமல் உன் படுக்ைகைய ைவக்கறாய்; அங்ேகயும்
பலியடும்படி ஏறுகறாய். 8 கதவுகளுக்கும் நைலகளுக்கும் பன்னாக உன்
ஞாபகக்குறைய ைவக்கறாய்; நீ என்ைனவட்டுப்ேபாய் மற்றவர்களுக்கு
உன்ைன ெவளிப்படுத்தனாய்; ஏற ப்ேபாய் உன் படுக்ைகைய அகலமாக்க ,
அவர்களுடன் உடன்படிக்ைகெசய்தாய்; அவர்களுைடய படுக்ைகையக்
காண்கற எல்லா இடத்தலும் அைத ேநச க்க றாய். 9 நீ ைதலத்ைதப்
பூச க்ெகாண்டு ெமாேளக் என்கற வக்க ர ெதய்வத்த டம் ேபாக றாய்; உன்
வாசைனத்த ரவயங்கைள மிகுதயாக்க , உன் ப ரத ந த கைளத் தூரத்த ற்கு
அனுப்ப , உன்ைனப் பாதாளம்வைர தாழ்த்துகறாய். 10 வழிதூரமானதால்
ேசார்ந்துேபாக றாய்; அது வீெணன்று நீ ெசால்க றதல்ைல; உன் ைகெபலத்ைதக்
கண்டுபடித்தாய்; ஆைகயால் நீ ெபலவீனமைடயவல்ைல. 11 நீ யாருக்கு அஞ்ச ப்
பயப்படுக றாய், நீ ெபாய்ெசால்க றாேய; நீ என்ைன நைனக்காமலும், உன்
மனத ேல ைவக்காமலும்ேபாக றாய்; நான் ெவகுகாலம் மவுனமாயருந்ேதன்
அல்லவா? ஆைகயால் எனக்குப் பயப்படாதருக்க றாய். 12 உன் நீதையயும்
உன் ெசயல்கைளயும் நான் ெவளிப்படுத்துேவன், அைவகள் உனக்கு
உதவாது. 13 நீ கூப்படும்ேபாது, உன் ெதய்வச்சைலகளின் கூட்டம்
உன்ைனக் காப்பாற்றட்டும்; காற்று அைவகைளெயல்லாம் பறக்கடித்து,
மாைய அைவகைளக் ெகாண்டுேபாகும்; என்ைன நம்பயருக்க றவேனா
ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாண்டு, என் பரிசுத்த மைலய ேல என்ைன
ஆராத க்க றவனாயருப்பான்.

மனம்வருந்துபவர்களுக்குஆறுதல்
14 வழிைய உயர்த்த உயர்த்த , அைதச் ெசம்ைமப்படுத்த , தைடகைள

என் மக்களின் வழியலிருந்து எடுத்துப்ேபாடுங்கள் என்னப்படும்.
15 ந த்தயவாச யும் பரிசுத்தர் என்கற நாமமுள்ளவருமாகய மகத்துவமும்
உன்னதமுமானவர் ெசால்க றார்: உன்னதத்தலும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தலும்
வாசம்ெசய்க ற நான், பணிந்தவர்களின் ஆவைய உய ர்ப்ப க்க றதற்கும்,
ெநாறுங்கனவர்களின் இருதயத்ைத உய ர்ப்ப க்க றதற்கும், ெநாறுங்குண்டு
பணிந்த ஆவயுள்ளவர்களிடத்தலும் வாசம்ெசய்க ேறன். 16 நான் எப்ேபாதும்
வழக்காடமாட்ேடன்; நான் என்ைறக்கும் ேகாபமாக இருப்பதுமில்ைல;
ஏெனன்றால், ஆவயும், நான் பைடத்த ஆத்துமாக்களும், என் முகத்த ற்கு
முன்பாகச் ேசார்ந்துேபாகுேம. 17 நான் அவர்கள் ெபாருளாைசெயன்னும்
அக்க ரமத்தன்காரணமாக கடுங்ேகாபமாக , அவர்கைள அடித்ேதன்; நான்
மைறந்து, கடுங்ேகாபமாயருந்ேதன்; தங்கள் மனம்ேபானேபாக்க ேல
மாறுபாடாக நடந்தார்கேள. 18 அவர்களுைடய வழிகைள நான் பார்த்து,
அவர்கைளக் குணமாக்குேவன்; அவர்கைள நடத்த , தரும்பவும் அவர்களுக்கும்
அவர்களிேல துக்கப்படுக றவர்களுக்கும் ஆறுதல் ெகாடுப்ேபன்.
19 தூரமாயருக்க றவர்களுக்கும் அருகல் இருக்கறவர்களுக்கும் சமாதானம்
சமாதானம் என்று கூறும் உதடுகளின் பலைன பைடக்க ேறன்; அவர்கைளக்
குணமாக்குேவன் என்று ெயேகாவா ெசால்க றார். 20 துன்மார்க்கேரா
ெகாந்தளிக்கும் கடைலப்ேபாலிருக்க றார்கள்; அது அைமதலாயருக்கமுடியாமல்,
அதன் தண்ணீர் ேசற்ைறயும் அழுக்ைகயும் கைரயல் ஒதுக்குகறது.
21துன்மார்க்கருக்குச் சமாதானம்இல்ைலெயன்றுஎன்ேதவன்ெசால்க றார்.

அத்த யாயம் 58
உண்ைமயானஉபவாசம்

1 சத்தமிட்டுக் கூப்படு; அடக்க க்ெகாள்ளாேத; எக்காளத்ைதப்ேபால்
உன் சத்தத்ைத உயர்த்த , என் மக்களுக்கு அவர்களுைடய மீறுதைலயும்,
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யாக்ேகாபன் வம்சத்தாருக்கு அவர்களுைடய பாவங்கைளயும் ெதரிவ .
2 தங்கள் ேதவனுைடய நயாயத்ைதவ ட்டு வலகாமல் நீதையச் ெசய்துவருகற
ேதசத்தாைரப்ேபால் அவர்கள் நாள்ேதாறும் என்ைனத் ேதடி, என் வழிகைள அறய
வரும்புக றார்கள்; நீத நயாயங்கைள என்னிடத்தல் வ சாரித்து, ேதவனிடத்தல்
ேசர வரும்புக றார்கள். 3 நாங்கள் உபவாச க்கும்ேபாது நீர் கவனிக்காமல்
இருக்க றெதன்ன? நாங்கள் எங்களுைடய ஆத்துமாக்கைள ஒடுக்கும்ேபாது நீர்
அைத அறயாமலிருக்கறெதன்ன என்கறார்கள்; இேதா, நீங்கள் உபவாச க்கும்
நாளிேல உங்கள் ஆைசயன்படி நடந்து, உங்கள் ேவைலகைளெயல்லாம்
கட்டாயமாகச் ெசய்க றீர்கள். 4 இேதா, வழக்குக்கும் தர்க்கத்த ற்கும்
துஷ்டத்தனத்ைதயுைடய ைகயனால் குத்துகறதற்கும் உபவாச க்க றீர்கள்;
நீங்கள் உங்களுைடய கூக்குரைல உயரத்த ேல ேகட்கச்ெசய்வதற்காக,
இந்நாளில் உபவாச க்க றதுேபால் உபவாச க்காதீர்கள். 5 மனிதன் தன்
ஆத்துமாைவ ஒடுக்குகறதும், தைலவணங்க நாணைலப்ேபால் சணல்
ஆைடயலும் சாம்பலிலும் படுத்துக்ெகாள்ளுகறதும், எனக்குப் ப ரியமான
உபவாச நாளாயருக்குேமா? இைதயா உபவாசெமன்றும் ெயேகாவாவுக்குப்
ப ரியமானநாெளன்றும்ெசால்வாய்? 6அக்க ரமத்தன்கட்டுகைளஅவழ்க்க றதும்,
நுகத்தடியன் பைணப்புகைள தளர்த்துகறதும், ெநருக்கப்பட்டிருக்க றவர்கைள
வடுதைலயாக்கவடுகறதும், சகல நுகத்தடிகைளயும் உைடத்துப் ேபாடுக றதும்,
7 பச யுள்ளவனுக்கு உன் உணைவப் பக ர்ந்துெகாடுக்க றதும், துரத்தப்பட்ட
சறுைமயானவர்கைள வீட்டிேல ேசர்த்துக்ெகாள்க றதும், ஆைடயல்லாதவைனக்
கண்டால் அவனுக்கு ஆைட ெகாடுக்க றதும், உன் உறவனனுக்கு உன்ைன
மைறக்காமலிருக்கறதும் அல்லேவா எனக்குப் ப ரியமான உபவாசம்.
8 அப்ெபாழுது வடியற்கால ெவளிச்சத்ைதப்ேபால உன் ெவளிச்சம் எழும்ப ,
உன் சுகவாழ்வு சீக்க ரத்தல் துளிர்த்து, உன் நீத உனக்கு முன்னாேல ெசல்லும்;
ெயேகாவாவுைடய மகைம உன்ைனப் பன்னாேல காக்கும். 9 அப்ெபாழுது நீ
கூப்படுவாய், ெயேகாவா மறுெமாழி ெகாடுப்பார்; நீ சத்தமிடுவாய்: இேதா, நான்
இருக்க ேறன்என்றுெசால்வார். நுகத்தடிையயும்,குற்றம்சாட்டுதைலயும்,அநயாய
வார்த்ைதகைளயும், நீ உன் நடுவலிருந்து அகற்ற , 10 பச யுள்ளவனிடத்தல் உன்
ஆத்துமாைவச் சாய்த்து, சறுைமப்பட்ட ஆத்துமாைவத் தருப்தயாக்கனால்,
அப்ெபாழுது இருளில் உன் ெவளிச்சம் உத த்து, உன் இருள் மத்தயானத்ைதப்
ேபாலாகும். 11 ெயேகாவா எப்ெபாழுதும் உன்ைன நடத்த , மகா வறட்ச யான
காலங்களில் உன் ஆத்துமாைவத் தருப்தயாக்க , உன் எலும்புகைள
ெபலமுள்ளதாக்குவார்; நீ நீர்ப்பாய்ச்சலான ேதாட்டத்ைதப் ேபாலவும், வற்றாத
நீரூற்ைறப்ேபாலவும் இருப்பாய். 12 உன்னிடத்தலிருந்து ேதான்றனவர்கள்
பூர்வமுதல் பாழாய்க்க டந்த இடங்கைளக் கட்டுவார்கள்; தைலமுைற
தைலமுைறயாக இருக்கும் அஸ்தபாரங்கள்ேமல் நீ கட்டுவாய்; த றப்பானைத
அைடக்க றவன் என்றும், குடியருக்கும்படி பாைதகைளத் தருத்துகறவன் என்றும்
நீ ெபயர் ெபறுவாய். 13 என் பரிசுத்த நாளாகய ஓய்வு நாளிேல உனக்குப்
ப ரியமானைதச் ெசய்யாதபடி, உன் காைல வலக்க , உன் வழிகளின்படி
நடவாமலும், உனக்கு ப ரியமானைதச் ெசய்யாமலும், உன் ெசாந்தப்ேபச்ைசப்
ேபசாமலிருந்து, ஓய்வு நாைள மனமகழ்ச்ச யன் நாெளன்றும், ெயேகாவாவுைடய
பரிசுத்த நாைள மகைமயுள்ள நாெளன்றும் ெசால்லி, அைத மகைமயாக
கருதுவாயானால், 14 அப்ெபாழுது கர்த்தரில் மனமக ழ்ச்ச யாயருப்பாய்;
பூமியன் உயர்ந்த இடங்களில் உன்ைன ஏறயருக்கும்படிெசய்து, உன்
தகப்பனாகய யாக்ேகாபுக்குச் ெசாந்தமானைவகளால் உன்ைனப் ேபாஷப்ேபன்;
ெயேகாவாவுைடயவாய்இைதச்ெசால்லிற்று.

அத்த யாயம் 59
பாவம், பாவஅறக்ைகமற்றும்மீட்பு

1 இேதா, காப்பாற்றமுடியாதபடிக்குக் ெயேகாவாவுைடய ைக
குறுக ப்ேபாகவுமில்ைல; ேகட்கமுடியாதபடிக்கு அவருைடய ெசவ
மந்தமாகவுமில்ைல. 2 உங்களுைடய அக்க ரமங்கேள உங்களுக்கும் உங்கள்
ேதவனுக்கும் நடுவாகப் ப ரிவைனைய உண்டாக்குகறது; உங்களுைடய
பாவங்கேள அவர் உங்களுக்குச் ெசவெகாடுக்க முடியாதபடிக்கு அவருைடய
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முகத்ைத உங்களுக்கு மைறக்க றது. 3 ஏெனன்றால், உங்கள் ைககள்
இரத்தத்தாலும், உங்கள் வ ரல்கள் அக்க ரமத்தாலும், கைறப்பட்டிருக்க றது;
உங்கள்உதடுகள்ெபாய்ையப் ேபச ,உங்கள் நாவு நயாயக்ேகட்ைடவசனிக்க றது.
4 நீதையத் ேதடுக றவனுமில்ைல, சத்தயத்தன்படி வழக்காடுக றவனுமில்ைல;
மாையைய நம்ப , அபத்தமானைதப் ேபசுக றார்கள்; தீைமையக் கர்ப்பந்தரித்து,
அக்க ரமத்ைதப் ெபறுகறார்கள். 5 கட்டுவ ரியனின் முட்ைடகைள அைடகாத்து,
ச லந்தயன் வைலகைள ெநய்க றார்கள்; அைவகளின் முட்ைடகைளச்
சாப்படுக றவன் சாவான்; அைவகள் உைடக்கப்பட்டேதயானால் வ ரியன்
புறப்படும். 6 அைவகளின் ெநசவுகள் ஆைடகளுக்ேகற்றைவகள் அல்ல; தங்கள்
ெசயல்களாேல தங்கைள மூடிக்ெகாள்ளமாட்டார்கள்; அவர்களுைடய ெசயல்கள்
அக்க ரம ெசயல்கள்; ெகாடுைமயான ெசய்ைக அவர்கள் ைககளிலிருக்க றது.
7அவர்களுைடய கால்கள் ெபால்லாப்புச் ெசய்ய ஓடி, குற்றமில்லாத இரத்தத்ைதச்
ச ந்துவதற்கு வைரக றது; அவர்களுைடய நைனவுகள் அக்க ரம நைனவுகள்;
பாழாகுதலும் அழிவும் அவர்களுைடய வழிகளிலிருக்க றது. 8 சமாதான
வழிைய அறயமாட்டார்கள்; அவர்களுைடய நைடகளில் நயாயமில்ைல;
தங்கள் பாைதகைளத் தாங்கேள ேகாணலாக்க க்ெகாண்டார்கள்; அைவகளில்
நடக்க ற ஒருவனும் சமாதானத்ைத அறயமாட்டான். 9 ஆதலால், நயாயம்
எங்களுக்குத் தூரமாயருக்க றது; நீத எங்கைளத் ெதாடர்ந்து ப டிக்காது;
ெவளிச்சத்த ற்குக் காத்தருந்ேதாம், இேதா, இருள்; ப ரகாசத்த ற்குக்
காத்தருந்ேதாம், ஆனாலும் இருளிேல நடக்க ேறாம். 10 நாங்கள் குருடைரேபால்
சுவைரப்ப டித்து, கண் இல்லாதவர்கைளப்ேபால் தடவுக ேறாம்; இரவல்
இடறுகறதுேபாலப் பட்டப்பகலிலும் இடறுக ேறாம்; ெசத்தவர்கைளப்ேபால்
பாழான இடங்களில் இருக்க ேறாம். 11 நாங்கள் அைனவரும் கரடிகைளப்ேபால
உறுமி, புறாக்கைளப்ேபாலக் கூவக்ெகாண்டிருக்க ேறாம், நயாயத்த ற்குக்
காத்தருந்ேதாம், அைதக் காேணாம்; இரட்ச ப்புக்குக் காத்தருந்ேதாம்,
அது எங்களுக்குத் தூரமானது. 12 எங்கள் மீறுதல்கள் உமக்கு முன்பாக
மிகுதயாயருந்து, எங்கள் பாவங்கள் எங்களுக்கு வேராதமாகச் சாட்ச
ெசால்க றது; எங்கள் மீறுதல்கள் எங்களுடன் இருக்கறது; எங்கள்
அக்க ரமங்கைள அறந்தருக்க ேறாம். 13 ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாகத்
துேராகம்ெசய்து, ெபாய்ேபச , எங்கள் ேதவைனவட்டுப் பன்வாங்க ேனாம்;
ெகாடுைமயாகவும் கலகமாகவும் ேபச ேனாம்; கள்ளவார்த்ைதகைளக்
கர்ப்பந்தரித்து, இருதயத்தலிருந்து பறப்ப க்கச்ெசய்ேதாம். 14நயாயம் பன்னிட்டு
அகன்றது; நீத தூரமாக நன்றது; சத்தயம் வீதய ேல இடற , யதார்த்தம்
வந்துேசரமுடியாமற்ேபாக றது. 15 சத்தயம் தள்ளுபடியானது; ெபால்லாப்ைப
வ ட்டு வலகுகறவன் ெகாள்ைளயாக றான்; இைதக் ெயேகாவா பார்த்து
நயாயமில்ைலெயன்று வசனமுள்ளவரானார். 16 ஒருவரும் இல்ைலெயன்று
கண்டு, வண்ணப்பம்ெசய்க றவன் இல்ைலெயன்று ஆச்சரியப்பட்டார்; ஆதலால்
அவருைடய புயேம அவருக்கு இரட்ச ப்பாக , அவருைடய நீத ேய அவைரத்
தாங்குகறது. 17 அவர் நீதைய மார்க்கவசமாக அணிந்து, இரட்ச ப்ெபன்னும்
தைலக்கவசத்ைதத் தமது தைலயல் அணிந்து, நீத நைலநாட்டுதல் என்னும்
ஆைடகைள உடுப்பாக அணிந்து, ைவராக்கயத்ைதச் சால்ைவயாகப்
ேபார்த்துக்ெகாண்டார். 18 ெசயல்களுக்குத்தக்க பலைன ெகாடுப்பார்; தம்முைடய
எத ரிகளிடத்தல் உக்க ரத்ைதச் சரிக்கட்டி, தம்முைடய பைகவர்களுக்குத்தக்க
பலைனயும், தீவுகளுக்குத்தக்க பலைனயும் சரிக்கட்டுவார். 19 அப்ெபாழுது
சூரியன் மைறயும் தைசெதாடங்க ெயேகாவாவன் நாமத்த ற்கும், சூரியன்
உதக்கும்தைச ெதாடங்க அவருைடய மகைமக்கும் பயப்படுவார்கள்;
ெவள்ளம்ேபால் எத ரி* வரும்ேபாது, ெயேகாவாவுைடய ஆவயானவர் அவனுக்கு
வேராதமாகக் ெகாடிேயற்றுவார். 20 மீட்பர் சீேயானுக்கும், யாக்ேகாப ேல
மீறுதைலவ ட்டுத் தரும்புக றவர்களுக்கும், வருவார் என்று ெயேகாவா
ெசால்க றார். 21 உன்ேமலிருக்கற என் ஆவயும், நான் உன் வாயல் அருளிய
என் வார்த்ைதகளும், இதுமுதல் என்ெறன்ைறக்கும் உன் வாயலிருந்தும்,
உன் சந்ததயன் வாயலிருந்தும், உன் சந்ததயனுைடய சந்ததயன்
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வாயலிருந்தும் நீங்குவதல்ைலெயன்று ெயேகாவா ெசால்க றார்; இது எனக்கு
அவர்கேளாடிருக்கும்என்உடன்படிக்ைகெயன்றுெயேகாவாெசால்க றார்.

அத்த யாயம் 60
சீேயானின்மகைம

1 எழும்ப ப் ப ரகாச ; உன் ஒளி வந்தது, ெயேகாவாவுைடய மகைம உன்ேமல்
உத த்தது. 2இேதா, இருள் பூமிையயும், காரிருள் மக்கைளயும் மூடும்; ஆனாலும்
உன்ேமல் ெயேகாவா உத ப்பார்; அவருைடய மகைம உன்ேமல் காணப்படும்.
3 உன் ெவளிச்சத்தனிடத்த ற்கு ேதசங்களும், உதக்க ற உன் ஒளியனிடத்த ற்கு
ராஜாக்களும் நடந்து வருவார்கள். 4 சுற்றலும் உன் கண்கைள ஏெறடுத்துப்பார்;
அவர்கள்எல்ேலாரும்ஒன்றாகக்கூடிஉன்னிடத்த ற்குவருகறார்கள்;உன்மகன்கள்
தூரத்தலிருந்து வந்து, உன் மகள்கள் உன் பக்கத்த ேல வளர்க்கப்படுவார்கள்.
5 அப்ெபாழுது நீ அைதக் கண்டு ஓடிவருவாய்; உன் இருதயம் அத சயப்பட்டுப்
பூரிக்கும்; கடற்கைரயன் த ரளானகூட்டம் உன் பக்கமாகத் தரும்பும், ேதசங்களின்
பலத்த பைடஉன்னிடத்த ற்குவரும். 6ஒட்டகங்களின் ஏராளமும், மீதயான், ஏப்பாத்
ேதசங்களின் ேவகமான ஒட்டகங்களும் உன்ைன மூடும்; ேசபாவலுள்ளவர்கள்
அைனவரும் ெபான்ைனயும்தூபவர்க்கத்ைதயும் ெகாண்டுவந்து, ெயேகாவாவன்
துதகைளப் ப ரபலப்படுத்துவார்கள். 7 ேகதாரின் ஆடுகெளல்லாம்
உன்னிடத்தல் ேசர்க்கப்படும்; ெநபாேயாத்தன் கடாக்கள் உன்ைனச் ேசவ த்து,
அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக என் பலிபீடத்தன்ேமல் ஏறும்; என்மகைமயன்ஆலயத்ைத
மகைமப்படுத்துேவன். 8ேமகத்ைதப்ேபாலவும்,தங்கள்பலகணித்துவாரங்களுக்கு
ேவகமாகவருகற புறாக்கைளப்ேபாலவும் பறந்துவருகற இவர்கள் யார்?
9 தீவுகள் எனக்குக் காத்தருக்கும்; அவர் உன்ைன மகைமப்படுத்தனார் என்று
உன் பள்ைளகைளயும், அவர்களுடன் அவர்கள் ெபான்ைனயும், அவர்கள்
ெவள்ளிையயும் உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவன் நாமத்துக்ெகன்றும்,
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தருக்ெகன்றும், தூரத்தலிருந்துெகாண்டுவர, தர்ஷீசன்
கப்பல்களும் ஏற்கனேவ எனக்குக் காத்தருக்கும். 10 அந்நயமக்கள் உன்
மதல்கைளக் கட்டி, அவர்களுைடய ராஜாக்கள் உன்ைனச் ேசவ ப்பார்கள்; என்
கடுங்ேகாபத்தனால் உன்ைன அடித்ேதன்; ஆனாலும் என் கருைபயனால்
உனக்கு மனமிரங்க ேனன். 11 உன்னிடத்த ற்கு ேதசங்களின் பலத்த பைடையக்
ெகாண்டுவரும்படிக்கும், அவர்களுைடய ராஜாக்கைள அைழத்துவரும்படிக்கும்,
உன் வாசல்கள் இரவும் பகலும் பூட்டப்படாமல் எப்ெபாழுதும் தறந்தருக்கும்.
12உன்ைனச்ேசவ க்காதேதசமும்ராஜ்யமும்அழியும்;அந்தேதசங்கள்ந ச்சயமாகப்
பாழாகும். 13 என் பரிசுத்த ஸ்தானத்ைதச் அலங்கரிக்கும்படிக்கு, லீபேனானின்
மகைமயும், ேதவதாரு மரங்களும், பாய்மர மரங்களும், புன்ைனமரங்களுங்கூட
உன்னிடத்த ற்குக் ெகாண்டுவரப்படும்; என் பாதபீடத்ைத மகைமப்படுத்துேவன்.
14 உன்ைன ஒடுக்கனவர்களின் பள்ைளகளும் குனிந்து உன்னிடத்தல் வந்து,
உன்ைன அசட்ைடெசய்த அைனவரும் உன் காலடியல் பணிந்து, உன்ைனக்
ெயேகாவாவுைடய நகரம் என்றும், இஸ்ரேவலுைடய பரிசுத்தரின் சீேயான்
என்றும் ெசால்வார்கள். 15 நீ ெவறுக்கப்பட்டதும், ைகவ டப்பட்டதும், ஒருவரும்
கடந்து நடவாததுமாயருந்தாய்; ஆனாலும் உன்ைன நத்தய மாட்சைமயாகவும்,
தைலமுைற தைலமுைறயாயருக்கும் மக ழ்ச்ச யாகவும் ைவப்ேபன். 16 நீ
ேதசங்களின் பாைலக் குடித்து, ராஜாக்களின் முைலப்பாைலயும் உண்டு,
ெயேகாவாவாகய நான் இரட்சகெரன்றும், யாக்ேகாபன் வல்லவர் உன்ைன
வடுவப்பவெரன்றும் அற ந்துெகாள்வாய். 17 நான் ெவண்கலத்தற்குப்
பதலாகப் ெபான்ைனயும், இரும்புக்குப் பதலாக ெவள்ளிையயும், மரங்களுக்குப்
பதலாக ெவண்கலத்ைதயும், கற்களுக்குப் பதலாக இரும்ைபயும் வரச்ெசய்து,
உன் கண்காணிகைளச் சமாதானமுள்ளவர்களும், உன் தண்டற்காரர்கைள
நீதயுள்ளவர்களுமாக்குேவன். 18 இனிக் ெகாடுைம உன் ேதசத்தலும்,
அழிவும் நாசமும் உன் எல்ைலகளிலும் ேகட்கப்படமாட்டாது; உன் மதல்கைளப்
பாதுகாப்ெபன்றும், உன் வாசல்கைளத் துதெயன்றும் ெசால்வாய். 19 இனிச்
சூரியன் உனக்குப் பகலிேல ெவளிச்சமாக இராமலும், சந்த ரன் தன்
ெவளிச்சத்தால் உனக்குப் ப ரகாச க்காமலும், ெயேகாவாேவ உனக்கு ந த்தய
ெவளிச்சமும், உன் ேதவேன உனக்கு மகைமயுமாயருப்பார். 20 உன் சூரியன்



ஏசாயாஅத்தயாயம் 60:21 962 ஏசாயாஅத்தயாயம் 62:2

இனி மைறவதுமில்ைல; உன் சந்த ரன் மைறவதுமில்ைல; ெயேகாவாேவ
உனக்கு நைலயான ெவளிச்சமாயருப்பார்; உன் துக்கநாட்கள் முடிந்துேபாகும்.
21 உன் மக்கள் அைனவரும் நீத மான்களும், என்ைறக்கும் பூமிையச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளும் குடிமக்களும், நான் நட்ட கைளகளும், நான்
மகைமப்படும்படி என் கரங்களின் ெசயல்களுமாயருப்பார்கள். 22 சன்னவன்
ஆய ரமும், ச றயவன் பலத்த ேதசமுமாவான்; ெயேகாவாவாகய நான்
ஏற்றகாலத்தல்இைதேவகமாக நடப்ப ப்ேபன்.

அத்த யாயம் 61
ெயேகாவாவுைடயஅநுக்க ரகவருடம்

1 கர்த்தராக ய ேதவனுைடய ஆவயானவர் என்ேமல் இருக்கறார்;
சறுைமப்பட்டவர்களுக்கு நற்ெசய்தைய அறவக்கக் ெயேகாவா என்ைன
அப ேஷகம்ெசய்தார்;இருதயம்ெநாறுங்குண்டவர்களுக்குக்காயங்கட்டுதைலயும்,
சைறப்பட்டவர்களுக்கு வடுதைலையயும், கட்டப்பட்டவர்களுக்குக்
கட்டவழ்த்தைலயும் கூறவும், 2 ெயேகாவாவுைடய அநுக்க ரக வருடத்ைதயும்,
நம்முைடய ேதவன் நீதையநைலப்படுத்தும் நாைளயும் கூறவும், துயரப்பட்ட
அைனவருக்கும் ஆறுதல்ெசய்யவும், 3 சீேயானிேல துயரப்பட்டவர்கைளச்
சீர்ப்படுத்தவும், அவர்களுக்குச் சாம்பலுக்குப் பதலாக அலங்காரத்ைதயும்,
துயரத்த ற்குப் பதலாக ஆனந்த ைதலத்ைதயும், ஒடுங்கன ஆவக்குப்
பதலாகத் துதயன் உைடையயும் ெகாடுக்கவும் அவர் என்ைன அனுப்பனார்;
அவர்கள் ெயேகாவா தம்முைடய மகைமக்ெகன்று நாட்டின நீதயன் மரங்கள்
எனப்படுவார்கள். 4அவர்கள் நீண்டநாட்களாக பாழாய்க் க டந்தைவகைளக் கட்டி,
முற்காலத்தல் அழிக்கப்பட்டைவகைள எடுப்ப த்து, தைலமுைற தைலமுைறயாக
இடிந்துக டந்த பாழான பட்டணங்கைளப் புத தாய்க் கட்டுவார்கள். 5அந்நயமக்கள்
நன்றுெகாண்டு உங்கள் மந்ைதகைள ேமய்த்து, அன்னியமக்கள் உங்கள்
பண்ைணயாட்களும், உங்கள் த ராட்ைசத்ேதாட்டக்காரருமாக இருப்பார்கள்.
6 நீங்கேளா ெயேகாவாவன் ஆசாரியெரன்று ெசால்லப்படுவீர்கள்; உங்கைள
நமது ேதவனுைடயஊழியக்காரர் என்பார்கள்; நீங்கள் ேதசங்களின் ெசல்வத்ைத
அநுபவத்து, அவர்கள் மகைமையக் ெகாண்டு ேமன்ைமபாராட்டுவீர்கள்.
7 உங்களுைடய ெவட்கத்த ற்குப் பதலாக இரண்டு மடங்கு பலன் வரும்;
அவமானத்த ற்குப் பதலாகத் தங்கள் பாகத்தல் சந்ேதாஷப்படுவார்கள்;
அதனிமித்தம் தங்கள் ேதசத்தல் இரட்டிப்பான பங்ைக அைடவார்கள்; ந த்தய
மக ழ்ச்ச அவர்களுக்கு உண்டாகும். 8 ெயேகாவாவாகய நான் நயாயத்ைத
வரும்ப , அநயாயத்தனாலும், ெகாள்ைளப்ெபாருளினால் ெசலுத்தப்பட்ட
தகனபலிைய ெவறுக்க ேறன்; நான் அவர்கள் ெசயைல உண்ைமயாக்க ,
அவர்களுடன் ந ரந்தர உடன்படிக்ைக ெசய்ேவன். 9அவர்களுைடய சந்ததயானது
ேதசங்களின் நடுவலும், அவர்கள் பள்ைளகள் மக்களின் நடுவலும்
அறயப்பட்டிருக்கும்;அவர்கைளப்பார்க்க றஅைனவரும்அவர்கள்ெயேகாவாவால்
ஆசீர்வாதம் ெபற்ற சந்தத ெயன்று அறந்துெகாள்வார்கள். 10 ெயேகாவாவுக்குள்
பூரிப்பாய் மகழுக ேறன்; என் ேதவனுக்குள் என் ஆத்துமா களிகூர்ந்தருக்க றது;
மணமகன் ஆபரணங்களினால் தன்ைன அலங்கரித்துக்ெகாள்ளுகறதற்கும்,
மணமகள் நைககளினால் தன்ைனச் அலங்கரித்துக்ெகாள்ளுகறதற்கும் ஒப்பாக,
அவர் பாதுகாப்பன் ஆைடகைள எனக்குப்ேபாட்டு, நீதயன் சால்ைவைய எனக்கு
அணிவத்தார். 11 பூமி தன் தாவரங்கைள முைளக்கச்ெசய்வது ேபாலவும்,
ேதாட்டம் தன்னில் வைதக்கப்பட்டைவகைள முைளக்கச்ெசய்வது ேபாலவும்,
ெயேகாவாவாகய ஆண்டவர் எல்லா ேதசங்களுக்கும் முன்பாக நீதையயும்
துதையயும்முைளக்கச்ெசய்வார்.

அத்த யாயம் 62
சீேயானின்புதயெபயர்

1 சீேயானுக்காகவும் எருசேலமுக்காகவும் நான் மவுனமாய ராமலும், அதன் நீத
ப ரகாசத்ைதப் ேபாலவும், அதன் பாதுகாப்பு எரிக ற தீப்பந்தத்ைதப்ேபாலவும்
ெவளிப்படும்வைர அமராமலும் இருப்ேபன். 2 ேதசங்கள் உன் நீதையயும், சகல
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ராஜாக்களும் உன் மகைமையயும் காண்பார்கள்; ெயேகாவாவுைடய வாய்
ெசால்லும் புதய ெபயரால் நீ அைழக்கப்படுவாய். 3 நீ ெயேகாவாவுைடய ைகயல்
அலங்காரமான க ரீடமும், உன் ேதவனுைடய கரத்தல் ராஜமுடியுமாயருப்பாய்.
4 நீ இனிக் ைகவ டப்பட்டவள் எனப்படாமலும், உன் ேதசம் இனிப் பாழான
ேதசம் எனப்படாமலும், நீ எப்ச பா என்றும், உன் ேதசம் பயூலா என்றும்
ெசால்லப்படும்; ெயேகாவா உன்ேமல் ப ரியமாயருக்க றார்; உன் ேதசம்
வாழ்க்ைகப்படும். 5 வாலிபன் கன்னிைகைய தருமணம்ெசய்வதுேபால,
உன் மக்கள் உன்ைன தருமணம்ெசய்வார்கள்; மணமகன் மணமகளின்ேமல்
மக ழ்ச்ச யாயருப்பதுேபால, உன் ேதவன் உன்ேமல் மக ழ்ச்ச யாயருப்பார்.
6 எருசேலேம, உன் மதல்களின்ேமல் பகல்முழுவதும் இரவுமுழுவதும் ஒருக்காலும்
மவுனமாய ராத காவற்காரர்கைளக் கட்டைளயடுக ேறன். ெயேகாவாைவப்
ப ரஸ்தாபம்ெசய்க றவர்கேள, நீங்கள் அைமதயாக இருக்ககூடாது. 7 அவர்
எருசேலைம உறுத ப்படுத்த , பூமிய ேல அைதப் புகழ்ச்ச யாக்கும்வைர அவைர
அமர்ந்தருக்கவ டாதருங்கள். 8இனி நான் உன் தானியத்ைத உன் எத ரிகளுக்கு
உணவாகக்ெகாடுக்கமாட்ேடன்;உன்ப ரயாசத்தனாலாகயஉன்த ராட்ைசரசத்ைத
அந்நய ேதசத்தார் குடிப்பதுமில்ைலெயன்று ெயேகாவா தமது வலது
கரத்தன்ேமலும் தமது வல்லைமயுள்ள புயத்தன்ேமலும் வாக்குக்ெகாடுத்தார்.
9 அைதச் ேசர்த்தவர்கேள அைத சாப்ப ட்டு ெயேகாவாைவ துத ப்பார்கள்;
அைதத் தயாரித்தவர்கேள என் பரிசுத்த ஸ்தலத்தன் ப ராகாரங்களில் அைதக்
குடிப்பார்கள். 10 வாசல்கள் வழியாக நுைழயுங்கள், நுைழயுங்கள்; மக்களுக்கு
வழிைய ஒழுங்குபடுத்துங்கள்; பாைதைய உயர்த்துங்கள், உயர்த்துங்கள்;
அதலுள்ள கற்கைளப் ெபாறுக்க ப்ேபாடுங்கள்; மக்களுக்காகக் ெகாடிைய
ஏற்றுங்கள். 11 நீங்கள் மகளாகய சீேயாைன ேநாக்க : இேதா, உன் இரட்ச ப்பு
வருகறது; இேதா, அவர் ெகாடுக்கும் பலன் அவேராடும், அவர் ெசய்யும்
ப ரத பலன் அவர் முன்பாகவும் வருகறது என்று ெசால்லுங்கள் என்று,
ெயேகாவா பூமியன் கைடசவைரக்கும் கூறுகறார். 12 அவர்கைளப் பரிசுத்த
மக்கெளன்றும், ெயேகாவாவால் காப்பாற்றப்பட்டவர்கெளன்றும் ெசால்லுவார்கள்;
நீ ேதடிக்ெகாள்ளப்பட்டெதன்றும்*,ைகவ டப்படாத நகரெமன்றும்ெபயர்ெபறுவாய்.

அத்த யாயம் 63
ேதவனுைடயபழிவாங்கும்நாளும்மீட்கும்நாளும்

1 ஏேதாமிலும் அதலுள்ள ேபாஸ்றா பட்டணத்தலுமிருந்து, சாயந்தீர்ந்த
ஆைடகளுைடயவராகவும், மகத்துவமாக அணிந்தருக்க றவராகவும், தமது
மகத்தான வல்லைமய ேல எழுந்தருளினவராகவும் வருகற இவர் யார்?
நீதயாகப் ேபச காப்பாற்ற வல்லவராக ய நான்தாேன. 2 உம்முைடய ஆைடகள்
சவப்பாகவும், ஆைலைய மித க்க றவனுைடய ஆைடகைளப்ேபாலவும்
இருக்க றெதன்ன? 3 நான் தனி ஒருவனாக ஆைலைய மித த்ேதன்; மக்களில்
ஒருவனும் என்ேனாடிருந்ததல்ைல; நான் என் ேகாபத்த ேல அவர்கைள
மித த்து, என் கடுங்ேகாபத்த ேல அவர்கைள நசுக்க ப்ேபாட்ேடன்; அதனால்
அவர்கள் இரத்தம் என் ஆைடகளின்ேமல் ெதற த்தது, என் ஆைடகைளெயல்லாம்
கைறப்படுத்த க்ெகாண்ேடன். 4நீதையநைலப்படுத்தும்நாள்என்மனதலிருந்தது;
என்னுைடயவர்கைள வடுவக்கும் வருடம் வந்தது. 5 நான் பார்த்ேதன், துைண
ெசய்வார் ஒருவருமில்ைல; தாங்குவார் ஒருவருமில்ைலஎன்றுஆச்சரியப்பட்ேடன்;
அப்ெபாழுது என் புயேம எனக்கு பாதுகாப்பாக , என் கடுங்ேகாபேம என்ைனத்
தாங்கயது. 6 நான் என் ேகாபத்த ேல மக்கைள மித த்து, என் கடுங்ேகாபத்த ேல
அவர்கைளெவறயாக்க ,அவர்கள்சாரத்ைதத்தைரய ேலஇறங்கச்ெசய்ேதன்.

துதயும்ெஜபமும்
7 ெயேகாவா எங்களுக்குச் ெசய்தருளின எல்லாவற்றற்கும் ஏற்றதாகவும்,

அவர் தம்முைடய இரக்கங்களின்படியும் தம்முைடய த ரளான தயவுகளின்படியும்,
இஸ்ரேவல் வம்சத்த ற்குச் ெசய்த மகா நன்ைமக்கு ஏற்றதாகவும்,
ெயேகாவாவுைடய ெசயல்கைளயும், ெயேகாவாவுைடய துத கைளயும்
ப ரபலப்படுத்துேவன். 8 அவர்கள் என் மக்கள்தாெனன்றும், அவர்கள் வஞ்சைன
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ெசய்யாதருக்கும் பள்ைளகெளன்றும் ெசால்லி, அவர்களுக்கு இரட்சகரானார்.
9 அவர்களுைடய எல்லா ெநருக்கத்தலும் அவர் ெநருக்கப்பட்டார்; அவருைடய
சமுகத்தன் தூதனானவர் அவர்கைள காப்பாற்றனார் அவர் தமது அன்பன்
காரணமாகவும், தமது பரிதாபத்தன் காரணமாகவும் அவர்கைள வடுவத்தது,
ஆரம்ப நாட்களிெலல்லாம் அவர்கைளத் தூக்க ச் சுமந்துவந்தார். 10 அவர்கேளா
கலகம்ெசய்து, அவருைடய பரிசுத்த ஆவைய வசனப்படுத்தனார்கள்; அதனால்
அவர் அவர்களுக்கு எத ரியாக மாற , அவேர அவர்களுக்கு வேராதமாக
ேபார்ெசய்தார். 11ஆகலும்அவர்ஆரம்பநாட்கைளயும், ேமாேசையயும், தம்முைடய
மக்கைளயும் நைனவுகூர்ந்தார்; ஆனாலும் அவர்கைளயும் தமது மந்ைதயன்
ேமய்ப்பைனயும் கடலிலிருந்து ஏறச்ெசய்தவர் இப்ெபாழுது எங்ேக? 12 அவர்கள்
நடுவ ேல தம்முைடய பரிசுத்த ஆவைய இருக்கக் கட்டைளய ட்டு, ேமாேசயன்
வலதுைகையக் ெகாண்டு அவர்கைளத் தமது மகைமயன் புயத்தனாேல
நடத்த , தமக்கு ந த்தய புகழ்ச்சைய உண்டாக்க அவர்களுக்கு முன்பாகத்
தண்ணீைரப் பளந்து, 13 ஒரு குதைர வனாந்த ரெவளிய ேல நடக்க றதுேபால,
அவர்கள் இடறாதபடிக்கு அவர்கைள ஆழங்களில் நடக்கச்ெசய்தவர் எங்ேக?
14 ெயேகாவாவுைடய ஆவயானவர் அவர்கைளப் பள்ளத்தாக்க ேல ேபாய்
இறங்குகற மிருகஜீவன்கைளப்ேபால இைளப்பாறச்ெசய்தார்; இப்படிேய
ேதவரீர், உமக்கு மகைமயுள்ள புகழ்ச்சைய உண்டாக்கும்படி உம்முைடய
மக்கைள நடத்தனீர். 15 ேதவரீர் பரேலாகத்தலிருந்து கண்ேணாக்க ,
பரிசுத்தமும் மகைமயுமுள்ள உம்முைடய வாசஸ்தலத்தலிருந்து பாரும்,
உம்முைடய ைவராக்கயமும், உம்முைடய வல்லைமயும் எங்ேக? உம்முைடய
உள்ளத்தன் ெகாத ப்ைபயும், உம்முைடய மனஉருக்கத்ைதயும் எனக்கு முன்பாக
அடக்க க்ெகாள்ளுகறீேரா? 16 ேதவரீர் எங்கள் ப தாவாயருக்க றீர்; ஆப ரகாம்
எங்கைள அறயான், இஸ்ரேவலுக்கு நாங்கள் அறயப்பட்டவர்களுமல்ல;
ெயேகாவாேவ, நீர் எங்கள் ப தாவும், எங்கள் மீட்பருமாயருக்க றீர்; இது
ஆரம்பகாலமுதல் உம்முைடய நாமம். 17 ெயேகாவாேவ, நீர் எங்கைள
உம்முைடய வழிகைளவ ட்டுத் தப்ப ப்ேபாகச்ெசய்து, எங்கள் இருதயத்ைத
உமக்குப் பயப்படாதபடிக்கு ஏன் கடினப்படுத்தேவண்டும்? உம்முைடய
ஊழியக்காரரினிமித்தமும், உமக்குச் ெசாந்தமான ேகாத்த ரங்களினிமித்தமும்
தரும்பயருளும். 18 பரிசுத்தமுள்ள உமது மக்கள் ெகாஞ்சக் காலமாத்த ரம்
அைதச் சுதந்தரித்தார்கள்; எங்கள் எத ரிகள் உம்முைடய பரிசுத்த ஸ்தலத்ைத
மித த்துப்ேபாட்டார்கள். 19நாங்கேள *உம்முைடயவர்கள்,அவர்கைளஒருெபாழுதும்
நீர்ஆண்டதல்ைல;அவர்களுக்குஉமதுநாமம்சூட்டப்பட்டதுமில்ைல.

அத்த யாயம் 64
1 ஆ, உமது நாமத்ைத எத ரிகளுக்குத் ெதரியப்படுத்துவதற்கும், ேதசங்கள்

உம்முைடய சந்ந த க்கு முன் தத்தளிப்பதற்கும், 2 ேதவரீர் வானங்கைளக் க ழித்து
இறங்க , உருக்கும் அக்கனி எரிவைதப்ேபாலவும், ெநருப்பு தண்ணீைரப்
ெபாங்கச் ெசய்வைதப்ேபாலவும், மைலகள்உமக்குமுன்பாக உருகும்படி ெசய்யும்.
3 நாங்கள் எத ர்பார்த்த ராத பயங்கரமான காரியங்கைள நீர் ெசய்தேபாது,
நீர் இறங்கனீர், உமது சந்ந தயல் மைலகள் உருக ப்ேபாயன. 4 ேதவேன,
உமக்குக் காத்தருக்க றவர்களுக்கு நீர் ெசய்பைவகைள, நீேரயல்லாமல்
உலகத்ேதாற்றமுதற்ெகாண்டு ஒருவரும் ேகட்டதுமில்ைல, ெசவயால்
உணர்ந்ததுமில்ைல, அைவகைளக் கண்டதுமில்ைல. 5 மக ழ்ச்ச யாக நீதையச்
ெசய்க றவர்கைளயும், உம்முைடய வழிகளில் உம்ைம நைனக்கறவர்கைளயும்
சந்த க்க றீர்; நாங்கேளா, அைவகளுக்கு வேராதமாக எப்ெபாழுதும்
பாவஞ்ெசய்தபடியனாேல, ேதவரீர் கடுங்ேகாபங்ெகாண்டீர்; இன்னமும்
தப்பயருக்க ேறாம். 6 நாங்கள் அைனவரும் தீட்டானவர்கள்ேபால இருக்க ேறாம்;
எங்களுைடய நீத கெளல்லாம் அழுக்கான கழிந்த ஆைடையப்ேபால இருக்க றது,
நாங்கள் அைனவரும் இைலகைளப்ேபால் உதருக ேறாம்; எங்களுைடய
அக்க ரமங்கள் எங்கைளக் காற்ைறப்ேபால் அடித்துக்ெகாண்டுேபாக றது.
7 உமது நாமத்ைத ேநாக்க க் கூப்படுகறவனும், உம்ைமப் பற்ற க்ெகாள்வதற்கு
வழித்துக்ெகாள்ளுகறவனும் இல்ைல; ேதவரீர் உம்முைடய முகத்ைத
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எங்கைள வ ட்டு மைறத்து, எங்கள் அக்க ரமங்களின்காரணமாக எங்கைளக்
கைறயச்ெசய்க றீர். 8 இப்ெபாழுதும் ெயேகாவாேவ, நீர் எங்களுைடய ப தா,
நாங்கள் களிமண்; நீர் எங்கைள உருவாக்குகறவர், நாங்கள் அைனவரும் உமது
கரத்தன்ெசயல். 9 ெயேகாவாேவ, அதகமாகக் கடுங்ேகாபங்ெகாள்ளாமலும்,
என்ைறக்கும் அக்க ரமத்ைத நைனத்துக்ெகாள்ளாமலும் இருப்பீராக; இேதா,
பாரும், நாங்கள் அைனவரும் உம்முைடய மக்கேள. 10 உமது பரிசுத்த
பட்டணங்கள் வனாந்த ரமாயன; சீேயான் வனாந்த ரமாய ற்று; எருசேலம்
பாழாய்க் க டக்க றது. 11 எங்கள் முன்ேனார்கள் உம்ைமத் துத த்த பரிசுத்தமும்
மகைமயுமான எங்களுைடய ஆலயம் ெநருப்ப ற்கு இைரயாக , இன்பமான
எங்களுைடய இடங்கெளல்லாம் பாழாயன. 12 ெயேகாவாேவ, இைவகள்
இப்படியருந்தும் அடக்க க்ெகாண்டிருப்பீேரா? மவுனமாயருந்து, அதகமாக
எங்கைளச் சறுைமப்படுத்துவீேரா?

அத்த யாயம் 65
நயாயத்தீர்ப்பு மற்றும்இரட்ச ப்பு

1 என்ைனக்குறத்து வ சாரித்துக் ேகளாதருந்தவர்களாேல ேதடப்பட்ேடன்;
என்ைனத் ேதடாதருந்தவர்களாேல கண்டறயப்பட்ேடன்; என்னுைடய ெபயைர
அறயாதருந்த ேதசத்ைத ேநாக்க : இேதா, இங்ேக இருக்க ேறன் என்ேறன்.
2 நலமல்லாத வழிய ேல தங்கள் எண்ணங்களின்படி நடக்க ற முரட்டாட்டமான
மக்கைளேநாக்க நாள் முழுவதும் என் ைககைள நீட்டிேனன். 3 அந்த மக்கள்
என் சந்ந தய ேல எப்ெபாழுதும் எனக்குக் ேகாபமுண்டாக்க , ேதாட்டங்களிேல
பலிய ட்டு, ெசங்கற்களின்ேமல் தூபங்காட்டி, 4 ப ேரதக்குழிகளுக்கு அருகல்
உட்கார்ந்து, பாழான இடங்களில் இரவுதங்க , பன்றயைறச்சைய சாப்ப ட்டு,
தங்கள் பாத்த ரங்களில் அருவருப்பானைவகளின் குழம்ைப ைவத்தருந்து: 5 நீ
அங்ேகேய இரு, என் அருகல் வராேத, உன்ைனகாட்டிலும் நான் பரிசுத்தன் என்று
ெசால்க றார்கள்; இவர்கள் என் ேகாபத்தாலாகய புைகயும், நாள்முழுவதும் எரிக ற
ெநருப்புமாயருப்பார்கள். 6 இேதா, அது எனக்கு முன்பாக எழுதயருக்க றது;
நான் மவுனமாய ராமல் தண்டிப்ேபன். 7 உங்கள் அக்க ரமங்களுக்கும்
மைலகளில் தூபங்காட்டி, ேமைடகளின்ேமல் என்ைன நந்த த்த உங்களுைடய
முன்ேனார்களுைடய அக்க ரமங்களுக்கும் ஏற்றவதத்தல் அவர்கள் மடிய ேல
தண்டிப்ேபன்; நான் அவர்கள் முந்தன ெசய்ைகயன் பலைன அவர்கள்
மடிய ேல ேபாடுேவெனன்று ெயேகாவா ெசால்க றார். 8 ெயேகாவா ெசால்க றது
என்னெவன்றால்: ஒரு த ராட்ைசக்குைலயல் இரசம் காணப்படும்ேபாது:
அைத அழிக்காேத, அத ேல ஆசீர்வாதம் உண்ெடன்று ெசால்க றபடி, நான்
என் ஊழியக்காரருக்காக அைனத்ைதயும் அழிக்கவ டாமல் ெசய்ேவன்.
9 யாக்ேகாபலிருந்து ஒரு வத்ைதயும், யூதாவலிருந்து என் மைலகைளச்
ெசாந்தமாக்குபவைரயும் எழும்பச்ெசய்ேவன்; நான் ெதரிந்துெகாண்டவர்கள்
அைதச்ெசாந்தமாக்க க்ெகாண்டு,என்ஊழியக்காரர்கள்அங்ேககுடியருப்பார்கள்.
10 என்ைனத் ேதடுக ற என் மக்களுக்கு சாேரான் ஆட்டுத்ெதாழுவமாகவும்,
ஆேகார் பள்ளத்தாக்கு மாட்டுமந்ைதகள் தங்குமிடமாகவும் இருக்கும்.
11 ஆனாலும் ெயேகாவாைவ வ ட்டு, என் பரிசுத்த மைலைய மறந்து, காத்
என்னும் ெதய்வத்த ற்குப் பந்தைய ஆயத்தம்ெசய்து, ேமனி என்னும்
ெதய்வத்த ற்குப் பானபலிைய நைறய ஊற்றுகறவர்கேள, 12 உங்கைள நான்
பட்டயத்த ற்கு எண்ணிக்ெகாடுப்ேபன்; நீங்கள் அைனவரும் ெகாைலெசய்யப்படக்
குனிவீர்கள்; நான் கூப்ப ட்டும் நீங்கள் மறுெமாழி ெகாடுக்கவல்ைல; நான்
ேபச யும் நீங்கள் ேகட்கவல்ைல; என் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச்
ெசய்து, எனக்குப் ப ரியமல்லாதைதத் ெதரிந்துெகாண்டீர்கள். 13 ஆதலால்
ெயேகாவாவாகய ஆண்டவர் ெசால்க றார்: இேதா, என் ஊழியக்காரர்கள்
சாப்படுவார்கள், நீங்கேளா பச யாயருப்பீர்கள்; இேதா, என் ஊழியக்காரர்கள்
குடிப்பார்கள், நீங்கேளா தாகமாயருப்பீர்கள்; இேதா, என் ஊழியக்காரர்கள்
சந்ேதாஷப்படுவார்கள், நீங்கேளா ெவட்கப்படுவீர்கள். 14 இேதா, என்
ஊழியக்காரர்கள் மனமகழ்ச்ச யனாேல ெகம்பீரிப்பார்கள், நீங்கேளா
மனவயாதயனாேல அலற , ஆவயன் முறவனாேல புலம்புவீர்கள். 15 நான்
ெதரிந்து ெகாண்டவர்களுக்கு நீங்கள் உங்கள் ெபயைர சாபவார்த்ைதயாகப்
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பன்ைவத்துப் ேபாவீர்கள்; ெயேகாவாவாகய ஆண்டவர் உன்ைனக்
ெகான்றுேபாட்டு, தம்முைடய ஊழியக்காரருக்கு ேவறு ெபயைரச் சூட்டுவார்.
16 அதனாேல பூமிய ேல தன்ைன ஆசீர்வத க்க றவன் சத்தய ேதவனுக்குள்
தன்ைன ஆசீர்வத ப்பான்; பூமிய ேல வாக்குக்ெகாடுக்க றவன் சத்தய ேதவன்
ெபயரில் வக்குக்ெகாடுப்பான்; முந்தன துன்பங்கள் மறக்கப்பட்டு, அைவகள் என்
கண்களுக்குமைறந்துேபானது.

புதயவானமும்புதயபூமியும்
17 இேதா, நான் புதய வானத்ைதயும் புதய பூமிையயும் பைடக்க ேறன்;

முந்தனைவகள்இனிநைனக்கப்படுவதுமில்ைல,மனத ேலேதான்றுவதுமில்ைல.
18 நான் பைடக்க றதனாேல நீங்கள் என்ெறன்ைறக்கும் மக ழ்ந்து
களிகூர்ந்தருங்கள்; இேதா, எருசேலைமக் களிகூருதலாகவும், அதன் மக்கைள
மக ழ்ச்ச யாகவும் பைடக்க ேறன். 19 நான் எருசேலமின்ேமல் களிகூர்ந்து, என்
மக்களின்ேமல் மக ழ்ச்ச யாயருப்ேபன்; அழுைகயன் சத்தமும், கூக்குரலின்
சத்தமும் அதல் இனிக் ேகட்கப்படுவதல்ைல. 20 அங்ேக இனி குைறந்த ஆயுள்
உள்ள சறுவனும், தன் நாட்கள் பூரணமாகாத க ழவனும் இருக்கமாட்டார்கள்;
நூறு வயதுெசன்று மரணமைடக றவனும் வாலிபெனன்று கருதப்படுவான்,
நூறு வயதுள்ளவனாகய பாவ ேயா சப க்கப்படுவான். 21 வீடுகைளக் கட்டி,
அைவகளில்குடியருப்பார்கள்,த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைளஏற்படுத்த ,அைவகளின்
பழங்கைளச் சாப்படுவார்கள். 22 அவர்கள் கட்டுக றதும், ேவெறாருவர்
குடியருக்க றதும், அவர்கள் நாட்டுக றதும், ேவெறாருவர் பழங்கைளச்
சாப்படுக றதுமாயருப்பதல்ைல; ஏெனனில் மரத்தன் நாட்கைளப்ேபால
என் மக்களின் நாட்களிருக்கும்; நான் ெதரிந்துெகாண்டவர்கள் தங்கள்
ைககளின் க ரிையகைள நீண்டநாட்கள் அனுபவப்பார்கள். 23 அவர்கள்
வீணாக உைழப்பதல்ைல; அவர்கள் துன்பமுண்டாகப் பள்ைளகைளப்
ெபற்ெறடுப்பதுமில்ைல; அவர்களும், அவர்களுடன்கூட அவர்களுைடய வாரிசும்
ெயேகாவாவாேல ஆசீர்வத க்கப்பட்ட சந்ததயாயருப்பார்கள். 24 அப்ெபாழுது
அவர்கள் கூப்படுகறதற்குமுன்ேன நான் மறுெமாழி ெகாடுப்ேபன்; அவர்கள்
ேபசும்ேபாேத நான் ேகட்ேபன். 25 ஓனாயும் ஆட்டுக்குட்டியும் ஒருமித்து
ேமயும்; சங்கம் மாட்ைடப்ேபால ைவக்ேகாைலத் தன்னும்; புழுத பாம்ப ற்கு
இைரயாகும்; என் பரிசுத்த மைலெயங்கும் அைவகள் தீங்குெசய்வதுமில்ைல,
ேகடுஉண்டாக்குவதுமில்ைலெயன்றுெயேகாவாெசால்க றார்.

அத்த யாயம் 66
நயாயத்தீர்ப்பும் நம்ப க்ைகயும்

1 ெயேகாவா ெசால்க றது என்னெவன்றால்: வானம் எனக்குச் சங்காசனம்,
பூமி எனக்குப் பாதபடி; நீங்கள் எனக்குக் கட்டும் ஆலயம் எப்படிப்பட்டது? நான்
தங்கயருக்கும் இடம் எப்படிப்பட்டது? 2 என்னுைடய கரம் இைவகைளெயல்லாம்
பைடத்ததனால் இைவகெளல்லாம் உண்டானது என்று ெயேகாவா ெசால்க றார்;
ஆனாலும் சறுைமப்பட்டு, ஆவயல் ெநாறுங்குண்டு, என் வசனத்தற்கு
நடுங்குகறவைனேய ேநாக்க ப்பார்ப்ேபன். 3 மாட்ைட ெவட்டுக றவன்
மனிதைனக் ெகால்லுகறவனாகவும், ஆட்ைடப் பலியடுகறவன் நாையக்
கழுத்தறுக்க றவனாகவும், காணிக்ைகையப் பைடக்க றவன் பன்ற இரத்தத்ைதப்
பைடக்க றவனாகவும், தூபங்காட்டுக றவன் சைலைய ேபாற்றுகறவனாகவும்
இருக்க றான்; இவர்கள் தங்கள் வழிகைளேய ெதரிந்துெகாள்ளுகறார்கள்;
இவர்களுைடய ஆத்துமா தங்கள் அருவருப்புகளின்ேமல் வருப்பமாயருக்க றது.
4 நான் கூப்ப ட்டும் மறுெமாழி ெகாடுக்க றவனில்லாமலும், நான் ேபச யும்
அவர்கள் ேகளாமலும், அவர்கள் என் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச்
ெசய்து, நான் வரும்பாதைதத் ெதரிந்துெகாண்டதனால், நானும் அவர்களுைடய
ஆபத்ைதத் ெதரிந்துெகாண்டு, அவர்களுைடய த கல்கைள அவர்கள்ேமல்
வரச்ெசய்ேவன். 5 ெயேகாவாவுைடய வசனத்தற்கு நடுங்குகறவர்கேள,
அவருைடய வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்; என் நாமத்தனிமித்தம் உங்கைளப்
பைகத்து, உங்கைள அப்புறப்படுத்துகற உங்கள் சேகாதரர்கள், ெயேகாவா
மகைமப்படுவாராக என்கறார்கேள; அவர் உங்களுக்குச் சந்ேதாஷம் உண்டாக
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காணப்படுவார்; அவர்கேளா ெவட்கப்படுவார்கள். 6 நகரத்தலிருந்து
அமளியன் இைரச்சலும் ேதவாலயத்தலிருந்து சத்தமும் ேகட்கப்படும்;
அது தமது எத ரிகளுக்கு பாடம்கற்ப க்க ற ெயேகாவாவுைடய சத்தந்தாேன.
7 ப ரசவேவதைனப்படுவதற்குமுன் ெபற்ெறடுத்தாள், கர்ப்பேவதைன
வருவதற்குமுன் ஆண்பள்ைளையப் ெபற்றாள். 8 இப்படிப்பட்டைவகைளக்
ேகள்வப்பட்டது யார்? இப்படிப்பட்டைவகைளக் கண்டது யார்? ஒரு
ேதசத்த ற்கு ஒேர நாளில் பள்ைளப்ேபறு வருேமா? ஒரு ேதசம் ஒேர சமயத்தல்
ப றக்குேமா? சீேயாேனாெவனில், ஒேர சமயத்தல் ேவதைனப்பட்டும்,
தன் மகன்கைளப் ெபற்றும் இருக்கறது. 9 ெபறச்ெசய்க றவராக ய
நான் ெபறச்ெசய்யாமல் இருப்ேபேனா என்று ெயேகாவா ெசால்க றார்;
ப ரசவ க்கச்ெசய்க றவராக ய நான் ப ரசவத்ைதத் தடுப்ேபேனா என்று உன்
ேதவன் ெசால்க றார். 10 எருசேலைம ேநச க்க ற நீங்கெளல்ேலாரும் அவளுடன்
சந்ேதாஷப்பட்டு, அவைளக்குறத்துக் களிகூருங்கள்; அவளுக்காக துக்க த்தருந்த
நீங்கெளல்ேலாரும் அவளுடன் மிகவும் மகழுங்கள். 11 நீங்கள் அவளுைடய
ஆறுதல்களின் முைலப்பாைல உண்டு தருப்தயாக , நீங்கள் சூப்ப க்குடித்து,
அவளுைடய மகைமயன் ப ரகாசத்தனால் மனமகழ்ச்ச யாகுங்கள்;
12 ெயேகாவா ெசால்க றது என்னெவன்றால்: இேதா, நான் சமாதானத்ைத
ஒரு நதையப்ேபாலவும், ேதசங்களின் மகைமையப் புரண்டு ஓடுகற
ஆற்ைறப்ேபாலவும் அவளிடமாகப் பாயும்படி ெசய்க ேறன்; அப்ெபாழுது நீங்கள்
முைலப்பால் குடிப்பீர்கள்; இடுப்பல் ைவத்துச் சுமக்கப்படுவீர்கள்; முழங்காலில்
ைவத்துத் தாலாட்டப்படுவீர்கள். 13 ஒருவைன அவன் தாய் ேதற்றுவதுேபால்
நான் உங்கைளத் ேதற்றுேவன்; நீங்கள் எருசேலமிேல ேதற்றப்படுவீர்கள்.
14 நீங்கள் அைதக் காணும்ேபாது, உங்கள் இருதயம் மக ழ்ந்து, உங்கள்
எலும்புகள் பசும்புல்ைலப்ேபாலச் ெசழிக்கும்; அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய
ஊழியக்காரரிடத்தல் அவருைடய கரமும், அவருைடய எத ரிகளிடத்தல்
அவருைடய ேகாபமும் ெதரியவரும். 15 இேதா, தம்முைடய ேகாபத்ைத
கடுங்ேகாபமாகவும், தம்முைடய கடிந்துெகாள்ளுதைல ெநருப்புத்தழலாகவும்
ெசலுத்தக் ெயேகாவா அக்கனியுடனும் வருவார், ெபருங்காற்ைறப்ேபான்ற
தம்முைடய இரதங்களுடனும் வருவார். 16 ெயேகாவா அக்கனியாலும்,
தமது பட்டயத்தாலும், மாம்சமான எல்ேலாருடனும் வழக்காடுவார்; கர்த்தரால்
ெகாைலெசய்யப்பட்டவர்கள் அேநகராயருப்பார்கள். 17 தங்கைளத்தாங்கேள
பரிசுத்தப்படுத்த க்ெகாள்ளுகறவர்களும், ேதாப்புகளின் நடுவ ேல தங்கைளத்
தாங்கேள ஒருவர்பன் ஒருவராகச் சுத்த கரித்துக்ெகாள்ளுகறவர்களும்,
பன்றயைறச்சையயும், அருவருப்பானைதயும், எலிையயும் சாப்படுக றவர்களும்
முழுவதுமாக அழிக்கப்படுவார்கள் என்று ெயேகாவா ெசால்க றார். 18 நான்
அவர்களுைடய ெசயல்கைளயும், அவர்கள் நைனவுகைளயும்அற ந்தருக்க ேறன்;
நான் எல்லா ேதசத்தாைரயும் பல்ேவறு ெமாழிகைளப் ேபசுக றவர்கைளயுங்
ஒன்றாகச் ேசர்க்கும்காலம் வரும்; அவர்கள் வந்து என் மகைமையக்
காண்பார்கள். 19 நான் அவர்களில் ஒரு அைடயாளத்ைதக் கட்டைளயடுேவன்;
அவர்களில் தப்பனவர்கைள, என் புகழ்ச்சையக் ேகளாமலும், என் மகைமையக்
காணாமலுமிருக்க ற மக்களின் ேதசங்களாகய தர்ஷீசுக்கும், வல்வீரர்கள்
இருக்கற பூலுக்கும், லூதுக்கும், தூபாலுக்கும், யாவானுக்கும், தூரத்தலுள்ள
தீவுகளுக்கும் அனுப்புேவன்; அவர்கள் என் மகைமைய ேதசங்களுக்குள்ேள
அறவப்பார்கள். 20இஸ்ரேவல் மக்கள் சுத்தமான பாத்த ரத்தல் காணிக்ைகையக்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குக் ெகாண்டுவருகறதுேபால, உங்கள்
சேகாதரர் எல்ேலாைரயும் அவர்கள் குதைரகளின்ேமலும், இரதங்களின்ேமலும்,
சரக்கு வண்டிகளின்ேமலும், ேகாேவறு கழுைதகளின்ேமலும், ேவகமான
ஒட்டகங்களின்ேமலும், சகல ேதசங்களிடத்தலுமிருந்து எருசேலமிலுள்ள
ெயேகாவாவுக்குக்காணிக்ைகயாகஎன்பரிசுத்தமைலக்குக்ெகாண்டுவருவார்கள்
என்று ெயேகாவா ெசால்க றார். 21 அவர்களிலும் சலைர ஆசாரியராகவும்
ேலவயராகவும் ெதரிந்துெகாள்ேவன் என்று ெயேகாவா ெசால்க றார். 22 நான்
பைடக்கப்ேபாக ற புதய வானமும் புதய பூமியும் எனக்கு முன்பாக ந ற்பதுேபால,
உங்கள் சந்ததயும், உங்கள் ெபயரும் ந ற்குெமன்று ெயேகாவா ெசால்க றார்.
23 அப்ெபாழுது: மாதந்ேதாறும், ஓய்வுநாள்ேதாறும், மாம்சமான அைனவரும்
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எனக்கு முன்பாகத் ெதாழுதுெகாள்வார்கெளன்று ெயேகாவா ெசால்க றார்.
24அவர்கள்ெவளிேயேபாய்எனக்குவ ேராதமாகப்பாதகம்ெசய்தமனிதர்களுைடய
ப ேரதங்கைளப் பார்ப்பார்கள்; அவர்களுைடய பூச்ச சாகாமலும், அவர்களுைடய
ெநருப்பு அைணயாமலும் இருக்கும்; அவர்கள் மாம்சமான அைனவருக்கும்
அருவருப்பாயருப்பார்கள்.
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எேரமியா
ஆச ரியர்

எேரமியாவும் அவனுைடய உதவயாளன் பாருக்கும் எழுதனார்கள்.
இல்கயாவன் குமாரன் எேரமியா ஆசாரியானகவும் தீர்க்த்தரிச யாகவும் ேசைவ
ெசய்தான். ச றயஊரானஆனேதாத்தலிருந்துவந்தவன். (1:1). பாருக்இவனுக்கு
உதவயாளனாக இருந்து எேரமியா ெசான்ன தீர்க்கதரிசனங்கைள எழுத ,
ெதாகுத்து பத்த ரப்படுத்தனான். (36:4, 32; 45:1). அழுகற தீர்க்கதரிச என்று
அறயப்பட்டிருந்தான். (பார்க்க. எேரமி. 9:1; 13:17; 14:17).

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்:
ஏறக்குைறயகமு. 626 க்கும் 570 கமு. க்கும். இைடயல்எழுதப்பட்டது.
இந்தபுத்தகம் பாப ேலானின் சைறயருப்பல்எழுத முடிக்கப்பட்டது. ச லர்அதன்

பறகுமுடித்தருக்கலாம் என்றுகருதுகறார்கள்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது?

யூதா, மக்களுக்கும், எருசேலமின் ஜனங்களுக்கும், பன்பு ேவதத்ைத வாச க்க ற
மக்கள்அைனவருக்கும்எழுதப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்:
பூமியல் இேயசுக றஸ்து வந்தப றகு, ேதவன் தம்முைடய மக்கேளாடு புதய

உடன்படிக்ைகைய ெசய்ேவன் என்பைத ெதளிவாக கட்டுக றான். புதய
உடன்படிக்ைக, ேதவ மக்கைள, தம்ேமாடு மறுபடியுமாக ேசர்த்துக்ெகாள்ளும்
காரியமாகும். அைத அவர் கல்லின்ேமல் அல்ல, இருதயத்தன் ேமல் எழுதுகறார்,
யூதா ேதசம் மனம்தரும்பாவ ட்டால், அழிவு வரும் என்று எேரமியா பதவு
ெசய்க றான். ேதசம் ேதவனிடம் தரும்பும்படி அைழக்க றான். யூத ேதசத்தன்,
மனம்மாறாத, வக்க ரகாரியங்களினிமித்தமும் வபச்சாரத்தனிமித்தம் அதன்
ேமல்தவ ர்க்கமுடியாதஅழிவுவருவைதஅற ந்தருந்தான்.

ைமயக்கருத்து:
நயாயத்தீர்ப்பு

ெபாருளடக்கம்:
1. எேரமியாவன்ேதவஅைழப்பு— 1:1-19
2.யூதாவுக்குஎச்சரிப்பு— 2:1-35:19
3. எேரமியாவன்பாடுகள்— 36:1-38:28
4. எருசேலமின்வீழ்ச்ச யும்அதன்வைளவும்— 39:1-45:5
5. மற்ற ேதசங்கைளக்குறத்ததீர்க்கதரிசனங்கள்— 46:1-51:64
6. சரித்த ர பன்ேசர்க்ைக— 52:1-34

1 ெபன்யமீன் ேதசத்தலுள்ள ஆனேதாத் ஊரிலிருந்த ஆசாரியர்களில்
ஒருவனாகய இல்க்கயாவன் மகன் எேரமியாவனுைடய வசனங்கள்:
2ஆேமானுைடய மகனாகய ேயாச யா என்கற யூதாவுைடய ராஜாவன் நாட்களில்,
அவன்அரசாண்ட பதன்மூன்றாம் வருடத்தல் எேரமியாவுக்குக் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத உண்டானது. 3 அப்புறம் ேயாச யாவன் மகனாகய ேயாயாக்கீம்
என்கற யூதாவுைடய ராஜாவன் அரசாட்ச யன் நாட்களிலும், ேயாச யாவன்
மகனாகய ச ேதக்கயா என்கற யூதாவுைடய ராஜாவன் பத ேனாராம்
வருடத்து முடிவுவைரயும், எருசேலம் ஊரார் ஐந்தாம் மாதத்தல் சைறப்பட்டுப்
ேபாகும்வைரக்கும்ெயேகாவாவுைடயவார்த்ைதஅவனுக்குஉண்டானது.

எேரமியாவன்அைழப்பு
4 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்: 5 நான் உன்ைனத்

தாயன் வயற்றல் உருவாக்குவதற்கு முன்ேன உன்ைன அறந்ேதன்; நீ
கர்ப்பத்தலிருந்து ெவளிப்படுமுன்ேன நான் உன்ைனப் பரிசுத்தம்ெசய்து,
உன்ைன ேதசங்களுக்குத் தீர்க்கதரிச யாகக் கட்டைளய ட்ேடன் என்று ெசான்னார்.
6 அப்ெபாழுது நான்: ஆ ெயேகாவாவாகய ஆண்டவேர, இேதா, நான் ேபச
அற ேயன்; சறுபள்ைளயாயருக்க ேறன் என்ேறன். 7 ஆனாலும் ெயேகாவா:
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நான் சறுபள்ைளெயன்று நீ ெசால்லாேத, நான் உன்ைன அனுப்புக ற
எல்ேலாரிடத்தலும்நீ ேபாய், நான்உனக்குக்கட்டைளயடுகறைவகைளெயல்லாம்
நீ ேபசுவாயாக. 8 நீ அவர்களுக்குப் பயப்படேவண்டாம்; உன்ைனக் காப்பதற்கு
நான் உன்னுடேன இருக்க ேறன் என்று ெயேகாவா ெசால்லி, 9 ெயேகாவா
தமது கரத்ைத நீட்டி, என் வாையத் ெதாட்டு: இேதா, என் வார்த்ைதகைள உன்
வாயல் ைவக்க ேறன். 10 பார், படுங்கவும், இடிக்கவும், அழிக்கவும், கவழ்க்கவும்,
கட்டவும், நாட்டவும் உன்ைன நான் இன்ைறயதனம் ேதசங்களின்ேமலும்
ராஜ்யங்களின்ேமலும் ஏற்படுத்த ேனன் என்று ெயேகாவா என்னுடேன
ெசான்னார். 11 பன்னும் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக
அவர்: எேரமியாேவ, நீ என்னத்ைதக் காண்கறாய் என்று ேகட்டார்; வாதுைம
மரத்தன் கைளையக் காண்க ேறன் என்ேறன். 12 அப்ெபாழுது ெயேகாவா: நீ
கண்டது சரிேய; என் வார்த்ைதையத் துரிதமாக நைறேவற்றுேவன் என்றார்.
13 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத இரண்டாம்முைற எனக்கு உண்டாக , அவர்: நீ
காண்கறது என்ன என்று ேகட்டார்; ெபாங்குகற பாைனையக் காண்க ேறன்,
அதன் வாய் வடக்ேகயருந்து ேநாக்குக றது என்ேறன். 14 அப்ெபாழுது
ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : வடக்ேகயருந்து தீங்கு ேதசத்தனுைடய
குடிமக்கள் எல்ேலார் ேமலும் வரும். 15 இேதா, நான் வடதைச ராஜ்யங்களின்
வம்சங்கைளெயல்லாம்கூப்படுேவன்என்றுெயேகாவா ெசால்லுகறார்;அவர்கள்
வந்து அவனவன் தன்தன் சங்காசனத்ைத எருசேலமின் ஒலிமுகவாசல்களுக்கும்,
அதன் சுற்றுமதல்கள் எல்லாவற்றற்கும் வ ேராதமாகவும், யூதா ேதசத்து
எல்லாப் பட்டணங்களுக்கும் வ ேராதமாகவும் ைவப்பார்கள். 16 அவர்கள்
என்ைனவட்டு அந்நய ெதய்வங்களுக்கு ஆராதைனெசய்து, தங்கள் ைககளின்
ெசயைலப்* பணிந்துெகாண்ட அவர்களுைடய எல்லா தீைமகளுக்காக நான்
என் நயாயத்தீர்ப்புகைள அவர்களுக்கு வேராதமாகக் கூறுேவன். 17 ஆைகயால்
நீ உன் அைரையக் கட்டிக்ெகாண்டு நன்று, நான் உனக்குக் கட்டைளயடுகற
அைனத்ைதயும் அவர்களுக்குச் ெசால்; நான் உன்ைன அவர்களுக்கு முன்பாகக்
கலங்கச்ெசய்யாமல், நீ அவர்கள் முகத்த ற்கு பயப்படாதரு. 18 இேதா,
ேதசம் முழுவதற்கும், யூதாவன் ராஜாக்களுக்கும், அதன் ப ரபுக்களுக்கும்,
அதன் ஆசாரியர்களுக்கும், ேதசத்தன் மக்களுக்கும் எத ராக நான் உன்ைன
இன்ைறயதனம் பாதுகாப்பான பட்டணமும், இரும்புத்தூணும், ெவண்கல மதலும்
ஆக்க ேனன். 19 அவர்கள் உனக்கு வேராதமாகப் ேபார்ெசய்வார்கள்; ஆனாலும்
உன்ைனேமற்ெகாள்ளமாட்டார்கள்;உன்ைனக்காப்பாற்றுவதற்குநான்உன்னுடன்
இருக்க ேறன்என்றுெயேகாவாெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 2
இஸ்ரேவல்ேதவைனக்ைகவடுதல்

1ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்குஉண்டாக , அவர்: 2நீ ேபாய், எருசேலமில்
உள்ளவர்கள் ேகட்கும்படிக் கூப்ப ட்டுச் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
வைதக்கப்படாத ேதசமாக ய வனாந்த ரத்தல் நீ என்ைனப் பன்பற்றவந்த உன்
இளவயதன் பக்தையயும், நீ வாழ்க்ைகப்பட்டேபாது உனக்கருந்த ேநசத்ைதயும்
நைனத்தருக்க ேறன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 3 இஸ்ரேவலர்கள்
ெயேகாவாவுக்குப் பரிசுத்தமும், அவருைடய வைளவன்முதற்பலனுமாயருந்தது;
அைதப்பட்ச த்தஅைனவரும்குற்றவாளிகளானார்கள்;ெபால்லாப்புஅவர்கள்ேமல்
வந்தெதன்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 4 யாக்ேகாபன் குடும்பத்தாேர,
இஸ்ரேவல் குடும்பத்தன் வம்சங்கேள, நீங்கள் எல்ேலாரும் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். 5 ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
எங்கைள எக ப்துேதசத்தலிருந்து வரச்ெசய்தவரும், அவாந்தரெவளியும்,
பள்ளங்களுமுள்ள ேதசமும், வறட்ச யும், மரண இருளுமுள்ள ேதசமும், ஒருவனும்
கடந்து ெசல்லாமலும் ஒரு மனிதனும் குடிய ராமலும் இருக்கற ேதசமுமான
வனாந்த ரத்தல் எங்கைளநடத்தனவருமாகயெயேகாவா எங்ேகெயன்றுஉங்கள்
முற்ப தாக்கள் ேகளாமல், 6 என்ைனவட்டுப் ப ரிந்து, வீணான வக்க ரங்கைளப்
பன்பற்ற , வீணராகப் ேபாக றதற்கு என்னிடத்தல் என்ன அநயாயத்ைதக்

* அத்த யாயம் 1:16 1:16வக்க ரங்கள்
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கண்டார்கள்? 7 ெசழிப்பான ேதசத்தன் கனிையயும் நன்ைமையயும்
சாப்படுவதற்கு நான் உங்கைள அவ்வடத்த ற்கு அைழத்துக்ெகாண்டுவந்ேதன்;
ஆனாலும் நீங்கள் அதற்குள் நுைழந்தேபாது, என் ேதசத்ைதத் தீட்டுப்படுத்த , என்
சுதந்த ரத்ைத அருவருப்பாக்கனீர்கள். 8 ெயேகாவா எங்ேகெயன்றுஆசாரியர்கள்
ெசால்லாமலும், ேவதத்ைதப் ேபாத க்க றவர்கள் என்ைன அறயாமலுமிருந்து,
ேமய்ப்பர்கள்எனக்குத்துேராகம்ெசய்தார்கள்;தீர்க்கதரிச கள்பாகாைலக்ெகாண்டு
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி, வீணானைவகைளப் பன்பற்றனார்கள். 9 ஆதலால்
இன்னும் நான் உங்களுடன் வழக்காடுேவன், உங்கள் பள்ைளகளின்
பள்ைளகளுடனும் வழக்காடுேவன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 10 நீங்கள்
க த்தீமின் தீவுகள்வைர ெசன்று பார்த்து, ேகதாருக்கு ஆள் அனுப்ப நன்றாய்
வ சாரித்து, இப்படிப்பட்ட காரியம் உண்ேடா என்றும், 11 எந்த மக்களாவது
ெதய்வங்களல்லாத தங்கள் ெதய்வங்கைள மாற்றனது உண்ேடா என்றும்
பாருங்கள்; என் மக்கேளா வீணானைவகளுக்காகத் தங்கள் மகைமைய
மாற்றனார்கள். 12 வானங்கேள, இதனிமித்தம் ப ரமித்துக் ெகாந்தளித்து,
மிகவும் தடுக்கடுங்கள் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 13 என் மக்கள்
இரண்டு தீைமகைளச் ெசய்தார்கள்; ஜீவத்தண்ணீர் ஊற்றாகய என்ைன
வட்டுவ ட்டார்கள்; தண்ணீர் நற்காத ெதாட்டிகளாகய ெவடிப்புள்ள ெதாட்டிகைளத்
தங்களுக்கு ெவட்டிக்ெகாண்டார்கள். 14 இஸ்ரேவல் ஒரு ேவைலக்காரேனா?
அவன் வீட்டில் ப றந்த அடிைமேயா? ஏன் ெகாள்ைளயானான்? 15 பாலசங்கங்கள்
அவன்ேமல் ெகர்ச்ச த்து, முழங்க , அவன் ேதசத்ைதப் பாழாக்கவ ட்டன;
அவன் பட்டணங்கள் குடிய ராமல் சுட்ெடரிக்கப்பட்டன. 16 ேநாப், தகபாேனஸ்
என்னும் பட்டணங்களின் மக்களும், உன் உச்சந்தைலைய ெநாறுக்கனார்கள்.
17 உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன்ைன வழியல் நடத்த க்ெகாண்டு
ேபாகுங்காலத்தல், நீ அவைர வ ட்டுப்ேபாக றதனால் அல்லேவா இைத உனக்கு
சம்பவக்கச்ெசய்தாய்? 18 இப்ேபாதும் ைநல் நதயன்*தண்ணீைரக் குடிப்பதற்கு
எக ப்த ற்குப் ேபாக றதனால் உனக்குப் பலன் என்ன? ஐப்ப ராத்து நதயன்
தண்ணீைரக் குடிப்பதற்கு அசீரியாவுக்குப் ேபாக றதனால் உனக்குப் பலன்
என்ன? 19 உன் தீைம உன்ைனத் தண்டிக்கும், உன் மாறுபாடுகள் உன்ைனக்
கண்டிக்கும்; நீ உன் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ வடுகறதும், என்ைனப்பற்றும்
பயம் உன்னிடத்தல் இல்லாமலிருக்கறதும், எத்தைன ெபால்லாப்பும் கசப்புமான
காரியம் என்று உணர்ந்துெகாள் என்று ேசைனகளின் கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார். 20 பூர்வகாலந்துவக்க நான் உன் நுகத்தடிைய முறத்து, உன்
கட்டுகைள அறுத்ேதன்; நான் அடிைமப்படுவதல்ைலெயன்று நீயும் ெசான்னாேய;
ஆகலும், உயரமான எல்லா ேமட்டின்ேமலும், பச்ைசயான எல்லா மரத்தன்கீழும்
நீ ேவசயாகத் த ரிக றாய். 21 நான் உன்ைன முற்றலும் நற்கனிதரும் உயர்குலத்
த ராட்ைசச்ெசடியாக நாட்டிேனன்; நீ எனக்குக் காட்டுத்த ராட்ைசச்ெசடியன்ஆகாத
ெகாடிகளாய் மாற ப்ேபானது என்ன? 22 நீ உன்ைன உவர்மண்ணினால் கழுவ ,
அதக சவுக்காரத்ைதப் பயன்படுத்தனாலும், உன் அக்க ரமத்தன் கைறகள்
எனக்கு முன்பாக இருக்குெமன்று ெயேகாவாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
23 நான் தீட்டுப்படவல்ைல; நான் பாகால்கைளப் பன்பற்றவல்ைல என்று
நீ ெபாய்ச் ெசால்லுகறாய்? பள்ளத்தாக்கல் நீ நடக்க ற வழிமுைறகைளப்
பார்; நீ ெசய்த பாவத்ைத உணர்ந்துெகாள்; ஆண் ஒட்டகத்ைத ேதடி அைடய
தாறுமாறாய் ஓடுகற ேவகமான ெபண் ஒட்டகம் நீ. 24 வனாந்த ரத்தல்
பழகனதும், தன் இச்ைசயன் மதெவறயல் காற்ைற உட்ெகாள்ளுகறதுமான
காட்டுக்கழுைத நீ;அதன்ஆவைலநறுத்த ,அைதத் தருப்புக றவன்யார்? அைதத்
ேதடுக றவர்கள்ஒருவரும்வருத்தப்படேவண்டியதல்ைல;அதன்மாசத்தல்அைதக்
கண்டுபடிப்பார்கள். 25 உன் கால் ெவறுங்காலாகாதபடிக்கும், உன் ெதாண்ைட
வறட்ச யைடயாதபடிக்கும் அடக்க க்ெகாள் என்றால், நீ: அது கூடாதகாரியம்;
நான் அப்படிச் ெசய்யமாட்ேடன்; அந்நயைர ேநச க்க ேறன்; அவர்கள் ப றேக
ேபாேவன்என்கறாய். 26தருடன்அகப்படுக றேபாது, எப்படி ெவட்கப்படுக றாேனா,
அப்படிேய இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் ெவட்கப்படுவார்கள்; மரகட்ைடையப் பார்த்து, நீ
என் தகப்பன் என்றும்; கல்ைலப்பார்த்து, நீ என்ைனப் ெபற்ெறடுத்தாய் என்றும்
ெசால்லுகற அவர்களும், அவர்கள் ராஜாக்களும், அவர்கள் ப ரபுக்களும்,

* அத்த யாயம் 2:18 2:18 சீேகாரின்
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அவர்கள் ஆசாரியர்களும், அவர்கள் தீர்க்கதரிச களும் ெவட்கப்படுவார்கள்.
27 அவர்கள் தங்கள் முகத்ைதயல்ல, தங்கள் முதுைக எனக்குக் காட்டினார்கள்;
தங்கள் ஆபத்துக்காலத்த ேலா எழுந்து எங்கைள காப்பாற்றும் என்கறார்கள்.
28 நீ உனக்கு உண்டாக்கன ெதய்வங்கள் எங்ேக? உன் ஆபத்துக்காலத்தல்
காப்பாற்ற முடியுமானால் அைவகள் எழும்பட்டும்; யூதாேவ, உன் பட்டணங்களின்
எண்ணிக்ைகயும், உன் ெதய்வங்களின் எண்ணிக்ைகயும் சரி. 29 என்னுடன்
நீங்கள்வழக்காடேவண்டும்? நீங்கள்அைனவரும்எனக்குவ ேராதமாய்த்துேராகம்
ெசய்தீர்கள் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 30 நான் உங்கள் பள்ைளகைள
அடித்தது வருதா; ச ட்ைசைய ஏற்றுக்ெகாள்ளாமற்ேபானார்கள்; அழிக்க ற
சங்கத்ைதப்ேபால உங்கள் பட்டயம் உங்கள் தீர்க்கதரிச கைளப் பட்ச த்தது.
31 சந்ததயாேர, நீங்கள் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையச் ச ந்த த்துப்பாருங்கள்:
நான் இஸ்ரேவலுக்கு வனாந்த ரமும், காரிருளான பூமியுமாக இருந்ேதேனா?
பன் ஏன் என் மக்கள்; நாங்கேள எஜமான்கள், இனி உம்மிடத்தல் நாங்கள்
வருவதல்ைலெயன்று ெசால்லுகறார்கள். 32 ஒரு ெபண் தன் நைககைளயும்,
ஒரு மணப்ெபண் தன் தருமண ஆைடகைளயும் மறப்பாேளா? என் மக்கேளா
அேநக வருடங்களாக என்ைன மறந்துவ ட்டார்கள். 33 ேநசத்ைதத் ேதடுவதற்கு
நீ உன் வழிகைள நயப்படுத்துகறெதன்ன? இவ்வதமாய் நீ ெபால்லாத
ெபண்களுக்கும்உன்வழிகைளக் கற்றுக்ெகாடுத்தாய். 34உன்ஆைடஓரங்களிலும்
குற்றமில்லாத ஏைழ ஆத்துமாக்களின் இரத்தம் காணப்படுகறது; அைதத்
ேதாண்டித் ேதடுக றதனால் அல்ல, அது எல்லாவற்றன்ேமலும் ெவளிப்படியாக
இருக்க றதனால்அைதக்கண்டுபடித்ேதன். 35ஆகலும்: குற்றமில்லாதருக்க ேறன்
என்றும்,அவருைடய ேகாபம் என்ைனவட்டு நீங்கவ ட்டது என்றும்ெசால்லுகறாய்;
இேதா, நான் பாவஞ்ெசய்யவல்ைலெயன்று நீ ெசால்லுகறதனால் நான்
உன்னுடன் வழக்காடுேவன். 36 நீ உன் வழிைய மாற்ற மாற்ற இவ்வளவாய்
வலக ப்ேபாக றது என்ன? நீஅசீரியாவனால்ெவட்கப்பட்டதுேபால எக ப்தனாலும்
ெவட்கப்படுவாய். 37 நீ உன் ைககைள உன் தைலயன்ேமல் ைவத்துக்ெகாண்டு
இவ்வடத்தலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாவாய்; ஏெனன்றால், உன் நம்ப க்ைககைளக்
ெயேகாவாெவறுத்தருக்க றார்;அைவகளால்உனக்குக்காரியம்வாய்க்காது.

அத்த யாயம் 3
1 ஒருமனிதன் தன் மைனவையத் தள்ளிவ ட, அவள் அவனிடத்தலிருந்து

புறப்பட்டுப்ேபாய், அந்நய மனிதனுக்கு மைனவயானால், அவன் அவளிடத்தல்
இனித் தரும்பப் ேபாவாேனா? அந்த ேதசம் மிகவும் தீட்டுப்படுமல்லேவா?
என்று மனிதர் ெசால்லுவார்கள்; நீேயாெவன்றால் அேநக ேநசருடன்
ேவச த்தனம்ெசய்தாய்; ஆகலும் என்னிடத்த ற்குத் தரும்பவா என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 2 நீ ேமடுகளின்ேமல் உன் கண்கைள ஏெறடுத்து, நீ
ேவச த்தனம்ெசய்யாத இடம் ஒன்று உண்ேடா என்று பார்; வனாந்த ரத்தல்
அரபயன் காத்துக்ெகாண்டிருக்க றதுேபால, நீ வழி ஓரங்களில் உன்
ேநசருக்குக் காத்துக்ெகாண்டிருந்து, உன் ேவச த்தனங்களாலும், உன்
அக்க ரமங்களாலும் ேதசத்ைதத் தீட்டுப்படுத்தனாய். 3 அதனிமித்தம் மைழ
ெபய்யாமலும், பன்மாரிய ல்லாமலும் ேபானது; உனக்ேகா, ேசாரப்ெபண்ணின்
ெநற்றயருக்க றது;நீேயா: ெவட்கப்படமாட்ேடன்என்கறாய். 4நீஇதுமுதல்என்ைன
ேநாக்க : என் ப தாேவ, ேதவரீர் என் இளவயதன் அத பதெயன்று ெசால்லி,
5 சதாகாலமும் ேகாபத்ைத ைவப்பாேரா? அைத என்ெறன்ைறக்கும் காப்பாேரா
என்கறாய் அல்லேவா? இேதா, இப்படி நீ ெசால்லியும் ெபால்லாப்புகைளச்ெசய்து,
மீற ப்ேபாக றாய் என்கறார்.

உண்ைமயற்றஇஸ்ரேவல்
6 ேயாச யா ராஜாவன் நாட்களில் ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : சீர்ெகட்ட

இஸ்ரேவல் என்பவள் ெசய்தைதக் கண்டாயா? அவள் உயரமான எல்லா
மைலயன்ேமலும், பச்ைசயான எல்லா மரத்தன்கீழும் ேபாய், அங்ேக
ேவச த்தனம்ெசய்தாள். 7அவள் இப்படிெயல்லாம் ெசய்தபன்பு: நீ என்னிடத்தல்
தரும்பவா என்று நான் ெசான்ேனன்; அவேளா தரும்பவல்ைல; இைத
அவளுைடய சேகாதரியாக ய யூதா என்கற துேராக கண்டாள். 8 சீர்ெகட்ட
இஸ்ரேவல் என்பவள் வபசாரம்ெசய்த காரணங்கள் எல்லாவற்றுக்காகவும்
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நான் அவைள அனுப்பவ ட்டு, அவளுைடய தள்ளுதல் சீட்ைட அவளுக்குக்
ெகாடுத்தேபாதும், அவளுைடய சேகாதரியாக ய யூதா என்கற துேராக
பயப்படாமல்; இவளும் ேபாய் ேவச த்தனம்ெசய்தாள், இைத நான் கண்ேடன்.
9 ப ரச த்தமான அவளுைடய ேவச த்தனத்தனால் ேதசம் தீட்டுப்பட்டுப்ேபானது;
கல்ேலாடும் மரத்ேதாடும் வ பசாரம் ெசய்துெகாண்டிருந்தாள் என்றார்.
10 இைவகைளெயல்லாம் கண்டும், யூதா என்கற அவளுைடய சேகாதரியாக ய
துேராக , கள்ளத்தனமாய்த் தரும்பனாேளயன்ற , முழு இருதயத்ேதாடும்
என்னிடத்தல் தரும்பவல்ைல என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 11 பன்னும்
ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : யூதா என்கற துேராகையப்பார்க்கலும்
சீர்ெகட்ட இஸ்ரேவல் என்பவள் தன்ைன நீதயுள்ளவளாக்கனாள். 12 நீ ேபாய்
வடதைசையேநாக்க ெசால்லேவண்டியவார்த்ைதகள்என்னெவன்றால்: சீர்ெகட்ட
இஸ்ரேவேல, தரும்பு என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; நான் உங்கள்ேமல்
என் ேகாபத்ைத இறங்கச்ெசய்வதல்ைல; நான் கருைபயுள்ளவெரன்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; நான் என்ைறக்கும் ேகாபம் ைவக்கமாட்ேடன்.
13 நீேயா, உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாய்த் துேராகம்ெசய்து,
பச்ைசயான எல்லா மரத்தன்கீழும் அந்நயருடன்* ேசாரமார்க்கமாய்† நடந்து,
உன் அக்க ரமத்ைதயும், என் சத்தத்ைதக் ேகட்காமல்ேபானைதயும் ஒத்துக்ெகாள்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 14 சீர்ெகட்ட பள்ைளகேள, தரும்புங்கள்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; நான் உங்கள் நாயகர்; நான் உங்கைள
ஊரில் ஒருவனும், வம்சத்தல் இரண்டு ேபருமாகத் ெதரிந்து, உங்கைள
சீேயானுக்கு அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து, 15உங்களுக்கு என் இருதயத்த ற்கு ஏற்ற
ேமய்ப்பர்கைளக் ெகாடுப்ேபன், அவர்கள் உங்கைள அற ேவாடும் புத்தயுடனும்
ேமய்ப்பார்கள். 16 நீங்கள் ேதசத்தல் ெபருக ப் பலுகுகற அந்நாட்களில், அவர்கள்
ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகப்ெபட்டி ெயன்று இனிச் ெசால்வதல்ைல; அது
அவர்கள் மனதல் எழும்புவதும் இல்ைல; அது அவர்கள் நைனவல் வருவதும்
இல்ைல; அைதக் குறத்து வ சாரிப்பதும் இல்ைல; அதுஇனி சரிெசய்யப்படுவதும்
இல்ைல என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 17 அக்காலத்தல் எருசேலைம
ெயேகாவாவுைடய சங்காசனம் என்பார்கள்; எல்லா ேதசத்தாரும் எருசேலமில்
வளங்கய ெயேகாவாவுைடய ெபயருக்காக அதனுடன் ேசர்வார்கள்; அவர்கள்
இனித் தங்கள் ெபால்லாத இருதயத்தன் வருப்பத்தன்படி நடக்கமாட்டார்கள்.
18 அந்நாட்களில் யூதா வம்சத்தார் இஸ்ரேவல் வம்சத்தாருடன் ேசர்ந்து,
அவர்கள் ஏகமாக பாப ேலான் ேதசத்தலிருந்து புறப்பட்டு, நான் தங்கள்
முற்ப தாக்களுக்குச் ெசாந்தமாகக் ெகாடுத்த ேதசத்த ற்கு வருவார்கள். 19 நான்
உன்ைனப் பள்ைளகளின் வரிைசயல் ைவத்து, ேதசங்களுக்குள்ேள நல்ல
ெசாந்தமான ேதசத்ைத உனக்குக் ெகாடுப்பது எப்படிெயன்று ெசான்ேனன்;
ஆனாலும் நீ என்ைன ேநாக்க , என் ப தாேவ என்று அைழப்பாய்; நீ என்ைனவட்டு
வலகுவதல்ைல என்று தரும்பவும் ெசான்ேனன். 20 ஒரு மைனவ தன்
கணவனுக்குத் துேராகம்ெசய்வதுேபால, இஸ்ரேவல் வம்சத்தாராக ய நீங்கள்
எனக்குத் துேராகம்ெசய்தது உண்ைம என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
21இஸ்ரேவல்மக்கள்தங்கள்வழிையமாற்ற ,தங்கள்ேதவனாகயெயேகாவாைவ
மறந்ததனால் அழுதுெகாண்டு வண்ணப்பம் ெசய்யும் சத்தம் உயர்ந்த
இடங்களில் ேகட்கப்படும். 22ஒழுக்கம்ெகட்ட பள்ைளகேள, தரும்புங்கள்; உங்கள்
ஒழுக்கேகடுகைளக் குணமாக்குேவன் என்றார். இேதா, உம்மிடத்தல் வருக ேறாம்;
நீேர எங்கள் ேதவனாகயெயேகாவா. 23குன்றுகைளயும், த ரளானமைலகைளயும்
நம்புக றது வீண் என்பது ெமய்; இஸ்ரேவலின் பாதுகாப்பு எங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்குள் இருப்பது என்பது உண்ைமேய. 24இந்த ெவட்கமானது எங்கள்
சறுவயதுமுதல்எங்கள்ப தாக்களுைடயப ரயாசத்ைதயும்,அவர்கள்ஆடுகைளயும்
மாடுகைளயும், அவர்கள் மகன்கைளயும் மகள்கைளயும் அழித்துப்ேபாட்டது.
25எங்கள்ெவட்கத்தல்க டக்க ேறாம்;எங்கள்அவமானம்எங்கைளமூடியருக்க றது;
நாங்களும், எங்கள் முற்ப தாக்களும் எங்கள் சறுவயது முதல் இந்நாள்வைரக்கும்
எங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாகப் பாவம்ெசய்ேதாம்; எங்கள்
ேதவனாகயெயேகாவாவுைடயெசால்ைலக் ேகட்காமலும்ேபாேனாம்.
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அத்த யாயம் 4
1 இஸ்ரேவல், நீ தரும்புக றதற்கு மனமிருந்தால் என்னிடத்தல் தரும்பு என்று

ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; நீ உன் அருவருப்புகைள என் பார்ைவயலிருந்து
அகற்றவ ட்டால், நீ இனி அைலந்து த ரிவதல்ைல. 2 நீ உண்ைமயுடனும்,
நயாயத்ேதாடும், நீதயுடனும், ெயேகாவாவுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு
ஆைணயடுவாய்; அந்நயமக்களும் அவருக்குள் ஆசீர்வத க்கப்பட்டு, அவருக்குள்
ேமன்ைமபாராட்டுவார்கள். 3 யூதா மக்களுடனும், எருசேலம் மக்களுடனும்
ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: நீங்கள் முட்களுக்குள்ேள
வைதக்காதருங்கள், உங்கள் தரிசு நலத்ைதப் பண்படுத்துங்கள். 4 யூதா
மனிதர்கேள, எருசேலமின் குடிமக்கேள, உங்கள் ெசயல்களுைடய
ெபால்லாப்பனால் என் கடுங்ேகாபம் ெநருப்ைபப்ேபால எழும்ப , அைணப்பார்
இல்லாமல் எரியாதபடிக்கு நீங்கள் ெயேகாவாவாக்ெகன்று உங்கைள*.
முற்றலுமாய்அர்ப்பணியுங்கள்.

வடக்கலிருந்துவரும்அழிவு
5 ேதசத்தல் எக்காளம் ஊதுங்கள் என்று ெசால்லி, யூதாவல் அறவத்து,

எருசேலமில் ேகட்கச்ெசய்யுங்கள்; நாம் பாதுகாப்பான பட்டணங்களுக்கு
வந்துேசருங்கள் என்று ெசால்லி, உரத்த சத்தமாகக் கூப்படுங்கள். 6 சீேயானுக்கு
ேநேர ெகாடிேயற்றுங்கள்; கூடுங்கள்; ந ற்காதருங்கள்; நான் வடக்ேகயருந்து
ெபால்லாப்ைபயும், மகா அழிைவயும் வரச்ெசய்க ேறன். 7 உன் ேதசத்ைதப்
பாழாக்கவடுவதற்குச் சங்கம் தன் புதரிலிருந்து எழும்ப , ேதசங்கைள
அழிக்க றவன் தன் இடத்தலிருந்து புறப்பட்டுவருகறான்; உன் பட்டணங்கள்
குடிய ராதபடி அழிக்கப்படும் என்கறார். 8 இதனிமித்தம் சணல் ஆைடைய
அணிந்துெகாள்ளுங்கள்; புலம்ப அலறுங்கள்; ெயேகாவாவுைடய கடுங்ேகாபம்
நம்ைமவ ட்டுத் தரும்பவல்ைலேய. 9 அந்நாளில் ராஜாவன் இருதயமும்,
ப ரபுக்களின் இருதயமும் ேசார்ந்துேபாகும்; ஆசாரியர்கள் தடுக்க ட்டு,
தீர்க்கதரிச கள் தைகப்பார்கள் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 10அப்ெபாழுது
நான்: ஆ! ெயேகாவாவாகய ஆண்டவேர, உங்களுக்குச் சமாதானமிருக்கும்
என்று ெசான்னதனால், உண்ைமயாகேவ இந்த மக்களுக்கும் எருசேலமுக்கும்
மிகுதயான ேமாசத்ைத வரச்ெசய்தீர்; பட்டயம் ஜீவன்வைர எட்டுக றேத
என்ேறன். 11 வனாந்த ரத்தலுள்ள உயர்நலங்களிலிருந்து, ஒரு தீக்காற்று என்
மக்களாகய மகளுக்கு ேநராக வீசும் என்று அக்காலத்தல் இந்த மக்களுடனும்
எருசேலமுடனும் ெசால்லப்படும்; அது தூற்றவுமாட்டாது சுத்த கரிக்கவுமாட்டாது.
12 இைதப்பார்க்கலும் பலமான காற்று என் காரியமாய் வரும்; இப்ெபாழுது
நானும் அவர்களுடன் நயாயம் ேபசுேவன். 13 இேதா, ேமகங்கைளப்ேபால
எழும்பவருகறான்; அவனுைடய இரதங்கள் ெபருங்காற்ைறப்ேபால் இருக்க றது;
அவனுைடய குதைரகள் கழுகுகளிலும் ேவகமானைவகள்; நமக்கு ஐேயா,
நாம் பாழாக்கப்படுக ேறாேம. 14 எருசேலேம, நீ காப்பாற்றப்படுவதற்கு உன்
இருதயத்ைதப் ெபால்லாப்பு நீங்கக் கழுவு; எதுவைர அக்க ரம நைனவுகள்
உன் உள்ளத்தல் தங்கும். 15 தாண் பட்டணத்தலிருந்து ஒரு சத்தம் வந்து,
ெசய்தைய அறவக்க றது; எப்ப ராயீமின் மைலயலிருந்து வந்து, தீங்ைகப்
ப ரச த்தம்ெசய்க றது. 16 ேதசங்களுக்கு அைத நீங்கள் ப ரபலப்படுத்துங்கள்;
இேதா, காவற்ேசவகர் தூரேதசத்தலிருந்து வந்து, யூதாவுைடய பட்டணங்களுக்கு
வேராதமாய் உரத்த சத்தமிடுவார்கள் என்று எருசேலமுக்குக் கூறுங்கள்.
17 அதற்கு வ ேராதமாய் அவர்கள் வயல்ெவளிகளின் காவற்காரைரப்ேபாலச்
சுற்றலுமிருப்பார்கள்; அது எனக்கு வேராதமாய்க் கலகம் ெசய்தது என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 18உன் நடக்ைகயும் உன் ெசயல்களுேம இைவகைள
உனக்குசம்பவக்கச்ெசய்தன;இதுஇத்தைனகசப்பாயருந்து,உன்இருதயம்வைர
எட்டுக றதற்குக் காரணம் உன் ெபால்லாப்புத்தாேன. 19 என் குடல்கள், என்
குடல்கேள வலிக்கறது; என் உள்ளம் ேவதைனப்படுகறது, என் இருதயம்
என்னில் கதறுகறது; நான் ேபசாமல் அைமதலாக இருக்கமுடியாது; என்
ஆத்துமாேவ, எக்காளத்தன் சத்தத்ைதயும், ேபாரின் ஆர்ப்பரிப்ைபயும் ேகட்டாேய.
20 நாசத்த ற்குேமல் நாசம் வருகறதாகக் கூறப்படுக றது; ேதசெமல்லாம்
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பாழாக றது; த டீெரன்று என் கூடாரங்களும், ஒரு நமிடத்தல் என் தைரகளும்
பாழாக்கப்படுக றது. 21 நான் எதுவைரக்கும் யுத்தத்தன் ெகாடிையக் கண்டு,
எக்காளத்தன் சத்தத்ைதக் ேகட்ேபன். 22 என் மக்கேளா அறவல்லாதவர்கள்,
என்ைனஅவர்கள் அறயாதருக்க றார்கள்; அவர்கள் ைபத்தயமுள்ள பள்ைளகள்,
அவர்களுக்கு உணர்ேவ இல்ைல; ெபால்லாப்புச்ெசய்ய அவர்கள் அறவாளிகள்,
நன்ைமெசய்யேவா அவர்கள் அறவல்லாதவர்கள். 23 பூமிையப் பார்த்ேதன்,
அது ஒழுங்கற்றதும் ெவறுைமயுமாயருந்தது; வானங்ைளயும் பார்த்ேதன்,
அைவகளுக்கு ஒளியல்லாதருந்தது. 24 மைலகைளப் பார்த்ேதன், அைவகள்
அத ர்ந்தன; எல்லாக் குன்றுகளும் அைசந்தன. 25 பன்னும் நான் பார்க்கும்ேபாது,
மனிதனில்ைல; ஆகாயத்துப் பறைவகெளல்லாம் பறந்துேபாயன. 26 ேமலும்
நான் பார்க்கும்ேபாது, ெயேகாவாவாலும், அவருைடய கடுங்ேகாபத்தாலும்
பய ர்நலம் வனாந்த ரமானது; அதன் பட்டணங்கெளல்லாம் இடிந்துேபானது.
27 ேதசெமல்லாம் பாழாய்ப்ேபாகும்; ஆகலும் முற்றலும் அழிக்கமாட்ேடன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 28 இதனிமித்தம் பூமி புலம்பும், உயர
இருக்க ற வானங்கள் கறுத்துப்ேபாகும்; நான் அைதச் ெசான்ேனன்,
அைதத் தீர்மானம்ெசய்ேதன்; நான் மனஸ்தாபப்படுவதும் இல்ைல; நான்
அைதவ ட்டுத் தரும்புவதும் இல்ைல. 29 குதைரவீரரும் வல்வீரரும் இடும்
சத்தத்தனால் எல்லா ஊராரும் ஓடி, அடர்த்தயான காடுகளில் புகுந்து,
கன்மைலகளிலும் ஏறுவார்கள்; ஒரு மனிதனும் அைவகளில் குடிய ராதபடி
எல்லா ஊர்களும் வ டப்பட்டிருக்கும். 30 பாழாய்ப்ேபான நீ இப்ெபாழுது என்ன
ெசய்வாய்? நீ இரத்தாம்பரம் அணிந்தாலும், ெபான் ஆபரணங்களால் உன்ைன
அலங்கரித்தாலும், உன் கண்களில் ைமய ட்டுக்ெகாண்டாலும், வீணாய் உன்ைன
அழகுபடுத்துவாய்; ஆைசநாயகர்கள் உன்ைன அசட்ைடெசய்து, உன் உயைர
வாங்கத் ேதடுவார்கள். 31 கர்ப்பேவதைனப்படுகறவளின் சத்தமாகவும்,
முதல்முைற பள்ைள ெபறுகறவளின் வயாகுலமாகவும், மகளாகய சீேயானின்
சத்தத்ைதக் ேகட்க ேறன்; அவள் ெபருமூச்சுவ ட்டு, தன்ைககைள வ ரித்து: ஐேயா,
ெகாைலபாதகர்களால்என்ஆத்துமா ேசார்ந்துேபாக றேத என்கறாள்.

அத்த யாயம் 5
நீத ெசய்க றவன்ஒருவனுமில்ைல

1 நயாயஞ்ெசய்க ற மனிதைனக் கண்டுபடிப்பீர்கேளா என்றும், சத்தயத்ைதத்
ேதடுக றவன் உண்ேடா என்றும், எருசேலமின் ெதருக்களில் சுற்ற ப்பார்த்து,
வசாரித்து, அதன் வீதகளில் ேதடுங்கள்; காண்பீர்களானால் அதற்கு
மன்னிப்புத் தருேவன். 2 அவர்கள்: ெயேகாவாவுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு
ெசால்லுக ேறாம் என்றாலும், ெபாய்ெசால்க றார்கேள. 3 ெயேகாவாேவ,
உம்முைடய கண்கள் சத்தயத்ைத அல்லேவா ேநாக்குகன்றது; அவர்கைள
அடிக்க றீர், ஆனாலும் அவர்களுக்கு வலிக்காது; அவர்கைள ந ர்மூலமாக்குகறீர்,
ஆனாலும்புத்தையஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்ேடாம்என்கறார்கள்;தங்கள்முகங்கைளக்
கன்மைலையவ ட ெகட்டியாக்க , தரும்பமாட்ேடாம் என்கறார்கள். 4 அப்ெபாழுது
நான்: இவர்கள் ஏைழகளாேம, இவர்கள் மதயற்றவர்கள்; ெயேகாவாவுைடய
வழிையயும், தங்கள் ேதவனுைடய நயாயத்ைதயும் அறயாதருக்க றார்கள்
என்றும்; 5 நான் ெபரிேயார்களிடத்தல் ேபாய், அவர்களுடன் ேபசுேவன்;
அவர்கள் ெயேகாவாவுைடய வழிையயும், தங்கள் ேதவனுைடய நயாயத்ைதயும்
அறவார்கள் என்று ெசான்ேனன்; அவர்கேளா ஏகமாக நுகத்தடிைய முறத்து,
கட்டுகைள அறுத்துப்ேபாட்டார்கள். 6 ஆைகயால் காட்டிலிருந்து வரும் சங்கம்
அவர்கைளக் ெகால்லும், வனாந்த ரத்தலுள்ள ஓநாய்கள் அவர்கைளப் பீறும்,
சவங்க அவர்கள் பட்டணங்களின்ேமல் ேநாக்கமாயருக்கும்; அைவகளிலிருந்து
புறப்படுக றவன் எவனும் பீறப்படுவான்; அவர்கள் மீறுதல்கள் ெபருக , அவர்கள்
சீர்ேகடுகள் அதகரித்தது. 7 இைவகைள நான் உனக்கு மன்னிப்பது எப்படி?
உன் பள்ைளகள் என்ைன வட்டுவ ட்டு, ெதய்வம் அல்லாதைவகள் ேபரில்
ஆைணயடுகறார்கள்; நான் தருப்தயாக்கன அவர்கள் வபசாரம்ெசய்து,
ேவசவீட்டில் கூட்டங்கூடுகறார்கள். 8 அவர்கள் ெகாழுத்த குதைரகைளப்ேபால
காலேம எழும்ப , அவனவன் தன்தன் அயலானுைடய மைனவயன் பன்னால்
கைனக்கறான். 9 இைவகைள வசாரியாதருப்ேபேனா? இப்படிப்பட்ட
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மக்களுக்கு என் ஆத்துமா நீதையச் சரிக்கட்டாதருக்குேமா என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 10 அதன் மதல்கள்ேமல்* ஏற அழித்துப்ேபாடுங்கள்; ஆனாலும்
சர்வசங்காரம் ெசய்யாதருங்கள்; அதன் ெகாத்தளங்கைள இடித்துப்ேபாடுங்கள்;
அைவகள் ெயேகாவாவுைடயைவகள் அல்ல. 11 இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரும்,
யூதா வம்சத்தாரும் எனக்கு வ ேராதமாய் மிகுதயும் துேராகம் ெசய்தார்கள்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 12 அவர் அப்படிப்பட்டவர் அல்லெவன்றும்,
ெபால்லாப்பு நம்ேமல் வராது, நாம் பட்டயத்ைதயாகலும், பஞ்சத்ைதயாகலும்
காண்பதல்ைலெயன்றும், 13 தீர்க்கதரிச கள் காற்றாய்ப்ேபாவார்கள்; தருவாக்கு
அவர்களில் இல்ைல; அவர்களுக்ேக அப்படி ஆகக்கடவெதன்றும், அவர்கள்
ெசால்லிக் ெயேகாவாைவ மறுதலித்தார்கள். 14 ஆைகயால் ேசைனகளின்
ேதவனாகய ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: நீங்கள் இந்த
வார்த்ைதையச் ெசான்னபடியனால், இேதா, நான் உன் வாயலிட்ட என்
வார்த்ைதகைள ெநருப்ைபயும், இந்த மக்கைள வறகும் ஆக்குேவன், அது
இவர்கைள அழிக்கும். 15 இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர, இேதா, தூரத்தலிருந்து
நான் உங்கள்ேமல் ஒரு ேதசத்ைதக் ெகாண்டுவருேவன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்; அது பலத்த ேதசம், அது பூர்வகாலத்து ேதசம், அவர்கள் நீ
அறயாத ெமாழிையப் ேபசும் ேதசம், அவர்கள் ேபசுக றது இன்னெதன்று உனக்கு
வளங்காது. 16 த றந்த ப ேரதக்குழிகைளப்ேபால் அவர்கள் அம்புகள் ைவக்கும்
ைபகள் இருக்கும்; அவர்கள் அைனவரும் பராக்க ரமசாலிகள். 17 அவர்கள்
உன் மகன்களும் உன் மகள்களும் சாப்ப டேவண்டிய உன் வைளச்சைலயும்,
உன் அப்பத்ைதயும் சாப்ப ட்டு, உன் ஆடுகைளயும் உன் மாடுகைளயும்
பட்ச த்து, உன் த ராட்ைசப்பழங்கைளயும் உன் அத்த ப்பழங்கைளயும் சாப்ப ட்டு,
நீ நம்பன உன்னுைடய பாதுகாப்பான பட்டணங்கைளப் பட்டயத்தால்
ெவறுைமயாக்குவார்கள். 18 ஆகலும் நான் அந்நாட்களிலும் உங்கைள
முற்றலும் அழிக்காதருப்ேபன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 19 எங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவா எங்களுக்கு இைவகைளெயல்லாம் எதனால்
ெசய்தார் என்று நீங்கள்† ேகட்டால், அப்ெபாழுது நீ அவர்கைளப் பார்த்து:
நீங்கள் என்ைனவட்டு, உங்களுைடய ேதசத்தல் அந்நய ெதய்வங்கைளச்
ேசவ த்ததுேபால, உங்களுைடயதல்லாத ேதசத்தல் அந்நயர்கைளச்
ேசவ ப்பீர்கெளன்று ெசால்வாயாக. 20 நீங்கள் யாக்ேகாபன் வீட்டில் அறவத்து,
யூதாவல் ெசால்ல ேவண்டியது என்னெவன்றால், 21 கண்கள் இருந்தும்
காணாமலும், காதுகள் இருந்தும் ேகளாமலுமிருக்க ற அறவல்லாத மக்கேள,
ேகளுங்கள். 22எனக்குப்பயப்படாதருப்பீர்கேளாஎன்றுெயேகாவாெசால்லுகறார்;
அைலகள் ேமாதயடித்தாலும் ேமற்ெகாள்ளாதபடிக்கும், அைவகள் இைரந்தாலும்
கடவாதபடிக்கும், கடக்கக்கூடாத ந த்தய ப ரமாணமாக சமுத்த ரத்தன் மணைல
எல்ைலயாக ைவத்தருக்க றவராக ய எனக்குமுன்பாக அத ராதருப்பீர்கேளா?
23 இந்த மக்கேளா முரட்டாட்டமும் கலகமுமான இருதயமுள்ளவர்கள்;
முரட்டாட்டம்ெசய்து ேபாய்வடுகறார்கள். 24 அந்தந்தப் பருவத்தல் எங்களுக்கு
மைழையயும், முன்மாரிையயும் பன்மாரிையயும் ெகாடுத்து, அறுப்புக்கு நயமித்த
வாரங்கைள எங்களுக்குத் தற்காக்க ற எங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப்
பயந்தருப்ேபாம் என்று அவர்கள் தங்கள் இருதயத்தல் ெசால்லுகறதல்ைல.
25 உங்கள் அக்க ரமங்கள் இைவகைள வலக்க , உங்கள் பாவங்கள் உங்களுக்கு
நன்ைமையவரவ டாமல்தடுக்க றது. 26குருவப டிக்க றவர்கள்பதுங்குகறதுேபால்
பதுங்க ,மனிதைரப் ப டிக்கக் கண்ணிகைளைவக்கறதுன்மார்க்கர் என்மக்களில்
காணப்படுகறார்கள். 27 குருவகளால் கூண்டு நைறந்தருக்க றதுேபால்,
அவர்கள் வீடுகள் கபடங்களால் நைறந்தருக்க றது; ஆதலால் அவர்கள் ெபருக
ெசல்வந்தர்களாக றார்கள். 28ெகாழுத்து,அடம்ப டிக்க றார்கள்;துன்மார்க்கனுைடய
ெசயல்கைளக் கண்டிக்காமல் வடுகறார்கள்; த க்கற்றவனுைடய வழக்ைக
வ சாரியாமல், தாங்கள்மாத்த ரம் வாழுகறார்கள்; எளியவர்களின் நயாயத்ைதத்
தீர்க்கமாட்டார்கள். 29 இைவகைள வசாரியாதருப்ேபேனா? இப்படிப்பட்ட
ேதசத்த ற்கு என் ஆத்துமா நீதையச் சரிக்கட்டாதருக்குேமா என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 30தைகத்துத்தடுக்க டத்தக்ககாரியம்ேதசத்தல்நடந்துவருகறது.
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31 தீர்க்கதரிச கள் கள்ளத்தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகறார்கள்; ஆசாரியர்கள்
அவர்கள் மூலமாய் ஆளுகறார்கள்; இப்படியருப்பது என் மக்களுக்குப்
ப ரியமாயருக்க றது;ஆனாலும்முடிவல்என்னெசய்வீர்கள்?

அத்த யாயம் 6
முற்றுைகய டப்பட்ட எருசேலம்

1 ெபன்யமீன் வம்சத்தாேர, நீங்கள் எருசேலமின் நடுவலிருந்து ஒன்றாய்க்கூடி
ஓடி, ெதக்ேகாவாவல் எக்காளம் ஊத , ெபத்ேகேரமின்ேமல் அைடயாளமாகத்
தீெவளிச்சம் காட்டுங்கள்; ஒரு தீங்கும் மகா அழிவும் வடக்ேகயருந்து
ேதான்றுகறதாயருக்க றது. 2 ெசல்வமாய் வளர்ந்த அழகுள்ள மகளாகய
சீேயாைன அழிப்ேபன். 3 ேமய்ப்பர் தங்கள் மந்ைதகளுடன் அவளிடத்த ற்கு
வருவார்கள்; அவர்கள் அவளுக்கு வேராதமாய்ச் சுற்றலும் கூடாரம்ேபாட்டு,
அவனவன் தன் தன் இடத்தல் ேமய்த்து, 4 அவளுக்கு வேராதமாய் ேபார்ெசய்ய
ஆயத்தம்ெசய்யுங்கள் என்றும், மத்தயானத்தல்தாேன நாம் ேபாய்ச்ேசருவதற்கு
எழுந்தருங்கள்;ஐேயா,ெபாழுதுசாய்ந்து,மாைலேநர ந ழல்கள்நீண்டுேபாக றேத;
5 எழுந்தருங்கள், நாம் இரவுேநரத்தலாவது ேபாய்ச்ேசர்ந்து, அவளுைடய
அரண்மைனகைள அழிப்ேபாம் என்றும் ெசால்லுவார்கள். 6 ேசைனகளுைடய
ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், மரங்கைள ெவட்டி, எருசேலமுக்கு
வ ேராதமாய்க் ேகாட்ைடமதல் ேபாடுங்கள்; அதுேவ வ சாரிக்கப்படேவண்டிய
நகரம்; அதன் உட்புறெமல்லாம் ெகாடுைம. 7 ஊற்றானது, தன் தண்ணீைரச்
சுரக்கச்ெசய்வைதப்ேபால, அது தன் தீங்ைகச் சுரக்கச்ெசய்க றது; அதல்
ெகாடுைமயும் தீைமயானகாரியங்களும் ேகட்கப்படுக றது;துக்கமும்காயங்களும்
எப்ெபாழுதும் எனக்கு முன்பாகக் காணப்படுகறது. 8 எருசேலேம, என் ஆத்துமா
உன்ைன வட்டுப் ப ரியாமலிருக்கவும், நான் உன்ைனப் பாழும் குடியல்லாத
ேதசமும் ஆக்காமலிருக்கவும் புத்தையக்ேகள். 9 த ராட்ைசக்குைலகைள
அறுக்கறவைனப்ேபால உன் ைகையத் தரும்பக் கூைடகளின்ேமல்
ேபாெடன்று ெசால்லி, அவர்கள் இஸ்ரேவலின் மீதயாயருந்த பழத்ைதத்
த ராட்ைசச்ெசடியன் பழத்ைதப்ேபால் நன்றாய்ப் ெபாறுக்க க்ெகாண்டு
ேபாவார்கள் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 10 அவர்கள்
ேகட்கும்படி நான் யாருடன் ேபச எச்சரிப்ேபன்? அவர்களுைடய காது
வருத்தேசதனமில்லாதது*; அவர்கள் ேகட்கமாட்டார்கள்; ெயேகாவாவுைடய
வசனம் அவர்களுக்கு ந ந்ைதயாயருக்க றது; அதன்ேமல் அவர்களுக்கு
வருப்பமில்ைல. 11 ஆைகயால் நான் ெயேகாவாவுைடய கடுங்ேகாபத்தால்
நைறந்தருக்க ேறன்; அைத அடக்க இைளத்துப்ேபாேனன்; வீதகளிலுள்ள
பள்ைளகளின்ேமலும், வாலிபருைடய கூட்டத்தன்ேமெலங்கும் அைத
ஊற்றவடுேவன்; ஆண்களும், ெபண்களும், முதயவர்களும், மிக
வயதானவர்களுங்கூடப் ப டிக்கப்படுவார்கள். 12 அவர்களுைடய வீடுகளும்,
ெசாந்தநலங்களும்,அவர்களுைடயமைனவகளுடன்ஏகமாகஅந்நயர்வசமாகும்;
என் ைகைய இந்தத் ேதசத்தன் குடிமக்களுக்கு வேராதமாக நீட்டுேவன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 13 அவர்களில், ச ற ேயார்முதல் ெபரிேயார்வைர,
ஒவ்ெவாருவரும் ெபாருளாைசக்காரர்; இதுவுமல்லாமல் தீர்க்கதரிச கள்முதல்
ஆசாரியர்கள்வைர ஒவ்ெவாருவரும் ெபாய்யர். 14 சமாதானமில்லாமலிருந்தும்:
சமாதானம் சமாதானம் என்று ெசால்லி, என் மக்களின் காயங்கைள
ேமேலாட்டமாகக் குணமாக்குகறார்கள். 15 அவர்கள் அருவருப்பானைதச்
ெசய்ததனிமித்தம் ெவட்கப்படுக றார்கேளா? ஆனாலும் ெவட்கப்படமாட்டார்கள்,
ெவட்கப்படவும் அவர்களுக்குத் ெதரியாது; ஆதலால் வழுகறவர்களுக்குள்ேள
வழுவார்கள்; நான் அவர்கைள வசாரிக்குங்காலத்தல் இடறுண்டுேபாவார்கள்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 16 வழிகளில் நன்று, முன்ேனார்களின்
பாைதகள் எைவெயன்று ேகட்டு வ சாரித்து, நல்ல வழி எங்ேக என்று பார்த்து,
அதல் ெசல்லுங்கள்; அப்ெபாழுது உங்கள் ஆத்துமாவுக்கு இைளப்பாறுதல்
கைடக்கும் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; அவர்கேளா, நாங்கள் அதல்
நடக்கமாட்ேடாம் என்கறார்கள். 17 நான் உங்கள்ேமல் காவலாளைரயும் ைவத்து,
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எக்காள சத்தத்த ற்கு ெசவெகாடுங்கள் என்றும் ெசான்ேனன்; அவர்கேளா:
நாங்கள் ேகட்கமாட்ேடாம் என்கறார்கள். 18 ஆைகயால் ேதசங்கேள, ேகளுங்கள்;
சைபேய, அவர்களுக்குள் நடக்க றைத அற ந்துெகாள். 19 பூமிேய, ேகள்; இந்த
மக்கள் என் வார்த்ைதகைளக் ேகட்காமலிருந்து, என் நயாயப்ப ரமாணத்ைதக்
ேகட்காமல் அைத ெவறுத்துவடுகறார்கள்; அவர்கள்ேமல் நான் அவர்கள்
நைனவுகளின் பலனாகய தீங்ைக வரச்ெசய்ேவன். 20 ேசபாவலிருந்து
வருகற தூபவர்க்கமும், தூரேதசத்தனுைடய சுகந்தப்பட்ைடயும் எனக்கு எதற்கு?
உங்கள் சர்வாங்கதகனங்கள் எனக்கு வருப்பமல்ல; உங்கள் பலிகள் எனக்கு
இன்பமாய ராது. 21 ஆைகயால் இேதா, நான் இந்த மக்களுக்கு இடறல்கைள
ைவப்ேபன்; அைவகள்ேமல் தகப்பன்களும், பள்ைளகளும், நண்பர்களும்,
அண்ைடவீட்டுக்காரனும், ஏகமாக இடறுண்டு அழிவார்கள் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 22இேதா, வடேதசத்தலிருந்து ஒரு மக்கள்கூட்டம் வந்து, பூமியன்
கைடச எல்ைலகளிலிருந்து ஒரு ெபரிய ேதசம் எழும்பும். 23 அவர்கள் வல்லும்
ேவலும் ப டித்துவருவார்கள்; அவர்கள் ெகாடியவர்கள், இரக்கம் அறயாதவர்கள்;
அவர்கள் சத்தம் கடலின் இைரச்சைலப்ேபால் இருக்கும்; மகளாகய சீேயாேன,
அவர்கள் உனக்கு வேராதமாக ேபார்ெசய்யக் குதைரகளின்ேமேலற
அணியணியாக வருவார்கள் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 24 அவர்கள்
வருகற ெசய்தையக் ேகட்ேடாம்; நம்முைடய ைககள் தளர்ந்தது; துன்பமும்,
கர்ப்பவத க்கு உண்டாகும் ேவதைனையப்ேபான்ற ேவதைனயும் நம்ைமப்
ப டித்தது. 25 வயல்ெவளியல் புறப்படாதருங்கள்; வழியலும் நடக்காதருங்கள்;
சுற்றலும் எத ரியன் பட்டயமும் பயங்கரமுமுண்டு. 26 என் மக்களாகய மகேள,
நீ சணல் ஆைடையக் கட்டிக்ெகாண்டு, சாம்பலில் புரண்டு, ஒேர மகனுக்காகத்
துக்க க்க றதுேபால மனங்கசந்து புலம்பு; அழிக்க றவன் தடீெரன்று நம்ேமல்
வருவான். 27நீ என்மக்களின்வழிையஅற ந்துெகாள்ளவும் ேசாத த்துப்பார்க்கவும்
நான் உன்ைன அவர்களுக்குள்ேள ேகாட்ைடச்சுவராகவும், பாதுகாப்பாகவும்
ைவத்ேதன். 28 அவர்கெளல்ேலாரும் முரட்டாட்டமான அகங்காரிகளும்,
தூற்றத்த ரிக றவர்களுமாக இருக்க றார்கள்; அவர்கள் ெவண்கலமும்
இரும்புமானவர்கள்; அவர்கெளல்ேலாரும் ெகட்டவர்கள். 29 ேதால்ைப ெவந்தது;
ஈயம் ெநருப்பனால் அழிந்தது; புடமிடுக றவனுைடய ப ரயாசம் வீணாகப்ேபானது;
ெபால்லாப்புகள் நீங்க ப்ேபாகவல்ைல. 30 அவர்கள் தள்ளுபடியான ெவள்ளி
என்னப்படுவார்கள்;ெயேகாவாஅவர்கைளத்தள்ளிவ ட்டார்.

அத்த யாயம் 7
ெபாய்யானமார்க்கம் பயனற்றது

1 ெயேகாவாவால் எேரமியாவுக்கு உண்டான வசனம்: 2 நீ ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தன் வாசலில் நன்று, அங்ேக அறவத்துச் ெசால்லேவண்டிய வசனம்
என்னெவன்றால், ெயேகாவாைவப் பணிந்துெகாள்ள இந்த வாசல்களுக்குள்ேள
நுைழகறயூத மக்களாகய நீங்கெளல்ேலாரும் ெயேகாவாவுைடயவார்த்ைதையக்
ேகளுங்கள். 3 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்: உங்கள்வழிகைளயும்உங்கள்ெசயல்கைளயும் சீர்ப்படுத்துங்கள்,
அப்ெபாழுதுஉங்கைளஇந்த இடத்தல் குடியருக்கச்ெசய்ேவன். 4ெயேகாவாவன்
ஆலயம், ெயேகாவாவன் ஆலயம், ெயேகாவாவன் ஆலயம் இதுேவ என்று
ெசால்லி, ெபாய்வார்த்ைதகைள நம்ப க்ெகாள்ளாதருங்கள். 5 நீங்கள்
உங்கள் வழிகைளயும் உங்கள் ெசயல்கைளயும் நன்றாக ஒழுங்குபடுத்த ,
நீங்கள் மனிதனுக்கும் மனிதனுக்குமுள்ள வழக்ைக நயாயமாய்த் தீர்த்து,
6 அந்நயேதசத்தாைரயும், அனாைதயானவைனயும், வதைவையயும்
ஒடுக்காமலும், குற்றமில்லாத இரத்தத்ைத இந்த இடத்தல் ச ந்தாமலும்;
உங்களுக்குக் ேகடுண்டாக அந்நய ெதய்வங்கைளப் பன்பற்றாமலும்
இருப்பீர்கேளயாகல், 7 அப்ெபாழுது நான் உங்கள் ப தாக்களுக்குக் ெகாடுத்த
ேதசமாக ய இந்த இடத்தல் உங்கைளச் சதாகாலமும் குடியருக்கவும்ெசய்ேவன்.
8 இேதா, ஒன்றுக்கும் உதவாத ெபாய்வார்த்ைதகைள நீங்கள் நம்புக றீர்கள்.
9 நீங்கள் தருடி, ெகாைலெசய்து, வபசாரம்ெசய்து, ெபாய்சாட்ச ெசால்லி,
பாகாலுக்குத் தூபங்காட்டி, நீங்கள் அறயாத அந்நய ெதய்வங்கைளப் பன்பற்ற ,
10 அதன்பன்பு வந்து, என் ெபயர் சூட்டப்பட்ட இந்த ஆலயத்தல் எனக்கு



எேரமியாஅத்தயாயம் 7:11 979 எேரமியாஅத்தயாயம் 7:29

முன்பாக நன்று: இந்த அருவருப்புகைளெயல்லாம் ெசய்வதற்காக வடுதைல
ெபற்றருக்க ேறாெமன்று ெசால்வீர்கேளா? 11 என் ெபயர் சூட்டப்பட்ட இந்த
ஆலயம் உங்கள் பார்ைவக்குக் கள்ளர் குைகயானேதா? இேதா, நானும்
இைதக் கண்ேடன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 12 நான் முதலில்
என் ெபயர் வளங்கச்ெசய்ய சீேலாவலுள்ள என் இடத்த ற்கு நீங்கள் ேபாய்,
இஸ்ரேவல் மக்களுைடய ெபால்லாப்புக்காக நான் அதற்குச் ெசய்தைதப்
பாருங்கள். 13 நீங்கள் இந்தச் ெசயல்கைளெயல்லாம் ெசய்தீர்கள், நான்
உங்களுக்கு ஏற்கனேவ ெசால்லி வந்தருந்தும், நீங்கள் ேகளாமலும், நான்
உங்கைளக் கூப்ப ட்டும், நீங்கள் உத்த ரவுெகாடாமலும் ேபானதனால், 14 என்
ெபயர் சூட்டப்பட்டதும், நீங்கள் நம்ப க்ைக ெகாண்டிருக்க றதுமான இந்த
ஆலயத்த ற்கும், உங்களுக்கும் உங்கள் ப தாக்களுக்கும் நான் ெகாடுத்த
இடத்த ற்கும், நான் சீேலாவுக்குச் ெசய்ததுேபாலச் ெசய்ேவன். 15 நான்
உங்களுைடய எல்லாச் சேகாதரருமாகய எப்ப ராயீம் சந்தத அைனத்ைதயும்
தள்ளிப்ேபாட்டதுேபால, உங்கைளயும் என் முகத்ைதவ ட்டுத் தள்ளிப்ேபாடுேவன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 16 நீ இந்த மக்களுக்காக வண்ணப்பம்
ெசய்யேவண்டாம்; அவர்களுக்காக மன்றாடவும் ெகஞ்சவும் ேவண்டாம்,
என்னிடத்தல் அவர்களுக்காகப் பரிந்துேபசவும் ேவண்டாம், நான் நீ ெசால்வைதக்
ேகட்பதல்ைல. 17 யூதாவன் பட்டணங்களிலும் எருசேலமின் வீத களிலும்
அவர்கள் ெசய்க றைத நீ காணவல்ைலயா? 18 எனக்கு மனேவதைனயுண்டாக
அந்நய ெதய்வங்களுக்குப் பானபலிகைள ஊற்றுகறார்கள்; அவர்கள்
வானராணிக்குப் பணியாரங்கைளச் சுடுவதற்காகப் பள்ைளகள் வறகு
ெபாறுக்குகறார்கள், ப தாக்கள் ெநருப்பு மூட்டுகறார்கள், ெபண்கள்
மாப்பைசக றார்கள். 19 அவர்கள் எனக்கா மனேவதைனயுண்டாக்குகறார்கள்?
தங்கள் முகங்கள் ெவட்கத்த ற்குள்ளாக அவர்கள் தங்களுக்ேக அல்லேவா
மனேவதைனயுண்டாக்குகறார்கள் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
20 ஆதலால் இேதா, என் ேகாபமும் என் உக்க ரமும் இந்த இடத்தன்ேமலும்,
மனிதர்ேமலும், மிருகங்கள்ேமலும், ெவளியன் மரங்கள்ேமலும், பூமியன்
பழங்கள்ேமலும் ஊற்றப்படும்; அது அைணயாமல் எரியும் என்று கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 21 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறெதன்னெவன்றால்: உங்கள் தகனபலிகைள மற்ற
பலிகளுடன், இைறச்சையச் சாப்படுங்கள். 22 நான் உங்கள் முற்ப தாக்கைள
எக ப்துேதசத்தலிருந்து அைழத்து வந்த நாளில், தகனபலிையக்குறத்தும், மற்ற
பலிகைளக்குறத்தும் நான் அவர்களுடன் ேபசனைதயும் கட்டைளய ட்டைதயும்
பார்க்கலும், 23 என் வாக்குக்குச் ெசவெகாடுங்கள், அப்ெபாழுது நான் உங்கள்
ேதவனாயருப்ேபன், நீங்கள் என் மக்களாயருப்பீர்கள்; நான் உங்களுக்குக்
கற்ப க்கும் எல்லாவழிகளிலும், நீங்கள் உங்களுக்கு நன்ைமயுண்டாவதற்காக
நடவுங்கள் என்கற வ ேசஷத்ைதேய அவர்களுக்குச் ெசால்லிக் கட்டைளய ட்ேடன்.
24 அவர்கேளா அைதக் ேகளாமலும், தங்கள் ெசவையச் சாயாமலும்ேபாய்,
தங்கள் ெபால்லாத இருதயத்தன் ேயாசைனகளின்படியும் கடினத்தன்படியும்
நடந்து, முன்ேநாக்கயல்ல பன்ேநாக்க ேய ேபானார்கள். 25 உங்கள்
முற்ப தாக்கள் எக ப்துேதசத்தலிருந்து புறப்பட்ட நாள்முதல் இந்நாள்வைர
நான் தீர்க்கதரிச களாகய என் ஊழியக்காரைரெயல்லாம் தனந்தனம்
உங்களிடத்த ற்கு ஏற்கனேவ அனுப்ப க்ெகாண்டிருந்ேதன். 26 ஆனாலும்
அவர்கள் என் ெசால்ைலக்ேகளாமலும், தங்கள் ெசவையச் சாயாமலும் ேபாய்,
தங்கள் கழுத்ைதக் கடினப்படுத்த , தங்கள் முற்ப தாக்கைளப்பார்க்கலும் அதக
ெபால்லாப்பு ெசய்தார்கள். 27 நீ இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம் அவர்களுக்குச்
ெசான்னாலும், அவர்கள் உன் ெசால்ைலக் ேகட்கமாட்டார்கள்; நீ அவர்கைள
ேநாக்க க் கூப்ப ட்டாலும், அவர்கள் உனக்கு மறுஉத்த ரவு ெகாடுக்கமாட்டார்கள்.
28 ஆைகயால் தங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய சத்தத்ைதக் ேகளாமலும்,
புத்தைய ஏற்றுக்ெகாள்ளாமலும் இருக்கற மக்கள் இதுதான் என்றும், சத்தயம்
அழிந்து, அது அவர்கள் வாயலிருந்து இல்லாமல் ேபானெதன்றும் அவர்களுக்குச்
ெசால். 29 நீ உன் தைலமயைரச் சைரத்து, எற ந்துவ ட்டு, உயர்ந்த இடங்களில்
புலம்ப க்ெகாண்டிரு; ெயேகாவா தமது ேகாபத்த ற்கு ஏதுவான சந்ததைய
ெவறுத்துத்தள்ளிவ ட்டார்.
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சங்காரப் பள்ளத்தாக்கு
30 யூதா மக்கள் என் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தார்கள் என்று

ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; என் ெபயர் சூட்டப்பட்ட ஆலயத்ைதத் தீட்டுப்படுத்தத்
தங்கள் அருவருப்புகைள அதல் ைவத்தார்கள். 31 தங்கள் மகன்கைளயும்
தங்கள் மகள்கைளயும் ெநருப்பால் எரிப்பதற்காக, அவர்கள் இன்ேனாம் மகனின்
பள்ளத்தாக்கலுள்ள ேதாப்ேபத்தன் ேமைடகைளக் கட்டினார்கள்; அைத நான்
கட்டைளய டவுமில்ைல, அது என் மனதல் ேதான்றவுமில்ைல. 32 ஆதலால்,
இேதா, நாட்கள் வருெமன்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; அப்ெபாழுது அது
அப்புறம் ேதாப்ேபத் என்றும், இன்ேனாம் மகனின் பள்ளத்தாக்ெகன்றும்
ெசால்லப்படாமல், அழிவன் பள்ளத்தாக்ெகன்று ெசால்லப்படும்; ேதாப்ேபத்தல்
இடம் கைடக்காமற்ேபாகும்வைர பணங்கைள அடக்கம் ெசய்வார்கள். 33 இந்த
மக்களின் பணங்கள் ஆகாயத்தன் பறைவகளுக்கும் பூமியன் மிருகங்களுக்கும்
உணவாகும்; அைவகைள வ ரட்டுவாரும் இல்லாதருப்பார்கள். 34 நான்
யூதாவன் பட்டணங்களிலும் எருசேலமின் வீத களிலும் ச ரிப்பன் சத்தத்ைதயும்,
மக ழ்ச்ச யன் சத்தத்ைதயும், மணமகனின் சத்தத்ைதயும், மணமகளின்
சத்தத்ைதயும்ஓயச்ெசய்ேவன்; ேதசம்அழியும்.

அத்த யாயம் 8
1 அக்காலத்தல் யூதாவனுைடய ராஜாக்களின் எலும்புகைளயும்,

அவர்களுைடய ப ரபுக்களின் எலும்புகைளயும், ஆசாரியர்களின்
எலும்புகைளயும், தீர்க்கதரிச களின் எலும்புகைளயும் எருசேலமுைடய
குடிமக்களின் எலும்புகைளயும், அவர்களுைடய கல்லைறகளிலிருந்து
எடுத்து, 2 அவர்கள் ேநச த்ததும், ேசவ த்ததும், பன்பற்றனதும், ேதடினதும்,
பணிந்துெகாண்டதுமாயருந்த சூரியனுக்கும், சந்த ரனுக்கும், வானத்தன்
சர்வேசைனக்கும் முன்பாக அைவகைளப் பரப்பைவப்பார்கள் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்; அைவகள் வாரி அடக்கம்ெசய்யப்படாமல் பூமியன்ேமல்
எருவாகும். 3 இந்தத் துஷ்ட வம்சத்தல் மீதயாயருந்து, என்னால் எல்லா
இடங்களிலும் துரத்தவ டப்பட்டு மீந்தருக்க ற யாவருக்கும், ஜீவைனப்பார்க்கலும்
மரணேமவருப்பமாயருக்குெமன்றுேசைனகளின்ெயேகாவாெசால்லுகறார்.

பாவமும்தண்டைனயும்
4நீஅவர்கைள ேநாக்க : வழுந்தவர்கள் எழுந்தருக்க றதல்ைலேயா? வழிதப்ப ப்

ேபானவர்கள் தரும்புக றதல்ைலேயா? 5 ஆனாலும் எருசேலமியராக ய இந்த
மக்கள் என்ைறக்கும் வழிதப்ப ப்ேபாக றெதன்ன? கபடத்ைத உறுதயாகப்
ப டித்தருக்க றார்கள்; தரும்பமாட்ேடாம் என்கறார்கள். 6 நான் கவனித்துக்
ேகட்ேடன், அவர்கள் யதார்த்தம் ேபசவல்ைல; என்ன ெசய்ேதெனன்று ெசால்லி,
தன் ெபால்லாப்பனிமித்தம் மனஸ்தாபப்படுக றவன் ஒருவனுமில்ைல;
ேபாருக்குள் பாய்க ற குதைரையப்ேபால அவரவர் ேவகமாய் ஓடிப்ேபானார்கள்.
7 ஆகாயத்தலுள்ள நாைர முதலாய்த் தன் ேவைளைய அறயும்; காட்டுப்புறாவும்,
ெகாக்கும், தைகவலான் குருவயும் தாங்கள் வரத்தக்க காலத்ைத அறயும்;
என் மக்கேளா ெயேகாவாவன் நயாயத்ைத அறயார்கள் என்று ெயேகாவா
உைரக்க றாெரன்றுெசால். 8நாங்கள்ஞானிகெளன்றும்,ெயேகாவாவுைடயேவதம்
எங்களிடத்தலிருக்கறெதன்றும் நீங்கள் ெசால்லுகறெதப்படி? ெமய்யாகேவ,
இேதா, ேவதபாரகரின் கள்ள எழுத்தாணி அைத அபத்தமாக்குக றது. 9ஞானிகள்
ெவட்க , கலங்க ப் ப டிபடுவார்கள்; இேதா, ெயேகாவாவுைடய ெசால்ைல
ெவறுத்துப்ேபாட்டார்கள், அவர்களுக்குஞானேமது? 10ஆைகயால்அவர்களுைடய
ெபண்கைள அந்நயருக்கும், அவர்களுைடய வயல்கைள அைவகைளக்
கட்டிக்ெகாள்பவர்களுக்கும் ெகாடுப்ேபன்; அவர்களில் ச ற ேயார் ெதாடங்க ப்
ெபரிேயார்வைர ஒவ்ெவாருவரும் ெபாருளாைசக்காரராயருக்க றார்கள்;
தீர்க்கதரிச கள்ெதாடங்க ஆசாரியர்கள்வைரஒவ்ெவாருவரும்ெபாய்யராயருந்து,
11 சமாதானமில்லாதருந்தும், சமாதானம் சமாதானம் என்று ெசால்லி, என்
மக்களாகய குமாரத்தயன் காயங்கைள ேமற்பூச்சாய்க் குணமாக்குகறார்கள்.
12 தாங்கள் அருவருப்பானைதச் ெசய்ததனிமித்தம் ெவட்கப்படுக றார்களா?
ஆனால் ெவட்கப்படமாட்டார்கள், நாணவும் அறயார்கள்; ஆைகயால்
வழுகறவர்களுக்குள்ேள வழுவார்கள்; நான் அவர்கைள வசாரிக்குங்காலத்தல்
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இடறுண்டுேபாவார்கள்என்றுெயேகாவாெசால்லுகறார். 13அவர்கைளமுற்றலும்
அழித்துப்ேபாடுேவன் *என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; த ராட்ைசச்ெசடியல்
குைலகள் இராது, அத்தமரத்தல் பழங்கள் இராது, இைலயும் உதரும், நான்
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தது அவர்கைளவ ட்டுத் தாண்டிப்ேபாகும் என்று ெசால்.
14நாம் சும்மாயருப்பாேனன்? கூடிவாருங்கள்; நாம்அரணானபட்டணங்களுக்குள்
நுைழந்து, அங்ேக சங்காரமாேவாம்; நாம் ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாய்ப்
பாவஞ்ெசய்தபடியால், நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவா நம்ைம அழித்து,
நமக்குப் ப ச்சுக்கலந்த தண்ணீைரக் குடிக்கக்ெகாடுக்க றார். 15 சமாதானத்த ற்குக்
காத்தருந்ேதாம், ப ரேயாஜனமில்ைல; ஆேராக்கய காலத்த ற்குக் காத்தருந்ேதாம்,
இேதா, ஆபத்து. 16 தாணிலிருந்து அவர்களுைடய குதைரகளின் மூச்சு
சத்தம் ேகட்கப்படுக றது; அவர்களுைடய பலத்த குதைரகள் கைனக்கற
சத்தத்தனால் ேதசெமல்லாம் அதருகறது; அவர்கள் வந்து ேதசத்ைதயும்
அதல் உள்ளைவகைளயும், பட்டணத்ைதயும் அதன் மக்கைளயும் பட்ச ப்பார்கள்.
17 ெமய்யாய், இேதா, தைடகட்டப்படாத சர்ப்பங்கைளயும், கட்டுவ ரியன்கைளயும்
உங்களுக்குள் அனுப்புக ேறன், அைவகள் உங்கைளக் கடிக்கும் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 18 நான் சஞ்சலத்தல் ஆறுதலைடயப்பார்த்தும், என் இருதயம்
பலவீனமாயருக்க றது. 19 இேதா, சீேயானில் ெயேகாவா இல்ைலேயா? அதல்
ராஜா இல்ைலேயா? என்று, என் மக்களாகய மகள் தூரேதசத்தலிருந்து
கூப்படும் சத்தம் ேகட்கப்படுக றது; ஆனால், அவர்கள் தங்கள் சுரூபங்களினாலும்
அந்நயரின் மாையகளினாலும் எனக்குக் ேகாபமுண்டாக்கனது என்ன
என்கறார். 20 அறுப்புக்காலம் ெசன்றது, ேகாைடக்காலமும் முடிந்தது, நாேமா
காப்பாற்றப்படவல்ைல. 21 என் மக்களாகய மகளின் காயங்களினால்
நானும் காயப்பட்ேடன்; கரிகறுத்தருக்க ேறன்; தைகப்பு என்ைனப் ப டித்தது.
22கீேலயாத்த ேல ப சன்ைதலமருந்துஇல்ைலேயா? இரணைவத்தயனும்அங்ேக
இல்ைலேயா? பன்ைனஏன்என்மக்களாகயமகள்சுகமைடயாமற்ேபானாள்?

அத்த யாயம் 9
1 ஆ, என் தைல தண்ணீரும், என் கண்கள் கண்ணீரூற்றுமானால்

நலமாயருக்கும்; அப்ெபாழுது என் மக்களாகய மகள் ெகாைலெசய்யப்பட
ெகாடுத்தவர்களுக்காக நான் இரவும்பகலும் அழுேவன். 2 ஆ, வனாந்த ரத்தல்
வழிப்ேபாக்கரின் தங்குமிடம் எனக்கு இருந்தால் நலமாயருக்கும்; அப்ெபாழுது
நான் என் மக்கைளவ ட்டு, அவர்களிடத்தல் இருக்காமல் ேபாய்வடுேவன்;
அவர்கெளல்ேலாரும் வ பசாரரும் துேராக களின் கூட்டமுமாயருக்க றார்கள்.
3 அவர்கள் ெபாய்ையப் பயன்படுத்தத்தக்க தங்கள் நாவாகய வல்ைல
வைளக்கறார்கள்; அவர்கள் இந்தத் ேதசத்தல் பலப்படுவது சத்தயத்துக்காக
அல்ல; ெபால்லாப்பலிருந்து ெபால்லாப்புக்கு முன்ேனறுகறார்கள்; என்ைனேயா
அறயாதருக்க றார்கள் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 4 நீங்கள் அவனவன்
தன்தன் நண்பனுக்கு *எச்சரிக்ைகயாயருங்கள், எந்த சேகாதரைனயும்
நம்பாதருங்கள்; எந்த சேகாதரனும் ேமாசம்ெசய்க றான், எந்த ச ேநக தனும்
தூற்றத்த ரிக றான். 5 அவர்கள் உண்ைமையப் ேபசாமல் ஒவ்ெவாருவரும்
தமக்கடுத்தவைன த ட்டுக றார்கள்; ெபாய்ையப்ேபசத் தங்கள் நாைவப்
பழக்குகறார்கள், அக்க ரமம் ெசய்ய உைழக்க றார்கள். 6 வழக்கமாக ெபாய்
ேபசுக றவர்கள் நடுவல் குடியருக்க றாய்; ெபாய்யன்காரணமாக அவர்கள்
என்ைன அறயமாட்ேடாெமன்கறார்கள் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
7 ஆைகயால், இேதா, நான் அவர்கைள உருக்க , அவர்கைளப் புடமிடுேவன்
என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; என் மக்களாகய மகைள
ேவெறந்தமுைறயாக நடத்துேவன்? 8 அவர்கள் நாவு கூர்ைமயாக்கப்பட்ட அம்பு,
அது ெபாய் ேபசுக றது; அவனவன் தன்தன் அருகலுள்ளவனிடம் தன்தன்
வாயனால் சமாதானமாகப் ேபசுக றான், ஆனாலும் தன் உள்ளத்தல் அவைனக்
ெகால்ல சத ெசய்க றான். 9 இதற்காக அவர்கைள வசாரியாதருப்ேபேனா?
இப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு என் ஆத்துமா நீதையச் சரிக்கட்டாதருக்குேமா என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 10 மைலகளுக்காக அழுது துக்கங்ெகாண்டாடுேவன்;

* அத்த யாயம் 8:13 8:13முற்றலும்அழித்துப்ேபாடுேவன் * அத்த யாயம் 9:4 9:4 நண்பனுக்கு
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வனாந்த ரத் தாபரங்களுக்காகப் புலம்புேவன்; ஒருவனும் அைவகைளக்
கடந்துேபாகாமலிருக்க அைவகள் அழிக்கப்பட்டுக் க டக்கன்றன; ஆடுமாடுகளின்
சத்தம் ேகட்கப்படுக றதுமில்ைல; வானத்துப் பறைவகளும் மிருகஜீவன்களும்
எல்லாம் ஓடிச் ச தற ப்ேபானது. 11 நான் எருசேலைம மண்ேமடுகளும்
வலுசர்ப்பங்களின் தங்குமிடமாக்குேவன்; யூதாவன் பட்டணங்கைளயும்
குடியல்லாமல் அழித்துப்ேபாடுேவன். 12 இைத உணரத்தக்க ஞானமுள்ளவன்
யார்? ேதசம் அழிந்து, ஒருவனும் கடந்து ேபாகாதபடி அது பாழாக்கப்படுக ற
முகாந்தரெமன்னெவன்று ெயேகாவாவுைடய வாய் தன்னுடன் ெசால்லுகறைதக்
ேகட்டு அறவக்கத்தக்கவன் யார்? 13 நான் அவரவருக்கு வத த்த என்
நயாயப்ப ரமாணத்ைத அவர்கள் வ ட்டு, என் ெசால்ைலக் ேகளாமலும்,
அதன்படி நடவாமலும், 14 தங்களுைடய இருதயத்தன் கடினத்ைதயும்,
தங்கள் முற்ப தாக்கள் தங்களுக்குக் கற்றுக்ெகாடுத்தபடி பாகால்கைளயும்
பன்ெதாடர்ந்தார்கேள என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 15 ஆதலால்,
இேதா, நான் இந்த மக்களுக்குச் சாப்ப ட எட்டிையயும், குடிக்க வஷம்
கலந்த தண்ணீைரயும் ெகாடுத்து, 16 அவர்களும், அவர்கள் முற்ப தாக்களும்
அறயாத மக்களுக்குள்ேள அவர்கைளச் ச தறடித்து, பட்டயம் அவர்கைள
அழிக்கும்வைர அைத அவர்களுக்குப் பன்னாக அனுப்புேவன் என்று
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 17 நீங்கள்
ேயாசைனெசய்து, புலம்பற்காரிகைள வரவைழத்து, அதல் பழகன ெபண்கைளக்
கூப்படுங்கெளன்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 18 அவர்கள்
சீக்க ரமாய் வந்து, நம்முைடய கண்களில் கண்ணீர் வடியவும், நம்முைடய
இைமகள் தண்ணீராய் ஓடுமளவும், ஒப்பாரி ெசால்வார்களாக. 19 எவ்வளவாக
அழிக்கப்பட்ேடாம்! மிகவும் கலங்கயருக்க ேறாம்; நாங்கள் ேதசத்ைத
வ ட்டுப்ேபாக ேறாம், எங்கள் இருப்ப டங்கைள அவர்கள் இடித்துப்ேபாட்டார்கள்
என்று சீேயானிலிருந்து ஏற்படுக ற புலம்பலின் சத்தம் ேகட்கப்படும். 20ஆதலால்
ெபண்கேள, ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்; உங்கள் காது
அவருைடய வாயன் வசனத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்ளட்டும்; நீங்கள் உங்கள்
மகள்களுக்கு ஒப்பாரிையயும், அவளவள் தன்தன் ேதாழிக்குப் புலம்பைலயும்
கற்றுக்ெகாடுங்கள். 21வீதயலிருக்கற குழந்ைதகைளயும், ெதருக்களிலிருக்க ற
வாலிபைரயும் அழிக்கும் மரணம், நம்முைடய ஜன்னல்களிேலற , நம்முைடய
அரண்மைனகளில் நுைழந்தது. 22 மனிதரின் சடலங்கள் வயல்ெவளியன்ேமல்
எருைவப்ேபாலவும், அறுக்கறவனுக்குப் பன்னால் ஒருவனும் எடுக்காதருக்க ற
அரிக்கட்ைடப்ேபாலவும் க டக்கும் என்று ெயேகாவா ெசான்னாெரன்று
ெசால். 23 ஞானி தன் ஞானத்ைதக்குற த்து ேமன்ைமபாராட்டேவண்டாம்;
பராக்க ரமன் தன் பராக்க ரமத்ைதக்குற த்து ேமன்ைமபாராட்டேவண்டாம்;
ஐசுவரியவான் தன் ஐசுவரியத்ைதக்குற த்து ேமன்ைமபாராட்டேவண்டாம்;
24ேமன்ைமபாராட்டுக றவன்பூமியல்கருைபையயும்,நயாயத்ைதயும்நீதையயும்
ெசய்க ற ெயேகாவா நான் என்று என்ைன அறந்து உணர்ந்தருக்க றைதக்
குற த்ேத ேமன்ைமபாராட்டுவானாக என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்;
இைவகளின்ேமல் ப ரியமாயருக்க ேறன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
25 இேதா, நாட்கள் வரும்; அப்ெபாழுது வருத்தேசதனமில்லாதவர்களுடன்
வருத்தேசதனமுள்ள அைனவைரயும், 26 எக ப்ைதயும், யூதாைவயும்,
ஏேதாைமயும், அம்ேமான் மக்கைளயும், ேமாவாைபயும், கைடச எல்ைலகளிலுள்ள
வனாந்த ரக்குடிகளானஅைனவைரயும் தண்டிப்ேபன்;அந்நயமக்கள்அைனவரும்
வருத்தேசதனமில்லாதவர்கள்; ஆனாலும், இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் அைனவரும்
இருதயத்தல்மாற்றமி ல்லாதவர்கள்என்றுெயேகாவாெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 10
ேதவன்மற்றும் சைலகள்

1 இஸ்ரேவல் வீட்டாேர, ெயேகாவா உங்களுக்குச் ெசால்லுகற
வசனத்ைதக் ேகளுங்கள்: 2 அன்னியமக்களுைடய வழிமுைறகைளக்
கற்றுக்ெகாள்ளாதருங்கள்; வானத்தன் அைடயாளங்களால் அந்நயமக்கள்
கலங்குகறார்கேள என்று ெசால்லி, நீங்கள் அைவகளால் கலங்காதருங்கள்.
3 மக்களின் வழிபாடுகள் வீணாயருக்க றது; காட்டில் ஒரு மரத்ைத
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ெவட்டுக றார்கள்; அது தச்சன் ைகயாளுகற உளியனால் ெசதுக்கப்படும்.
4 ெவள்ளியனாலும் ெபான்னினாலும் அைத அலங்கரித்து, அது அைசயாதபடி
அைத ஆணிகளாலும் சுத்த களாலும் உறுதயாக்குகறார்கள். 5 அைவகள்
பைனையப் ேபால உயரமாக ந ற்க றது, அைவகள் ேபசமாட்டாதைவகள்,
அைவகள் நடக்காது. எனேவ சுமக்கப்படேவண்டும்; அைவகளுக்குப்
பயப்படேவண்டாம்; அைவகள் தீைம ெசய்யமுடியாது, நன்ைம ெசய்யவும்
அைவகளுக்குெபலனில்ைலெயன்றுெயேகாவாெசால்லுகறார். 6ெயேகாவாேவ,
உமக்கு ந கரானவன் இல்ைல; நீேர ெபரியவர்; உமது ெபயர் வல்லைமயல்
ெபரியது. 7 ேதசங்களின் ராஜாேவ, உமக்குப் பயப்படாதருப்பவன்
யார்? ேதவரீர் ஒருவருக்ேக பயப்படேவண்டியது; மக்களுைடய எல்லா
ஞானிகளிலும், அவர்களுைடய எல்லா ேதசத்தலும் உமக்கு ஒப்பானவன்
இல்ைல. 8 அவர்கள் அைனவரும் மிருககுணமும் மதயீனமுமுள்ளவர்கள்;
அந்தக் கட்ைட மாையயான ேபாதகமாயருக்க றது. 9 தகடாக்கப்பட்ட ெவள்ளி
தர்ஷீசலும், ெபான் ஊப்பாசலுமிருந்து ெகாண்டுவரப்பட்டு, அைவகள்
ெதாழிலாளியனாலும், தட்டான் ைககளினாலும் ெசய்யப்படுக றது; இளநீலமும்
இரத்தாம்பரமும் அைவகளின் உைட; அைவகெளல்லாம் ெதாழிலாளிகளின்
ைகேவைலயாயருக்க றது. 10 ெயேகாவாேவா ெமய்யான ெதய்வம்;
அவர் ஜீவனுள்ள ேதவன், ந த்தய ராஜா; அவருைடய ேகாபத்தனால்
பூமி அதரும்; அவருைடய கடுங்ேகாபத்ைத மக்கள் சக க்கமாட்டார்கள்.
11 வானத்ைதயும் பூமிையயும் உண்டாக்காத ெதய்வங்கள், பூமியலும்
இந்த வானத்தன்கீழும் இராமல் அழிந்துேபாகும் என்பைத அவர்களுக்குச்
ெசால்லுங்கள். 12 அவேர பூமிையத் தம்முைடய வல்லைமயனால் உண்டாக்க ,
பூமியன் நலப்பரப்ைப தம்முைடய ஞானத்தனால் பைடத்து, வானத்ைதத்
தம்முைடய அறவனால் வ ரித்தார். 13 அவர் சத்தமிடும்ேபாது வானத்தல்
த ரளான தண்ணீர் உண்டாக றது; அவர் பூமியன் எல்ைலயலிருந்து ேமகங்கைள
எழும்பச்ெசய்து, மைழயுடேன மின்னல்கைள உண்டாக்க , காற்ைறத் தமது
க டங்குகளிலிருந்து புறப்படச்ெசய்க றார். 14மனிதர் அைனவரும் அறவல்லாமல்
மிருககுணமுள்ளவர்களானார்கள்;தட்டார்அைனவரும்வார்ப்ப த்தஉருவங்களால்
ெவட்க ப்ேபாக றார்கள்; அவர்கள் வார்ப்ப த்த வக்க ரகம் ெபாய்ேய, அைவகளில்
ஆவ இல்ைல. 15அைவகள் மாையயும், மகா ெபாய்யான ெசயல்களாயருக்க றது;
அைவகள் வசாரிக்கப்படும் நாளில் அழியும். 16யாக்ேகாபன் பங்காயருக்க றவர்
அைவகைளப்ேபால் அல்ல, அவர் சர்வத்ைதயும் உருவாக்கனவர்; இஸ்ரேவல்
அவருைடய ெசாந்தமான ேகாத்த ரம்; ேசைனகளின் ெயேகாவா என்பது
அவருைடயெபயர்.

வரப்ேபாகும்அழிவு
17 ேகாட்ைடயல் குடியருக்க றவேள, ேதசத்தலிருந்து உன் ெபாருள்கைளச்

ேசர்த்துக்ெகாள். 18 இேதா, நான் இந்த முைற ேதசத்தன் குடிமக்கைளக்
கவண்ெகாண்ெடற ந்து, அவர்கள் கண்டு உணரும்படி அவர்களுக்கு
ெநருக்கமுண்டாக்குேவன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 19 ஐேயா,
நான் ெநாறுக்கப்பட்ேடன்; என் காயம் ெபரிதாயருக்க றது; ஆனாலும் இது
நான் சக க்கேவண்டிய என் ேநாய் என்று நான் ெசால்லுேவன். 20 என்
கூடாரம் அழிந்துேபானது, என் கயறுகெளல்லாம் அறுந்துேபானது; என்
பள்ைளகள் என்ைன வட்டுப்ேபாய்வ ட்டார்கள்; அவர்களில் ஒருவனுமில்ைல;
இனி என் கூடாரத்ைத வ ரித்து என் தைரகைளத் தூக்க க்கட்டுவாரில்ைல.
21ேமய்ப்பர்கள்மிருககுணமுள்ளவர்களாக ,ெயேகாவாைவேதடாமல்ேபானார்கள்;
ஆைகயால், அவர்கள் காரியம் வாய்க்காமற்ேபாய், அவர்கள் மந்ைதெயல்லாம்
ச தறடிக்கப்பட்டது. 22இேதா,யூதாவன்பட்டணங்கைளஅழித்துவலுசர்ப்பங்களின்
தங்கும் இடமாக்க ப்ேபாடும் ெசய்தயன் சத்தமும், வடேதசத்தலிருந்து ெபரிய
ெகாந்தளிப்பும்வருகறது.

எேரமியாவன்ெஜபம்
23 ெயேகாவாேவ, மனிதனுைடய வழி அவனால் ஆகறதல்லெவன்றும், தன்

நைடகைள நடத்துவது நடக்க றவனால் ஆகறதல்லெவன்றும் அற ேவன்.
24 ெயேகாவாேவ, என்ைனத் தண்டியும்; ஆனாலும் நான் அவமானப்படாமலிருக்க
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உம்முைடய ேகாபத்தனால் அல்ல, குைறவாகத் தண்டியும். 25 உம்ைம அறயாத
ேதசங்களின்ேமலும், உமது ெபயைரத் ெதாழுதுெகாள்ளாத வம்சங்களின்ேமலும்,
உம்முைடய கடுங்ேகாபத்ைத ஊற்றவடும்; அவர்கள் யாக்ேகாைப அழித்து,
அவைன வழுங்க , அவைன ந ர்மூலமாக்க , அவன் குடியருப்புகைள
அழித்தார்கேள.

அத்த யாயம் 11
உடன்படிக்ைகஉைடக்கப்படுதல்

1 ெயேகாவாவால் எேரமியாவுக்கு உண்டான வசனம்: 2 நீங்கள் ேகட்டு
யூதாவன் மனிதருக்கும் எருசேலமின் குடிமக்களுக்கும் ெசால்லேவண்டிய
உடன்படிக்ைகயன் வார்த்ைதகளாவன: 3 என் சத்தத்ைதக் ேகட்டு, நான்
உங்களுக்குக் கற்ப க்க றபடிேய எல்லாக் காரியங்கைளயும் ெசய்யுங்கள்;
அப்ெபாழுது நீங்கள் என் மக்களாயருப்பீர்கள், நான் உங்கள் ேதவனாயருப்ேபன்;
4 நான் உங்கள் முற்ப தாக்கைள இரும்புச் சூைளயாகய எக ப்துேதசத்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்த நாளில் அவர்களுக்குக் கற்ப த்த இந்த உடன்படிக்ைகயன்
வார்த்ைதகைளக் ேகளாத மனிதன் சப க்கப்பட்டவெனன்று, இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவா ெசால்க றாெரன்று அவர்களுக்குச் ெசால்.
5 இன்ைறயதனம் இருக்கறதுேபால, பாலும் ேதனும் ஓடுகற ேதசத்ைத உங்கள்
முற்ப தாக்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று நான் அவர்களுக்குச் ெசான்ன வாக்ைக
நான் உறுத ப்படுத்த இப்படி ஆகும் என்றார்; அதற்கு நான் மறுெமாழியாக,
அப்படிேய ஆகக்கடவது ெயேகாவாேவ என்ேறன். 6 அப்ெபாழுது ெயேகாவா
என்ைன ேநாக்க : நீ யூதாவன் பட்டணங்களிலும் எருசேலமின் வீத களிலும் இந்த
வார்த்ைதகைளெயல்லாம் ெசால்லி: இந்த உடன்படிக்ைகயன் வார்த்ைதகைள
நீங்கள் ேகட்டு, அைவகளின்படிேய ெசய்யுங்கள். 7 நான் உங்கள் முற்ப தாக்கைள
எக ப்துேதசத்தலிருந்துவரவைழத்தநாள்முதல்,இந்நாள்வைரநான்அவர்களுக்கு
உறுதயான சாட்ச யாய் என் சத்தத்ைதக் ேகளுங்கெளன்று ஏற்கனேவ சாட்ச
வளங்கும்வதமாக எச்சரித்துவந்ேதன். 8ஆனாலும்அவர்கள் ேகளாமலும், தங்கள்
ெசவையச்சாயாமலும்ேபாய்,அவரவர்தம்தம்ெபால்லாதஇருதயக்கடினத்தன்படி
நடந்தார்கள்; ஆதலால் நான் அவர்கள் ெசய்யும்படி கட்டைளய ட்டதும், அவர்கள்
ெசய்யாமற்ேபானதுமான இந்த உடன்படிக்ைகயன் வார்த்ைதகைளெயல்லாம்
அவர்களுக்குப் பலிக்கச்ெசய்ேவன் என்று ெசால் என்றார். 9 ேமலும் ெயேகாவா
என்ைனேநாக்க : யூதாவன்மனிதருக்குள்ளும்எருசேலமின்குடிமக்களுக்குள்ளும்
ஒரு கட்டுப்பாடு காணப்படுகறது. 10 அவர்கள் என் வார்த்ைதகைளக்
ேகட்கமாட்ேடாெமன்றுஅந்நய ெதய்வங்கைளச் ேசவ க்கஅைவகைளப் பன்பற்ற ,
தங்களுைடய முன்ேனார்களின் அக்க ரமங்களுக்குத் தரும்பனார்கள்; நான்
தங்கள் ப தாக்களுடன் ெசய்த உடன்படிக்ைகைய இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரும்
யூதா குடும்பத்தாரும் மீற ப்ேபாட்டார்கள். 11 ஆைகயனால் இேதா, அவர்கள்
தப்ப த்துக்ெகாள்ளமாட்டாத தீங்ைக அவர்கள்ேமல் வரச்ெசய்ேவன்; அப்ெபாழுது
என்ைன ேநாக்க க் கூப்படுவார்கள்; நான் அவர்கைளக் ேகளாதருப்ேபன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 12 அப்ெபாழுது யூதா பட்டணங்களின் மனிதரும்,
எருசேலமின் குடிகளும் ேபாய் தாங்கள் தூபங்காட்டியருந்த ெதய்வங்கைள
ேநாக்க க் கூப்ப ட்டும், அைவகள் அவர்களுைடய ஆபத்துக்காலத்தல் அவர்கைள
காப்பாற்றுவதல்ைல. 13 யூதாேவ, உன் பட்டணங்களின் எண்ணிக்ைகயும்
உன் ெதய்வங்களின் எண்ணிக்ைகயும் சரி; எருசேலமுைடய வீத களின்
எண்ணிக்ைகயும், நீங்கள் பாகாலுக்குத் தூபங்காட்டும்படி அந்த ெவட்கமான
காரியத்த ற்கு ஸ்தாப த்த பீடங்களின் எண்ணிக்ைகயும் சரி. 14 ஆதலால்
நீ இந்த ஜனத்துக்காக வண்ணப்பம் ெசய்யேவண்டாம், அவர்களுக்காக
மன்றாடவும்ெகஞ்சவும் ேவண்டாம்;அவர்கள்தங்கள்ஆபத்தல்என்ைனேநாக்க க்
கூப்படும்ேபாது நான் அவர்கைளக் ேகளாதருப்ேபன். 15 தீயவருடன் மகா
தீைம ெசய்யும்ேபாது, என் ப ரியமானவளுக்கு என் வீட்டில் என்ன இருக்கறது?
பரிசுத்த மாம்சத்ைத உன்ைனவட்டுத் தாண்டிப்ேபாகச்ெசய்வார்கள்; உன்
ெபால்லாப்பு நடக்கும்ேபாது நீ சந்ேதாசப்படுக றாேய. 16 நல்ல பழம் இருக்க ற
ேநர்த்தயும் பச்ைசயுமான ஒலிவமரெமன்னும் ெபயைரக் ெயேகாவா உனக்குச்
சூட்டினார்; ஆனால் மகா அமளியன் சத்தமாய் அைதச் சுற்றலும் ெநருப்ைபக்
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ெகாளுத்துகறார், அதன் ெகாம்புகள் முறக்கப்பட்டது. 17 பாகாலுக்குத்
தூபங்காட்டுக றதனால் எனக்குக் ேகாபமுண்டாக்க இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரும்,
யூதா குடும்பத்தாரும் தங்களுக்குக் ேகடாகச் ெசய்த ெபால்லாப்புக்காக உன்ேமல்
தீங்ைக வரச்ெசய்ேவன் என்று உன்ைன நாட்டின ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்.

எேரமியாவ ற்குஎத ரானசத
18 அைத ெயேகாவா எனக்கு அறவத்ததனால் அற ந்துெகாண்ேடன்;

அவர்களுைடய ெசய்ைககைள அப்ெபாழுது எனக்குத் ெதரிவ த்தார். 19 மரத்ைத
அதன் பழங்களுடன் அழித்துப்ேபாடுேவாெமன்றும், அவன் ஜீவனுள்ேளாருைடய
ேதசத்தலிராமலும் அவன் ெபயர் இனி நைனக்கப்படாமலும்ேபாக அவைன
அழிப்ேபாெமன்றும், எனக்கு வ ேராதமாய் ஆேலாசைன ெசய்தார்கள் என்பைத
அறயாதருந்து, நான் அடிக்கப்படுவதற்குக் ெகாண்டுேபாகப்படும் சாதுவான
ஆட்டுக்குட்டிையப்ேபால இருந்ேதன். 20 ேசைனகளின் ெயேகாவாேவ, உள்ளத்தன்
எண்ணங்கைளயும் இருதயத்ைதயும் ேசாத த்தற க ற நீதயுள்ள நயாயாத பத ேய,
நீர் அவர்களுக்கு நீத ெசய்க றைதப் பார்ப்ேபனாக; என் வழக்ைக உமக்கு
ெவளிப்படுத்தவ ட்ேடன் என்ேறன். 21 ஆதலால் நீ எங்கள் ைகயனால்
இறக்காமல் இருக்க ெயேகாவாவுைடய ெபயைரக்ெகாண்டு தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லேவண்டாம்என்றுெசால்லி,உன்உயைரவாங்கத்ேதடுக றஆனேதாத்தன்
மனிதைரக்குற த்துக் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்: 22 இேதா, இதற்காக உங்கைள
வசாரிப்ேபன்; இளவயதுள்ளவர்கள் பட்டயத்தால் இறப்பார்கள்; அவர்கள்
மகன்களும் அவர்கள் மகள்களும் பஞ்சத்தால் இறப்பார்கள். 23 அவர்களில்
மீதயாய் இருப்பவர்கள் இல்ைல; நான் ஆனேதாத்தன் மனிதைர வ சாரிக்கும்
வருடத்தல் அவர்கள்ேமல் ஆபத்ைத வரச்ெசய்ேவன் என்று ேசைனகளின்
ெயேகாவாெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 12
எேரமியாவன்முைறயீடு

1ெயேகாவாேவ,உம்முடன்நான்வழக்காடப்ேபானால், ேதவரீர் நீதயுள்ளவராேம;
ஆகலும் உம்முைடய நயாயங்கைளக் குறத்து உம்முடன் நான் ேபசும்படி
ேவண்டுக ேறன்; ஆகாதவர்களின் வழி வாய்க்க றெதன்ன? துேராகம்
ெசய்துவருகற அைனவரும் சுகமாக இருக்க றெதன்ன? 2 நீர் அவர்கைள
நாட்டினீர், ேவர் பற்ற வளர்ந்துேபானார்கள், கனியும் ெகாடுக்க றார்கள்; நீர்
அவர்கள் வாய்க்கு அருகலும், அவர்கள் உள்மனதுக்ேகா தூரமுமாயருக்க றீர்.
3 ெயேகாவாேவ, நீர் என்ைன அறந்தருக்க றீர், என்ைனக் காண்கறீர்; என்
இருதயம்உமக்குமுன்பாக எப்படிப்பட்டெதன்றுேசாத த்துஅறகறீர்;அடிக்கப்படும்
ஆடுகைளப்ேபால அவர்கைள அகற்ற ப்ேபாட்டு, ெகாைலெசய்யப்படும் நாளுக்கு
அவர்கைள நயமியும். 4 எதுவைர ேதசம் புலம்ப , எல்லா ெவளியன் புல்லும்
வாடி, அதன் குடிகளுைடய ெபால்லாப்புக்காக மிருகங்களும் பறைவகளும்
அழியேவண்டும்! எங்கள்முடிைவஅவன்காண்பதல்ைலஎன்கறார்கள்.

ேதவனின்பதல்
5 நீ காலாட்களுடன் ஓடும்ேபாேத உன்ைன ேசார்வைடயச் ெசய்தார்களானால்,

குதைரகளுடன் எப்படிச் ேசர்ந்து ஓடுவாய்? சமாதானமுள்ள ேதசத்த ேலேய நீ
அைடக்கலம் ேதடினால், ேயார்தான் ெபருகவரும்ேபாது நீ என்ன ெசய்வாய்?
6 உன் சேகாதரரும், உன் தகப்பன் வம்சத்தாரும் உனக்குத் துேராகம்ெசய்து,
அவர்களும் உன்ைனப் பன்ெதாடர்ந்து மிகவும் ஆரவாரம்ெசய்தார்கள்; அவர்கள்
உன்னுடன் இனிய வார்த்ைதகைளப் ேபசனாலும் அவர்கைள நம்பேவண்டாம்.
7 நான் என் வீட்ைட வ ட்டுவ ட்ேடன், என் பங்ைக இழந்துவ ட்ேடன்; என்
ஆத்துமா ேநச த்தவைன அவனுைடய எத ரியன் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்.
8 என் பங்கு காட்டிலுள்ள சங்கத்ைதப்ேபால எனக்கானது; அது எனக்கு
வேராதமாக ெகர்ச்ச க்க றது; ஆதலால் அைத ெவறுக்க ேறன். 9 என் பங்ைக
பலந றமான பறைவையப்ேபால* எனக்கானது; ஆைகயால், பறைவகள்

* அத்த யாயம் 12:9 12:9 கழுைதபுலிப் ேபால
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அைதச் சுற்றலும் வருவதாக; ெவளியன் எல்லா உய ரினங்கேள அைத
அழிப்பதற்காககூடிவாருங்கள். 10அேநகேமய்ப்பர்கள்என்த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத
அழித்து, என் பங்ைகக் காலால் மித த்து, என் ப ரியமான பங்ைகப் பாழான
வனாந்த ரமாக்கனார்கள். 11 அைத அழித்துவ ட்டார்கள்; அழிந்துக டக்க ற அது
என்ைன ேநாக்க ப் புலம்புக றது; ேதசெமல்லாம் அழிந்தது; ஒருவனும் அைத
மனதல் ைவக்கறதல்ைல. 12 ெகாள்ைளக்காரர் வனாந்த ரத்தலுள்ள எல்லா
உயர்நலங்களின்ேமலும் வருகறார்கள்; ெயேகாவாவுைடய பட்டயம் ேதசத்தன்
ஒருமுைன துவங்கத் ேதசத்தன் மறுமுைனவைர அழித்துக் ெகாண்டிருக்கும்;
மாம்சமாக ய ஒன்றுக்கும் சமாதானமில்ைல. 13 ேகாதுைமைய வைதத்தார்கள்,
முட்கைள அறுப்பார்கள்; ப ரயாசப்படுவார்கள், பலனைடயமாட்டார்கள்;
ெயேகாவாவுைடய கடுங்ேகாபத்தனால் உங்களுக்கு வரும் பலைனக்குறத்து
ெவட்கப்படுங்கள். 14இேதா, நான்என்மக்களாகயஇஸ்ரேவலுக்குச்ெசாந்தமாகக்
ெகாடுத்த என் பங்ைகத் ெதாடுக ற ெகாடியவரான அயலார் அைனவைரயும்
தங்கள் ேதசத்தல் இராதபடிக்குப் படுங்க ப்ேபாடுேவன் என்று ெயேகாவா
அவர்கைளக்குறத்துச் ெசால்லுகறார்; யூதா வம்சத்தாைரயும் அவர்கள் நடுவல்
இல்லாமல் படுங்க ப்ேபாடுேவன். 15 அவர்கைள நான் படுங்க ப்ேபாட்ட ப றகு,
நான் தரும்பவும் அவர்கள்ேமல் இரங்க , அவர்கைளத் தங்கள்தங்கள் ெசாந்த
இடத்த ற்கும் தங்கள்தங்கள் பூமிக்கும் தரும்பச்ெசய்ேவன். 16 பன்பு அவர்கள்
என் மக்களுக்குப் பாகாலின்ேமல் சத்தயம் ெசய்ய கற்றுக்ெகாடுத்ததுேபால,
ெயேகாவாவுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு என்று ெசால்லி, என் ெபயரின்ேமல்
வாக்குக்ெகாடுக்க என் மக்களின் வழிகைள நன்றாகக் கற்றுக்ெகாண்டால்,
அவர்கள் என்மக்களின் நடுவல்உறுதயாகக் கட்டப்படுவார்கள். 17ேகட்கவல்ைல
என்றால் ேதசங்கைளயும் மக்கைளயும் அழித்துவடுேவன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 13
சணல்கச்ைச

1ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : நீ ேபாய், உனக்குஒரு சணல்கச்ைசையவாங்க ,
அைத உன் இடுப்பல் கட்டிக்ெகாள்; அதல் தண்ணீர் படவ டாேத என்றார். 2 நான்
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதயன்படிேய ஒரு கச்ைசைய வாங்க , அைத என்
இடுப்பல் கட்டிக்ெகாண்ேடன். 3 இரண்டாம்முைற ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
எனக்கு உண்டாக , அவர்: 4 நீ வாங்கனதும் உன் இடுப்பல் இருக்கறதுமான
கச்ைசைய எடுத்துக்ெகாண்டுஎழுந்து, ஐப்ப ராத்து நதவைர ேபாய், அைதஅங்ேக
ஒரு கன்மைல ெவடிப்பல் ஒளித்துைவ என்றார். 5 நான் ேபாய், ெயேகாவா
எனக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய அைத ஐப்ப ராத்து நதயன் ஓரத்தல் ஒளித்து
ைவத்ேதன். 6அேநக நாட்கள்ெசன்றபன்புெயேகாவா என்ைனேநாக்க : நீ எழுந்து
ஐப்ப ராத்து நத க்குப்ேபாய் அங்ேக ஒளித்துைவக்க நான் உனக்குக் கட்டைளய ட்ட
கச்ைசையஅவ்வ டத்தலிருந்துஎடுத்துக்ெகாண்டுவாஎன்றார். 7அப்ெபாழுதுநான்
ஐப்ப ராத்து நத க்குப்ேபாய், கச்ைசைய ஒளித்துைவத்த இடத்தல் ேதாண்டி அைத
எடுத்ேதன்;ஆனால்,இேதா,அந்தக்கச்ைசெகட்டுஒன்றுக்கும்உதவாமல்ேபானது.
8அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக அவர்: 9இப்படிேய
நான் யூதாவுைடய ெபருைமையயும், எருசேலமுைடய மிகுந்த ெபருைமையயும்
ெகட்டுப்ேபாகச்ெசய்ேவன். 10 என் வார்த்ைதகைளக் ேகட்கமாட்ேடாம் என்று
மறுத்து, தங்கள் இருதயத்தன் கடினத்தன்படி நடந்து, அந்நய ெதய்வங்கைள
வணங்க அவர்கைளப் பணிந்துெகாள்ளவும் அவர்கைளப் பன்பற்றுகற
இந்தப் ெபால்லாத மக்கள் ஒன்றுக்கும் உதவாமற்ேபான இந்தக் கச்ைசையப்
ேபாலாவார்கள் என்றுெயேகாவா ெசால்லுகறார். 11கச்ைசயானதுமனிதனுைடய
இடுப்பல் இைணக்கப்பட்டு இருக்க றதுேபால, நான் இஸ்ரேவல் குடும்பத்தார்
அைனவைரயும் யூதாவன் குடும்பத்தார் அைனவைரயும், எனக்கு மக்களாகவும்,
கீர்த்தயாகவும், துதயாகவும், மகைமயாகவும் இைணத்துக்ெகாண்ேடன்;
ஆனாலும்அவர்கள்ேகட்காமற்ேபானார்கள்என்றுெயேகாவாெசால்லுகறார்.

12 எல்லா பாத்த ரங்களும் த ராட்ைசரசத்தனால் ந ரப்பப்படுெமன்று,
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா ெசால்க றார் என்ற வார்த்ைதைய
அவர்களுடேன ெசால்; அதற்கு அவர்கள்: எல்லா பாத்த ரங்களும்
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த ராட்ைசரசத்தனால்ந ரப்பப்படுவதுஎங்களுக்குத்ெதரியாதா என்றுஉன்னுடேன
ெசால்லுவார்கள். 13அப்ெபாழுது நீஅவர்கைள ேநாக்க : இேதா, இந்தத் ேதசத்தன்
குடிகெளல்ேலாைரயும், தாவீதன் சங்காசனத்தன்ேமல் உட்கார்ந்தருக்க ற
ராஜாக்கைளயும், ஆசாரியர்கைளயும், தீர்க்கதரிச கைளயும், எருசேலமின்
குடிமக்கள் எல்ேலாைரயும் நான் ெவறயனால் ந ரப்ப , 14 தகப்பன்களும்
பள்ைளகளுமாகய அவர்கைள ஒருவர்ேமல் ஒருவர் ேமாத வழும்படிச்ெசய்ேவன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; நான் அவர்கைள அழிப்பேதயன்ற
மன்னிப்பதுமில்ைல, தப்பவடுவதுமில்ைல, இரங்குவதுமில்ைலெயன்று
ெயேகாவாெசால்க றார் என்றுெசால்என்றார்.

சைறயருப்பன்எச்சரிக்ைக
15 நீங்கள் காதுெகாடுத்துக் ேகளுங்கள்; ேமட்டிைமயாக இராேதயுங்கள்;

ெயேகாவா வளம்பனார். 16 அவர் அந்தகாரத்ைத வரச்ெசய்வதற்கு முன்னும்,
இருண்ட மைலகளில் உங்கள் கால்கள் தடுமாறுவதற்கு முன்னும், நீங்கள்
ெவளிச்சத்த ற்குக் காத்தருக்கும்ேபாது, அவர் அைத இருளும் காரிருளுமாக
மாறச்ெசய்வதற்கு முன்னும், உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு மகைமையச்
ெசலுத்துங்கள். 17 நீங்கள் இைதக் ேகளாமற்ேபானால், என் ஆத்துமா
மைறவ டங்களில் உங்கள் ெபருைமயனிமித்தம் துக்க த்து, ெயேகாவாவுைடய
மந்ைத சைறப்பட்டுப்ேபானெதன்று என் கண்மிகவும் அழுது கண்ணீர் ெசாரியும்.
18 நீங்கள் ராஜாைவயும் ராஜாத்தையயும் ேநாக்க : கீேழவந்து உட்காருங்கள்;
உங்கள் தைலயன்அலங்காரமாக ய உங்கள் மகைமயன் க ரீடம் வழுந்தெதன்று
ெசால்லுங்கள். 19 ெதற்கலுள்ள பட்டணங்கள்* அைடக்கப்பட்டன; அைவகைளத்
தறப்பார் இல்ைல; யூதா அைனத்தும் குடியல்லாமல்ேபாகும்; அது எளிதாகச்
சைறப்பட்டுப்ேபாகும். 20 உங்கள் கண்கைள ஏெறடுத்து, வடக்கலிருந்து
வருகறவர்கைளப் பாருங்கள்; உனக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டிருந்த மந்ைதயும், உன்
மகைமயான ஆட்டுக்கைடயும் எங்ேக? 21 அவர் உன்ைன வசாரிக்கும்ேபாது
என்ன ெசால்லுவாய்? அவர்கள் உன்ேமல் அதகாரம் ெசலுத்துகறவர்களும்,
தைலவருமாயருக்க, நீ அவர்கைளப் பழக்கப்படுத்தனாேய; கர்ப்பவத க்குப்
ப ரசவேவதைன உண்டாகும்ேபாது உண்டாகும் ேவதைனகைளப்ேபால்
ேவதைனகள் உன்ைனப் ப டிப்பதல்ைலேயா? 22 இைவகள் எனக்கு சம்பவத்தது
ஏெனன்று நீ உன் இருதயத்தல் ெசால்வாய் என்றால், உன் மிகுதயான
அக்க ரமத்தனால் உன் ஆைடயன் ஓரங்கள் வலக்கப்பட்டு, உன் பாதங்கள்
பலவந்தஞ்ெசய்யப்படுகன்றன. 23 எத்த ேயாப்ப யன் தன் ேதாைலயும் சறுத்ைத
தன் புள்ளிகைளயும் மாற்றமுடிேமா? மாற்றமுடியுமானால், தீைமெசய்யப்பழகன
நீங்களும் நன்ைம ெசய்யமுடியும். 24 ஆதலால் வனாந்த ரக் காற்றால்
பறக்கடிக்கப்படும் துரும்ைபப்ேபால அவர்கைளச் ச தறடிப்ேபன். 25 நீ என்ைன
மறந்து, ெபாய்ைய நம்பனதனால், இது உன்னுைடய தீர்மானமும், என்னால்
உனக்கு அளக்கப்படும் உன்னுைடய பங்குமாயருக்கும் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 26 உன் மானம் காணப்பட நான் உன் ஆைடயன் ஓரங்கைள
உன் முகம்வைர எடுத்துப்ேபாடுேவன். 27 உன் வபசாரங்கைளயும், உன்
கைனப்புகைளயும், ெவளியல் ேமடுகளின்ேமல் நீ ெசய்த ேவச த்தனத்தன்
முைறேகடுகளாகய உன் அருவருப்புகைளயும் நான் கண்ேடன்; எருசேலேம,
உனக்கு ஐேயா, நீ சுத்தமாக்கப்படமாட்டாயா? இது இன்னும் எத்தைன காலம்
வைரக்கும்நடக்கும்என்கறார்.

அத்த யாயம் 14
வறட்ச , பஞ்சம், பட்டயம்

1 மைழ இல்லாைமையக் குறத்து எேரமியாவுக்கு உண்டான ெயேகாவாவுைடய
வசனம்: 2யூதா துக்கப்படுக றது, அதன் வாசல்கள் ெபலனில்லாமல் இருக்கறது;
தைரவைர குனிந்து, கறுகறுத்துத் த ரிக றார்கள்; எருசேலமின் கூக்குரல்
எழும்புக றது. 3 அவர்களில் ப ரபலமானவர்கள் தங்கள் சறுவர்கைளத்
தண்ணீருக்கு அனுப்புக றார்கள்; இவர்கள் பள்ளங்களுக்குப்ேபாய்த் தண்ணீர்
கைடக்காமல் ெவறும் பாத்த ரங்கேளாடு தரும்பவருகறார்கள்; ெவட்க

* அத்த யாயம் 13:19 13:19ெநேகப்
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நாணி, தங்கள் தைலைய மூடிக்ெகாள்ளுகறார்கள். 4 ேதசத்தன்ேமல் மைழ
இல்லாததனால் தைர ெவடித்தருக்க றது; பய ர் ெசய்க றவர்கள் ெவட்க ,
தங்கள் தைலைய மூடிக்ெகாள்ளுகறார்கள். 5 ெவளியன் ெபண்மானும்
குட்டிேபாட்டு, புல்இல்லாததனால்அைதவ ட்டுஓடிப்ேபாகும். 6காட்டுக்கழுைதகள்
ேமடுகளில் நன்று, வலுசர்ப்பங்கைளப்ேபால் காற்ைற உட்ெகாள்ளுகறது;
புல் இல்லாததனால் அைவகளுைடய கண்கள் பூத்துப்ேபாக றது என்றார்.
7 ெயேகாவாேவ, எங்கள் அக்க ரமங்கள் எங்களுக்கு வேராதமாய்ச்
சாட்ச ய ட்டாலும், உம்முைடய ெபயரால் கருைபெசய்யும்; எங்கள் முைறேகடுகள்
மிகுதயாயருக்க றது; உமக்கு வ ேராதமாகப் பாவம்ெசய்ேதாம். 8 இஸ்ரேவலின்
நம்ப க்ைகேய, ஆபத்துக்காலத்தல் அதன் இரட்சகேர, நீர் ேதசத்தல் அந்நய
மக்கைளப்ேபாலவும், இரவுதங்க இறங்குகற வழிப்ேபாக்கைனப்ேபாலவும்
இருப்பாேனன்? 9 நீர் ேசார்ந்துேபான மனிதைனப்ேபாலவும், காப்பாற்ற
முடியாத பலசாலிையப்ேபாலவும் இருப்பாேனன்? ெயேகாவாேவ,
நீர் எங்கள் நடுவலிருக்கறவராேம; உம்முைடய ெபயர் எங்களுக்குச்
சூட்டப்பட்டுமிருக்க றேத; எங்கைளவ ட்டுப் ேபாகாதரும். 10 அவர்கள் தங்கள்
கால்கைள அடக்க க்ெகாள்ளாமல், அைலய வரும்புக றார்கெளன்று ெயேகாவா
இந்த மக்கைளக்குறத்துச் ெசால்லுகறார்; ஆைகயால், ெயேகாவா அவர்கள்ேமல்
ப ரியமாய ராமல், இப்ெபாழுது அவர்கள் அக்க ரமத்ைத நைனத்து, அவர்கள்
பாவங்கைள வசாரிப்பார். 11 ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : நீ இந்த
மக்களுக்கு நன்ைமயுண்டாக வண்ணப்பம் ெசய்யேவண்டாம். 12 அவர்கள்
உபவாச த்தாலும், நான் அவர்கள் வண்ணப்பத்ைதக் ேகட்பதல்ைல; அவர்கள்
தகனபலிகைளயும் காணிக்ைககைளயும் ெசலுத்தனாலும், நான் அவர்கள்ேமல்
ப ரியமாயருப்பதல்ைல; பட்டயத்தனாலும் பஞ்சத்தனாலும் ெகாள்ைள
ேநாயனாலும் நான் அவர்கைள அழிப்ேபன் என்றார். 13 அப்ெபாழுது நான்: ஆ
ெயேகாவாவாகய ஆண்டவேர, இேதா, நீங்கள் பட்டயத்ைதக் காண்பதல்ைல,
உங்களுக்குப் பஞ்சமும் வருவதல்ைல; உறுதயான சமாதானத்ைதேய
இவ்வ டத்தல் உங்களுக்குத் தருேவாெமன்றார் என்று தீர்க்கதரிச கள்
அவர்களுக்குச் ெசால்லுகறார்கேள என்ேறன். 14 அப்ெபாழுது ெயேகாவா
என்ைன ேநாக்க : தீர்க்கதரிச கள் என் ெபயைரக்ெகாண்டு ெபாய்யாய்த்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகறார்கள். நான் அவர்கைள அனுப்பனதுமில்ைல,
அவர்களுக்குக் கற்ப த்ததுமில்ைல, அவர்களுடன் ேபசனதுமில்ைல;
அவர்கள் ெபாய்யான தரிசனத்ைதயும், ெபாய்யான சகுனத்ைதயும், இல்லாத
வ ேசஷத்ைதயும், தங்கள் இருதயத்தன் ெபாய்ையயுேம, உங்களுக்குத்
தீர்க்கதரிசனமாய்ச் ெசால்லுகறார்கள். 15 ஆதலால், நான் அனுப்பாதருந்தும்,
என் ெபயைரக்ெகாண்டு தீர்க்கதரிசனஞ்ெசால்லி, இந்தத் ேதசத்தல் பட்டயமும்
பஞ்சமும் வருவதல்ைலெயன்கற தீர்க்கதரிச கைளக்குறத்து: இப்படிப்பட்ட
தீர்க்கதரிச கள் பட்டயத்தாலும் பஞ்சத்தாலும் இறப்பார்கள். 16 அவர்களிடத்தல்
தீர்க்கதரிசனம் ேகட்கும் மக்களும், எருசேலமின் வீத களில் பட்டயத்தாலும்
பஞ்சத்தாலும் அழிந்து, அவர்களும் அவர்கள் மைனவகளும், மகன்களும்,
மகள்களும் அடக்கம்ெசய்வாரில்லாமல் க டப்பார்கள்; அவர்களுைடய
ெபால்லாப்ைப அவர்கள்ேமல் வரச்ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
17 என் கண்களிலிருந்து இரவும்பகலும் ஓயாமல் கண்ணீர் ஓடிக்ெகாண்டிருக்கும்;
என் மக்கெளன்கற மகளாகய கன்னிைக மகா ேவதைனயுள்ள அடியனாலும்
ெபரிய காயத்தனாலும் பாத க்கப்பட்டிருக்க றாள். 18 நான் ெவளிேய ேபானால்,
இேதா, பட்டயத்தால் ெகால்லப்பட்டவர்கள்; நகரத்தல் வந்தால் இேதா, பஞ்சத்தால்
வருந்துகறவர்கள்; தீர்க்கதரிச களும் ஆசாரியர்களும் ஒன்றும் அறயாமல்
ேதசத்தல் அைலகறார்கள் என்னும் இந்த வார்த்ைதைய அவர்களுக்குச்
ெசால் என்றார். 19 யூதாைவ முற்றலும் ெவறுத்தீேரா? சீேயான் உம்முைடய
ஆத்துமாவுக்குஇழிவானேதா? நாங்கள்ஆேராக்கயம்அைடயக்கூடாமல்எங்கைள
ஏன் அடித்தீர்? சமாதானத்த ற்குக் காத்தருந்ேதாம், ஒரு நன்ைமயுமில்ைல;
ஆேராக்கய காலத்த ற்குக் காத்தருந்ேதாம், இேதா, ஆபத்து. 20 ெயேகாவாேவ,
எங்கள் தீைமையயும் எங்கள் முற்ப தாக்களின் அக்க ரமத்ைதயும் நாங்கள்
அற ந்தருக்க ேறாம்; உமக்கு வ ேராதமாகப் பாவம் ெசய்ேதாம். 21 உம்முைடய
ெபயருக்காக எங்கைள ெவறுக்காதரும், உமது மகைமயன் சங்காசனத்ைதக்
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கனவீனப்படுத்தாேதயும்; எங்களுடன் உமக்கு இருக்கற உடன்படிக்ைக
ெபாய்யாக்காமல் எங்கைள நைனத்தருளும். 22அன்னிய மக்களுைடய வீணான
ெதய்வங்களுக்குள் மைழையப் ெபாழியைவப்பவர்கள் உண்ேடா? அல்லது,
வானங்கள் தானாய் மைழகைளக் ெகாடுக்குேமா? எங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தராயருக்க ற நீரல்லேவா அைதச் ெசய்க றவர்; ஆைகயால், உமக்குக்
காத்தருக்க ேறாம்; ேதவரீர்இைவகைளெயல்லாம்உண்டாக்கனீர்.

அத்த யாயம் 15
1 ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : ேமாேசயும் சாமுேவலும் என் முகத்த ற்கு

முன்பாக நன்றாலும், என் மனம் இந்த மக்கள் பட்சமாய்ச் சாராது; இவர்கள்
என் முகத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபாகும்படி இவர்கைளத் துரத்தவடு. 2 எங்ேக
புறப்பட்டுப்ேபாேவாம் என்று இவர்கள் உன்ைனக் ேகட்டால், நீ அவர்கைள
ேநாக்க : மரணத்தற்கு ஏதுவானவர்கள் மரணத்தற்கும், பட்டயத்த ற்கு
ஏதுவானவர்கள் பட்டயத்த ற்கும், பஞ்சத்த ற்கு ஏதுவானவர்கள் பஞ்சத்த ற்கும்,
சைறயருப்புக்கு ஏதுவானவர்கள் சைறயருப்புக்கும் ேநராகப் ேபாகேவண்டும்
என்று ெயேகாவா ெசால்க றார் என்று ெசால்லு. 3 ெகான்றுேபாடப் பட்டயமும்,
ப டித்து இழுக்க நாய்களும், பட்ச த்து அழிக்க ஆகாயத்துப் பறைவகளும்,
பூமியன் மிருகங்களும் ஆகய நான்கு வதமான வாைதகைள நான்
அவர்கள்ேமல் வரக் கட்டைளயடுேவன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
4 எேசக்கயாவன் மகனும், யூதாவன் ராஜாவுமாகய மனாேச எருசேலமில்
ெசய்தைவகளினிமித்தம் அவர்கைளப் பூமியலுள்ள எல்லா ராஜ்யங்களிலும்
அைலயச்ெசய்ேவன். 5 எருசேலேம, யார் உன்ேமல் இரங்குவார்கள்? யார்
உன்ேமல் பரிதாபப்படுவார்கள்? யார் உன்னிடத்த ற்குத் தரும்ப , உன்
சுகெசய்தைய வ சாரிப்பார்கள்? 6 நீ என்ைனவட்டுப் பன்வாங்க ப்ேபானாய்;
ஆைகயால், என் ைகைய உனக்கு வேராதமாய் நீட்டி, உன்ைன அழிப்ேபன்; நான்
ெபாறுத்துப்ெபாறுத்து ேசார்ந்துேபாேனன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
7 ேதசத்தன் வாசல்களில் அவர்கைளத் தூற்றுக்கூைடயால் தூற்ற ப்ேபாடுேவன்;
என் மக்கள் தங்கள் வழிகைளவ ட்டுத் தரும்பாததனால் நான் அவர்கைளப்
பள்ைளகள் இல்லாதவர்களாக்க அழிப்ேபன். 8 கடற்கைர மணைலப்பார்க்கலும்
அதக வதைவகள்அவர்களுக்குள்இருப்பார்கள்; பட்டப்பகலில்அழிக்க றவைனத்
தாயன்ேமலும் பள்ைளகளின்ேமலும் வரச்ெசய்ேவன்; அவர்கள்ேமல்
பட்டணத்தன் கலகத்ைதயும் பயங்கரங்கைளயும் வழச்ெசய்ேவன். 9 ஏழு
பள்ைளகைளப் ெபற்றவள் இைளத்துப்ேபாக றாள்; அவள் தன் உயைர
வ ட்டுவ ட்டாள்; இன்னும் பகலாயருக்கும்ேபாது அவளுைடய சூரியன் மைறந்தது;
ெவட்கமும் அவமானமும் அைடந்தாள்; அவர்களில் மீதயாக றவர்கைளேயா
அவர்களுைடய எத ரிகளுக்குமுன்பாகப் பட்டயத்த ற்கு ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 10 என் தாேய, ேதசத்துக்ெகல்லாம் வழக்குக்கும்
வாத ற்கும் உள்ளானவனாயருக்க என்ைன நீ ெபற்றாேய; ஐேயா, நான்
அவர்களுக்கு வட்டிக்குக் ெகாடுத்ததுமில்ைல, அவர்கள் எனக்கு வட்டிக்குக்
ெகாடுத்ததுமில்ைல; ஆனாலும், எல்ேலாரும் என்ைனச் சப க்க றார்கள்.
11 உன்னில் மீதயாயருப்பவர்கள் நன்ைமயைடவார்கள்; தீங்கன் காலத்தலும்
ெநருக்கத்தன் காலத்தலும் உனக்காக நான் பைகவனுக்கு எத ர்ப்பட்டு, உனக்குச்
சகாயஞ்ெசய்ேவன் என்று ெமய்யாகேவ ெசால்லுக ேறன். 12 வடக்ேகயருந்து
வரும் இரும்ைபயும் ெவண்கலத்ைதயும் இரும்பு ெநாறுக்குேமா? 13 உன்னுைடய
எல்லாப் பாவங்களின் காரணமாக, உன்னுைடய எல்லா எல்ைலகளிலும்,
நான் உன் ெசாத்துக்கைளயும், உன் ெபாக்கஷங்கைளயும் கூலியல்லாமல்
சூைறயடுவப்ேபன். 14 நீ அறயாத ேதசத்தல் உன் எத ரிகள் வசமாக நான்
உன்ைனத் தாண்டிப்ேபாகச்ெசய்ேவன்; உங்கள்ேமல் எரியப்ேபாக ற ெநருப்ைப
என் ேகாபத்தனால் ஏற்பட்டது என்று ெயேகாவா ெசான்னார். 15 ெயேகாவாேவ,
நீர் அைத அறவீர்; ேதவரீர் என்ைன நைனத்து, என்ைன வசாரித்து, என்ைனத்
துன்பப்படுத்துகறவர்களுக்கு எனக்காக நீதையச் ெசய்யும்; உம்முைடய நீடிய
ெபாறுைமயனால் என்ைன வாரிக்ெகாள்ளாதரும்; நான் உம்முைடய காரணமாக
ந ந்ைதையச் சக க்க ேறன் என்று அறயும். 16 உம்முைடய வார்த்ைதகள்
கைடத்தவுடேனஅைவகைளஉட்ெகாண்ேடன்; உம்முைடயவார்த்ைதகள் எனக்குச்
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சந்ேதாஷமும், என் இருதயத்த ற்கு மக ழ்ச்ச யுமாயருந்தது; ேசைனகளின்
ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, உம்முைடய ெபயர் எனக்குச் சூட்டப்பட்டிருக்க றது.
17 நான் பரியாசக்காரருைடய கூட்டத்தல் உட்கார்ந்து மக ழ்ந்ததல்ைல; உமது
ைககளுக்காக தனித்து உட்கார்ந்ேதன்; ேசார்வனால் என்ைன ந ரப்பனீர்.
18 என் வயாத நீண்டகாலமாகவும், என் காயம் ஆறாத ெபரிய புண்ணாகவும்
இருப்பாேனன்? நீர் எனக்கு நம்பப்படாத ஊற்ைறப்ேபாலவும், வற்ற ப்ேபாக ற
தண்ணீைரப்ேபாலவும் இருப்பீேரா? 19இதனால் நீ தரும்பனால் நான் உன்ைனத்
தரும்ப ஒழுங்குபடுத்துேவன்; என் முகத்த ற்கு முன்பாக நைலத்துமிருப்பாய்;
நீ பயனற்றதலிருந்து வைலேயறப்ெபற்றைதப் ப ரித்ெதடுத்தால், என் வாய்
ேபாலிருப்பாய்; நீ அவர்களிடத்தல் தரும்பாமல், அவர்கள் உன்னிடத்தல்
தரும்புவார்களாக என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 20 உன்ைன இந்த
மக்களுக்குமுன்பாகபாதுகாப்பானெவண்கலமதலாக்குேவன்;அவர்கள்உனக்கு
வேராதமாகப் ேபார்ெசய்வார்கள், ஆனாலும் உன்ைன ேமற்ெகாள்ளமாட்டார்கள்;
உன்ைனப் பாதுகாப்பதற்காகவும், உன்ைனக் காப்பாற்றுவதற்காகவும், நான்
உன்னுடன் இருக்க ேறன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 21 நான் உன்ைனப்
ெபால்லாதவர்களின் ைகயலிருந்து காப்பாற்ற , உன்ைனப் பலவான்களின்
ைகக்குவலக்க வடுவப்ேபன்என்கறார்.

அத்த யாயம் 16
அழிவன்நாள்

1 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்: 2 நீ ெபண்ைணத்
தருமணம் ெசய்யேவண்டாம்; இவ்வடத்தல் உனக்கு மகன்களும் மகள்களும்
இருக்கேவண்டாம் என்றார். 3 இவ்வடத்தல் ப றக்க ற மகன்கைளயும்
மகள்கைளயும்,இந்தத் ேதசத்தல்அவர்கைளப்ெபற்ற தாய்கைளயும்அவர்கைளப்
ெபற்ற தகப்பன்கைளயும் குறத்துக் ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
4 மகா ெகாடிய வயாத களால் இறப்பார்கள், அவர்களுக்காகப் புலம்புவாரும்,
அவர்கைள அடக்கம்ெசய்வாருமில்ைல, நலத்தன்ேமல் எருவாவார்கள்;
பட்டயத்தாலும் பஞ்சத்தாலும் இறந்து ேபாவார்கள்; அவர்களுைடய உடல்
வானத்துப் பறைவகளுக்கும் பூமியன் மிருகங்களுக்கும் இைரயாகும்.
5 ஆைகயால், நீ துக்கவீட்டில் நுைழயாமலும், புலம்புவதற்க்குப்ேபாகாமலும்
அவர்களுக்கு பரிதாபப்படாமலும் இருப்பாயாக என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்;
என் சமாதானத்ைதயும், கருைபையயும், இரக்கத்ைதயும், இந்த மக்கைளவ ட்டு
எடுத்துப்ேபாட்ேடன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 6 இந்த ேதசத்தல்
ெபரிேயாரும் ச ற ேயாரும் இறப்பார்கள்; அவர்கைள அடக்கம்ெசய்வாரில்ைல;
அவர்களுக்காகப் புலம்புவாருமில்ைல; அவர்களுக்காக கீற க்ெகாண்டு,
ெமாட்ைடயடித்துக்ெகாள்வாருமில்ைல. 7 இறந்தவர்களுக்காக ஏற்படுக ற
துக்கத்ைதஆற்ற அவர்களுக்குஆகாரம் பரிமாறப்படுவதுமில்ைல; ஒருவனுைடய
தகப்பனுக்காேவா, ஒருவனுைடய தாய்க்காேவா துக்கப்படுக றவர்களுக்குத்
ேதற்றரவன் பாத்த ரத்ைதக் குடிக்கக்ெகாடுப்பாருமில்ைல. 8 நீ அவர்களுடன்
அமர்ந்து சாப்ப ட வருந்துவீட்டிலும் நுைழயாேத. 9 ஏெனனில், இேதா,
இவ்வடத்தல் நான் உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாகவும், உங்கள் நாட்களிலுேம,
சந்ேதாஷத்தன் சத்தத்ைதயும், மக ழ்ச்ச யன் சத்தத்ைதயும், மணமகனின்
சத்தத்ைதயும், மணமகளின் சத்தத்ைதயும் ஓயச்ெசய்ேவன் என்று இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 10 நீ இந்த
வார்த்ைதகைளெயல்லாம் இந்த மக்களுக்கு அறவக்கும்ேபாது, அவர்கள்
உன்ைன ேநாக்க : ெயேகாவா எங்கள்ேமல் இத்தைன ெபரிய தீங்ைக ஏன்
ெசால்லேவண்டும் என்றும், நாங்கள் ெசய்த அக்க ரமம் என்ன? நாங்கள்
எங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாகச் ெசய்த எங்கள் பாவம்
என்ன என்றும் ேகட்பார்களானால், 11 நீ அவர்கைள ேநாக்க : உங்கள்
முற்ப தாக்கள் என்ைனவட்டு அந்நயெதய்வங்கைளப் பன்பற்ற , அவர்கைள
வணங்க , அவர்கைளப் பணிந்துெகாண்டு, என் நயாயப்ப ரமாணத்ைதக்
ைகக்ெகாள்ளாமல் என்ைன வட்டுவ ட்டார்கேள. 12 நீங்கள் உங்கள்
முற்ப தாக்கைளப் பார்க்கலும் அதகக் ேகடாக நடந்தீர்கேள; இேதா, உங்களில்
ஒவ்ெவாருவரும் என் ெசால்ைலக்ேகளாமல், உங்கள் ெபால்லாத இருதயக்
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கடினத்தன்படி நடக்க றீர்கள். 13 ஆகேவ, உங்கைள இந்தத் ேதசத்தலிருந்து
நீங்களும் உங்கள் முற்ப தாக்களும் அறயாத ேதசத்த ற்குத் துரத்தவடுேவன்;
அங்ேக இரவும் பகலும் அந்நய ெதய்வங்கைள வணங்குவீர்கள்; அங்ேக நான்
உங்களுக்குத்தையெசய்வதல்ைல. 14ஆகேவ,இேதா,நாட்கள்வரும்,அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவல் மக்கள் எக ப்து ேதசத்தலிருந்து வரவைழத்த ெயேகாவாவுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு இனிேமல் சத்தயம் ெசய்யாமல், 15 இஸ்ரேவல் மக்கைள
வடேதசத்தலும், தாம் அவர்கைளத் துரத்தவ ட்ட எல்லா ேதசங்களிலுமிருந்து
வரவைழத்த ெயேகாவாவுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு சத்தயம்ெசய்வார்கள்;
நான் அவர்கள் முற்ப தாக்களுக்குக் ெகாடுத்த அவர்களுைடய ேதசத்த ற்கு
அவர்கைளத் தரும்பவரச்ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
16 இேதா, நான் மீன்ப டிக்க ற அேநகைர அைழத்தனுப்புேவன், இவர்கள்
அவர்கைளப் ப டிப்பார்கள்; அதற்குப் பன்பு ேவட்ைடக்காரராக ய அேநகைர
அைழத்தனுப்புேவன், இவர்கள் அவர்கைள எல்லா மைலகளிலும், எல்லாக்
குன்றுகளிலும், கன்மைலகளின் ெவடிப்புகளிலும் ேவட்ைடயாடுவார்கள். 17 என்
கண்கள் அவர்களுைடய எல்லா வழிகளின்ேமலும் ேநாக்கமாயருக்க றது;
அைவகள் என் முகத்த ற்கு முன்பாக மைறந்தருக்க றதல்ைல; அவர்களுைடய
அக்க ரமம் என்கண்களுக்குமுன்பாக மைறவாயருக்க றதுமில்ைல. 18முதலாவது
நான் அவர்களுைடய அக்க ரமத்த ற்கும், அவர்களுைடய பாவத்த ற்கும்
இரட்டிப்பாக நீத ெசய்ேவன்; அவர்கள் என் ேதசத்ைதத் தீட்டுப்படுத்த , என்
பங்ைகச் சீெயன்று அருவருக்குமளவுக்கு தங்கள் காரியங்களின் அசுத்தமான
வக்க ரகங்களினால் ந ரப்பனார்கள் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 19 என்
ெபலனும், என் ேகாட்ைடயும், ெநருக்கப்படுக ற நாளில் என் அைடக்கலமுமாகய
ெயேகாவாேவ, அந்நயமக்கள் பூமியன் கைடசமுைனகளிலிருந்து உம்மிடத்தல்
வந்து: ெமய்யாகேவ, எங்கள் முற்ப தாக்கள் ப ரேயாஜனமில்லாத வீணான
வக்க ரங்கைளக் ைகப்பற்றனார்கள் என்பார்கள். 20 மனிதன் தனக்குத்
ெதய்வங்கைளஉண்டாக்கலாேமா? அைவகள்ெதய்வங்கள்அல்லேவ. 21ஆதலால்
இேதா, இப்ெபாழுது நான் அவர்களுக்குத் ெதரியைவப்ேபன்; என் கரத்ைதயும்
என் ெபலத்ைதயுேம அவர்களுக்குத் ெதரிவ ப்ேபன்; என் ெபயர் ேயேகாவா என்று
அறந்துெகாள்வார்கள்.

அத்த யாயம் 17
1 யூதாவன் பாவம் இரும்பு எழுத்தாணியனாலும், ைவரத்தன் நுனியனாலும்

எழுதப்பட்டு, அவர்களுைடய இருதயத்தன் பலைகயலும் உங்கள்
பலிபீடங்களின் ெகாம்புகளிலும் பத ந்தருக்க றது. 2 உயர்ந்த ேமடுகளின்ேமல்
பச்ைசயான மரங்கள் அருகல் இருந்த அவர்களுைடய பலிபீடங்கைளயும்
அவர்களுைடய ேதாப்புகைளயும் அவர்கள் பள்ைளகள் நைனக்கும்படி
இப்படிச் ெசய்தருக்க றது. 3 வயல்நலத்தலுள்ள என் மைலேய, நீ உன்
எல்ைலகளிெலல்லாம் ெசய்த பாவத்தனிமித்தம் நான் உன் ெசாத்துக்கைளயும்,
உன் எல்லாப் ெபாக்கஷங்கைளயும், உன் ேமைடகைளயுங்கூடச்
சூைறயடுவப்ேபன். 4 அப்படிேய நான் உனக்குக் ெகாடுத்த நலத்ைத நீ
தாேன வ ட்டுவடுவாய்; நீ அறயாத ேதசத்தல் உன்ைன உன் எத ரிகளுக்கு
அடிைமயுமாக்குேவன்; என்ெறன்ைறக்கும்எரியத்தக்க என்ேகாபத்தன்ெநருப்ைப
மூட்டிவ ட்டீர்கேள. 5 மனிதன்ேமல் நம்ப க்ைக ைவத்து, மாம்சமானைதத் தன்
புயபலமாக்க க்ெகாண்டு, ெயேகாவாைவவ ட்டு வலகுகறஇருதயமுள்ள மனிதன்
சப க்கப்பட்டவன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 6 அவன் அந்தரெவளியல்
உலர்ந்துேபான ெசடிையப்ேபாலிருந்து, நன்ைமவருகறைதக் காணாமல்,
வனாந்த ரத்தன் வறட்ச யான இடங்களிலும், குடியல்லாத உவர்நலத்தலும்
தங்குவான். 7 ெயேகாவாேமல் நம்ப க்ைகைவத்து, ெயேகாவாைவ தன்
நம்ப க்ைகயாகக்ெகாண்டிருக்க ற மனிதன் பாக்கயவான். 8 அவன் தண்ணீர்
அருகல்நாட்டப்பட்டதும், கால்வாய்ஓரமாகத் தன்ேவர்கைளவடுகறதும்,ெவயல்
வருகறைதக் காணாமல் இைல பச்ைசயாயருக்க றதும், மைழகுைறவான
வருடத்தலும் வருத்தமில்லாமல் தவறாமல் பழங்கைளக் ெகாடுக்க றதுமான
மரத்ைதப்ேபாலிருப்பான். 9 எல்லாவற்ைறப்பார்க்கலும் இருதயேம
தருக்குள்ளதும் மகா ேகடுள்ளதுமாயருக்க றது, அைத அறயத்தக்கவன்
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யார்? 10 கர்த்தராக ய நாேன ஒவ்ெவாருவனுக்கும், அவனவன் வழிகளுக்கும்,
ெசய்ைககளின் பலன்களுக்கும் தகுந்தைதக் ெகாடுக்கும்படிக்கு, இருதயத்ைத
ஆராய்க றவரும் உள்ளிந்த ரியங்கைளச் ேசாத த்தற க றவருமாயருக்க ேறன்.
11 அநயாயமாய் ஐசுவரியத்ைதச் சம்பாத க்க றவன் முட்ைடய ட்டு அைடகாத்தும்,
குஞ்சுெபாரிக்காமற்ேபாக ற கவுதாரிக்குச் சமமாயருக்க றான்; அவன் தன்
பாத வயதல் அைதவ ட்டு, தன் முடிவல் மூடனாயருப்பான். 12 எங்கள் பரிசுத்த
ஸ்தானம் ஆதமுதற்ெகாண்டு உயர்ந்த மகைமயுள்ள சங்காசனமாயருக்க றது.
13 இஸ்ரேவலின் நம்ப க்ைகயாகய ெயேகாவாேவ, உம்ைமவ ட்டு வலகுகற
அைனவரும் ெவட்கப்படுவார்கள்; அவர்கள் ஜீவனுள்ள தண்ணீரின்
ஊற்றாகய ெயேகாவாைவவ ட்டு வலக ப்ேபானதனால், உம்ைமவ ட்டு
வலக ப்ேபாக றவர்களின் ெபயர் புழுதயல் எழுதப்படும். 14 ெயேகாவாேவ,
என்ைனக் குணமாக்கும், அப்ெபாழுது குணமாேவன்; என்ைனக் காப்பாற்றும்,
அப்ெபாழுது காப்பாற்றப்படுேவன்; ேதவரீேர என் துத . 15 இேதா, இவர்கள்
என்ைனப் பார்த்து: ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எங்ேக? அது இப்ெபாழுது
வரட்டும் என்கறார்கள். 16 நாேனா உம்ைமப் பன்பற்றுகற ேமய்ப்பன், இதற்கு
நான் மீற நடக்கவல்ைல; ஆபத்து நாைள வரும்புக றதுமில்ைலெயன்று நீர்
அறவீர்; என்உதடுகளிலிருந்து புறப்பட்டதுஉமக்குமுன்பாக ஒழுங்காகஇருந்தது.
17 நீர் எனக்குப் பயங்கரமானவராக இருக்காேதயும்; தீங்குநாளில் நீேர என்
அைடக்கலம். 18 நான் ெவட்கப்படாமல், என்ைனத் துன்பப்படுத்துகறவர்கள்
ெவட்கப்படுவார்களாக; நான் கலங்காமல், அவர்கள் கலங்குவார்களாக;
ேதவரீர் தீங்குநாைள அவர்கள்ேமல் வரச்ெசய்து, இரட்டிப்பான ெநாறுக்குதலால்
அவர்கைளெநாறுக்கும்.

ஓய்வுநாைளபரிசுத்தமாகஅனுசரித்தல்
19 ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : நீ ேபாய் யூதாவன் ராஜாக்கள் ேபாக்கும்

வரத்துமாயருக்க ற இந்த மக்களின் பள்ைளகளுைடய வாசலிலும்*
எருசேலமின் எல்லா வாசல்களிலும் நன்றுெகாண்டு, 20 அவர்களுடேன
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: இந்த வாசல்களில் நுைழகற யூதாவன்
ராஜாக்களும், எல்லா யூதரும், எருசேலமின் எல்லாக் குடிமக்களுமாகய
நீங்கள் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். 21 நீங்கள்
ஓய்வுநாளில் சுைமகைள எடுத்து, அைவகைள எருசேலமின் வாசல்களுக்குள்
ெகாண்டுவராமலிருக்கவும். 22 ஓய்வுநாளில் உங்கள் வீடுகளிலிருந்து சுைமைய
ெவளிேய ெகாண்டுேபாகாதபடிக்கும், ஒரு ேவைலையயும் ெசய்யாமலிருக்கவும்,
உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்காக எச்சரிக்ைகயாயருந்து, நான் உங்கள்
முற்ப தாக்களுக்குக் கட்டைளய ட்டபடி ஓய்வுநாைளப் பரிசுத்தமாக்குங்கள் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 23 அவர்கேளா ேகளாமலும், கீழ்ப்படியாமலும்,
புத்தைய ஏற்றுக்ெகாள்ளாமலும், தங்கள் கழுத்ைதக் கடினப்படுத்தனார்கள்.
24 நீங்கேளாெவன்றால், ஓய்வுநாளில் இந்த நகரத்தன் வாசல்களுக்குள்ேள
சுைமையக் ெகாண்டுவராமலும், ஓய்வுநாளில் ஒரு ேவைலையயும்
ெசய்யாமல் அைதப் பரிசுத்தமாக்க என் ெசால்ைலக் ேகட்பீர்களானால்,
25 அப்ெபாழுது தாவீதன் சங்காசனத்தல் உட்கார்ந்தருக்க றவர்களும்,
இரதங்களின்ேமலும் குதைரகளின்ேமலும் ஏறுகறவர்களுமாகய ராஜாக்களும்
ராஜகுமாரர்களும், அவர்கள் ப ரபுக்களும், யூதாவன் மனிதரும், எருசேலமின்
குடிமக்களும் இந்த நகரத்தன் வாசல்களுக்குள் நுைழவார்கள்; இந்த
நகரமும் என்ைறக்கும் குடியுள்ளதாயருக்கும். 26 யூதாவன் பட்டணங்களிலும்,
எருசேலமின் சுற்றுப்புறத்தலுள்ள ஊர்களிலும், ெபன்யமீன் ேதசத்தலும்,
பள்ளத்தாக்கான ேவறுேதசத்தலும், மைலநாட்டிலும், ெதற்கலுமிருந்து† மக்கள்
சர்வாங்க தகனங்கைளயும், பலிகைளயும், சாப்ப ட உணவுபலிகைளயும்,
நறுமணப்ெபாருட்கைளயும், நன்ற பலிகைளயும் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்குக் ெகாண்டுவருவார்கள். 27 நீங்கள் ஓய்வுநாைளப் பரிசுத்தமாக்க
ஓய்வுநாளில் சுைமைய எருசேலமின் வாசல்களுக்குள் எடுத்துவராதருக்கவும்,
என் ெசால்ைலக் ேகளாமற்ேபானீர்கெளன்றால், நான் அதன் வாசல்களில்
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தீக்ெகாளுத்துேவன்; அது எருசேலமின் அரண்மைனகைள எரித்தும்,
அைணந்துேபாகாதருக்கும்என்றுெயேகாவாெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 18
குயவனின்வீடு

1 ெயேகாவாவால் எேரமியாவுக்கு உண்டான வசனம்: 2 நீ எழுந்து, குயவன்
வீட்டிற்குப் ேபா; அங்ேக என் வார்த்ைதகைள உனக்குத் ெதரிவ ப்ேபன் என்றார்.
3 அப்படிேய நான் குயவன் வீட்டிற்குப் ேபாேனன்; இேதா, அவன் த ரிைகயனால்
வைனந்துெகாண்டிருந்தான். 4 குயவன் வைனந்துெகாண்டிருந்த மண்பாத்த ரம்
அவன் ைகய ேல ெகட்டுப்ேபானது; அப்ெபாழுது அைதச் சரியாக ெசய்வதற்கு,
தன் பார்ைவக்குச் சரியாக ேதான்றுகற வதத்தல் குயவன்அைதத் தரும்ப ேவறு
பாத்த ரமாக வைனந்தான். 5 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய வசனம் எனக்கு
உண்டாக , அவர்: 6 இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாேர, இந்தக் குயவன் ெசய்ததுேபால
நான் உங்களுக்குச் ெசய்யக்கூடாேதா என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; இேதா,
இஸ்ரேவல் வீட்டாேர, களிமண் குயவன் ைகயல் இருக்கறதுேபால நீங்கள்
என் ைகயல் இருக்கறீர்கள். 7 படுங்குேவன், இடிப்ேபன், அழிப்ேபன் என்று
நான் ஒரு ேதசத்த ற்கு வ ேராதமாகவும், ஒரு ராஜ்யத்த ற்கு வ ேராதமாகவும்
ெசான்ன உடேன, 8 நான் வ ேராதமாய்ப் ேபசன அந்த ேதசத்தார் தங்கள்
தீைமையவ ட்டுத் தரும்பனால், நானும் அவர்களுக்குச் ெசய்ய நைனத்த
தீங்ைகச் ெசய்யாமல், மனம் மாறுேவன். 9 கட்டுேவன், நாட்டுேவன் என்றும்
ஒரு ேதசத்ைதயும் ஒரு ராஜ்யத்ைதயும் குறத்து நான் ெசால்லுகறதுமுண்டு.
10 அவர்கள் என் சத்தத்ைதக் ேகளாமல், என் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச்
ெசய்வார்கெளன்றால், நானும் அவர்களுக்கு அருள் ெசய்ேவன் என்று
ெசான்ன நன்ைமையச் ெசய்யாமல், மனம் மாறுேவன். 11 இப்ெபாழுதும், நீ
யூதாவன் மனிதைரயும் எருசேலமின் குடிமக்கைளயும் ேநாக்க : இேதா, நான்
உங்களுக்கு வேராதமாக ஒரு தீங்ைக ஏற்படுத்த , உங்களுக்கு வேராதமாக
ஒரு காரியத்ைதத் த ட்டமிடுக ேறன்; ஆைகயால், உங்களில் ஒவ்ெவாருவரும்
தன்தன் ெபால்லாத வழிையவ ட்டுத் தரும்ப , உங்கள் வழிகைளயும், உங்கள்
ெசயல்கைளயும் ஒழுங்குபடுத்துங்கெளன்று ெயேகாவா உைரக்க றாெரன்று
ெசால். 12 ஆனாலும் அவர்கள்: அது முடியாத காரியம், நாங்கள் எங்கள்
ேயாசைனகளின்படிேய நடந்து, அவரவர் தம்தம் ெபால்லாத இருதயத்தன்
கடினத்தன்படிேய ெசய்ேவாம் என்கறார்கள். 13 ஆைகயால் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்: இப்படிப்பட்டைவகைளக் ேகள்வப்பட்டவன் யார் என்று அந்நய
மக்களுக்குள் வசாரித்துப்பாருங்கள்; மிகவும் அத ர்ச்ச யைடயும் காரியத்ைத
இஸ்ரேவல் என்னும் கன்னிைக ெசய்க றாள். 14 லீபேனானின் உைறந்த
மைழ வயல்ெவளியன் கன்மைலயலிருந்து இல்லாமல் ேபாக றதுண்ேடா?
ஓடிவருகற அந்நயேதசத்துக் குளிர்ந்த தண்ணீர்கள் வடிந்துேபாக றதுண்ேடா?
15 என் மக்கேளா என்ைன மறந்து, மாையயான வக்க ரகங்களுக்குத்
தூபங்காட்டுக றார்கள்;ஒழுங்குபடுத்தப்படாத பாைதகளிலும்வழியலும்அவர்கள்
நடக்கும்படி, அைவகள் அவர்கைள முந்தன பாைதகளாகய அவர்களுைடய
வழிகளிலிருந்து இடறும்படி ெசய்க றது. 16 நான் அவர்களுைடய ேதசத்ைத
அழிக்கவும், என்ெறன்ைறக்கும் சத்தமிட்டு ந ந்த க்கும் ந ந்ைதயாக்கவும் இப்படிச்
ெசய்க றார்கள்; அைதக் கடந்துேபாக றவன் எவனும் ப ரமித்து, தன் தைலையத்
துலுக்குவான். 17 ெகாண்டல்காற்றுப் பறக்கடிப்பதுேபால நான் அவர்கைள
அவர்கள் எத ரிகளுக்கு முன்பாகப் பறக்கடிப்ேபன்; அவர்களுைடய ஆபத்தன்
நாளில் என் முகத்ைதயல்ல, என் முதுைக அவர்களுக்குக் காட்டுேவன் என்று
ெசால் என்றார். 18 அதற்கு அவர்கள்: எேரமியாவுக்கு வ ேராதமாக ஆேலாசைன
ெசய்ேவாம் வாருங்கள்; ஆசாரியரிடத்தல் ேவதமும், ஞானிகளிடத்தல்
ஆேலாசைனயும், தீர்க்கதரிச களிடத்தல் வசனமும் ஒழிந்துேபாவதல்ைல.
இவன் வார்த்ைதகைள நாம் கவனிக்காமல், இவைன தீயவார்த்ைதகளால்
அவமாக்க ப்ேபாடுேவாம் வாருங்கள் என்றார்கள். 19 ெயேகாவாேவ, நீர்
என்ைனக் கவனித்து, என்னுடன் வழக்காடுக றவர்களின் சத்தத்ைதக்
ேகளும். 20 நன்ைமக்குத் தீைமையச் சரிக்கட்டலாேமா? என் ஆத்துமாவுக்குப்
படுகுழிைய ெவட்டுக றார்கேள; உம்முைடய கடுங்ேகாபத்ைத அவர்கைள
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வ ட்டுத்தருப்புவதற்கு நான் அவர்களுக்காக நன்ைமையப் ேபச உமக்கு முன்பாக
நன்றைத நைனத்தருளும். 21 ஆைகயால், அவர்களுைடய பள்ைளகைளப்
பஞ்சத்த ற்கு ஒப்புக்ெகாடுத்து, அவர்கைளப் பட்டயத்த ற்கு இைரயாக்கவடும்;
அவர்கள் மைனவகள் பள்ைளயல்லாதவர்களும் வதைவகளுமாக , அவர்கள்
கணவன்கள் ெகாைல ெசய்யப்பட்டு, அவர்கள் வாலிபர்கள் ேபாரில் பட்டயத்தால்
மடியக்கடவர்கள். 22 நீர் உடேன அவர்கள்ேமல் பைடைய வரச்ெசய்யும்ேபாது,
கூக்குரல் அவர்கள் வீடுகளிலிருந்து ேகட்கப்படக்கடவது; என்ைனப் ப டிக்கப்
படுகுழிையெவட்டி,என்கால்களுக்குக்கண்ணிகைளைவத்தார்கேள. 23ஆனாலும்
ெயேகாவாேவ, அவர்கள் எனக்கு வ ேராதமாகச் ெசய்யும் ெகாைலபாதக
ேயாசைனையெயல்லாம் நீர் அறவீர்; அவர்களுைடய அக்க ரமத்ைத உமது
கண்ணுக்கு மைறவாக மூடாமலும், அவர்கள் பாவத்ைதக் குைலக்காமலும்
இருப்பீராக; அவர்கள் உமக்கு முன்பாகக் கவழ்க்கப்படக்கடவர்கள்; உமது
ேகாபத்தன்காலத்தல்இப்படிஅவர்களுக்குச்ெசய்யும்.

அத்த யாயம் 19
1 ெயேகாவா ெசான்னது: நீ ேபாய்க் குயவன் ேவைலயான ஒரு கலசத்ைதக்

ெகாண்டு, மக்களின் மூப்பரிலும், ஆசாரியர்களின் மூப்பரிலும் சலைரக்
கூட்டிக்ெகாண்டு, 2 க ழக்கு வாசலுக்கு முன்பான இன்ேனாமுைடய மகனின்
பள்ளத்தாக்கல் புறப்பட்டுப்ேபாய், நான் உன்னுடன் ெசால்லும் வார்த்ைதகைள
அங்ேக ப ரச த்தப்படுத்து. 3 நீ அவர்கைள ேநாக்க : யூதாவன் ராஜாக்கேள,
எருசேலமின் குடிகேள, ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதகைளக் ேகளுங்கள்;
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்: இேதா,
நான் இந்த இடத்தன்ேமல் ஒரு ெபால்லாப்ைப வரச்ெசய்ேவன்; அைதக்
ேகட்க ற அைனவருைடய காதுகளிலும் அது ெதானித்துக்ெகாண்டிருக்கும்.
4 அவர்கள் என்ைன வட்டுவ ட்டு, இந்த இடத்ைத அந்நய இடமாக்க , தாங்களும்,
தங்கள் முற்ப தாக்களும், யூதாவன் ராஜாக்களும், அறயாதருந்த அந்நய
ெதய்வங்களுக்கு அதல் தூபங்காட்டி, இந்த இடத்ைதக் குற்றமில்லாதவர்களின்
இரத்தத்தனால் ந ரப்பனதனாலும், 5 தங்கள் பள்ைளகைளப் பாகாலுக்குத்
தகனபலிகளாகத் தகனிப்பதற்கு பாகாலின் ேமைடகைளக் கட்டினதனாலும்
இப்படிவரச்ெசய்ேவன்;இைவகைளநான்கற்ப த்ததுமில்ைல,ெசான்னதுமில்ைல,
இைவகள் என்இருதயத்தல் ேதான்றனதுமில்ைல. 6ஆைகயால், இேதா, நாட்கள்
வரும், அப்ெபாழுது இந்த இடம் ேதாப்ேபத்ெதன்றும், இன்ேனாமுைடய மகனின்
பள்ளத்தாக்ெகன்றும் இனிச் ெசால்லப்படாமல், சங்கார பள்ளத்தாக்ெகன்று
ெசால்லப்படும். 7 அப்ெபாழுது நான் யூதாவுக்கும் எருசேலமுக்கும்
ெகாண்டிருந்த ஆேலாசைனைய இந்த இடத்தல் ெவறுைமயாக்க , அவர்கள்
எத ரிகளுக்கு முன்பாக அவர்கைளப் பட்டயத்தனாலும், அவர்கள் உயைர
வாங்கத்ேதடுக றவர்களின் ைகயனாலும் வழச்ெசய்து, அவர்கள் பணங்கைள
ஆகாயத்துப் பறைவகளுக்கும், பூமியன் மிருகங்களுக்கும் இைரயாகக்
ெகாடுத்து, 8 இந்த நகரத்ைத அழிக்கவும் சத்தமிட்டு ந ந்த க்க ற ந ந்ைதயாகவும்
ைவப்ேபன்; அைதக் கடந்துேபாக றவன் எவனும் ப ரமித்து, அதன் எல்லா
வாைதகளினிமித்தமும் சத்தமிடுவான். 9 அவர்களுைடய எத ரிகளும் அவர்கள்
உயைர வாங்கத் ேதடுக றவர்களும், அவர்கைள இறுகப்ப டிக்கப்ேபாக ற
முற்றுைகயலும் இடுக்கத்தலும், நான் அவர்கைளத் தங்கள் மகன்களின்
மாம்சத்ைதயும் தங்கள் மகள்களின் மாம்சத்ைதயும் சாப்ப டச்ெசய்ேவன்;
அவனவன்தனக்குஅடுத்தவனுைடயமாம்சத்ைத சாப்படுவான்என்றுெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்று நீ ெசால்லி, 10 உன்னுடன் கூடவந்த மனிதனுைடய
கண்களுக்கு முன்பாக அந்தக் கலசத்ைத உைடத்துப்ேபாட்டு, 11 அவர்கைள
ேநாக்க : தரும்பச் சரிெசய்யமுடியாத குயவனுைடய மண்பாத்த ரத்ைத
உைடத்துப்ேபாட்டவ தமாக, நான் இந்த மக்கைளயும் இந்த நகரத்ைதயும்
உைடத்துப்ேபாடுேவன்; புைதக்க றதற்கு இடமில்லாததனால் ேதாப்ேபத்தல்
சவங்கைளப் புைதப்பார்கள் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
12 இவ்வதமாக நான் இந்த இடத்த ற்கும் இதன் குடிமக்களுக்கும் ெசய்து,
இந்த நகரத்ைதத் ேதாப்ேபத்த ற்குச் சரியாக்குேவன். 13 எந்த வீடுகளின்ேமல்
வானத்தன் எல்லா ேசைனக்கும் தூபங்காட்டி, அந்நய ெதய்வங்களுக்குப்
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பானபலிகைள வார்த்தார்கேளா, அந்த வீடுகளாகய எருசேலமின் வீடுகளும்
யூதாவுைடய ராஜாவன் வீடுகளும் ேதாப்ேபத் என்கற இடத்ைதப்ேபால்
தீட்டுப்பட்டைவகளாக இருக்குெமன்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்று ெசால்
என்றார். 14 பன்பு எேரமியா, ெயேகாவா தன்ைனத் தீர்க்கதரிசனஞ்ெசால்ல
அனுப்பன ேதாப்ேபத்தலிருந்து வந்து, ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன்
முற்றத்தல் நன்றுெகாண்டு, எல்லா மக்கைளயும் பார்த்து: 15 இேதா, நீங்கள்
என் வார்த்ைதகைளக் ேகளாமல் உங்கள் கழுத்ைதக் கடினப்படுத்தனதனால்
நான்இந்த நகரத்த ற்குவ ேராதமாகச் ெசான்னஎல்லாத் தீங்ைகயும்இதன்ேமலும்
இைதச் சுற்றயுள்ள பட்டணங்களின்ேமலும் வரச்ெசய்ேவன் என்று இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ேசைனகளின்ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்றான்.

அத்த யாயம் 20
எேரமியாவும் பஸ்கூரும்

1 எேரமியா இந்த வார்த்ைதகைளத் தீர்க்கதரிசனமாகச் ெசால்லுகறைத
ஆசாரியனான இம்ேமருைடய மகனும், ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்து தைலைம
வ சாரைணக் கர்த்தனுமாகய பஸ்கூர் ேகட்டேபாது, 2 எேரமியா தீர்க்கதரிசைய
பஸ்கூர் அடித்து, அவைனக் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தல் ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தாைரச் ேசர்ந்த ேமல்வாசலில் இருக்கும் காவலைறயல் ேபாட்டான்.
3 மறுநாளில் பஸ்கூர்* எேரமியாைவக் காவலைறயலிருந்து ெவளிேய
ேபாகவ ட்டான்; அப்ெபாழுது எேரமியா அவைன ேநாக்க : ெயேகாவா உன்ைனப்
பஸ்கூர் என்று அைழக்காமல், மாேகார் மீசாபீப் என்று அைழக்க றார். 4 ேமலும்
ெயேகாவா: இேதா, நான் உன்ைனயும், உன் எல்லா நண்பர்கைளயும் பயத்த ற்கு
ஒப்புக்ெகாடுக்க ேறன்; உன் கண்கள் காண இவர்கள் எத ரிகளின் பட்டயத்தால்
வழுவார்கள்; யூதா அைனத்ைதயும் நான் பாப ேலான் ராஜாவன் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்;அவன்அவர்கைளச்சைறப டித்து, ச லைரப்பாப ேலானுக்குக்
ெகாண்டுேபாய்ச் சலைரப் பட்டயத்தால் ெவட்டிப்ேபாடுவான். 5 இந்த நகரத்தன்
எல்லாப் பலத்ைதயும், அதன் எல்லாச் சம்பத்ைதயும், அதன் அருைமயான
எல்லாப் ெபாருட்கைளயும், யூதா ராஜாக்களின் எல்லாப் ெபாக்கஷங்கைளயும்,
நான் அவர்கள் எத ரிகள் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்; அவர்கள் அைவகைளக்
ெகாள்ைளய ட்டு, பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாவார்கள். 6 பஸ்கூேர, நீயும்
உன் வீட்டில் வாசமாயருக்க ற அைனவரும் சைறப்பட்டுப்ேபாவீர்கள்; நீயும்
உன் கள்ளத் தீர்க்கதரிசனத்த ற்கு காதுெகாடுத்த உன் நண்பர்கள் அைனவரும்
பாப ேலானுக்குப்ேபாய்,அங்ேகஇறந்து,அங்ேகஅடக்கம்ெசய்யப்படுவீர்கெளன்று
ெசால்லுகறார் என்றான்.

எேரமியாவன்முைறயீடு
7 ெயேகாவாேவ, என்ைன இணங்கச் ெசய்தீர், நான் இணங்க ேனன்; நீர்

என்னிலும்பலத்தவராயருந்து,என்ைனேமற்ெகாண்டீர்;நாள்ேதாறும்நைகப்புக்கு
இடமாேனன்; எல்ேலாரும் என்ைனப் பரிகாசம் ெசய்க றார்கள். 8 நான் ேபசனது
முதற்ெகாண்டு கதறுக ேறன்; ெகாடுைமெயன்றும் அழிவு என்றும் சத்தமிட்டுச்
ெசால்க ேறன்; நான் ெசான்ன ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத அனுதனமும்
எனக்கு ந ந்ைதயும், பரியாசமுமானது. 9 ஆதலால் நான் அவைரப் ப ரஸ்தாபம்
ெசய்யாமலும் இனிக் ெயேகாவாவுைடய ெபயரில் ேபசாமலும் இருப்ேபன்
என்ேறன்; ஆனாலும் அவருைடய வார்த்ைத என் எலும்புகளில் அைடபட்டு
எரிக ற ெநருப்ைபப்ேபால என் இருதயத்தல் இருந்தது; அைதச் சக த்து
ேசார்ந்துேபாேனன்; எனக்குப் ெபாறுக்கமுடியாமல் ேபானது. 10அேநகர் ெசால்லும்
அவதூைறக் ேகட்ேடன், பயம் சூழ்ந்தருந்தது; அறவயுங்கள், அப்ெபாழுது
நாங்கள் அைத அறவப்ேபாம் என்கறார்கள்; என்னுடன் சமாதானமாயருந்த
அைனவரும் நான் தவறவழும்வைர காத்தருந்து: ஒருேவைள இணங்குவான்,
அப்ெபாழுதுஅவைனேமற்ெகாண்டு,அவனில் ேகாபத்ைதத்தீர்த்துக்ெகாள்ேவாம்
என்கறார்கள். 11 ெயேகாவாேவா பயங்கரமான பராக்க ரமசாலியாக
என்னுடன் இருக்கறார், ஆைகயால் என்ைனத் துன்பப்படுத்துகறவர்கள்
ேமற்ெகாள்ளாமல் இடறுவார்கள்; தங்கள் காரியம் வாய்க்காததனால் மிகவும்
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ெவட்கப்படுவார்கள்; மறக்கமுடியாத நைலயான ெவட்கம் அவர்களுக்கு
உண்டாகும். 12 ஆனாலும் நீத மாைனச் ேசாத த்தற ந்து, உள் மனைதயும்
இருதயத்ைதயும் பார்க்க ற ேசைனகளின் ெயேகாவாேவ, நீர் அவர்களுக்கு
நீதையச் சரிக்கட்டுக றைதக் காண்ேபனாக; என் காரியத்ைத உம்மிடத்தல்
ெசலுத்தவ ட்ேடன். 13 ெயேகாவாைவப் பாடுங்கள், ெயேகாவாைவ துதயுங்கள்;
அவர் எளியவனுைடய ஆத்துமாைவப் ெபால்லாதவர்களின் ைகயலிருந்து
காப்பாற்றுகறார். 14 நான் ப றந்த நாள் சப க்கப்படுவதாக; என் தாயார் என்ைனப்
ெபற்ற நாள் ஆசீர்வத க்கப்படாதருப்பதாக. 15 உமக்கு ஒரு ஆண்பள்ைள
பறந்தெதன்றும் என் தகப்பனுக்கு நற்ெசய்தயாக அறவத்து, அவைன மிகவும்
சந்ேதாஷப்படுத்தன மனிதன் சப க்கப்படுவானாக. 16அந்த மனிதன், ெயேகாவா
மனம் மாறாமல் கவழ்த்துப்ேபாட்ட பட்டணங்கைளப்ேபாலிருந்து, காைலயல்
அலறுதைலயும் மத்தயான ேவைளயல் கூக்குரைலயும் ேகட்கக்கடவன். 17 என்
தாயார் எனக்குப் ப ேரதக்குழியும், நான் என்ைறக்கும் ப ரசவயாத கர்ப்பமாக
இருப்பதற்காக கர்ப்பத்தல் நான் ெகாைலெசய்யப்படாமற்ேபானெதன்ன? 18நான்
வருத்தத்ைதயும் சஞ்சலத்ைதயும் கண்டு, என் நாட்கள் ெவட்கமாகக்கழிய நான்
கர்ப்பத்தலிருந்துெவளிப்பட்டெதன்ன?

அத்த யாயம் 21
ேதவன்ச ேதக்கயாவன்ேவண்டுதைலந ராகரித்தல்

1 ச ேதக்கயா ராஜா மல்கயாவன் மகனாகய பஸ்கூைரயும், ஆசாரியனான
மாெசயாவன் மகனாகய ெசப்பனியாைவயும் எேரமியாவனிடத்தல் அனுப்ப :
2 நீர் எங்களுக்காகக் கர்த்தரிடத்தல் வ சாரியும்; பாப ேலான் ராஜாவாகய
ேநபுகாத்ேநச்சார் எங்களுக்கு வேராதமாகப் ேபார்ெசய்க றான்; ஒருேவைள
ெயேகாவா தம்முைடய எல்லா அற்புதச் ெசயலின்படிேயயும் எங்களுக்கு
அநுக்க ரகம் ெசய்து, அவைன எங்கைளவ ட்டுப் ேபாகச்ெசய்வார் என்று
ெசால்லியனுப்பனேபாது, 3 எேரமியா அவர்கைளப் பார்த்து, நீங்கள்
ச ேதக்கயாவுக்குச் ெசால்லேவண்டியது: 4 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவா ெசால்வது என்னெவன்றால், இேதா, உங்கைள மதலுக்கு ெவளிேய
முற்றுைகேபாட்ட பாப ேலான் ராஜாவுடனும் கல்ேதயருடனும், நீங்கள் ேபார்ெசய்ய
உங்கள் ைககளில் ப டித்தருக்க ற ேபார் ஆயுதங்கைள நான் தருப்பவ ட்டு,
அவர்கைள இந்த நகரத்தன் நடுவல் ேசர்த்து, 5 நான் நீட்டின ைகயனாலும்
பலத்த கரத்தனாலும் ேகாபமும், கடுங்ேகாபமாகவும், மகா கடுைமயாகவும்
உங்களுடன் ேபார்ெசய்து, 6 இந்த நகரத்தன் மக்கைளயும், மனிதைரயும்,
மிருகங்கைளயும் அழிப்ேபன்; மகா ெகாள்ைள ேநாயால் இறப்பார்கள்.
7 அதற்குப்பன்பு நான் யூதாவன் ராஜாவாகய ச ேதக்கயாைவயும், அவன்
ேவைலக்காரைரயும், மக்கைளயும், இந்த நகரத்தல் ெகாள்ைளேநாய்க்கும்
பட்டயத்த ற்கும் பஞ்சத்த ற்கும் தப்ப மீதயானவர்கைளயும் பாப ேலான்
ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சாருைடயைகயலும், அவர்கள் எத ரிகளின்ைகயலும்,
அவர்கள் உயைர வாங்கத்ேதடுக றவர்களின் ைகயலும் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்;
அவன் அவர்கைளப் பட்டயக் கருக்கனால் ெவட்டுவான்; அவன் அவர்கைளத்
தப்பவடுவதுமில்ைல, அவன் மன்னிப்பதுமில்ைல, இரங்குவதுமில்ைலெயன்று
ெயேகாவா ெசால்க றார் என்றான். 8ேமலும்அவர்,இந்தமக்கைளேநாக்க : இேதா,
நான் உங்கள் முன்ேன ஜீவவழிையயும் மரணவழிையயும் ைவக்க ேறன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 9 இந்த நகரத்தல் தங்குகறவன் பட்டயத்தாலும்,
பஞ்சத்தாலும், ெகாள்ைளேநாயாலும் சாவான்; உங்கைள முற்றுைகேபாடும்
கல்ேதயர் வசமாய்ப் புறப்பட்டுப்ேபாய்வடுகறவேனா பைழப்பான்; அவன்
ப ராணன் அவனுக்குக் கைடத்த ெகாள்ைளப்ெபாருைளப்ேபால் இருக்கும்.
10 என் முகத்ைத இந்த நகரத்த ற்கு வ ேராதமாய் நன்ைமக்கு அல்ல,
தீைமக்ேக ைவத்ேதன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; அது பாப ேலான்
ராஜாவன் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படும்; அவன் ெநருப்பால் அைதச்
சுட்ெடரிப்பாெனன்று ெசால் என்றார். 11 யூதா ராஜாவன் குடும்பத்தாைரயும்
ேநாக்க : ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். 12 தாவீதன்
குடும்பத்தாேர, உங்கள் ெசய்ைககளுைடய ெபால்லாப்பனால் என் கடுங்ேகாபம்
ெநருப்ைபப்ேபால புறப்பட்டு, அைணக்கறவன் இல்லாமல் எரியாதபடிக்கு,
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நீங்கள் ஏற்கனேவ நயாயங்ேகட்டு, பற ெகாடுத்தவைன ஒடுக்குகறவனுைடய
ைகயலிருந்து காப்பாற்றுங்கள் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 13 இேதா,
பள்ளத்தாக்கல் குடியருக்க றவேள, சமனான இடத்தல் கன்மைலயாய்
இருக்க றவேள, எங்களுக்கு வேராதமாய் வருகறவன் யார் என்றும், எங்கள்
குடியருப்புகளுக்குள் வருகறவன் யார் என்றும் ெசால்லுகற உனக்கு நான்
எத ராளியாயருக்க ேறன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 14 நான் உங்கள்
ெசயல்களின் பலனுக்கு ஏற்றவதத்தல் உங்கைள வசாரிப்ேபன்; நான் அதன்
காட்டில் தீக்ெகாளுத்துேவன்; அது அைதச் சுற்றலுமுள்ள அைனத்ைதயும்
எரித்துவடும்என்றுெயேகாவாெசால்க றார் என்றுெசால்என்றார்.

அத்த யாயம் 22
தீய ராஜாக்களுக்குஎத ரானநயாயத்தீர்ப்பு

1 ெயேகாவா ெசான்னது: நீ யூதா ராஜாவன் அரண்மைனக்குப் ேபாய், அங்ேக
ெசால்லேவண்டிய வசனம் என்னெவன்றால்: 2 தாவீதன் சங்காசனத்தல்
வீற்றருக்க ற யூதாவன் ராஜாேவ, நீரும் உம்முைடய ேவைலக்காரரும்
இந்த வாசல்களுக்குள் நுைழகற உம்முைடய மக்களும் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். 3 நீங்கள் நயாயமும் நீதயும் ெசய்து,
பற ெகாடுத்தவைன ஒடுக்குகறவனுைடய ைகயலிருந்து காப்பாற்றுங்கள்;
நீங்கள் பரேதசையயும் த க்கற்றவைனயும் வதைவையயும் ஒடுக்காமலும்,
ெகாடுைம ெசய்யாமலும், இவ்வடத்தல் குற்றமில்லாத இரத்தத்ைதச்
ச ந்தாமலும் இருங்கள். 4 இந்த வார்த்ைதயன்படிேய நீங்கள் உண்ைமயாகச்
ெசய்வீர்கள் என்றால், தாவீதன் சங்காசனத்தல் உட்கார்ந்தருக்க ற ராஜாக்கள்
இரதங்கள்ேமலும் குதைரகள்ேமலும் ஏற , அவனும் அவன் ேவைலக்காரரும்
அவன்மக்களுமாகஇந்தஅரண்மைனவாசல்களின்வழியாகநுைழவார்கள்என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 5நீங்கள்இந்தவார்த்ைதகைளக் ேகளாமற்ேபானீர்கள்
என்றால்இந்தஅரண்மைனஅழிந்துேபாகும்என்றுஎன்ெபயரில்கட்டைளய ட்ேடன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 6 யூதா ராஜாவன் அரண்மைனையக்
குறத்துக் ெயேகாவா: நீ எனக்குக் கீேலயாத்ைதப்ேபாலவும் லீபேனானின்
ெகாடுமுடிையப்ேபாலவும் இருக்க றாய்; ஆனாலும் ெமய்யாகேவ நான்
உன்ைன வனாந்த ரத்ைதப்ேபாலவும், குடியல்லாத பட்டணங்கைளப்ேபாலவும்
ஆக்கவடுேவன். 7 அழிப்பவர்கைள அவரவர் ஆயுதங்களுடன் நான் உனக்கு
வேராதமாக ஆயத்தப்படுத்துேவன்; உன் வைலயுயர்ந்த ேகதுருக்கைள
அவர்கள் ெவட்டி, ெநருப்பல் ேபாடுவார்கள். 8அேநகம் மக்கள் இந்த நகரத்ைதக்
கடந்துவந்து, அவனவன் தன்தன் அருகல் உள்ளவைன ேநாக்க : இந்தப்
ெபரிய நகரத்த ற்கு ெயேகாவா இப்படிச் ெசய்தது என்னெவன்று ேகட்பார்கள்.
9 அதற்கு மறுெமாழியாக: அவர்கள் தங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
உடன்படிக்ைகைய வ ட்டுவ ட்டு, அந்நய ெதய்வங்கைளப் பணிந்துெகாண்டு,
அைவகளுக்கு ஆராதைன ெசய்ததனால் இப்படியானது என்பார்கள்
என்று ெசால்லுகறார். 10 இறந்தவனுக்காக அழேவண்டாம், அவனுக்காகப்
பரிதாபப்படவும் ேவண்டாம், சைறப்பட்டுப்ேபானவனுக்காகேவ அழுங்கள்; அவன்
இனித் தரும்பவருவதுமில்ைல, தன் பறந்த பூமிையக் காண்பதுமில்ைல.
11 தன் தகப்பனாகய ேயாச யாவன் பட்டத்த ற்கு வந்து, ஆட்செசய்து,
இவ்வடத்தலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபான யூதாவன் ராஜாவாயருந்த ேயாச யாவன்
மகனாகய சல்லூைமக் குறத்து: அவன் இனி இங்ேக தரும்பவராமல், 12 தான்
ெகாண்டுேபாகப்பட்ட இடத்தல் இறப்பான்; இந்தத் ேதசத்ைத அவன் இனிக்
காண்பதல்ைலெயன்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 13 தனக்கு வ சாலமான
வீட்ைடயும், காற்று வீசும் வ சாலமான ேமலைறகைளயும் கட்டுேவெனன்று
ெசால்லி, ஜன்னல்கைளத் தனக்குத் த றந்து, ேகதுரு பலைககைள ைவத்து,
ெதளிவான சவப்பு வண்ணம் பூச , 14 அநீதயனால் தன் வீட்ைடயும்,
அநயாயத்தனால் தன் ேமலைறகைளயும் கட்டி, தன் அந்நயன் ெசய்யும்
ேவைலக்குக் கூலிெகாடுக்காமல், அவைனச் சும்மா ேவைலவாங்குகறவனுக்கு
ஐேயா, 15நீேகதுருமரமாளிைககளில்உலாவுக றதனால்ராஜாவாகஇருப்பாேயா?
உன்தகப்பன் சாப்ப ட்டுக்குடித்து, நயாயமும் நீதயும்ெசய்தேபாதுஅவன்சுகமாய்
வாழ்ந்தருக்கவல்ைலேயா? 16 அவன் சறுைமயும் எளிைமயுமானவனுைடய
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நயாயத்ைத வ சாரித்தான்; அப்ெபாழுது சுகமாய் வாழ்ந்தான், அப்படிச்
ெசய்வதல்லேவா என்ைன அறகற அறவு என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
17 உன் கண்களும் உன் மனதுேமாெவன்றால் தற்ெபாழிவன்ேமலும்,
குற்றமில்லாத இரத்தத்ைதச் ச ந்துவதன்ேமலும், இடுக்கமும் ெநாறுக்குதலும்
ெசய்வதன்ேமலுேம அல்லாமல் ேவெறான்றன்ேமலும் ைவக்கப்படவல்ைல.
18 ஆைகயால் ெயேகாவா ேயாச யாவன் மகனாகய ேயாயாக்கீம் என்கற
யூதாவன் ராஜாைவக் குறத்து: ஐேயா, என் சேகாதரேன, ஐேயா, சேகாதரிேய,
என்று அவனுக்காகப் புலம்புவதல்ைல; ஐேயா, ஆண்டவேன, ஐேயா,
அவருைடய மகத்துவேம, என்று அவனுக்காகப் புலம்புவதல்ைல. 19 ஒரு
கழுைத புைதக்கப்படுக ற வதமாக அவன் எருசேலமின் வாசல்களுக்கு
ெவளிேய இழுத்ெதற ந்து புைதக்கப்படுவான் என்று ெசால்லுகறார்.
20 லீபேனானின் ேமேலற ப் புலம்பு, பாசானில் மிகுந்த சத்தமிடு, அபாரீமிலிருந்து
கூப்ப ட்டுக்ெகாண்டிரு; உன் ேநசர் அைனவரும் வீழ்ந்தார்கள். 21 நீ சுகமாய்
வாழ்ந்தருக்கும்ேபாது நான் உனக்குச் ெசான்ேனன், நீ ேகட்கமாட்ேடன் என்றாய்;
உன் சறுவயதுமுதல் நீ என் சத்தத்ைதக் ேகளாமற்ேபாக றேத உன் வழக்கம்.
22உன் ேமய்ப்பர்கள் எல்ேலாைரயும் காற்றுஅடித்துக்ெகாண்டுேபாகும்; உன் ேநசர்
சைறப்பட்டுப்ேபாவார்கள்; அப்ேபாதல்லேவா உன் எல்லாப் ெபால்லாப்புக்காகவும்
நீ ெவட்கப்பட்டு அவமானமைடவாய். 23 லீபேனானில் வாசமாயருந்து,
ேகதுருமரங்களில் கூடுகட்டிக்ெகாண்டிருக்க றவேள, ேவதைனகளும் பள்ைள
ெபற்ெறடுப்பவைளப்ேபால வாைதயும் உனக்கு வரும்ேபாது, நீ எவ்வளவு
பரிதப க்கப்படத்தக்கவளாக இருப்பாய் 24யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாயாக்கீமின்
மகன் ேகானியா, என் வலதுைகயன் முத்தைர ேமாத ரமாயருந்தாலும்,
அதலிருந்துஉன்ைனக்கழற்ற எற ந்துேபாடுேவன்என்றுஎன்ஜீவைனக்ெகாண்டு
ெசால்லுக ேறன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 25 உன் உயைர வாங்கத்
ேதடுக றவர்களின் ைகயலும், நீ பயப்படுக றவர்களின் ைகயலும் உன்ைன
ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்; பாப ேலான் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சாரின் ைகயலும்
கல்ேதயரின் ைகயலும் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன். 26 உன்ைனயும், உன்ைனப் ெபற்ற
தாையயும், உங்கள் பறந்த ேதசமில்லாத அந்நய ேதசத்தல் துரத்தவடுேவன்.
அங்ேக இறப்பீர்கள். 27 தரும்புவதற்குத் தங்கள் ஆத்துமா வரும்பும் ேதசத்த ற்கு
அவர்கள் தரும்பவருவதல்ைல. 28 ேகானியா என்கற இந்த மனிதன்
அவமத க்கப்பட்ட உைடந்த சைலேயா? ஒருவரும் வரும்பாத பாத்த ரேமா?
அவனும் அவன் சந்ததயும் தள்ளுண்டதும், தாங்கள் அறயாத ேதசத்தல்
துரத்தவ டப்பட்டதும் ஏது? 29 ேதசேம! ேதசேம! ேதசேம! ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதையக் ேகள். 30 இந்த மனிதன் சந்ததயல்லாதவன், தன் நாட்களில்
வாழ்வைடயாதவன் என்று இவைனக்குறத்து எழுதுங்கள்; அவன் வத்தல்
ஒருவனாகலும் வாழ்வைடந்து, தாவீதன் சங்காசனத்தல் வீற்றருந்து, யூதாவல்
அரசாளப்ேபாவதல்ைலஎன்றுெயேகாவாெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 23
நீதயுள்ளகைள

1என் ேமய்ச்சலின்ஆடுகைளக்ெகடுத்துச் ச தறடிக்க ற ேமய்ப்பர்களுக்குஐேயா,
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 2 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா
தமது மக்கைள ேமய்க்க ற ேமய்ப்பர்களுக்கு வேராதமாகச் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால், நீங்கள் என் ஆடுகைளப் பராமரிக்காமல், அைவகைளச்
ச தறடித்து அைவகைளச் துரத்தவ ட்டீர்கள்; இேதா, நான் உங்கள்ேபரில்
உங்கள் ெசய்ைககளின் ெபால்லாப்புக்ேகற்ற தண்டைனைய உங்கள்ேமல்
வருவப்ேபன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 3 நான் என் ஆடுகளில்
மீதயாக இருப்பைவகைளத் துரத்தயருந்த எல்லா ேதசங்களிலுமிருந்து ேசர்த்து,
அைவகைளத் தரும்ப அைவகளின் ெதாழுவங்களுக்குக் ெகாண்டுவருேவன்;
அப்ெபாழுது அைவகள் பலுக ப்ெபருகும். 4 அைவகைள ேமய்க்கத் தகுத
உள்ளவர்கைளயும் அைவகள்ேமல் ஏற்படுத்துேவன்; இனி அைவகள்
பயப்படுவதுமில்ைல, கலங்குவதுமில்ைல, காணாமற்ேபாவதுமில்ைலெயன்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 5 இேதா, நாட்கள் வருெமன்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார், அப்ெபாழுது தாவீத ற்கு ஒரு நீதயுள்ள கைளைய
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எழும்பச்ெசய்ேவன்; அவர் ராஜாவாயருந்து, ஞானமாய் ஆட்ச ெசய்து,
பூமியல் நயாயத்ைதயும் நீதையயும் நடப்ப ப்பார். 6 அவர் நாட்களில் யூதா
காப்பாற்றப்படும், இஸ்ரேவல் சுகமாக வாசம்ெசய்யும்; அவருக்குச் சூட்டப்படும்
ெபயர் நமது நீதயாயருக்க ற ெயேகாவா என்பேத. 7 ஆதலால், இேதா,
நாட்கள் வரும், அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் மக்கைள எக ப்துேதசத்தலிருந்து
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்த ெயேகாவாவுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு சத்தயம்
ெசய்யாமல், 8 இஸ்ரேவல் வீட்டின் சந்ததயாைரத் தங்கள் ெசாந்தேதசத்தல்
குடியருப்பதற்கு வடேதசத்தலும், நான் அவர்கைளத் துரத்தயருந்த எல்லா
ேதசங்களிலுமிருந்து அைழத்து வழிநடத்த க்ெகாண்டுவந்த ெயேகாவாவுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டுசத்தயம்ெசய்வார்கெளன்றுெயேகாவாெசால்லுகறார்.

ெபாய்தீர்க்கதரிச கள்
9 தீர்க்கதரிச களுக்காக என் இருதயம் என் உள்ளத்தல் ெநாறுங்கயருக்க றது;

என் எலும்புகெளல்லாம் அதருகறது; கர்த்தருக்காகவும், அவருைடய பரிசுத்த
வார்த்ைதகளுக்காகவும் நான் ெவறத்தருக்க ற மனிதைனப்ேபாலவும்
மதுபானம் ேமற்ெகாண்டவைனப்ேபாலவும் இருக்க ேறன். 10 ேதசம்
வ பசாரக்காரரால் நைறந்தருக்க றது, ேதசம் சாபத்தனால் துக்க க்க றது,
வனாந்த ரத்தன் ேமய்ச்சல்கள் வாடிப்ேபாக றது; அவர்கள் ஓட்டம்
ெபால்லாதது; அவர்கள் ெபலன் அநயாயமாயருக்க றது. 11 தீர்க்கதரிச யும்
ஆசாரியனும் மாயக்காரராயருக்க றார்கள்; என் ஆலயத்தலும் அவர்களுைடய
ெபால்லாப்ைபக் கண்ேடன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 12 ஆதலால்,
அவர்கள் வழி அவர்களுக்கு இருட்டில் சறுக்கலான வழியாயருக்கும்,
துரத்தப்பட்டு அதல் வழுவார்கள்; அவர்கள் வ சாரிக்கப்படும் வருடத்தல்
அவர்கள்ேமல் ெபால்லாப்ைப வரச்ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 13 சமாரியாவன் தீர்க்கதரிச களிேலா மத ேகட்ைடக் கண்ேடன்;
பாகாைலக்ெகாண்டு தீர்க்கதரிசனஞ்ெசால்லி, இஸ்ரேவல் என்னும் என் மக்கைள
ேமாசம்ேபாக்கனார்கள். 14 எருசேலமின் தீர்க்கதரிச களிலும் தடுக்க டத்தக்க
காரியத்ைதக் காண்க ேறன்; வபசாரம்ெசய்து, வஞ்சகமாய் நடந்து, ஒருவனும்
தன் ெபால்லாப்ைபவ ட்டுத் தரும்பாமல் ெபால்லாதவர்களின் ைககைளத்
த டப்படுத்துகறார்கள்; அவர்கள் எல்ேலாரும் எனக்குச் ேசாேதாைமப்ேபாலவும்,
அதன் குடிமக்கள் ெகாேமாராைவப்ேபாலவும் இருக்க றார்கள். 15 ஆதலால்
ேசைனகளின்ெயேகாவாதீர்க்கதரிச கைளக்குறத்து: இேதா, நான்அவர்களுக்குச்
சாப்ப ட எட்டிையயும், குடிக்க வஷம் கலந்த தண்ணீைரயும் ெகாடுப்ேபன்;
எருசேலமின்தீர்க்கதரிச களிலிருந்துமாயமானதுேதசெமங்கும்பரவற்ேறாஎன்று
ெசால்லுகறார். 16 உங்களுக்குத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகற தீர்க்கதரிச களின்
வார்த்ைதகைளக் ேகளாதருங்கள்; அவர்கள் உங்கைள வீண்ெபருைமயைடயச்
ெசய்க றார்கள்;ெயேகாவாவுைடயவாக்ைகஅல்ல,தாங்கள்யூகத்ததரிசனத்ைதச்
ெசால்லுகறார்கள் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 17 அவர்கள்
என்ைன அசட்ைட ெசய்க றவர்கைள ேநாக்க : உங்களுக்குச் சமாதானம்
இருக்குெமன்று ெயேகாவா ெசான்னாெரன்று ெசால்லுகறதுமல்லாமல்; தங்கள்
இருதயத்தன் கடினத்தல் நடக்க ற அைனவைரயும் ேநாக்க : உங்கள்ேமல்
ெபால்லாப்பு வராெதன்றும் ெசால்லுகறார்கள். 18 ெயேகாவாவுைடய
ஆேலாசைனயல் நன்று, அவருைடய வார்த்ைதையக் ேகட்டற ந்தவன்
யார்? அவருைடய வார்த்ைதையக் கவனித்துக் ேகட்டவன் யார்? 19 இேதா,
ெயேகாவாவுைடய ெபருங்காற்றாகய ெகாடிய புயல் புறப்பட்டது; அது
துன்மார்க்கருைடய தைலயன்ேமல் கடுைமயாக ேமாதும். 20 ெயேகாவா
தம்முைடய இருதயத்தன் நைனவுகைள ெசய்து நைறேவற்றுமளவும்,
அவருைடய ேகாபம் தணியாது; கைடச நாட்களில் அைத நன்றாய் உணருவீர்கள்.
21 அந்தத் தீர்க்கதரிச கைள நான் அனுப்பாதருந்தும் அவர்கள் ஓடினார்கள்;
அவர்களுடன் நான் ேபசாதருந்தும் அவர்கள் தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள்.
22 அவர்கள் என் ஆேலாசைனயல் நைலத்தருந்தார்கேளயாகல், அப்ெபாழுது
அவர்கள் என் வார்த்ைதகைள மக்களுக்குத் ெதரிவ த்து, அவர்கைளத் தங்கள்
ெபால்லாத வழிகைளயும் தங்கள் ெசய்ைககளின் ெபால்லாப்ைபயும் வ ட்டுத்
தருப்புவார்கள். 23 நான் சமீபத்த ற்கு மாத்த ரமா ேதவன், தூரத்தற்கும்
ேதவன் அல்லேவா என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 24 யாராவது தன்ைன
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நான் காணாதபடிக்கு மைறவ டங்களில் ஒளித்துக்ெகாள்ள முடியுேமா என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; நான் வானத்ைதயும் பூமிையயும் ந ரப்புக றவர்
அல்லேவா என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 25 ெசாப்பனங்கண்ேடன்,
ெசாப்பனங்கண்ேடன் என்று, என் ெபயைரச் ெசால்லிப் ெபாய்த்தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லுகற தீர்க்கதரிச கள் ெசால்லுகறைதக் ேகட்ேடன். 26 எதுவைரக்கும்
இப்படியருக்கும்? ெபாய்த்தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகற தீர்க்கதரிச களின்
இருதயத்தல் ஏதாகலுமுண்ேடா? இவர்கள் தங்கள்இருதயத்தன்வஞ்சகத்ைதேய
தீர்க்கதரிசனமாகச் ெசால்லுகறவர்கள். 27 என் மக்களின் முற்ப தாக்கள்
பாகாலுக்காக என் ெபயைர மறந்ததுேபால, இவர்கள் தங்கள் அயலாருக்கு
வவரிக்க ற தங்கள் ெசாப்பனங்களினால் என் ெபயைர அவர்கள் மறக்கும்படி
ெசய்யப்பார்க்க றார்கள். 28 ெசாப்பனங்கண்ட தீர்க்கதரிச ெசாப்பனத்ைத
வவரிப்பானாக; என் வார்த்ைதயுள்ளவேனா, என் வார்த்ைதைய உண்ைமயாய்ச்
ெசால்வானாக; ேகாதுைமக்குமுன் பதர் எம்மாத்த ரம்? என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 29என்வார்த்ைத ெநருப்ைபப்ேபாலும், கன்மைலைய ெநாறுக்கும்
சம்மட்டிையப்ேபாலும் இருக்கறதல்லேவா? என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
30 ஆைகயால், இேதா, ஒவ்ெவாருவராய்த் தன்தன் அயலாரிடத்தல் என்
வார்த்ைதையத் தருட்டுத்தனமாய் எடுக்க ற தீர்க்கதரிச களுக்கு நான் வ ேராத
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 31 இேதா, தங்கள் நாவன் ெசால்ைலேய
வழங்க : அவர் அைத ெசான்னார் என்று ெசால்லுகற தீர்க்கதரிச களுக்கு நான்
வ ேராத என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 32இேதா, ெபாய்ச்ெசாப்பனங்கைளத்
தீர்க்கதரிசனமாகச் ெசால்லி, அைவகைள வவரித்து, என் மக்கைளத் தங்கள்
ெபாய்களினாலும், தங்கள் வீம்புகளினாலும், ேமாசம்ேபாக்குக றவர்களுக்கு நான்
வ ேராத என்றுெயேகாவாெசால்லுகறார்;நான்அவர்கைளஅனுப்பனதுமில்ைல,
அவர்களுக்குக் கற்ப த்ததுமில்ைல; அவர்கள் இந்த மக்களுக்கு ஒரு
ப ரேயாஜனமாய்இருப்பதுமில்ைலஎன்றுெயேகாவாெசால்லுகறார்.

ெபாய்யானெதய்வவாக்குமற்றும்ெபாய்தீர்க்கதரிச கள்
33 ெயேகாவா ெசான்னது என்னெவன்று, இந்த மக்களாகலும் ஒரு

தீர்க்கதரிச யாகலும் ஒரு ஆசாரியனாகலும் உன்ைனக் ேகட்டால், உங்கைளத்
தள்ளிவடுேவன் என்பேத பதல் என்று நீ அவர்களுடன் ெசால்லேவண்டும்.
34 கர்த்தரால் வரும் பதல் என்று ெசால்லுகற தீர்க்கதரிச யாகலும்
ஆசாரியனாகலும் மக்களாகலும் சரி, அப்படிச் ெசால்லுகற மனிதைனயும்அவன்
வீட்டாைரயும் தண்டிப்ேபன் என்றுெயேகாவா ெசால்லுகறார். 35ெயேகாவா என்ன
பதல் ெகாடுத்தார்? ெயேகாவா என்ன ெசான்னார்? என்று நீங்கள் அவரவர்
தங்கள் அருகல் உள்ளவைனயும் அவரவர் தங்கள் சேகாதரைனயும் ேகளுங்கள்.
36ஆனால்கர்த்தரால்வரும்பதல்என்கறெசால்ைலஇனிவழங்காதருப்பீர்களாக,
அவனவன் வார்த்ைதேய அவனவனுக்குப் பதலாயருக்கும்; அேதெனன்றால்,
நமது ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா என்கற ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய
வார்த்ைதகைளப்புரட்டுக றீர்கள். 37ெயேகாவாஉனக்குஎன்னபதல்ெகாடுத்தார்?
ெயேகாவா என்ன ெசான்னார்? என்று நீ தீர்க்கதரிசையக் ேகட்பாயாக.
38 நீங்கேளாெவன்றால், கர்த்தரால் வரும் பதல் என்று ெசால்லுகறதனால்:
ெயேகாவாவன் பதல் என்று ெசால்லாதருங்கெளன்று நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லி அனுப்பயும், நீங்கள் இந்த வார்த்ைதையக் ெயேகாவாவன் பதல்
என்று ெசால்லுகறீர்கேள. 39 ஆதலால், இேதா, நான் உங்கைள முற்றலும்
மறந்து, உங்கைளயும், நான் உங்களுக்கும் உங்கள் ப தாக்களுக்கும் ெகாடுத்த
நகரத்ைதயும், எனக்கு முன்பாக இல்லாதபடி ைகவ ட்டு, 40 மறக்கமுடியாத,
நைலயான ந ந்ைதையயும், நைலயான ெவட்கத்ைதயும் உங்கள்ேமல்
வரச்ெசய்ேவன்என்றுெயேகாவாெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 24
அத்த ப்பழங்களுள்ளஇரண்டுகூைட

1 பாப ேலான் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார், ேயாயாக்கீமின் மகனாகய
எெகானியா என்கற யூதாவன் ராஜாைவயும், யூதாவன் ப ரபுக்கைளயும்,
எருசேலமிலுள்ள தச்சைரயும், ெகால்லைரயும், சைறப்ப டித்து, பாப ேலானுக்குக்
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ெகாண்டுேபானபன்பு, இேதா, ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் முன்
ைவக்கப்பட்டிருந்த அத்த ப்பழங்களுள்ள இரண்டு கூைடகைளக் ெயேகாவா
எனக்குக் காண்பத்தார். 2 ஒரு கூைடயல் முதல் அறுவைடயன்
அத்த ப்பழங்களுக்குச் சமானமான மிகவும் நல்ல அத்த ப்பழங்களும்,
மற்ற கூைடயல் சாப்ப டமுடியாத மிகவும் ெகட்ட அத்த ப்பழங்களும்
இருந்தது. 3 ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : எேரமியாேவ, நீ என்னத்ைதக்
காண்கறாய் என்றார்; அதற்கு நான்: அத்த ப்பழங்கைளக் காண்க ேறன்;
நல்லைவகளான அத்த ப்பழங்கள் மிகவும் நல்லைவகளும், ெகட்டைவகேளா
சாப்ப டமுடியாத மிகவும் ெகட்டைவகளுமாயருக்க றது என்ேறன். 4 அப்ெபாழுது
ெயேகாவாவுைடயவார்த்ைதஎனக்குஉண்டாக ,அவர்: 5நான்இவ்வ டத்தலிருந்து,
கல்ேதயர் ேதசத்த ற்குச் சைறப்பட்டுப் ேபாகவ ட்ட யூதைர நான் இந்த நல்ல
அத்த ப்பழங்களுக்கு ஒப்ப ட்டு, அவர்களுக்கு நன்ைமயுண்டாக அவர்கைள
அங்கீகரிப்ேபன். 6 அவர்களுக்கு நன்ைமயுண்டாக நான் என் கண்கைள
அவர்கள்ேமல் ைவத்து, அவர்கைள இந்த ேதசத்த ற்குத் தரும்பவரச்ெசய்து,
அவர்கைளக்கட்டுேவன், அவர்கைள இடிக்கமாட்ேடன், அவர்கைள நாட்டுேவன்,
அவர்கைளப் படுங்கமாட்ேடன். 7 நான் ெயேகாவா என்று அறயும் இருதயத்ைத
அவர்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன்; அவர்கள் என் மக்களாக இருப்பார்கள், நான்
அவர்கள் ேதவனாயருப்ேபன்; அவர்கள் தங்கள் முழு இருதயத்ேதாடும்
என்னிடத்த ற்குத் தரும்புவார்கள் என்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 8சாப்ப டமுடியாதெகட்டஅத்த ப்பழங்கைளத்தள்ளிவடுவதுேபால,
நான் ச ேதக்கயா என்கற யூதாவன் ராஜாைவயும் அவனுைடய ப ரபுக்கைளயும்,
இந்த ேதசத்தல் மீதயான எருசேலமின் மக்கைளயும், எக ப்து ேதசத்தல்
குடியருக்க றவர்கைளயும் தள்ளிவ ட்டு, 9 அவர்களுக்குத் தீைமயுண்டாக
அவர்கைள பூமியலுள்ள எல்லா ேதசங்களிலும் அைலந்து த ரிக றவர்களாகவும்,
நான் அவர்கைளத் துரத்தவ ட்ட எல்லா இடங்களிலும் ந ந்ைதயாகவும்,
பழெமாழியாகவும், பழிச் ெசால்லாகவும், சாபமாகவும் ைவத்து, 10அவர்களுக்கும்
அவர்கள் முற்ப தாக்களுக்கும் நான் ெகாடுத்த ேதசத்தல் அவர்கள் இராதபடிக்கு
அழியும்வைர, அவர்களுக்குள்ேள பட்டயத்ைதயும், பஞ்சத்ைதயும், ெகாள்ைள
ேநாையயும்அனுப்புேவன்என்றுெயேகாவாெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 25
எழுபதுவருட சைறயருப்பு

1 ேயாச யாவன் மகனாகய ேயாயாக்கீம் என்கற யூதாவுைடய ராஜாவன்
அரசாட்ச யன் நான்காம் வருடத்த ற்குச் சரியான, பாப ேலான் ராஜாவாகய
ேநபுகாத்ேநச்சார் அரசாண்ட முதலாம் வருடத்தல் யூதாவன் மக்கள்
அைனவைரயும் குறத்து எேரமியாவுக்கு உண்டான வார்த்ைத; 2 அைதத்
தீர்க்கதரிச யாக ய எேரமியா யூதாவன் மக்கள் அைனத்தற்கும்; எருசேலமின்
குடிமக்கள் எல்ேலாருக்கும்அறவக்க றதற்காக அவர்கைள ேநாக்க : 3ஆேமானின்
மகனாகய ேயாச யாவன் அரசாட்ச யன் பதன்மூன்றாம் வருடம் துவங்க
இந்நாள்வைர ெசன்ற இந்த இருபத்துமூன்று வருடங்களாகக் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத எனக்கு உண்டானது; அைத நான் உங்களுக்கு ஏற்கனேவ
ெசால்லிக்ெகாண்டுவந்தும் நீங்கள் ேகளாமற்ேபானீர்கள். 4 ெயேகாவா
உங்களிடத்த ற்குத் தீர்க்கதரிச களாகய தம்முைடய எல்லா ஊழியக்காரைரயும்
ஏற்கனேவ அனுப்ப க்ெகாண்ேடயருந்தும், நீங்கள் ேகளாமலும், கவனிக்காமலும்,
கீழ்ப்படியாமலும்ேபானீர்கள். 5அவர்கைளக்ெகாண்டுஅவர்: உங்களில்அவனவன்
தன்தன் ெபால்லாதவழிையயும், உங்கள் ெசயல்களின் ெபால்லாப்ைபயும்
வ ட்டுத் தரும்ப , ெயேகாவா உங்களுக்கும் உங்கள் முற்ப தாக்களுக்கும்
ெகாடுத்த ேதசத்தல் சதாகாலமும் குடியருந்து, 6 அந்நய ெதய்வங்கைளப்
பன்பற்றாமலும், அைவகளுக்கு ஆராதைனெசய்யாமலும், அைவகைளப்
பணியாமலுமிருந்து, நான் உங்களுக்குத் தீைமெசய்யாதபடிக்கு உங்கள்
ைககளின் ெசய்ைககளால் எனக்குக் ேகாபமுண்டாக்காமலும் இருங்கள்
என்று ெசால்லியனுப்ப ேனன். 7 நீங்கேளா, உங்களுக்குத் தீைமயாக உங்கள்
ைககளின் ெசய்ைககளால் எனக்குக் ேகாபமூட்டுவதற்கு, என் ெசால்ைலக்
ேகளாமற்ேபானீர்கள் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்றான். 8 நீங்கள் என்
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வார்த்ைதகைளக் ேகளாமற்ேபானபடியால், 9 இேதா, நான் வடக்ேகயருக்க ற
எல்லா வம்சங்கைளயும், என் ஊழியக்காரனாகய ேநபுகாத்ேநச்சார் என்கற
பாப ேலான் ராஜாைவயும் அைழத்தனுப்ப , அவர்கைள இந்தத் ேதசத்த ற்கு
வ ேராதமாகவும், இதன் குடிமக்களுக்கு வேராதமாகவும், சுற்றலுமிருக்க ற
இந்த எல்லா மக்களுக்கும் வ ேராதமாகவும் வரச்ெசய்து, அைவகைள
அழிவுக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்து, அைவகைளப் பாழாகவும் இகழ்ச்ச க்குறயாகய
பழி ேபாடுதலாகவும், நைலயான வனாந்த ரங்களாகவும் ெசய்ேவன் என்று
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 10 மக ழ்ச்ச யன் சத்தத்ைதயும்,
சந்ேதாஷத்தன் சத்தத்ைதயும், மணமகனின் சத்தத்ைதயும், மணமகளின்
சத்தத்ைதயும், எந்த ரத்தன் சத்தத்ைதயும் வளக்கன் ெவளிச்சத்ைதயும்
அவர்களிலிருந்து நீங்கச்ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 11 இந்த
ேதசெமல்லாம்வனாந்த ரமும்பாழுமாகும்;இந்தமக்கேளா,எழுபதுவருடங்களாகப்
பாப ேலான் ராஜாைவச் ேசவ ப்பார்கள். 12 எழுபது வருடங்கள் முடிந்த பன்பு,
நான் பாப ேலான் ராஜாவ டத்தலும், அந்த மக்களிடத்தலும், கல்ேதயருைடய
ேதசத்தனிடத்தலும், அவர்களுைடய அக்க ரமத்ைத வ சாரித்து, அைத
நைலயான பாழிடமாக்க , 13 நான் அந்தத் ேதசத்த ற்கு வ ேராதமாக ெசான்ன
என் வார்த்ைதகைளெயல்லாம், எேரமியா எல்லா மக்களுக்கும் வ ேராதமாகத்
தீர்க்கதரிசனமாய்ச் ெசான்னதும், இந்தப் புத்தகத்தல் எழுதயருக்க றதுமான
யாைவயும்அதன்ேமல்வரச்ெசய்ேவன்என்றுெயேகாவாெசால்லுகறார். 14அேநக
ேதசங்களும் ெபரிய ராஜாக்களும் அவர்கைள அடிைமப்படுத்துவார்கள்; நான்
அவர்களுக்கு அவர்கள் ெசயல்களுக்குத்தகுந்ததாகவும், அவர்கள் ைககளின்
ெசய்ைககளுக்குத்தகுந்ததாகவும்பதல்அளிப்ேபன்என்கறார்.

ேதவனின்ேகாபமுள்ளபாத்த ரம்
15 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : நான் உன்ைன

அனுப்புக ற மக்கள் குடித்து, நான் தங்களுக்குள் அனுப்பும் பட்டயத்தால் அவர்கள்
தள்ளாடி, புத்த ெகட்டுப்ேபாக, 16 இந்தக் கடுங்ேகாபமாக ய மதுபானத்தன்
பாத்த ரத்ைத நீ என் ைகயலிருந்து வாங்க , அவர்கள் எல்ேலாருக்கும்
அதல் குடிக்கக்ெகாடு என்றார். 17 அப்ெபாழுது நான் அந்தப் பாத்த ரத்ைதக்
ெயேகாவாவுைடய ைகயலிருந்து வாங்க , ெயேகாவா என்ைன அனுப்பன
எல்லா ேதசங்களுக்கும் குடிக்கக் ெகாடுத்ேதன். 18 எருசேலமுக்கும் யூதாவன்
பட்டணங்களுக்கும், அதன் ராஜாக்களுக்கும், அதன் ப ரபுக்களுக்கும், அவர்கைள
இந்நாளிலிருக்க றபடிவனாந்த ரமும்பாழும்இகழ்ச்ச க்குறயாகயபழிேபாடுதலும்
சாபமுமாக்க ப்ேபாட குடிக்கக்ெகாடுத்ேதன். 19 எக ப்தன் ராஜாவாகய
பார்ேவானுக்கும், அவன் ஊழியக்காரருக்கும், அவன் ப ரபுக்களுக்கும்,
அவனுைடய எல்லா மக்களுக்கும், 20 கலந்து குடியருக்க ற அைனவருக்கும்,
ஊத்ஸ் ேதசத்தன் எல்லா ராஜாக்களுக்கும், ெபலிஸ்தருைடய ேதசத்தல்
இருக்க ற எல்லா ராஜாக்களுக்கும், அஸ்கேலானுக்கும், காசாவுக்கும்,
எக்ேரானுக்கும், அஸ்ேதாத்தல் மீதயானவர்களுக்கும், 21 ஏேதாமுக்கும்,
ேமாவாபுக்கும், அம்ேமான் மக்களுக்கும், 22 தீருவன் எல்லா ராஜாக்களுக்கும்,
சீேதானின் எல்லா ராஜாக்களுக்கும், மத்தய தைரக் கடலுக்கு அக்கைரயான
தீவுகளின் ராஜாக்களுக்கும், 23 ேததானுக்கும், ேதமாவுக்கும், பூஸுக்கும்,
கைடயாந்தரங்களிலுள்ள அைனவருக்கும், 24 அரப ேதசத்து எல்லா
ராஜாக்களுக்கும், வனாந்த ரத்தல் கலந்து குடியருக்க றவர்களுைடய எல்லா
ராஜாக்களுக்கும், 25 ச ம்ரியன் எல்லா ராஜாக்களுக்கும், ஏலாமின் எல்லா
ராஜாக்களுக்கும், ேமதயாவன் எல்லா ராஜாக்களுக்கும், 26 வடக்ேகயருக்க ற
எல்லா ராஜாக்களுக்கும், சமீபமானவர்களும் தூரமானவர்களுமாகய
அவரவர்களுக்கும், பூமியன் மீதலுள்ள எல்லா ேதசத்து ராஜ்யங்களுக்கும்
குடிக்கக்ெகாடுத்ேதன்; ேசசாக்கு என்கற ராஜாவும் அவர்களுக்குப் ப றகு
குடிப்பான் என்றார். 27 நீங்கள் குடித்து, ெவற த்து, வாந்த ெயடுத்து, நான்
உங்களுக்குள் அனுப்பும் பட்டயத்தால் எழுந்த ராதபடிக்கு வழுங்கள் என்று
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்க றார் என்று நீ
அவர்களுக்குச் ெசால். 28 அவர்கள் குடிக்க றதற்கு அந்தப் பாத்த ரத்ைத உன்
ைகயல் வாங்கமாட்ேடாம் என்று ெசால்வார்களானால், நீ அவர்கைள ேநாக்க :
நீங்கள் குடித்து முடிக்கேவண்டும் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்
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என்று ெசால். 29 இேதா, தீங்ைகக் கட்டைளய ட நான் என் ெபயர் சூட்டப்பட்ட
நகரத்தல் துவங்கும்ேபாது, நீங்கள் தண்டைனக்குத் தப்புவீர்கேளா? நீங்கள்
தப்புவதல்ைல; நான் பூமியன் எல்லாக் குடிமக்களின்ேமலும் பட்டயத்ைத
வரவைழக்க ேறன் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 30ஆதலால் நீ
அவர்களுக்கு வேராதமாக இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம் தீர்க்கதரிசனமாகச்
ெசால்லி, அவர்கைள ேநாக்க : ெயேகாவா உயரத்தலிருந்து சத்தமிட்டு,
தமது பரிசுத்த இடத்தலிருந்து தம்முைடய சத்தத்ைதக் காட்டி, தம்முைடய
இருப்ப டத்த ற்கு வ ேராதமாக மிகவும் சத்தமிட்டு, ஆைலைய மித க்க றவர்கள்
ஆர்ப்பரிப்பதுேபால பூமியனுைடய எல்லாக் குடிமக்களுக்கும் வ ேராதமாக
ஆர்ப்பரிப்பார் என்று ெசால் என்றார். 31 ஆரவாரம் பூமியன் கைடசவைர
ேபாய் ேசரும்; ேதசங்களுடன் ெயேகாவாவுக்கு வழக்கு இருக்கறது; மாம்சமான
அைனவருடனும் அவர் நயாயத்த ற்குள் நுைழவார்; துன்மார்க்கைரப்
பட்டயத்த ற்கு ஒப்புக்ெகாடுப்பார் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 32 இேதா,
ேதசத்தலிருந்து ேதசத்த ற்கு தீைம பரவும், பூமியன் எல்ைலகளிலிருந்து
மகா புயல் எழும்பும். 33 அக்காலத்தல் பூமியன் ஒருமுைன துவக்க பூமியன்
மறுமுைனவைர ெயேகாவாவால் ெகாைல ெசய்யப்பட்டவர்கள் க டப்பார்கள்;
அவர்கள்புலம்புவார்இல்லாமலும்,ேசர்க்கப்படாமலும்,அடக்கம்ெசய்யப்படாமலும்
பூமியன்ேமல் எருவாவார்கள். 34 ேமய்ப்பர்கேள, அலறுங்கள்; மந்ைதயல்
ப ரபலமானவர்கேள, சாம்பலில் புரண்டு கதறுங்கள்; நீங்கள் ெவட்டப்படவும்
ச தறடிக்கப்படவும் உங்கள் நாட்கள் நைறேவறன; உச்ச தமான பாத்த ரம்ேபால்
வழுந்து ெநாறுங்குவீர்கள். 35 ேமய்ப்பர்கள் ஓடிப்ேபாக றதற்கும், மந்ைதயல்
ப ரபலமானவர்கள் தப்ப த்துக்ெகாள்ளுகறதற்கும் இடமிராது. 36 தங்கள்
ேமய்ச்சைலக் ெயேகாவா பாழாக்கனதனிமித்தம் ேமய்ப்பர்கள் கூப்படுகறதும்,
மந்ைதயல் ப ரபலமானவர்கள் அலறுகறதுமான சத்தமுண்டாகும். 37 அவர்கள்
சமாதானமாயருந்த இருப்ப டங்கள் ெயேகாவாவுைடய ேகாபத்தன் எரிச்சலால்
அழிந்தன 38 அவர் பதுங்கயருந்து புறப்படும் சங்கத்ைதப் ேபாலிருப்பார்;
ஒடுக்குகறவனுைடய ேகாபத்தனாலும், அவனுைடய கடுங்ேகாபத்தனாலும்
அவர்கள் ேதசம் பாழானது என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்று
ெசால்என்றார்.

அத்த யாயம் 26
எேரமியாவ ற்குக்ெகாடுக்கப்பட்ட ெகாைலமிரட்டல்

1 ேயாச யாவன் மகனும் யூதாவன் ராஜாவுமாகய ேயாயாக்கீமுைடய
ராஜ்யபாரத்தன் துவக்கத்தல் ெயேகாவாவால் உண்டான வார்த்ைத: 2 நீ
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் முற்றத்தல் நன்றுெகாண்டு, ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தல் பணிந்துெகாள்ள வருகற யூதாவுைடய பட்டணங்களின் குடிமக்கள்
அைனவருடனும்ெசால்லும்படிநான்உனக்குக்கற்ப த்தஎல்லாவார்த்ைதகைளயும்
அவர்களுக்குச் ெசால்; ஒரு வார்த்ைதையயும் குைறத்துப்ேபாடாேத என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 3 அவர்கள் ெசய்ைககளுைடய ெபால்லாப்ப ற்காக
நான் அவர்களுக்குச் ெசய்ய நைனக்கற தீங்குக்கு நான் மனவருத்தமைடயும்
வதத்தல் ஒருேவைள அவர்கள் ேகட்டு, அவரவர் தம்தம் ெபால்லாத
வழிையவ ட்டுத் தரும்புவார்கள். 4 நீ அவர்கைள ேநாக்க : நான் உங்களிடத்த ற்கு
ஏற்கனேவ அனுப்ப க்ெகாண்டிருந்தும், நீங்கள் ேகட்காமற்ேபான என்
ஊழியக்காரராக ய தீர்க்கதரிச களின் வார்த்ைதகைள நீங்கள் ேகட்கவும்,
5 நான் உங்கள் முன்ைவத்த என் நயாயப்ப ரமாணத்தல் நீங்கள் நடப்பதற்கும்,
நீங்கள் என் ெசால்ைலக் ேகளாமற்ேபானால், 6 நான் இந்த ஆலயத்ைதச்
சீேலாவாைவப் ேபாலாக்க , இந்த நகரத்ைதப் பூமியலுள்ள எல்லா ேதசங்களுக்கு
முன்பாகவும் சாபமாக்க ப்ேபாடுேவன் என்று ெயேகாவா ெசால்க றார் என்று
ெசால் என்றார். 7 எேரமியா இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தல் ெசால்லும்ேபாது, ஆசாரியர்களும், தீர்க்கதரிச களும், எல்லா
மக்களும் ேகட்டார்கள். 8 எல்லா மக்களுக்கும் ெசால்லக் ெயேகாவா
தனக்குக் கற்ப த்தைவகைளெயல்லாம் எேரமியா ெசால்லி முடித்தேபாது,
ஆசாரியர்களும், தீர்க்கதரிச களும், எல்லா மக்களும் அவைனப்ப டித்து:
நீ இறக்கேவ இறக்கேவண்டும். 9 இந்த ஆலயம் சீேலாைவப்ேபாலாக ,
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இந்த நகரம் குடியல்லாமல் அழிந்து ேபாகும் என்று, நீ ெயேகாவாவுைடய
ெபயரில் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்வாேனன் என்று ெசால்லி, மக்கள் எல்ேலாரும்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தல் எேரமியாவுக்கு வ ேராதமாய்க் கூடினார்கள்.
10யூதாவன் ப ரபுக்கள் இந்த நடவடிக்ைககைளக்ேகட்டு, ராஜாவன் வீட்டிலிருந்து
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குப் ேபாய், ெயேகாவாவுைடய புதய வாசலில்
உட்கார்ந்தார்கள். 11 அப்ெபாழுது ஆசாரியர்களும் தீர்க்கதரிச களும்,
ப ரபுக்கைளயும் எல்லா மக்கைளயும் ேநாக்க : இந்த மனிதன் மரணதண்டைனக்கு
உரியவன்; உங்கள் காதுகளால் நீங்கள் ேகட்டபடி, இந்த நகரத்த ற்கு
வ ேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னாேன என்றார்கள். 12 அப்ெபாழுது
எேரமியா எல்லாப் ப ரபுக்கைளயும், எல்லா மக்கைளயும் ேநாக்க : நீங்கள்
ேகட்ட எல்லா வார்த்ைதகைளயும் இந்த ஆலயத்த ற்கும் இந்த நகரத்த ற்கும்
வ ேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனமாய்ச் ெசால்லக் ெயேகாவா என்ைன அனுப்பனார்.
13 இப்ெபாழுதும் நீங்கள் உங்கள் வழிகைளயும், உங்கள் ெசயல்கைளயும்
ஒழுங்குபடுத்த , உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய சத்தத்ைதக்
ேகளுங்கள்; அப்ெபாழுது ெயேகாவா உங்களுக்கு வேராதமாய்ச் ெசான்ன
தீங்குக்கு மனம் வருந்துவார். 14 நாேனாெவனில், இேதா, உங்கள் ைகயல்
இருக்க ேறன்; உங்கள் பார்ைவக்கு நன்ைமயும் நயாயமுமாயருக்க றைத
எனக்குச் ெசய்யுங்கள். 15ஆகலும் நீங்கள் என்ைனக் ெகான்றுேபாட்டால், நீங்கள்
குற்றமில்லாத இரத்தப்பழிைய உங்கள்ேமலும் இந்த நகரத்தன்ேமலும் இதன்
குடிகளின்ேமலும் சுமத்த க்ெகாள்வீர்கெளன்று ந ச்சயமாய் அறயுங்கள்; இந்த
வார்த்ைதகைளெயல்லாம்உங்கள்காதுகளில்ெசால்லக்ெயேகாவாெமய்யாகேவ
என்ைன உங்களிடத்த ற்கு அனுப்பனார் என்று ெசான்னான். 16 அப்ெபாழுது
ப ரபுக்களும் எல்லா மக்களும் ஆசாரியர்கைளயும் தீர்க்கதரிச கைளயும்
ேநாக்க : இந்த மனிதன் மரணதண்டைனக்கு பாத்த ரனல்ல; நம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாவன் ெபயரில் நம்முடேன ேபசனான் என்றார்கள்.
17 ேதசத்தல் மூப்பர்களில் சலர் எழும்ப , சைபயாகய மக்கைள ேநாக்க :
18 யூதாவன் ராஜாவாகய எேசக்கயாவன் நாட்களில் ெமாேரசா ஊரானாகய
மீகா தீர்க்கதரிசனஞ்ெசால்லி, யூதாவன் எல்லா மக்கைளயும் பார்த்து: சீேயான்
வயல்ெவளியாக உழப்பட்டு, எருசேலம் மண்ேமடுகளாகும்; இந்த ஆலயத்தன்
மைல காட்டிலுள்ள ேமடுகளாகும் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசான்னார்
என்று ெசான்னான். 19 அவைன யூதாவன் ராஜாவாகய எேசக்கயாவும்
மற்ற யூதர்களும் ேசர்ந்து ெகான்றுேபாட்டார்களா? அவன் ெயேகாவாவுக்குப்
பயந்து, ெயேகாவாவன் முகத்ைத ேநாக்க க் ெகஞ்சனானல்லவா?
அப்ெபாழுது ெயேகாவா அவர்களுக்கு வேராதமாகச் ெசால்லியருந்த
தீங்குக்கு மனவருத்தமைடந்தார்; இப்ேபாதும், நாம் நம்முைடய ஆத்துமாவுக்கு
வ ேராதமாக மகாெபால்லாப்ைப வரச்ெசய்க றவர்களாயருக்க ேறாேம.
20கீரியாத்யாரீம்ஊரானாகயெசமாயாவன்மகன்உரியா என்னும்ஒருமனிதனும்
ெயேகாவாவுைடய ெபயரில் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகறவனாயருந்தான்; அவன்
எேரமியாவன்வார்த்ைதகளுக்குச்சரியாகஇந்தநகரத்த ற்கும்இந்தேதசத்த ற்கும்
வ ேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னான். 21 ேயாயாக்கீம் ராஜாவும் அவனுைடய
எல்லா பராக்க ரமசாலிகளும் ப ரபுக்களும் அவன் வார்த்ைதகைளக் ேகட்டேபாது,
ராஜா அவைனக் ெகான்றுேபாட தீர்மானித்தான்; அைத உரியா ேகட்டு, பயந்து,
ஓடிப்ேபாய், எக ப்தல் ேசர்ந்தான். 22அப்ெபாழுது ேயாயாக்கீம் ராஜா அக்ேபாரின்
மகனாகய எல்நாத்தாைனயும் அவனுடன் ேவறு சலைரயும் எக ப்துவைரக்கும்
அனுப்பனான். 23இவர்கள் உரியாைவ எக ப்தலிருந்து ெகாண்டுவந்து, அவைன
ேயாயாக்கீம் ராஜாவனிடத்தல் வ ட்டார்கள்; அவன் பட்டயத்தால் அவைன ெவட்டி,
அவன்உடைலஏைழமக்களின் கல்லைறகளிடத்தல் எற ந்துவ ட்டான் என்றார்கள்.
24 ஆகலும் எேரமியாைவக் ெகால்ல மக்களின் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுக்காமல்,
சாப்பானுைடயமகனாகயஅகீக்காம்அவனுக்குஉதவயாயருந்தான்.
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யூதா ேநபுகாத்ேநச்சாைரப் பணியேவண்டும்
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1 ேயாச யாவன் மகனும் யூதாவன் ராஜாவுமாகய ேயாயாக்கீ*முைடய
ராஜ்யபாரத்தன் துவக்கத்தல் ெயேகாவாவால் எேரமியாவுக்கு உண்டான
வார்த்ைத: 2 ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : நீ உனக்குக் கயறுகைளயும்
நுகங்கைளயும் உண்டாக்க , அைவகைள உன் கழுத்தல் சுற்ற க்ெகாண்டு,
3 அைவகைள எருசேலமுக்கு ச ேதக்கயா ராஜாவனிடத்தல் வரும் ப ரத ந த கள்
ைகயல் ஏேதாமின் ராஜாவுக்கும், ேமாவாபன் ராஜாவுக்கும், அம்ேமான் மக்களின்
ராஜாவுக்கும்,தீருவன்ராஜாவுக்கும், சீேதானின் ராஜாவுக்கும்அனுப்ப , 4அவர்கள்
தங்கள்எஜமான்களுக்குச்ெசால்லும்படிக்கற்ப க்கேவண்டுெமன்றுஇஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், 5 நான்
பூமிையயும் மனிதைனயும் பூமியன்ேமலுள்ள மிருகஜீவன்கைளயும் என்
மகா பலத்தனாலும் ஓங்கய என் கரத்தனாலும் உண்டாக்க ேனன்; எனக்கு
வருப்பமானவனுக்கு அைதக் ெகாடுக்க ேறன். 6 இப்ெபாழுதும் நான் இந்த
ேதசங்கைளெயல்லாம் என் ஊழியக்காரனாகய ேநபுகாத்ேநச்சார் என்கற
பாப ேலான் ராஜாவன் ைகயல் ெகாடுத்ேதன்; அவனுக்கு ஊழியஞ்ெசய்வதற்கு
ெவளியன் மிருகஜீவன்கைளயும் ெகாடுத்ேதன். 7 அவனுைடய ேதசத்த ற்குக்
காலம் வருகறவைரயல் எல்லா மக்களும் அவைனயும் அவனுைடய மகைனயும்
ேபரைனயும் ேசவ ப்பார்கள்; அதன்பன்பு அேநகம் மக்களும் ெபரிய ராஜாக்களும்
அவைன அடிைமெகாள்வார்கள். 8 எந்த ேதசமாவது, எந்த ராஜ்யமாவது
பாப ேலான் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார் என்பவைனச் ேசவயாமலும், தன்
கழுத்ைதப் பாப ேலான் ராஜாவன் நுகத்த ற்குக் கீழ்ப்படுத்தாமலும்ேபானால்,
அந்தத் ேதசத்ைத நான் அவன் ைகயால் அழிக்கும்வைர, பட்டயத்தாலும்,
பஞ்சத்தாலும், ெகாள்ைளேநாயாலும் தண்டிப்ேபன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 9 பாப ேலான் ராஜாைவ நீங்கள் ேசவ ப்பதல்ைலெயன்று
உங்களுக்குச்ெசால்லுகறஉங்கள்தீர்க்கதரிச களுக்கும்,உங்கள்குறகாரருக்கும்,
உங்கள் ெசாப்பனக்காரருக்கும், உங்கள் நாள் பார்க்க றவர்களுக்கும், உங்கள்
சூனியக்காரருக்கும் நீங்கள் காதுெகாடுத்துக் ேகட்காதருங்கள். 10 நான்
உங்கைள உங்கள் ேதசத்தலிருந்து தூரப்படுத்துகறதற்கும், உங்கைளத்
துரத்தவடுகறதற்கும், நீங்கள் அழிவதற்காக அவர்கள் உங்களுக்குப்
ெபாய்யான தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகறார்கள். 11 ஆனாலும் எந்த மக்கள்
தன் கழுத்ைத பாப ேலான் ராஜாவன் நுகத்த ற்குக் கீழ்ப்படுத்த , அவைனப்
பணிவார்கேளா, அந்த மக்கைளத் தன் ேதசத்ைதப் பய ரிட்டு, அதல் குடியருந்து
நைலக்கச்ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 12 இந்த எல்லா
வார்த்ைதகளின்படிேய நான் யூதாவன் ராஜாவாகய ச ேதக்கயாவுடன்
ேபச : உங்கள் கழுத்ைதப் பாப ேலான் ராஜாவன் நுகத்த ற்குக் கீழ்ப்படுத்த ,
அவைனயும் அவன் மக்கைளயும் ேசவயுங்கள்; அப்ெபாழுது பைழப்பீர்கள்.
13 பாப ேலான் ராஜாைவச் ேசவயாமற்ேபாக ற மக்களுக்கு வேராதமாகக்
ெயேகாவா ெசான்னதன்படிேய, நீயும்உன்மக்களும்பட்டயத்தாலும் பஞ்சத்தாலும்
ெகாள்ைளேநாயாலும் ஏன் இறக்கேவண்டும்? 14 நீங்கள் பாப ேலான் ராஜாைவச்
ேசவ ப்பதல்ைலெயன்று உங்களுடேன ெசால்லுகற தீர்க்கதரிச களின்
வார்த்ைதகைளக் ேகளாதருங்கள்; அவர்கள் உங்களுக்குப் ெபாய்யான
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகறார்கள். 15 நான் அவர்கைள அனுப்பனதல்ைல;
நான் உங்கைளத் துரத்தவடுகறதற்கும், நீங்களும் உங்களுக்குத் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லுகற தீர்க்கதரிச களும் அழிந்துேபாக றதற்கும் அல்லேவா இவர்கள் என்
ெபயைரச்ெசால்லி,ெபாய்யானதீர்க்கதரிசனம்ெசால்க றார்கள்என்றுெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்ேறன். 16 ேமலும் நான் ஆசாரியர்கைளயும் இந்த எல்லா
மக்கைளயும் ேநாக்க : இேதா, ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் பணிப்ெபாருட்கள்
இப்ெபாழுதுசீக்க ரத்தல்பாப ேலானிலிருந்துதரும்பக்ெகாண்டுவரப்படுெமன்று,
உங்களுக்குத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகற உங்களுைடய தீர்க்கதரிச களின்
வார்த்ைதகைளக் ேகளாதருங்கள் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்;
அவர்கள் உங்களுக்குப் ெபாய்யான தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகறார்கள்.
17 அவர்கள் ெசால்ைலக் ேகளாதருங்கள்; பாப ேலான் ராஜாைவப் பணியுங்கள்,
அப்ெபாழுது பைழப்பீர்கள்; இந்த நகரம் அழியேவண்டியெதன்ன? 18 அல்லது
அவர்கள் தீர்க்கதரிச களாயருந்து, அவர்களிடத்தல் ெயேகாவாவுைடய
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வார்த்ைத இருந்தால், ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தலும், யூதா ராஜாவன்
அரண்மைனயலும், எருசேலமிலும் மீதயான பணிப்ெபாருட்கள் பாப ேலானுக்குப்
ேபாகாமலிருக்க அவர்கள் ேசைனகளின் ெயேகாவாைவ ேநாக்க மன்றாடட்டுேம.
19 பாப ேலான் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார் ேயாயாக்கீமின் மகனாகய
எெகானியா என்னும் யூதாவன் ராஜாைவயும், யூதாவலும் எருசேலமிலிருந்த
ெபரிேயார் அைனவைரயும் எருசேலமிலிருந்து பாப ேலானுக்குச் சைறப டித்துக்
ெகாண்டுேபாகும்ேபாது, 20 எடுக்காமல்வ ட்ட எல்லா தூண்கைளயும்,
கடல்ெதாட்டிையயும், ஆதாரங்கைளயும், இந்த நகரத்தல் மீதயான மற்ற
பணிப் ெபாருட்கைளயுங்குறத்துச் ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால், 21 ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தலும், யூதா ராஜாவன்
அரண்மைனயலும், எருசேலமிலும் மீதயான அந்தப் பணிப்ெபாருட்கள்
பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாகப்படுெமன்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 22 நான் அைவகைள வசாரிக்கும்
நாள்வைரக்கும் அைவகள் அங்ேக இருக்கும்; பன்பு அைவகைளத் தரும்ப இந்த
இடத்த ற்குக்ெகாண்டுவரச்ெசய்ேவன்என்றுெயேகாவாெசால்லுகறார்என்ேறன்.

அத்த யாயம் 28
ெபாய்தீர்க்கதரிச யாக யஅனனியா

1 யூதாவுைடய ராஜாவாகய ச ேதக்கயா அரசாளத் துவக்கன நான்காம்
வருடம் ஐந்தாம் மாதத்தல், அசூரின் மகனாகய அனனியா என்னப்பட்ட
க ப ேயான் ஊரானாகய தீர்க்கதரிச ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தல்
ஆசாரியர்களும் எல்லா மக்களும் பார்த்தருக்க என்ைன ேநாக்க : 2இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
பாப ேலான் ராஜாவன் நுகத்ைத முறத்ேதன். 3 பாப ேலான் ராஜாவாகய
ேநபுகாத்ேநச்சார் இவ்வ டத்தலிருந்து எடுத்து பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபான
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் பணிப்ெபாருட்கைளெயல்லாம் நான் இரண்டு
வருடகாலத்தல் இவ்வ டத்த ற்குத் தரும்பக் ெகாண்டுவரச்ெசய்ேவன்.
4 ேயாயாக்கீமின் மகனாகய எெகானியா என்கற யூதாவன் ராஜாைவயும்
பாப ேலானுக்குச் சைறயாகக் ெகாண்டுேபாகப்பட்ட யூதர் அைனவைரயும் நான்
இவ்வ டத்த ற்குத் தரும்பவரச்ெசய்ேவன்; பாப ேலான் ராஜாவன் நுகத்ைத
உைடப்ேபன் என்றார் என்று ெசான்னான். 5 அப்ெபாழுது எேரமியா தீர்க்கதரிச
ஆசாரியர்கள் பார்த்தருக்கவும், ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தல் நன்றருந்த
மக்கெளல்ேலாரும் பார்த்தருக்கவும் அனனியா தீர்க்கதரிசைய ேநாக்க :
6 ஆெமன், ெயேகாவா அப்படிேய ெசய்வாராக; ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன்
பணிப்ெபாருட்கைளயும்சைறப்பட்டுப்ேபானஅைனவைரயும்பாப ேலானிலிருந்து
தரும்பவரச்ெசய்வாெரன்றுநீதீர்க்கதரிசனமாகச்ெசான்னஉன்வார்த்ைதகைளக்
ெயேகாவா நைறேவற்றுவாராக. 7ஆனாலும், உன் காதுகளும் எல்லா மக்களின்
காதுகளும் ேகட்க நான் ெசால்லும் வார்த்ைதையக் ேகள். 8 பூர்வகாலமுதல்
எனக்குமுன்னும்உனக்குமுன்னும்இருந்த தீர்க்கதரிச கள்அேநகம் ேதசங்களுக்கு
வேராதமாகவும், ெபரிய ராஜ்யங்களுக்கு வேராதமாகவும், ேபாைரயும்
பஞ்சத்ைதயும் ெகாள்ைளேநாையயும்குறத்துத் தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள்.
9 சமாதானம் வரும் என்று தீர்க்கத ரிச தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லியருக்க, அந்தத்
தீர்க்கதரிச ெசான்ன வார்த்ைதயன்படிேய வந்தால், அப்ெபாழுது அவன்
ெயேகாவா ெமய்யாக அனுப்பன தீர்க்கதரிச யாக வளங்குவாெனன்று எேரமியா
தீர்க்கதரிச ெசான்னான். 10அப்ெபாழுதுஅனனியா என்கற தீர்க்கதரிச எேரமியா
தீர்க்கதரிச யன் கழுத்தலிருந்த நுகத்ைத எடுத்து அைத உைடத்துப்ேபாட்டான்.
11 பன்பு அனனியா எல்லா மக்களுக்கு முன்பாகவும்: இந்தப் ப ரகாரமாக இரண்டு
வருடகாலத்தல் பாப ேலான் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சாருைடய நுகத்ைத
எல்லா மக்களின் கழுத்துகளிலுமிருந்து வலக உைடத்துப்ேபாடுேவன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்றான். அப்ெபாழுது எேரமியா தீர்க்கதரிச தன்
வழிேய ேபானான். 12 அனனியா என்கற தீர்க்கதரிச எேரமியா தீர்க்கதரிச யன்
கழுத்தலிருந்தநுகத்ைதஉைடத்துப்ேபாட்ட ப ற்பாடு,ெயேகாவாவுைடயவார்த்ைத
எேரமியாவுக்குஉண்டாக ,அவர்: 13நீேபாய்,அனனியாைவேநாக்க : நீமரநுகத்ைத
உைடத்தாய்; அதற்குப் பதலாக இரும்பு நுகத்ைத உண்டாக்கு என்று ெயேகாவா
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ெசான்னார். 14 பாப ேலான் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சாைரப் பணியும்படிக்கு
இரும்பு நுகத்ைத இந்த எல்லா ேதசத்து மக்களுைடய கழுத்தன்ேமலும்
ேபாட்ேடன்; அவர்கள் அவைனச் ேசவ ப்பார்கள். ெவளியன் மிருகஜீவன்கைளயும்
அவனுக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன் என்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்க றார் என்று ெசால் என்றார். 15 பன்பு எேரமியா தீர்க்கதரிச
அனனியா என்கற தீர்க்கதரிசைய ேநாக்க : இப்ேபாதும் அனனியாேவ, ேகள்;
ெயேகாவா உன்ைன அனுப்பனதல்ைல; நீேயா இந்த மக்கைளப் ெபாய்ைய
நம்பச் ெசய்தாய். 16 ஆைகயால், இேதா, உன்ைனப் பூமியன்ேமல் இல்லாமல்
அகற்றவடுேவன்; இந்த வருடத்தல் நீ இறந்துேபாவாய் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்; ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாய்க் கலகம் ஏற்படப் ேபசனாேய
என்றான். 17 அப்படிேய அனனியா என்கற தீர்க்கதரிச அவ்வருடத்தல்தாேன
ஏழாம் மாதத்தல்இறந்துேபானான்.

அத்த யாயம் 29
சைறப டிக்கப்பட்டவர்களுக்குக்கடிதம்

1 எெகானியா என்னும் ராஜாவும், ராஜாவன் தாயாரும், ப ரதானிகளும்,
யூதாவலும் எருசேலமிலுமுள்ள ப ரபுக்களும், தச்சரும், ெகால்லரும்
எருசேலைமவ ட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபானப றகு, 2 எேரமியா தீர்க்கதரிச
சைறப்பட்டுப்ேபான மூப்பர்களில் மீதயானவர்களுக்கும், ஆசாரியர்களுக்கும்,
தீர்க்கதரிச களுக்கும், ேநபுகாத்ேநச்சார் சைறப்படுத்த எருசேலமிலிருந்து
பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபான எல்லா மக்களுக்கும் எழுத , 3 யூதாவன்
ராஜாவாகய ச ேதக்கயா பாப ேலான் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சாரிடத்தல்
ெகாடுக்கும்படிசாப்பானின்மகனாகயஎெலயாசாரின்ைகயலும்,இல்க்கயாவன்
மகனாகய ெகமரியாவன் ைகயலும் ெகாடுத்து, எருசேலமிலிருந்து
பாப ேலானுக்கு அனுப்பய கடிதத்தன் வபரம்: 4 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ேசைனகளின் ெயேகாவா, தாம் எருசேலமிலிருந்து பாப ேலானுக்குச்
சைறப்பட்டுப்ேபாகச்ெசய்த அைனவருக்கும் அறவக்க றது என்னெவன்றால்,
5 நீங்கள் வீடுகைளக் கட்டி, குடியருந்து, ேதாட்டங்கைள நாட்டி, அைவகளின்
கனிையச் சாப்படுங்கள். 6நீங்கள் ெபண்கைளதருமணம்ெசய்து, மகன்கைளயும்
மகள்கைளயும் ெபற்று, உங்கள் மகன்களுக்குப் ெபண்கைளக்ெகாண்டு,
உங்கள் மகள்கைள ஆண்களுக்குக் ெகாடுங்கள்; இவர்களும் மகன்கைளயும்
மகள்கைளயும் ெபறட்டும்; நீங்கள் அங்ேக குறுகாமல் ெபருக , 7 நான்
உங்கைளச் சைறப்பட்டுப்ேபாகச்ெசய்த பட்டணத்தன் சமாதானத்ைதத்
ேதடி, அதற்காகக் ெயேகாவாவ டம் வண்ணப்பம்ெசய்யுங்கள்; அதற்குச்
சமாதானம் இருக்கும்ேபாது உங்களுக்கும் சமாதானமிருக்கும். 8 ேமலும்,
உங்கள் நடுவலிருக்கற உங்கள் தீர்க்கதரிச களும் உங்கள் குறகாரரும்
உங்கைள ஏமாற்றாமல் பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்; ெசாப்பனம் காணச்ெசய்க ற
உங்கள் ெசாப்பனக்காரர் ெசால்வைதக் ேகட்காமலும் இருங்கள் என்று
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
9 அவர்கள் என் ெபயைரச் ெசால்லி உங்களுக்குப் ெபாய்யான தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்க றார்கள்; நான் அவர்கைள அனுப்பவல்ைல என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 10 பாப ேலானில் எழுபது வருடங்கள் முடிந்தபன்பு நான்
உங்கைளச் சந்த த்து, உங்கைள இவ்வடத்த ற்குத் தரும்பவரச்ெசய்ய
உங்கள்ேமல் என் நல்வார்த்ைதைய நைறேவறச்ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 11 நீங்கள் எத ர்பார்த்தருக்கும் முடிைவ உங்களுக்குக்
ெகாடுப்பதற்காக நான் உங்கள்ேபரில் நைனத்தருக்க ற நைனவுகைள
அற ேவன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; அைவகள் தீைமக்கல்ல,
சமாதானத்த ற்கு உகந்த நைனவுகேள. 12 அப்ெபாழுது நீங்கள் கூடிவந்து,
என்ைனத் ெதாழுதுெகாண்டு, என்ைன ேநாக்க வண்ணப்பம்ெசய்வீர்கள்;
நான் உங்கள் வண்ணப்பத்ைத ேகட்ேபன். 13 உங்கள் முழு இருதயத்ேதாடும்
என்ைனத் ேதடுவீர்கள் என்றால், என்ைனத் ேதடும்ேபாது கண்டுபடிப்பீர்கள்.
14 நான் உங்களுக்குக் காணப்படுேவன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்;
நான் உங்கள் சைறயருப்ைபத் தருப்ப , நான் உங்கைளத் துரத்தவ ட்ட எல்லா
ேதசங்களிலும் எல்லா இடங்களிலுமிருந்து உங்கைளச் ேசர்த்து, நான் உங்கைள
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வலக்கயருந்தஇடத்துக்ேகஉங்கைளத்தரும்பவரச்ெசய்ேவன்என்றுெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 15 ெயேகாவா எங்களுக்குப் பாப ேலானிலும் தீர்க்கதரிச கைள
எழுப்பனார் என்று ெசால்லுகறீர்கள். 16 ஆனால், தாவீதன் சங்காசனத்தல்
உட்கார்ந்தருக்க ற ராஜாைவக் குறத்தும், உங்களுடன் சைறயருப்பல்
புறப்பட்டுப்ேபாகாமல் இந்த நகரத்தல் குடியருக்க ற உங்கள் சேகாதரராக ய
எல்லா மக்கைளக்குறத்தும், 17 இேதா, நான் பட்டயத்ைதயும், பஞ்சத்ைதயும்,
ெகாள்ைளேநாையயும் அவர்களுக்குள் அனுப்புேவன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்; சாப்ப டக்கூடாத ெகட்டுப்ேபான அத்த ப்பழங்களுக்கு அவர்கைள
ஒப்பாக்குேவன் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 18அவர்கள் என்
வார்த்ைதகைளக் ேகளாமற்ேபானபடியால், நான் அவர்கைளப் பட்டயத்தாலும்,
பஞ்சத்தாலும் ெகாள்ைளேநாயாலும் பன்ெதாடர்ந்து, அவர்கைளப் பூமியலுள்ள
எல்லா ேதசங்களிலும் அைலந்து த ரிக றவர்களாகவும், நான் அவர்கைளத்
துரத்துகற எல்லா மக்களிடத்தலும் சாபமாகவும், பாழாகவும், சத்தமிடுதலுக்கு
இடமாகவும், ந ந்ைதயாகவும் ைவப்ேபன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
19 நான் உங்களிடத்த ற்குத் தீர்க்கதரிச களாகய என் ஊழியக்காரைர ஏற்கனேவ
அனுப்ப க்ெகாண்ேடயருந்தும், நீங்கள் ெசய்தையக் ேகட்காமற்ேபானீர்கேள
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 20 இப்ேபாதும் சைறயருக்கும்படி
நான் எருசேலமிலிருந்து பாப ேலானுக்கு அனுப்பவ ட்ட நீங்கெளல்ேலாரும்
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். 21 என் ெபயைரச் ெசால்லி,
உங்களுக்குப் ெபாய்யான தீர்க்கதரிசனம்ெசால்லுகற ெகாலாயாவன்மகனாகய
ஆகாைபயும், மாெசயாவன் மகனாகய ச ேதக்கயாைவயும் குறத்து: இேதா,
நான் அவர்கைளப் பாப ேலான் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சாரின் ைகய ேல
ஒப்புக்ெகாடுக்க ேறன்; அவன் அவர்கைள உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாகக்
ெகான்றுேபாடுவான். 22 பாப ேலான் ராஜா ெநருப்பனால் எரித்துப்ேபாட்ட
ச ேதக்கயாவுக்கும் ஆகாபுக்கும் ெயேகாவா உன்ைனச் சமமாக்குவாராக என்று,
அவர்கைளக்குறத்து ஒரு சாபவார்த்ைத பாப ேலானில் சைறயருக்க ற யூதா
அைனவருக்குள்ளும் வழங்கும் என்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ேசைனகளின்
ெயேகாவாெசால்லுகறார். 23அவர்கள்இஸ்ரேவலில்புத்தயல்லாதகாரியத்ைதச்
ெசய்து, தங்கள் அயலாருைடய மைனவகளுடன் வபசாரம்ெசய்து, நான்
அவர்களுக்குச் ெசால்லாத ெபாய்யான வார்த்ைதைய என் ெபயைரச் ெசால்லி
ெசான்னார்கள்; நான் அைத அற ேவன்; அதற்கு நாேன சாட்ச என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்றுஎழுதனான்.

ெசமாயாவுக்குச்ெசய்த
24 பன்னும் ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : நீ ெநெகலாமியனாகய

ெசமாயாவுக்கும் ெசால்லியனுப்பேவண்டியது என்னெவன்றால்: 25 நீ
எருசேலமிலிருக்க ற எல்லா மக்களுக்கும், மாெசயாவன் மகனாகய ெசப்பனியா
என்னும் ஆசாரியனுக்கும், மற்ற ஆசாரியர்களுக்கும் உன் ெபயரில் கடிதத்ைத
எழுதயனுப்பனது என்னெவன்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ேசைனகளின்
ெயேகாவாெசால்லுகறார். 26இவனுக்குஅவன்எழுதயருந்தகடிதமாவது: நீங்கள்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் வசாரிப்புக்காரனாக இருப்பதற்கும், ைபத்தயம்
ப டித்தவைனப்ேபால் தன்ைனத் தீர்க்கதரிச யாக்க க்ெகாள்ளுகறவனாகய
மனிதைனயும் நீர் காவல் அைறயலும் ெதாழுவலும் ேபாடுவதற்கும், ெயேகாவா
உம்ைம ஆசாரியனாயருந்த ெயாயதாவன் இடத்தல் ஆசாரியனாக ைவத்தாேர.
27 இப்ேபாதும் உங்களுக்குத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லிவருகற ஆனேதாத்
ஊரானாகய எேரமியாைவ நீர் கடிந்துெகாள்ளாமற்ேபானெதன்ன? 28 இந்தச்
சைறயருப்பு நீண்டகாலமாக இருக்கும்; நீங்கள் வீடுகைளக்கட்டி, அைவகளில்
குடியருந்து, ேதாட்டங்கைள நாட்டி, அைவகளின் பழங்கைளச் சாப்படுங்கெளன்று
பாப ேலானில் இருக்க ற எங்களுக்குச் ெசால்லியனுப்பனாெனன்று
எழுதயருந்தான். 29இந்தக் கடிதத்ைதச்ெசப்பனியா என்கறஆசாரியன்எேரமியா
தீர்க்கதரிச யன் காதுகள் ேகட்க வாச த்தான். 30 ஆகேவ, ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத எேரமியாவுக்கு உண்டாக அவர்: 31 சைறயருக்க ற அைனவருக்கும்
நீ ெசால்லியனுப்பேவண்டியது என்னெவன்றால்: ெநெகலாமியனாகய
ெசமயாைவக்குறத்து, ெயேகாவா: ெசமாயாைவ நான் அனுப்பாதருந்தும்,
அவன் உங்களுக்குத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி, உங்கைளப் ெபாய்ைய
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நம்பச்ெசய்க றதனால், 32 இேதா, நான் ெநெகலாமியனாகய ெசமாயாைவயும்,
அவன் சந்ததையயும் தண்டிப்ேபன்; இந்த மக்கள் நடுவல் குடியருப்பவன்
ஒருவனும் அவனுக்கு இல்லாதருப்பான்; நான் என் மக்களுக்குச் ெசய்யும்
நன்ைமைய அவன் காண்பதல்ைல என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்;
ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாக எத ர்த்துப் ேபசனான் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்றுெசால்என்றார்.

அத்த யாயம் 30
இஸ்ரேவல்சீரைமக்கப்படுதல்

1 ெயேகாவாவால் எேரமியாவுக்கு உண்டான வார்த்ைத: 2 இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், நான் உன்னுடன்
ெசான்ன எல்லா வார்த்ைதகைளயும் ஒரு புத்தகத்தல் எழுத க்ெகாள்.
3 இேதா, நாட்கள் வருெமன்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார், அப்ெபாழுது நான்
இஸ்ரேவலும் யூதாவுமாகய என் மக்களுைடய சைறயருப்பலிருந்து வடுவத்து,
நான் அவர்கள் முற்ப தாக்களுக்குக் ெகாடுத்த ேதசத்த ற்கு அவர்கைளத்
தரும்பவரச்ெசய்ேவன்; அைத அவர்கள் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளுவார்கள் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 4இைவகள்ெயேகாவாஇஸ்ரேவைலயும்யூதாைவயும்
குறத்துச் ெசான்னவார்த்ைதகேள. 5ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
தத்தளிப்பன் சத்தத்ைதக் ேகட்க ேறாம்; த கலுண்டு, சமாதானமில்ைல.
6 ஆணாய்ப் ப றந்தவன் ப ரசவ க்க றதுண்ேடா என்று ேகட்டுப்பாருங்கள்;
ப ரசவ க்க றெபண்ைணப்ேபால்ஆண்கள்அைனவரும்தங்கள்இடுப்புகளின்ேமல்
தங்கள் ைககைள ைவத்தருக்க றைதயும், முகங்கெளல்லாம் மாற
ெவளுத்தருக்க றைதயும் நான் காண்கறெதன்ன? 7ஐேயா, அந்த நாள் ெபரியது;
அதற்குஇைணயானநாளில்ைல; அதுயாக்ேகாபுக்குஇக்கட்டுக்காலம்; ஆனாலும்
அவன் அதற்கு நீங்கலாக காப்பாற்றப்படுவான். 8 அந்நாளில் நான் அவன்
நுகத்ைத உன் கழுத்தன்ேமல் இல்லாமல் உைடத்து, உன் கட்டுகைள அறுப்ேபன்
என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; அந்நயர் இனி அவைன
அடிைம படுத்துவதல்ைல. 9 தங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாைவயும், நான்
தங்களுக்கு எழுப்பப்ேபாக ற தங்கள் ராஜாவாகய தாவீைதயுேம ேசவ ப்பார்கள்.
10 ஆைகயால் என் தாசனாகய யாக்ேகாேப, நீ பயப்படாேத; இஸ்ரேவேல,
கலங்காேத என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; இேதா, நான் உன்ைனத்
தூரத்தலும், உன் சந்ததையத் தங்கள் சைறயருப்பன் ேதசத்தலும் இல்லாமல்
காப்பாற்றுேவன்; யாக்ேகாபு தரும்ப வந்து அமர்ந்து சமாதானமாக இருப்பான்;
அவைனத் தத்தளிக்கச்ெசய்க றவனில்ைல. 11 உன்ைனக் காப்பாற்றுவதற்காக
நான் உன்னுடன் இருக்க ேறன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; உன்ைனச்
ச தறடித்த எல்லா ேதசங்கைளயும் நான் அழிப்ேபன்; உன்ைனேயா நான்
அழிக்காமலும், முற்றலும் தண்டிக்காமல், மட்டாகத் தண்டிப்ேபன். 12 ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்; உன் புண் ஆறாததாயும் உன் காயம்
ெகாடியதாகவும் இருக்க றது. 13 உன் காயங்கைளக் கட்டும்படி உனக்காக
ஏற்படுவாரில்ைல; உன்ைனச் சுகப்படுத்தும் மருந்துகளுமில்ைல. 14 உன்
ேநசர் அைனவரும் உன்ைன மறந்தார்கள்; அவர்கள் உன்ைனத் ேதடார்கள்;
த ரளான உன் அக்க ரமத்தனாலும் உன் பாவங்கள் ெபருகனதனாலும்,
எத ரி ெவட்டுவதுேபாலவும், ெகாடியவன் தண்டிக்கறதுேபாலவும் நான்
உன்ைனத் தண்டித்ேதன். 15 உன் ெநாறுங்குதலினாலும் உன் ேவதைனயன்
மிகுதயனாலும் நீ கூக்குரலிடுவாேனன்? மிகுதயான உன் அக்க ரமத்தனாலும்
ெபருக ப்ேபான உன் பாவங்களினாலும் இப்படி உனக்குச் ெசய்ேதன்.
16 ஆதலால் உன்ைன அழிக்க றவர்கள் அைனவரும் அழிக்கப்படுவார்கள்; உன்
எத ரிகெளல்ேலாரும் சைறப்பட்டுப்ேபாவார்கள்; உன்ைனச்சூைறயாடுக றவர்கள்
சூைறயாடப்படுவார்கள்; உன்ைனக் ெகாள்ைளயடுகற அைனவைரயும்
ெகாள்ைளக்கு ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன். 17 அவர்கள்: உன்ைன வசாரிப்பாரற்ற
சீேயான் என்று ெசால்லி, உனக்குத் தள்ளுண்டவள் என்று ெபயரிட்டதனால்,
நான் உனக்கு ஆேராக்கயம்வரச்ெசய்து, உன் காயங்கைள ஆற்றுேவன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 18 ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
இேதா, நான் யாக்ேகாபன் கூடாரங்களின் சைறயருப்ைபத் தருப்ப , அவன்
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குடியருக்கும் இடங்களுக்கு இரக்கம்ெசய்ேவன்; நகரம் தன் மண்ேமட்டின்ேமல்
கட்டப்பட்டு, அரண்மைன முன்ேபால நைலப்படும். 19 அைவகளிலிருந்து
நன்றயும் ஆடல்பாடலின் சத்தமும் புறப்படும்; அவர்கைள வர்த்த க்கச்ெசய்ேவன்,
அவர்கள் குறுக ப்ேபாவதல்ைல; அவர்கைள மகைமப்படுத்துேவன், அவர்கள்
சறுைமப்படுவதல்ைல. 20அவர்கள் பள்ைளகள்முன்ேபாலிருப்பார்கள்; அவர்கள்
சைப எனக்கு முன்பாகத் த டப்படும்; அவர்கைள ஒடுக்கன அைனவைரயும்
தண்டிப்ேபன். 21 அவர்களுைடய ப ரபு அவர்களில் ஒருவனாயருக்க,
அவர்களுைடய அத பத அவர்கள் நடுவலிருந்து ேதான்றுவார்; அவைர
அருகல் வரச்ெசய்ேவன், அவர் அருகல் வருவார், என்னிடத்தல் ேசரும்படி
தன் இருதயத்ைத இைணக்கற இவர் யார்? என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
22 நீங்கள் என் மக்களாயருப்பீர்கள், நான் உங்கள் ேதவனாயருப்ேபன். 23இேதா,
ேகாராவாரிக் காற்றாக ய ெயேகாவாவுைடய ெபருங்காற்று கடுைமயாக எழும்ப ,
அடித்து, துன்மார்க்கருைடய தைலயன்ேமல் ேமாதும். 24 ெயேகாவா நம்முைடய
இருதயத்தன் நைனவுகைள நடப்ப த்து நைறேவற்றுமளவும், அவருைடய
கடுங்ேகாபம் தணியாது: கைடச நாட்களில்அைதஉணர்ந்துெகாள்வீர்கள்.
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1 அக்காலத்தல் நான் இஸ்ரேவலின் வம்சங்களுக்ெகல்லாம்

ேதவனாயருப்ேபன், அவர்கள் என் மக்களாயருப்பார்கள் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 2 பட்டயத்த ற்குத் தப்பயருந்த, மக்கள்
வனாந்த ரத்தல் இரக்கம்ெபற்றார்கள்; இஸ்ரேவலுக்கு இைளப்பாறுதைலக்
கட்டைளய டப்ேபாக ேறன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 3 பூர்வகாலமுதல்
ெயேகாவா எனக்குக் காட்ச யளித்தார் என்பாய்; ஆம் ஆத அன்பனால் உன்ைன
ேநச த்ேதன்; ஆதலால் காருணியத்தால் உன்ைன இழுத்துக்ெகாள்க ேறன்.
4 இஸ்ரேவல் என்னும் கன்னிைகேய, மறுபடியும் உன்ைனக் கட்டுவப்ேபன்,
நீ கட்டப்படுவாய்; மறுபடியும் நீ ேமளவாத்தயத்ேதாடும் ஆடல்பாடல்
ெசய்க றவர்களின் களிப்புள்ள கூட்டத்ேதாடும் புறப்படுவாய். 5 மறுபடியும்
சமாரியாவன் மைலகளில் த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள நாட்டுவாய்;
நாட்டுக றவர்கள் அைவகைள நாட்டி, அதன் பலைன அநுபவப்பார்கள்.
6எழுந்தருங்கள்,சீேயானில்நம்முைடயேதவனாகயகர்த்தரிடத்த ற்குப்ேபாேவாம்
வாருங்கள் என்று எப்ப ராயீமின் மைலகளிலுள்ள காவற்காரர் ெசால்லும்
காலம் வரும். 7 ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: யாக்ேகாபுக்காக
மக ழ்ச்ச யாய் ெகம்பீரித்து, ேதசங்களுைடய தைலவருக்காக ஆர்ப்பரியுங்கள்;
சத்தத்ைதக் ேகட்கச்ெசய்து, துதத்து: ெயேகாவாேவ, இஸ்ரேவலில் மீதயான
உமது மக்கைளக் காப்பாற்றும் என்று ெசால்லுங்கள். 8இேதா, நான் அவர்கைள
வடேதசத்தலிருந்து வரவைழத்து, அவர்கைளப் பூமியன் எல்ைலகளிலிருந்து
அைழத்துவருேவன்; குருடரும், சப்பாணிகளும், கர்ப்பவத களும்,
பள்ைளத்தாய்ச்ச களும் அவர்களில் இருப்பார்கள்; த ரளான கூட்டமாக
இவ்வ டத்த ற்குத் தரும்புவார்கள். 9 அழுைகயுடனும் வண்ணப்பங்களுடனும்
வருவார்கள்; அவர்கைள வழிநடத்துேவன்; அவர்கைளத் தண்ணீருள்ள
நதயருகல் தவறாத ெசம்ைமயான வழியல் நடக்கச்ெசய்ேவன்; இஸ்ரேவலுக்கு
நான் தகப்பனாயருக்க ேறன், எப்ப ராயீம் என் மூத்தமகனாயருக்க றான்.
10 ேதசங்கேள, நீங்கள் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக்ேகட்டு, தூரத்தலுள்ள
தீவுகளில் அறவத்து, இஸ்ரேவைலச் ச தறடித்தவர் அைதச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு,
ஒரு ேமய்ப்பன் தன் மந்ைதையக் காப்பதுேபால அைதக் காப்பார் என்று
ெசால்லுங்கள். 11 ெயேகாவா யாக்ேகாைப மீட்டு, அவனிலும் பலவானுைடய
ைகக்கு அவைன வலக்க வடுவக்க றார். 12 அவர்கள் வந்து, சீேயானின்
உச்சயல் ெகம்பீரித்து, ெயேகாவா அருளும் ேகாதுைம, த ராட்ைசரசம்,
எண்ெணய், ஆட்டுக்குட்டிகள், கன்றுக்குட்டிகள் என்பைவகளாகய இந்த
நன்ைமகளுக்காக ஓடிவருவார்கள்; அவர்களுைடய ஆத்துமா நீர்ப்பாய்ச்சலான
ேதாட்டம்ேபாலிருக்கும்; அவர்கள் இனித் ெதாய்ந்துேபாவதல்ைல. 13அப்ெபாழுது
கன்னிைககளும், வாலிபரும், முத ேயாருடன் ஆனந்தக்களிப்பாய் மகழுவார்கள்;
நான் அவர்கள் துக்கத்ைதச் சந்ேதாஷமாக மாற்ற , அவர்கைளத் ேதற்ற , அவர்கள்
சஞ்சலம் நீங்க அவர்கைளச் சந்ேதாஷப்படுத்துேவன். 14 ஆசாரியர்களின்
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ஆத்துமாைவக் ெகாழுைமயானைவகளால் பூரிப்பாக்குேவன்; என் மக்கள்
நான் அளிக்கும் நன்ைமயனால் தருப்தயாவார்கள் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 15 ராமாவல் புலம்பலும் கசப்பான அழுைகயுமாகய கூக்குரல்
ேகட்கப்பட்டது; ராேகல் தன் பள்ைளகளுக்காக அழுது, தன் பள்ைளகள்
இல்லாததனால் அைவகளுக்காக ஆறுதல் அைடயாதருக்க றாள் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 16 நீ அழாமல் உன் சத்தத்ைத அடக்க , நீ
கண்ணீர்வ டாமல் உன் கண்கைளக் காத்துக்ெகாள் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்; உன் ெசயல்களுக்குப் பலனுண்ெடன்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்; அவர்கள் எத ரியன் ேதசத்தலிருந்து தரும்பவருவார்கள்.
17 உன் முடிைவப்பற்ற உனக்கு நம்ப க்ைகயுண்டு; உன் பள்ைளகள் தங்கள்
ேதசத்த ற்குத் தரும்பவருவார்கள் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 18 நீர்
என்ைனத் தண்டித்தீர், நான் பணியாத மாடுேபால் அடிக்கப்பட்ேடன்; என்ைனத்
தருப்பும், அப்ெபாழுது தருப்பப்படுேவன்; நீேர என் ேதவனாகய ெயேகாவா.
19 நான் தரும்பனபன்பு மனேவதைனப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்க ேறன், நான்
என்ைன அறந்துெகாண்டதற்குப் பன்பு மார்பல்* அடித்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்,
ெவட்க தைலகுனிந்துெகாண்டும் இருக்க ேறன், என் இளவயதன் ந ந்ைதையச்
சுமந்துவருக ேறன் என்று எப்ப ராயீம் துக்க த்துப் புலம்ப க்ெகாண்டிருக்க றைத
ந ச்சயமாய்க் ேகட்ேடன். 20 எப்ப ராயீம் எனக்கு அருைமயான மகன் அல்லேவா?
அவன் எனக்குப் ப ரியமான பள்ைளயல்லேவா? அவனுக்கு வேராதமாய்ப்
ேபசனதுமுதல் அவைன நைனத்துக்ெகாண்ேட இருக்க ேறன்; ஆைகயால் என்
உள்ளம் அவனுக்காகக் ெகாத க்க றது; அவனுக்கு உருக்கமாய் இரங்குேவன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 21உனக்கு ஞாபகக்குற கைள ைவ; உனக்குத்
தூண்கைள நாட்டு; நீ நடந்த வழியாக ய பாைதயன்ேமல் உன் மனைத ைவ;
இஸ்ரேவலாகய மகேள, தரும்பு; இந்த உன்னுைடய பட்டணங்களுக்ேக
தரும்பு. 22 முைறெகட்டுப்ேபான மகேள, எதுவைர வலக த் த ரிவாய்?
ெயேகாவா பூமியல் ஒரு புதுைமைய உண்டாக்குவார், ெபண்ணானவள்
ஆைணச் சூழ்ந்துெகாள்ளுவாள். 23 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: நான் அவர்கள் சைறயருப்ைபத்
தருப்பும்ேபாது, அவர்கள்: நீதயன் இருப்ப டேம, பரிசுத்த பர்வதேம,
ெயேகாவா உன்ைன ஆசீர்வத க்கக்கடவெரன்கற வார்த்ைதைய யூதாவன்
ேதசத்தலும் அதன் பட்டணங்களிலும் ெசால்லுவார்கள். 24 அதல் யூதாவும்,
அதனுைடய எல்லாப் பட்டணங்களின் மனிதரும் வவசாய களும், மந்ைதகைள
ேமய்க்க றவர்களும் ஒன்றாகக் குடியருப்பார்கள். 25 நான் கைளப்புற்ற
ஆத்துமாைவச் சம்பூரணமைடயச்ெசய்து, ேசார்ந்துேபான எல்லாஆத்துமாைவயும்
ந ரப்புேவன். 26 இதற்காக நான் வழித்துப்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்; என்
ந த்தைர எனக்கு இன்பமாயருந்தது. 27இேதா, நாட்கள் வருெமன்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார், அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் மக்கைளயும், யூதா மக்கைளயும்,
மனிதவ த்தனாலும் மிருகவத்தனாலும் வைதப்ேபன். 28 அப்ெபாழுது நான்
படுங்கவும், இடிக்கவும், ந ர்மூலமாக்கவும், அழிக்கவும், தீங்குெசய்யவும்
அவர்கள் ேபரில் எப்படி எச்சரிக்ைகயாயருந்ேதேனா, அப்படிேய கட்டவும்,
நாட்டவும் அவர்கள்ேபரில் எச்சரிக்ைகயாயருப்ேபன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 29 ப தாக்கள் த ராட்ைசக்காய்கைளச் சாப்ப ட்டார்கள்,
பள்ைளகளின் பற்கள் கூசயது என்று அந்நாட்களில் ெசால்லமாட்டார்கள்.
30 அவனவன் தன்தன் அக்க ரமத்தனாேல இறப்பான்; எந்த மனிதன்
த ராட்ைசக்காய்கைள சாப்ப ட்டாேனா அவனுைடய பற்கேள கூச ப்ேபாகும்.
31 இேதா, நாட்கள் வருெமன்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார், அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவல் மக்களுடனும் யூதா மக்களுடனும் புது உடன்படிக்ைகெசய்ேவன்.
32 நான் அவர்கள் முற்ப தாக்கைள எக ப்து ேதசத்தலிருந்து அைழத்துவர
ைகப்ப டித்த நாளில் அவர்களுடன் ெசய்த உடன்படிக்ைகையப்ேபால அல்ல;
ஏெனனில் நான் அவர்களுக்கு நாயகராயருந்தும், அந்த என் உடன்படிக்ைகைய
அவர்கள் மீற அவமாக்க ப்ேபாட்டார்கேள என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
33 அந்நாட்களுக்குப்ப றகு, நான் இஸ்ரேவல் மக்களுடன் ெசய்யப்ேபாக ற
உடன்படிக்ைகயாவது; நான் என் நயாயப்ப ரமாணத்ைத அவர்கள் உள்ளத்தல்
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ைவத்து, அைதஅவர்கள்இருதயத்தல் எழுத , நான்அவர்கள் ேதவனாயருப்ேபன்,
அவர்கள் என் மக்களாயருப்பார்கள் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 34 இனி
ஒருவன் தன் அருகல் உள்ளவைனயும், ஒருவன் தன் சேகாதரைனயும்
ேநாக்க : ெயேகாவாைவ அறந்துெகாள் என்று ேபாத ப்பதல்ைல; அவர்களில்
ச றயவன்முதல் ெபரியவன்வைர, எல்ேலாரும் என்ைன அறந்துெகாள்வார்கள்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; நான் அவர்கள் அக்க ரமத்ைத மன்னித்து,
அவர்கள் பாவங்கைள இனி நைனயாதருப்ேபன். 35 சூரியைனப் பகல்
ெவளிச்சத்துக்காகவும் சந்த ரன், நட்சத்த ரங்கைள இரவு ெவளிச்சத்துக்காகவும்
கட்டைளய ட்டவரும், அைலகள் ெகாந்தளிக்கும் வதத்தல் சமுத்த ரத்ைதக்
குலுக்குகறவரும், ேசைனகளின் ெயேகாவா என்னும் ெபயருைடய ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: 36 இந்த அைமப்புகள் எனக்கு முன்பாக
இல்லாமல் ஒழிந்துேபானால், அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் சந்ததயும் எனக்கு
முன்பாக என்ைறக்கும் ஒரு ேதசமாய ராமல் அகன்றுேபாகும் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 37 ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: ேமேல
இருக்க ற வானங்கள் அளக்கப்படவும், கீேழ இருக்க ற பூமியன் அஸ்தபாரங்கள்
ஆராயமுடியுமானால், நான் இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் அைனவைரயும் அவர்கள்
ெசய்த எல்லாவற்ற க்காகவும் ெவறுத்துவடுேவன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 38 இேதா, நாட்கள் வருெமன்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்;
அப்ெபாழுது இந்த நகரம், அனாெனேயலின் ேகாபுரமுதல் கைடசவாசல்வைர
கர்த்தருக்ெகன்று கட்டப்படும். 39 ப றகு அளவுநூல் அதற்கு எத ராய்க்
காேரப் என்னும் ேமட்டின்ேமல் ெசன்று ேகாவாத் புறமாக சுற்ற ப்ேபாகும்.
40பணங்கைளப்புைதக்க றதும், சாம்பைலக்ெகாட்டுக றதுமானபள்ளத்தாக்குகள்
அைனத்தும், கீதேரான் வாய்க்காலுக்கு இப்பக்கம் க ழக்ேக இருக்க ற
குதைரவாசலின் கைடசவைர இருக்க ற எல்லா நலங்களும் ெயேகாவாவுக்குப்
பரிசுத்தமாயருக்கும்; ப றகு அது என்ெறன்ைறக்கும் படுங்கப்படுவதுமில்ைல
இடிக்கப்படுவதுமில்ைலஎன்கறார்.

அத்த யாயம் 32
எேரமியாஒருநலத்ைதவாங்குதல்

1ேநபுகாத்ேநச்சாரின்அரசாட்ச யன்பதெனட்டாம்வருடத்தல் சரியாகயூதாவன்
ராஜாவாகய ச ேதக்கயா அரசாண்ட பத்தாம் வருடத்தல், ெயேகாவாவால்
எேரமியாவுக்கு உண்டான வார்த்ைத: 2 அப்ெபாழுது பாப ேலான் ராஜாவன்
ேசைன எருசேலைம முற்றுைக ேபாட்டிருந்தது; எேரமியா தீர்க்கதரிச ேயா,
யூதா ராஜாவன் அரண்மைனயலுள்ள காவல் நைலயத்தன் முற்றத்தல்
அைடக்கப்பட்டிருந்தான். 3 ஏெனன்றால், இேதா, இந்த நகரத்ைதப் பாப ேலான்
ராஜாவன் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுக்க ேறன்; அவன் இைதப் ப டிப்பான் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறாெரன்றும், 4 யூதாவன் ராஜாவாகய ச ேதக்கயா
கல்ேதயருைடய ைகக்குத் தப்ப ப்ேபாகாமல் பாப ேலான் ராஜாவன் ைகயல்
ந ச்சயமாகஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவான்;அவன்வாய்இவன்வாயுடன்ேபசும்,அவன்
கண்கள்இவன்கண்கைளக்காணும். 5அவன்ச ேதக்கயாைவப் பாப ேலானுக்குக்
ெகாண்டுேபாவான்; நான் அவைனச் சந்த க்கும்வைர அங்ேக அவன் இருப்பான்;
நீங்கள் கல்ேதயருடன் ேபார்ெசய்தாலும் உங்களுக்கு வாய்ப்பதல்ைல என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறாெரன்றும், நீ தீர்க்கதரிசனஞ்ெசால்லேவண்டியது
என்ன என்று ெசால்லி, யூதாவன் ராஜாவாகய ச ேதக்கயா அங்ேக அவைன
அைடத்து ைவத்தான். 6 அதற்கு எேரமியா ெசான்னது: ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்: 7 இேதா, உன் ெபரிய தகப்பனாகய
சல்லூமின் மகன் அனாெமேயல் உன்னிடத்தல் வந்து: ஆனேதாத்தலிருக்கற
என் நலத்ைத நீ வாங்க க்ெகாள்; அைதக் ெகாள்ளுகறதற்கு உனக்ேக
மீட்கும் அத காரம் உனக்கு உண்டு என்று ெசால்வான் என்று ெசான்னார்.
8 அப்படிேய என் ெபரிய தகப்பன் மகனாகய அனாெமேயல், ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதயன்படி காவல் நைலயத்தன் முற்றத்தல் என்னிடத்த ற்கு வந்து:
ெபன்யமீன் நாட்டு ஆனேதாத்தூரிலுள்ள என் நலத்ைத நீர் வாங்க க்ெகாள்ளும்;
ெசாத்துரிைம உமக்குண்டு, அைத மீட்கும் அத காரம் உமக்குரியது; அைத
வாங்க க்ெகாள்ளும் என்றான்; அப்ெபாழுது அது ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
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என்று அறந்துெகாண்ேடன். 9 ஆைகயால் என் ெபரிய தகப்பன் மகனாகய
அனாெமேயலின் ைகயல், நான் ஆனேதாத்தலிருக்கற அவனுைடய
நலத்ைதக்ெகாண்டு,அதன்வைலக்க ரயமாகயபத ேனழுேசக்கல்ெவள்ளிைய*
அவனுக்கு நறுத்துக்ெகாடுத்ேதன். 10 நான் பத்த ரத்தல் ைகெயழுத்ைதயும்,
முத்தைரையயும் ேபாட்டு, சாட்ச கைள ைவத்து, ெவள்ளிையத் தராச ல்
நறுத்துக்ெகாடுத்தபன்பு, 11 நான் சட்டத்த ற்கும் வழக்கத்த ற்கும் ஏற்றபடி
முத்தைரேபாடப்பட்ட க ரயப்பத்த ரத்ைதயும் த றந்தருக்க ற ப ரதையயும்
எடுத்து, 12 என் ெபரிய தகப்பன் மகனாகய அனாெமேயலுைடய கண்களுக்கு
முன்பாகவும், க ரயப்பத்த ரத்தல் ைகெயழுத்துப்ேபாட்ட சாட்ச களுைடய
கண்களுக்கு முன்பாகவும், காவல் நைலயத்தன் முற்றத்தல் உட்கார்ந்தருந்த
எல்லா யூதருைடய கண்களுக்கு முன்பாகவும், அைத மாெசயாவன் மகனாகய
ேநரியாவன் மகனான பாருக்கனிடத்தல் ெகாடுத்து, 13 அவர்களுைடய
கண்களுக்கு முன்பாகப் பாருக்ைக ேநாக்க : 14 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ேசைனகளின்ெயேகாவாெசால்லுகறதுஎன்னெவன்றால்,நீமுத்தைரேபாடப்பட்ட
க ரயப்பத்த ரமும், த றந்தருக்க ற ப ரத பத்த ரமுமாகய இந்தச் சாசனங்கைள
வாங்க , அைவகள் அேநக நாட்கள் இருக்கும் வதத்தல் அைவகைள ஒரு
மண்பாண்டத்தல்ைவ. 15ஏெனனில்இனிஇந்த ேதசத்தல்வீடுகளும்நலங்களும்
த ராட்ைசத்ேதாட்டங்களும் வாங்கப்படுெமன்று, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்ேறன். 16 நான் க ரயப்பத்த ரத்ைத
ேநரியாவன் மகனாகய பாருக்கனிடத்தல் ெகாடுத்தபன்பு, நான் ெயேகாவாைவ
ேநாக்க ெசய்த வண்ணப்பமாவது: 17 ஆ, கர்த்தராக ய ஆண்டவேர, இேதா,
ேதவரீர் உம்முைடய மகா பலத்தனாலும், நீட்டப்பட்ட உம்முைடய கரத்தனாலும்,
வானத்ைதயும் பூமிையயும் உண்டாக்கனீர்; உம்மால் ெசய்யமுடியாத அத சயமான
காரியம் ஒன்றுமில்ைல. 18ஆயரம் தைலமுைறகளுக்கும் கருைப ெசய்க றவரும்,
ப தாக்களுைடய அக்க ரமத்ைத அவர்களுைடய பன்சந்ததயாரின் பள்ைளகளின்
மடியல் சரிக்கட்டுக றவருமாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா என்னும் ெபயருள்ள
மகத்துவமும் வல்லைமயுமுள்ள ேதவேன, 19 ேயாசைனயல் ெபரியவரும்,
ெசயலில் வல்லவருமாயருக்க றீர்; அவனவனுக்கு அவனவனுைடய வழிக்கு
ஏற்றவதமாகவும், அவனவனுைடய ெசயல்களின் பலனுக்கு ஏற்றவதமாகவும்
அளிக்கும்படி, உம்முைடய கண்கள் மனுபுத்த ரருைடய எல்லா வழிகளின்ேமலும்
ேநாக்கமாயருக்கன்றன. 20 இஸ்ரேவலிலும் மற்ற மனிதருக்குள்ளும்
இந்நாள்வைரக்கும் காணப்படுகற அைடயாளங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும்
ேதவரீர் எக ப்துேதசத்தல் ெசய்து, இந்நாளில் ந ற்கும் புகழ்ச்சைய உமக்கு
உண்டாக்க , 21 இஸ்ரேவலாகய உமது மக்கைள அைடயாளங்களினாலும்,
அற்புதங்களினாலும், பலத்த ைகயனாலும் ஓங்கய கரத்தனாலும், மகா
பயங்கரத்தனாலும் எக ப்து ேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்து, 22 அவர்களுைடய
முற்ப தாக்களுக்கு நீர் ெகாடுப்ேபன் என்று வாக்குக்ெகாடுத்த பாலும் ேதனும்
ஓடிய ேதசமாயருக்க ற இந்த ேதசத்ைத அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தீர். 23 அவர்கள்
அதற்குள் நுைழந்து, அைதச் ெசாந்தமாக்க க் ெகாண்டார்கள்; ஆனாலும் அவர்கள்
உமது சத்தத்ைதக் ேகட்காமலும், உமது நயாயப்ப ரமாணத்தல் நடவாமலும்,
ெசய்யும்படிநீர்அவர்களுக்குக்கற்ப த்தெதான்ைறயும்ெசய்யாமலும்ேபானார்கள்;
ஆதலால் இந்தத் தீங்ைகெயல்லாம் அவர்களுக்கு ேநரிடச்ெசய்தீர். 24 இேதா,
ெகாத்தளங்கள் ேபாடப்பட்டிருக்க றது; நகரத்ைதப் ப டிக்க வருகறார்கள்;
பட்டயத்தனிமித்தமும், பஞ்சத்தனிமித்தமும், ெகாள்ைள ேநாயனிமித்தமும்
இந்த நகரம் அதற்கு வ ேராதமாய் ேபார்ெசய்க ற கல்ேதயரின் ைகயல்
ெகாடுக்கப்படுக றது; நீர் ெசான்னபடி சம்பவக்க றது; இேதா, நீர் அைதப்
பார்க்க றீர். 25 கர்த்தராக ய ஆண்டவேர, நகரம் கல்ேதயரின் ைகயல்
ெகாடுக்கப்படுக றதாயருந்தும், ேதவரீர் என்ைன ேநாக்க : நீ உனக்கு ஒரு
நலத்ைத வைலக்க ரயமாகக்ெகாண்டு, அதற்குச் சாட்ச கைள ைவெயன்று
ெசான்னீேரஎன்ேறன். 26அப்ெபாழுதுெயேகாவாவுைடயவார்த்ைதஎேரமியாவுக்கு
உண்டாக , அவர்: 27 இேதா, நான் மாம்சமான யாவருக்கும் ேதவனாகய
ெயேகாவா; என்னால் ெசய்யக்கூடாத அத சயமான காரியம் ஒன்றுண்ேடா?
28ஆதலால், இேதா, நான் இந்த நகரத்ைதக் கல்ேதயரின் ைகயலும், பாப ேலான்
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ராஜாவாகயேநபுகாத்ேநச்சாரின்ைகயலும்ஒப்புக்ெகாடுக்க ேறன்,அவன்இைதப்
ப டிப்பான் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 29 இந்த நகரத்த ற்கு வ ேராதமாக
ேபார்ெசய்க ற கல்ேதயர் உள்ேள நுைழந்து, இந்த நகரத்ைதத் தீக்ெகாளுத்த ,
இைதச் சுட்ெடரிப்பார்கள்; எனக்குக் ேகாபமுண்டாக்கும்படி எந்த வீடுகளின்ேமல்
பாகாலுக்குத் தூபங்காட்டி, அந்நய ெதய்வங்களுக்குப் பானபலிகைள
ஊற்றனார்கேளா, அந்த வீடுகைளயும் சுட்ெடரிப்பார்கள். 30இஸ்ரேவல் மக்களும்
யூதா மக்களும் தங்கள் சறுவயதுமுதல் என் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதேய
ெசய்துவந்தார்கள்; இஸ்ரேவல் மக்கள் தங்கள் ைககளின் ெசய்ைகயனால்
எனக்குக்ேகாபத்ைதேயஉண்டாக்க வந்தார்கள்என்றுெயேகாவாெசால்லுகறார்.
31 அவர்கள் இந்த நகரத்ைதக் கட்டின நாள்முதற்ெகாண்டு, இந்நாள்வைரக்கும்
அது எனக்குக் ேகாபமுண்டாகவும், எனக்கு உக்க ரமுண்டாக்கவும், நான் அைத
என் முகத்ைத வ ட்டு அகற்றுகறதற்கு ஏதுவாகவும் இருந்தது. 32 எனக்குக்
ேகாபமுண்டாகும்படிக்கு இஸ்ரேவல் மக்களும், யூதா மக்களும், அவர்கள்
ராஜாக்களும், அவர்கள் ப ரபுக்களும், அவர்கள் ஆசாரியர்களும், அவர்கள்
தீர்க்கதரிச களும், யூதாவன் மனிதரும், எருசேலமின் குடிகளும் ெசய்த
எல்லாப் ெபால்லாப்பனிமித்தமும் இப்படி நடக்கும். 33 முகத்ைதயல்ல, முதுைக
எனக்குக் காட்டினார்கள்; நான் ஏற்கனேவ அவர்களுக்கு உபேதச த்தும் அவர்கள்
புத்தைய ஏற்றுக்ெகாள்ளாமற்ேபானார்கள். 34 அவர்கள் என் ெபயர் சூட்டப்பட்ட
ஆலயத்ைதத்தீட்டுப்படுத்துவதற்கு,தங்கள்அருவருப்புகைளஅதல்ைவத்தார்கள்.
35 அவர்கள் ேமாேளகுக்ெகன்று தங்கள் மகன்கைளயும் தங்கள் மகள்கைளயும்
தீக்கடக்கச் ெசய்யும்படி இன்ேனாமுைடய மகனின் பள்ளத்தாக்கலிருக்கற
பாகாலின் ேமைடகைளக் கட்டினார்கள்; யூதாைவப் பாவம் ெசய்யைவப்பதற்கு
அவர்கள் இந்த அருவருப்பான காரியத்ைதச் ெசய்யேவண்டுெமன்று நான்
அவர்களுக்குக் கற்ப த்ததுமில்ைல, அது என் மனதல் ேதான்றனதுமில்ைல.
36 இப்படியருக்கும்ேபாது பட்டயத்தாலும், பஞ்சத்தாலும், ெகாள்ைளேநாயாலும்,
பாப ேலான் ராஜாவன் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டுப்ேபாகும் என்று
நீங்கள் ெசால்லுகற இந்த நகரத்ைதக்குற த்து இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: 37 இேதா, என் சனத்தலும்,
என் ேகாபத்தலும், என் மகா உக்க ரத்தலும், நான் அவர்கைளத் துரத்தன
எல்லா ேதசங்களிலுமிருந்து அவர்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு, அவர்கைள
இந்த இடத்த ற்குத் தரும்பவரவும் இதல் சுகமாய்த் தங்கயருக்கவும்
ெசய்ேவன். 38 அவர்கள் என் மக்களாயருப்பார்கள், நான் அவர்கள்
ேதவனாயருப்ேபன். 39 அவர்கள் தங்களுக்கும், தங்கள் பன்சந்ததயாருக்கும்,
தங்கள் பள்ைளகளுக்கும் நன்ைமயுண்டாக எல்லா நாட்களிலும் எனக்குப்
பயப்படுவதற்கு, நான் அவர்களுக்கு ஒேர இருதயத்ைதயும் ஒேர வழிையயும்
கட்டைளய ட்டு, 40 அவர்களுக்கு நன்ைம ெசய்யும்படி, நான் அவர்கைள
வ ட்டுப் பன்வாங்குவதல்ைல என்கற நைலயான உடன்படிக்ைகைய
அவர்களுடன் ெசய்து, அவர்கள் என்ைனவட்டுஅகன்றுேபாகாமலிருக்க, எனக்குப்
பயப்படும் பயத்ைத அவர்கள் இருதயத்தல் ைவத்து, 41 அவர்களுக்கு நன்ைம
ெசய்யும்படி அவர்கள்ேமல் சந்ேதாஷமாயருந்து, என் முழு இருதயத்ேதாடும்
என் முழு ஆத்துமாேவாடும் அவர்கைள இந்த ேதசத்தல் ந ச்சயமாய்
நாட்டுேவன். 42 நான் இந்த மக்கள்ேமல் இந்தப் ெபரிய தீங்ைகெயல்லாம்
வரச்ெசய்ததுேபால, அவர்கைளக்குறத்துச் ெசான்ன எல்லா நன்ைமையயும்
அவர்கள்ேமல் வரச்ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 43 மனிதனும்
மிருகமும் இல்லாதபடி அழிந்துேபானது என்றும், கல்ேதயரின் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டது என்றும், நீங்கள் ெசால்லுகற இந்த ேதசத்தல் நலங்கள்
வாங்கப்படும். 44 ெபன்யமீன் ேதசத்தலும், எருசேலமின் சுற்றுப்புறங்களிலும்,
யூதாவன் பட்டணங்களிலும், மைலப்பாங்கான பட்டணங்களிலும்,
பள்ளத்தாக்கான பட்டணங்களிலும், ெதன்தைசப் பட்டணங்களிலும், நலங்கள்
வைலக்க ரயமாக வாங்கப்படுக ற பத்த ரங்களில் ைகெயழுத்துப் ேபாடுக றதும்
முத்தைரயடுகறதும் அதற்குச் சாட்ச ைவக்க றதும் உண்டாயருக்கும்; அவர்கள்
சைறயருப்ைபத்தருப்புேவன்என்றுெயேகாவாெசால்லுகறார் என்றார்.
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மீட்கப்படுவதற்கானவாக்குத்தத்தம்
1எேரமியாஇன்னும்காவல்நைலயத்தன்முற்றத்தல்அைடக்கப்பட்டிருக்கும்ேபாது,

ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத இரண்டாம்முைற அவனுக்கு உண்டாக , அவர்:
2 இைதச் ெசய்க ற கர்த்தருமாய், இைத உறுத ப்படுத்த இைத உண்டாக்குகற
கர்த்தருமாயருக்க ற ேயேகாவா என்னும் ெபயருள்ளவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: 3 என்ைன ேநாக்க க் கூப்படு, அப்ெபாழுது நான் உனக்கு
பதல் ெகாடுத்து, நீ அறயாததும் உனக்கு புரியாததுமான ெபரிய காரியங்கைள
உனக்கு அறவப்ேபன். 4 ேகாட்ைட மதல்களினாலும் பட்டயத்தாலும்
இடிக்கப்பட்டைவகளாகய இந்த நகரத்தன் வீடுகைளயும், யூதா ராஜாக்களின்
வீடுகைளயும் குறத்து: 5 இந்த நகரத்தன் எல்லாப் ெபால்லாப்பன் காரணமாக
நான் என் முகத்ைத மைறத்ததனால் என் ேகாபத்தலும் கடுங்ேகாபத்தலும்
ெவட்டப்பட்ட மனிதச் சடலங்களினால் அைவகைள நான் நைறப்பதற்காகேவ,
அவர்கள் கல்ேதயருடன் ேபார் ெசய்யப்ேபாக றார்கள். 6 இேதா, நான்
அவர்களுக்குச் சவுக்கயமும் ஆேராக்கயமும் வரச்ெசய்து, அவர்கைளக்
குணமாக்க , அவர்களுக்குப் பரிபூரண சமாதானத்ைதயும் சத்தயத்ைதயும்
ெவளிப்படுத்துேவன். 7 நான் யூதாவன் சைறயருப்ைபயும், இஸ்ரேவலின்
சைறயருப்ைபயும் தருப்ப , முன்னிருந்ததுேபால அவர்கைளக் கட்டுவத்து,
8 அவர்கள் எனக்கு வ ேராதமாகக் குற்றம் ெசய்த அவர்களுைடய எல்லா
அக்க ரமங்களுக்கும் அவர்கைள வலக்க ச் சுத்தப்படுத்த , அவர்கள் எனக்கு
வ ேராதமாகக் குற்றம் ெசய்து, எனக்கு வ ேராதமாகத் துேராகம் ெசய்த
அவர்களுைடய எல்லா அக்க ரமங்கைளயும் மன்னிப்ேபன். 9 நான் அவர்களுக்குச்
ெசய்யும் நன்ைமகைளெயல்லாம் ேகட்கப்ேபாக ற பூமியன் எல்லா ேதசங்களுக்கு
முன்பாக அது எனக்கு மக ழ்ச்ச யுள்ள புகழ்ச்ச யாகவும் மகைமயாகவும்
இருக்கும்; நான் அவர்களுக்கு அருளும் எல்லா நன்ைமக்காகவும், எல்லாச்
சமாதானத்த ற்காகவும் இவர்கள் பயந்து நடுங்குவார்கள் என்று இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகயெயேகாவாெசால்லுகறார். 10மனிதனில்லாமலும்மிருகமில்லாமலும்
ெவட்டெவளியாய்க் க டக்க றெதன்று, நீங்கள் ெசால்லுகற இவ்வ டத்தலும்,
யூதாவன் பட்டணங்களிலும் மனிதனாவது மிருகமாவது இல்லாமல்
அழிக்கப்பட்ட எருசேலமின் வீத களிலும், 11 இன்னும் ெகாண்டாட்டத்தன்
சத்தமும், மக ழ்ச்ச யன் சத்தமும், மணமகனின் சத்தமும், மணமகளின் சத்தமும்:
ேசைனகளின் ெயேகாவாைவ துதயுங்கள், ெயேகாவா நல்லவர், அவர் கருைப
என்றுமுள்ளெதன்று ெசால்லுகறவர்களின் சத்தமும், ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்கு நன்ற பலிகைளக் ெகாண்டுவருகறவர்களின் சத்தமும்
ேகட்கப்படும் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; அவர்கள் முன்னிருந்தது ேபால
இருப்பதற்கு ேதசத்தன் சைறயருப்ைபத் தருப்புேவன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 12 மனிதனும் மிருகமும் இல்லாமல் ெவட்டெவளியாக க டக்க ற
இவ்வ டத்தலும்,இைதசுற்றயுள்ளபட்டணங்களிலும்,ஆட்டுமந்ைதையேமய்த்துத்
தருப்புக ற இடங்கள் உண்டாயருக்கும் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 13 மைலத்ேதசமான பட்டணங்களிலும், பள்ளத்தாக்குகளான
பட்டணங்களிலும், ெதன்தைசப் பட்டணங்களிலும் ெபன்யமீன் நாட்டிலும்,
எருசேலமின் சுற்றுப்புறங்களிலும், யூதாவன் பட்டணங்களிலும், ஆட்டுமந்ைதகள்
தங்கைள எண்ணுகறவனுைடய ைகக்குள்ளாக நடந்துவரும் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 14 இேதா, நாட்கள் வருெமன்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்,
அப்ெபாழுது நான் இஸ்ரேவலின் மக்களுக்கும், யூதாவன் மக்களுக்கும் ெசான்ன
நல்வார்த்ைதைய நைறேவற்றுேவன். 15 அந்நாட்களிலும், அக்காலத்தலும்
தாவீத ற்கு நீதயன் கைளைய முைளக்கச்ெசய்ேவன்; அவர் பூமியல்
நயாயத்ைதயும் நீதையயும் நடப்ப ப்பார். 16அந்நாட்களில் யூதா காப்பாற்றப்பட்டு,
எருசேலம் சுகமாகத் தங்கும்; அவர் எங்கள் நீதயாயருக்க ற ெயேகாவா
என்பது அவருைடய ெபயர். 17 இஸ்ரேவல் வம்சத்தன் சங்காசனத்தன்ேமல்
உட்காரத் தகுதயான மனிதன் தாவீத ற்கு இல்லாமற்ேபாவதல்ைல.
18 தகனபலிய ட்டு, உணவுபலி ெசலுத்த , அனுதனமும் பலியடும் மனிதன்
எனக்கு முன்பாக ஆசாரியருக்கும் ேலவயருக்கும் இல்லாமற்ேபாவதுமில்ைல
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என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்றார். 19 பன்னும் எேரமியாவுக்குக்
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத உண்டாக , அவர்: 20 குறத்த ேநரங்களில்
பகல்ேநரமும் இரவுேநரமும் உண்டாகாமலிருக்க, நீங்கள் பகல் ேநரத்ைதக்குற த்து
நான் ெசய்த உடன்படிக்ைகையயும், இரவு ேநரத்ைதக்குற த்து நான் ெசய்த
உடன்படிக்ைகையயும் ெபாய்யாக்கனால், 21 அப்ெபாழுது என் தாசனாகய
தாவீதுடன் நான் ெசய்த உடன்படிக்ைகயும், அவன் சங்காசனத்தல் அரசாளும்
மகன் அவனுக்கு இல்லாமற்ேபாவதால் அவமாகும்; என் ஊழியக்காரராக ய
ேலவயருடனும் ஆசாரியருடனும் நான் ெசய்த உடன்படிக்ைகயும் அப்ெபாழுது
அவமாகும். 22 வானத்து நட்சத்த ரங்கள் எண்ணப்படாததும் கடற்கைர மணல்
அளக்கப்படாததுமாக இருக்க றதுேபால, நான் என் தாசனாகய தாவீதன்
சந்ததையயும் எனக்கு ஊழியம் ெசய்க ற ேலவயைரயும் ெபருகச்ெசய்ேவன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்றார். 23 பன்னும் எேரமியாவுக்குக்
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத உண்டாக , அவர்: 24 ெயேகாவா ெதரிந்துெகாண்ட
இரண்டு வம்சங்கைளயும் ெவறுத்துப்ேபாட்டாெரன்று இந்த மக்கள் ெசால்லி,
தங்களுக்கு முன்பாக என் மக்கள் இனி ஒரு ேதசமல்லெவன்று அைத
இழிவுபடுத்துகறார்கள் என்பைத நீ காண்கறதல்ைலேயா? 25 வானத்தற்கும்
பூமிக்கும் குற த்தருக்க ற நயமங்கைள நான் காக்காமல், பகல் ேநரத்ைதயும்
இரவு ேநரத்ைதயும் குறத்து நான் ெசய்த உடன்படிக்ைக அழிந்துேபாக றது
என்றால், 26 அப்ெபாழுது நான் யாக்ேகாபன் சந்ததையயும், என் தாசனாகய
தாவீதன் சந்ததையயும் தள்ளி, நான் ஆப ரகாம், ஈசாக்கு, யாக்ேகாபு
என்பவர்களின் சந்ததைய ஆளத்தகுதயானவர்கைள அதலிருந்து எடுக்காமல்
ெவறுத்துவடுேவன்; அவர்களுைடய சைறயருப்ைப நான் தருப்ப , அவர்களுக்கு
இரங்குேவன்என்றுெயேகாவாெசால்லுகறார் என்றார்.

அத்த யாயம் 34
ச ேதக்கயாவற்குஎச்சரிப்பு

1 பாப ேலான் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சாரும் அவனுைடய சர்வேசைனயும்,
அவன் ஆளுைகக்குட்பட்ட பூமியன் எல்லா ராஜ்ஜியங்களும், எல்லா மக்களும்
எருசேலமுக்கும் அைதச் ேசர்ந்த எல்லா பட்டணங்களுக்கும் வ ேராதமாகப்
ேபார் ெசய்யும்ேபாது எேரமியாவுக்குக் ெயேகாவாவால் உண்டான வார்த்ைத:
2 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: நீ
ேபாய், யூதாவன் ராஜாவாகய ச ேதக்கயாவனிடத்தல் ேபச , அவனுக்குச்
ெசால்லேவண்டியது: இேதா, நான் இந்த நகரத்ைதப் பாப ேலான் ராஜாவன்
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுக்க ேறன்; அவன் இைத ெநருப்பனால் சுட்ெடரிப்பான்.
3 நீ அவன் ைகக்குத் தப்ப ப்ேபாகாமல், ந ச்சயமாய்ப் ப டிபட்டு, அவன் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவாய்; உன் கண்கள் பாப ேலான் ராஜாவன் கண்கைளக்
காணும்; அவன் வாய் உன் வாயுடன் ேபசும்; நீ பாப ேலானுக்குப் ேபாவாய்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 4 ஆனாலும் யூதாவன் ராஜாவாகய
ச ேதக்கயாேவ, ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக் ேகள்; உன்ைனக் குறத்துக்
ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: நீ பட்டயத்தால் இறப்பதல்ைல.
5 சமாதானத்துடன் இறப்பாய்; உனக்கு முன்னிருந்த ராஜாக்களாகய உன்
முற்ப தாக்களுக்காக கந்தவர்க்கங்கைளக் ெகாளுத்தனதுேபால உனக்காகவும்
ெகாளுத்த , ஐேயா, ஆண்டவேன என்று ெசால்லி, உனக்காகப் புலம்புவார்கள்;
இது நான் ெசான்ன வார்த்ைதெயன்று ெயேகாவா ெசான்னார் என்று ெசால்
என்றார். 6 இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம் தீர்க்கதரிச யாக ய எேரமியா
எருசேலமிேல யூதாவன் ராஜாவாகய ச ேதக்கயாவனிடத்தல் ெசான்னான்.
7அப்ெபாழுது பாப ேலான் ராஜாவன் ேசைனகள் எருசேலமுக்கு வ ேராதமாகவும்,
யூதாவன் எல்லாப் பட்டணங்களிலும் மீதயான பட்டணங்களாகய லாகீசுக்கும்,
அெசக்காவுக்கும் வ ேராதமாகவும் ேபார் ெசய்துெகாண்டிருந்தது; யூதாவன்
பாதுகாப்பானபட்டணங்களில்இைவகேளதப்பயருந்தைவகள்.

அடிைமகளுக்குவடுதைல
8 ஒருவனும் யூத மக்களாகய தன் சேகாதரைன அடிைமப்படுத்தாமல்,

அவனவன் எபெரயனாகய தன் ேவைலக்காரைனயும், எப ெரயப் ெபண்ணாகய
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தன் ேவைலக்காரிையயும் சுதந்த ரமாக அனுப்பவ டேவண்டுெமன்று
அவர்களுக்கு வடுதைலையச் ெசால்ல, 9 ராஜாவாகய ச ேதக்கயா
எருசேலமில் இருக்க ற எல்லா மக்களுடன் உடன்படிக்ைக ெசய்தபன்பு,
எேரமியாவுக்குக் கர்த்தரால் வார்த்ைத உண்டானது. 10 ஒவ்ெவாருவனும் தன்
ேவைலக்காரைனயும் தன் ேவைலக்காரிையயும் இனி அடிைமப்படுத்தாமல்,
சுதந்தரவாளியாக அனுப்பவ டேவண்டுெமன்று உடன்படிக்ைகக்கு உட்பட்ட
எல்லாப் ப ரபுக்களும் எல்லா மக்களும் ேகட்டேபாது, அதன்படி அவர்கைள
அனுப்பவ ட்டார்கள். 11ஆனாலும் அதற்குப் பன்பு அவர்கள் மனம்மாற , தாங்கள்
சுதந்த ரவாளியாக அனுப்பவ ட்ட ேவைலக்காரைரயும் ேவைலக்காரிகைளயும்
மறுபடியும் வரவைழத்து, அவர்கைள ேவைலக்காரரும் ேவைலக்காரிகளுமாக
அடிைமப்படுத்த க்ெகாண்டார்கள். 12 ஆதலால், ெயேகாவாவால் எேரமியாவுக்கு
வார்த்ைத உண்டாக , அவர்: 13 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், அவனவன் தனக்கு வற்கப்பட்ட எப ெரயனாகய
தன் சேகாதரைன கைடசயல் நீங்கள் ஏழாம் வருடத்தல் அனுப்பவ டேவண்டும்
என்றும், அவன் உனக்கு ஆறுவருடங்கள் அடிைமயாக இருந்தபன்பு, அவைன
உன்னிடத்தல் ைவக்காமல் சுதந்த ரவாளியாக அனுப்பவ டேவண்டும் என்றும்,
14 நான் உங்கள் முற்ப தாக்கைள அடிைமவீடாகய எக ப்துேதசத்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்த நாளில் அவர்களுடன் உடன்படிக்ைக ெசய்ேதன்; ஆனாலும்
உங்கள் முற்ப தாக்கள் என் ெசால்ைலக் ேகட்காமல் ேபானார்கள். 15 நீங்கேளா,
இந்நாளில் மனந்தரும்ப , அவனவன் தன் அந்நயனுக்கு வடுதைலையச்
ெசான்ன காரியத்தல் என் பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்து, என்
ெபயர் சூட்டப்பட்ட ஆலயத்தல் இதற்காக என் முகத்த ற்குமுன் உடன்படிக்ைக
ெசய்தருந்தீர்கள். 16 ஆனாலும் நீங்கள் மனம்மாற , என் ெபயைரப் பரிசுத்தக்
குைலச்சலாக்க , நீங்கள் அவனவன் வடுதைலயாகவும் சுதந்த ரவாளியாகவும்
அனுப்பவ ட்ட தன் ேவைலக்காரைனயும் தன் ேவைலக்காரிையயும்
தரும்ப அைழத்துவந்து, அவர்கைள உங்களுக்கு ேவைலக்காரரும்
ேவைலக்காரிகளுமாக அடிைமப்படுத்தனீர்கள். 17 ஆைகயால் ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், நீங்கள் அவனவன் தன் சேகாதரனுக்கும்
அவனவன் தன் அயலானுக்கும் வடுதைலையச் ெசான்னகாரியத்தல் என்
ெசால்ைலக் ேகட்காமல் ேபானீர்கேள; இேதா, நான் உங்கைளப் பட்டயத்த ற்கும்,
ெகாள்ைளேநாய்க்கும், பஞ்சத்த ற்கும் ஒப்புக்ெகாடுக்க ற வடுதைலைய
உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன்; பூமியன் ேதசங்களிெலல்லாம் அைலகறதற்கும்
உங்கைள ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 18 என்
முகத்த ற்குமுன் ெசய்த உடன்படிக்ைகயன் வார்த்ைதகைள நைறேவற்றாமல்,
என் உடன்படிக்ைகைய மீறன மனிதைர நான் துண்டங்களின் நடுவாகக்
கடந்துேபாகும்படி அவர்கைள இரண்டாகத் துண்டித்தக் கன்றுக்குட்டிையப்ேபால்
ஆக்குேவன். 19 கன்றுக்குட்டியன் துண்டங்களின் நடுேவ கடந்துேபான
யூதாவன் ப ரபுக்கைளயும், எருசேலமின் ப ரபுக்கைளயும், ப ரதானிகைளயும்,
ஆசாரியர்கைளயும், ேதசத்தன் எல்லா மக்கைளயும் அப்படிச் ெசய்து,
20 நான் அவர்கைள அவர்கள் எத ரிகளின் ைகயலும், அவர்கள் உயைர
வாங்கத்ேதடுக றவர்களின் ைகயலும் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்; அவர்களுைடய
ப ேரதம் ஆகாயத்தன் பறைவகளுக்கும் பூமியன் மிருகங்களுக்கும் இைரயாகும்.
21 யூதாவன் ராஜாவாகய ச ேதக்கயாைவயும் அவனுைடய ப ரபுக்கைளயும்
அவர்கள் எத ரிகளின் ைகயலும், அவர்கள் உயைர வாங்கத்ேதடுக றவர்களின்
ைகயலும், உங்கைளவ ட்டுப் ெபயர்ந்துேபான பாப ேலான் ராஜாவனுைடய
ேசைனகளின் ைகயலும் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன். 22 இேதா, நான் கட்டைள
ெகாடுத்து, அவர்கைள இந்த நகரத்த ற்குத் தரும்பச்ெசய்ேவன்; அவர்கள் அதற்கு
வ ேராதமாகப் ேபார் ெசய்து, அைதப்ப டித்து, அைத ெநருப்பால் சுட்ெடரிப்பார்கள்;
யூதாவன்பட்டணங்கைளயும்,ஒருவரும்அைவகளில்குடிய ராமல்பாழாய்ப்ேபாகச்
ெசய்ேவன்என்றுெயேகாவாெசால்க றார் என்றுெசால்என்றார்.

அத்த யாயம் 35
ேரகாப யர்கள்
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1 ேயாச யாவன் மகனாகய ேயாயாக்கீம் என்னும் யூதா ராஜாவன் நாட்களில்
எேரமியாவுக்குக் ெயேகாவாவால் உண்டான வார்த்ைத: 2 நீ ேரகாப யருைடய
வீட்டுக்குப்ேபாய், அவர்களுடன் ேபச , அவர்கைளக் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தன் அைறகளில் ஒன்றல் அைழத்துவந்து, அவர்களுக்குத்
த ராட்ைசரசம் குடிக்கக்ெகாடு என்றார். 3 அப்ெபாழுது நான் அபசனியாவன்
மகனாகய எேரமியாவுக்கு மகனான யசனியாைவயும், அவனுைடய
சேகாதரைரயும், அவனுைடய மகன்கள் எல்ேலாைரயும், ேரகாப யருைடய
குடும்பத்தார் அைனவைரயும் அைழத்து; 4 ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தல்
ப ரபுக்களுைடய அைறயன் அருகலும், வாசைலக்காக்க ற சல்லூமின்
மகனாகய மாெசயாவனுைடய அைறயன்ேமலுமுள்ள இத்தலியாவன் மகனும்
ேதவனுைடய மனிதனுமாகய ஆனான் என்பவனின் மகன்களுைடய அைறயல்
அவர்கைள அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து, 5 த ராட்ைசரசத்தனால் ந ரப்பப்பட்ட
குடங்கைளயும் கண்ணங்கைளயும் ேரகாப யருைடய முன்ேனார்கைளச் ேசர்ந்த
மக்களின் முன்ேன ைவத்து, அவர்கைள ேநாக்க : த ராட்ைசரசம் குடியுங்கள்
என்ேறன். 6 அதற்கு அவர்கள்: நாங்கள் த ராட்ைசரசம் குடிக்க றதல்ைல;
ஏெனன்றால், ேரகாபன் மகனும் எங்களுைடய தகப்பனுமாகய ேயானதாப்,
நீங்கள் அந்நயர்களாய்த் தங்குகற ேதசத்தல் நீடித்தருப்பதற்கு, 7 நீங்களும்
உங்கள் பள்ைளகளும் என்ெறன்ைறக்கும் த ராட்ைசரசம் குடிக்காமலும், வீட்ைடக்
கட்டாமலும், வைதைய வைதக்காமலும், த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத நாட்டாமலும்,
அைதக் ைகயாளாமலும், உங்களுைடய எல்லா நாட்களிலும் கூடாரங்களில்
குடியருப்பீர்களாகஎன்றுஎங்களுக்குக்கட்டைளய ட்டார். 8அப்படிேயஎங்களுைடய
எல்லா நாட்களிலும் நாங்களும் எங்கள் ெபண்களும் எங்கள் மகன்களும் எங்கள்
மகள்களும் த ராட்ைசரசம் குடிக்காமலும், 9 நாங்கள் குடியருக்க வீடுகைளக்
கட்டாமலும், ேரகாபன் மகனாகய எங்களுைடய தகப்பன் ேயானதாபன்
சத்தத்த ற்குக் கீழ்ப்படிந்தருக்க ேறாம்; எங்களுக்குத் த ராட்ைசத்ேதாட்டமும்
வயலும் வைதப்புமில்ைல. 10 நாங்கள் கூடாரங்களில் குடியருந்து, எங்கள்
தகப்பனாகய ேயானதாப் எங்களுக்குக் கட்டைளய ட்டபடிெயல்லாம் கீழ்ப்படிந்து
ெசய்துவந்ேதாம். 11 ஆனாலும் பாப ேலான் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார்
இந்தத் ேதசத்தல் வந்தேபாது, நாம் கல்ேதயருைடய பைடக்கும் சீரியருைடய
பைடக்கும் தப்ப க்க எருசேலமுக்குப் ேபாேவாம் வாருங்கள் என்று ெசான்ேனாம்;
அப்படிேய எருசேலமில் தங்கயருக்க ேறாம் என்றார்கள். 12 அப்ெபாழுது
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எேரமியாவுக்கு உண்டாக , அவர்: 13 இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், நீ
ேபாய், யூதாவன் மனிதைரயும் எருசேலமின் மக்கைளயும் ேநாக்க : நீங்கள்
என் வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு, புத்தைய ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறதல்ைலேயா
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 14 த ராட்ைசரசம் குடிக்காமல், ேரகாபன்
மகனாகய ேயானதாப் தன் மகன்களுக்குக் கட்டைளய ட்ட வார்த்ைதகள்
ைகக்ெகாள்ளப்பட்டுவருகறது; அவர்கள் இந்நாள்வைர அைதக் குடிக்காமல்,
தங்கள் தகப்பனுைடய கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிக றார்கள்; ஆனாலும்
நான் உங்களுக்கு ஏற்கனேவ ெசால்லிக்ெகாண்ேடயருந்தும், எனக்குக்
கீழ்ப்படியாமற்ேபானீர்கள். 15 நீங்கள் அந்நய ெதய்வங்கைள வணங்க
அவர்கைளப் பன்பற்றாமல், அவனவன் தன் ெபால்லாத வழிையவ ட்டுத்
தரும்ப , உங்கள் நடக்ைகையச் சீர்தருத்துங்கள், அப்ெபாழுது உங்களுக்கும்
உங்கள் ப தாக்களுக்கும் நான் ெகாடுத்த ேதசத்தல் குடியருப்பீர்கள்
என்று ெசால்லி, தீர்க்கதரிச களாகய என் ஊழியக்காரைரெயல்லாம்
நான் உங்களிடத்த ற்கு ஏற்கனேவ அனுப்ப க்ெகாண்டிருந்தும், நீங்கள்
ேகட்காமலும் எனக்குக் கீழ்ப்படியாமலும் ேபானீர்கள். 16 இப்ேபாதும்,
ேரகாபன் மகனாகய ேயானதாபன் மக்கள் தங்கள் தகப்பன் தங்களுக்குக்
கட்டைளய ட்ட கற்பைனையக் ைகக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, இந்த மக்கள்
எனக்குக் கீழ்ப்படியாமற் ேபானபடியனாலும், 17 இேதா, நான் அவர்களிடத்தல்
ேபச யும் அவர்கள் ேகளாமலும், நான் அவர்கைள ேநாக்க க் கூப்ப ட்டும்
அவர்கள் மறுஉத்த ரவு ெகாடுக்காமலும் ேபானதனாலும், யூதாவன்ேமலும்
எருசேலமின் குடிமக்கள் அைனவரின்ேமலும் நான் அவர்களுக்கு வேராதமாகச்
ெசான்ன எல்லாத் தீங்ைகயும் வரச்ெசய்ேவன் என்று இஸ்ரேவலின் ேதவனும்
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ேசைனகளின் ேதவனுமாகய ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்று ெசால்
என்றார். 18 பன்னும் எேரமியா ேரகாப யருைடய குடும்பத்தாைர ேநாக்க :
நீங்கள் உங்கள் தகப்பனாகய ேயானதாபன் கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிந்து,
அவனுைடய கற்பைனகைளெயல்லாம் ைகக்ெகாண்டு, அவன் உங்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிெயல்லாம் ெசய்துவந்தீர்கெளன்று, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 19ஆகேவ எல்லா நாட்களிலும் எனக்கு
முன்பாக ந ற்கத் தகுதயான மனிதன் ேரகாபன் மகனாகய ேயானதாபுக்கு
இல்லாமற்ேபாவதல்ைலெயன்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ேசைனகளின்
ெயேகாவாெசால்லுகறார் என்றான்.

அத்த யாயம் 36
ேயாயாக்கீம் எேரமியாவன்புத்தகச்சுருைளஎரித்தல்

1ேயாச யாவன்மகனாகய ேயாயாக்கீம் என்னும்யூதா ராஜாவன்அரசாட்ச யன்
நாலாம் வருடத்தல் ெயேகாவாவால் எேரமியாவுக்கு உண்டான வார்த்ைத
என்னெவன்றால்: 2நீ ஒரு புத்தகச்சுருைளஎடுத்து, ேயாச யாவன் நாட்களில் நான்
உன்னுடேன ேபசன நாள்முதற்ெகாண்டுஇந்நாள்வைர இஸ்ரேவைலக்குறத்தும்,
யூதாைவக்குறத்தும், எல்லா மக்கைளக்குறத்தும் உன்னுடன் ெசான்ன எல்லா
வார்த்ைதகைளயும் அதல் எழுது. 3 யூதாவன் மக்கள், அவரவர் தங்கள்
ெபால்லாத வழிையவ ட்டுத் தரும்புவதற்காகவும், தங்கள் அக்க ரமத்ைதயும்
தங்கள் பாவத்ைதயும் நான் மன்னிப்பதற்காகவும், தங்களுக்கு நான் ெசய்ய
நைனத்தருக்க ற தீங்குகைளக்குறத்து ஒருேவைள அவர்கள் ேகட்பார்கள்
என்றார். 4 அப்ெபாழுது எேரமியா ேநரியாவன் மகனாகய பாருக்ைக
அைழத்தான்; பாருக்கு என்பவன் ெயேகாவா எேரமியாவுடேன ெசால்லிவந்த
எல்லா வார்த்ைதகைளயும் அவன் வாய் ெசால்ல ஒரு புத்தகச்சுருளில்
எழுதனான். 5 பன்பு எேரமியா பாருக்ைக ேநாக்க : நான் அைடக்கப்பட்டவன்;
நான் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குள் நுைழயக்கூடாது. 6 நீ உள்ேள
நுைழந்து, என் வாய் ெசால்ல நீ எழுதன சுருளிலுள்ள ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதகைளக் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தல் உபவாச நாளில் மக்களுைடய
காதுகள் ேகட்க வாச ப்பதுமின்ற , தங்கள் பட்டணங்களிலிருந்துவருகற எல்லா
யூதா ேகாத்த ரத்தாரும் ேகட்குமளவுக்கு அைவகைள வாச ப்பாயாக. 7ஒருேவைள
அவர்கள்ெயேகாவாவுைடயமுகத்த ற்குமுன்பாகப் பணிந்துவண்ணப்பம்ெசய்து,
அவரவர் தங்கள் ெபால்லாத வழிைய வ ட்டுத் தரும்புவார்கள்; ெயேகாவா இந்த
மக்களுக்கு வேராதமாகச் ெசால்லியருக்க ற ேகாபமும் உக்க ரமும் ெபரியது
என்று ெசான்னான். 8 அப்படிேய ேநரியாவன் மகனாகய பாருக்கு அந்தப்
புத்தகத்தல், ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தல் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதகைள
வாச ப்பதற்கு எேரமியா தீர்க்கதரிச தனக்குக் கற்ப த்தபடிெயல்லாம் ெசய்தான்.
9 ேயாச யாவன் மகனாகய ேயாயாக்கீம் என்னும் யூதா ராஜாவன் அரசாட்ச யன்
ஐந்தாம் வருடத்து ஒன்பதாம் மாதத்தல், எருசேலமிலிருக்க ற எல்லா
மக்களுக்கும், யூதாவன் பட்டணங்களிலிருந்து எருசேலமுக்கு வருகற எல்லா
மக்களுக்கும், ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக உபவாசம் ெசய்யேவண்டுெமன்று
ெசால்லப்பட்டது. 10 அப்ெபாழுது பாருக்கு ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன்
ேமல்முற்றத்தல், ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்து வாசலின் நைடக்கு அருகலுள்ள
சாப்பானுைடய மகனாகய ெகமரியா என்னும் காரியதரிச யன் அைறயல்,
அந்தப் புத்தகத்தலுள்ள எேரமியாவன் வார்த்ைதகைள மக்கள் எல்ேலாரும்
ேகட்க வாச த்தான். 11 சாப்பானுைடய மகனாகய ெகமரியாவன் மகன் மிகாயா
அந்தப் புத்தகத்தலுள்ள ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதகைளெயல்லாம் வாச க்கக்
ேகட்டேபாது, 12 அவன் ராஜாவன் அரண்மைனக்குப்ேபாய், காரியதரிச யன்
அைறயல் நுைழந்தான்; இேதா, அங்ேக எல்லாப் ப ரபுக்களும் காரியதரிச யாக ய
எலிஷாமாவும் ெசமாயாவன் மகனாகய ெதலாயாவும், அக்ேபாரின் மகனாகய
எல்நாத்தானும், சாப்பானின் மகனாகய ெகமரியாவும், அனனியாவன் மகனாகய
ச ேதக்கயாவும், மற்ற எல்லாப் ப ரபுக்களும் உட்கார்ந்தருந்தார்கள். 13 பாருக்கு
மக்கள் ேகட்கும் அளவுக்கு புத்தகத்தலுள்ளைவகைள வாச க்கும்ேபாது, தான்
ேகட்ட எல்லா வார்த்ைதகைளயும் மிகாயா அவர்களுக்குத் ெதரிவ த்தான்.
14 அப்ெபாழுது எல்லாப் ப ரபுக்களும் கூஷயன் மகனாகய ெசேலமியாவன்
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மகனான ெநத்தானியாவனுைடய மகனாயருக்க ற ெயகுதையப் பாருக்க டத்தல்
அனுப்ப , மக்கள் ேகட்க நீ வாச த்துக்ெகாண்டிந்த சுருைள உன் ைகயல்
எடுத்துக்ெகாண்டுவா என்று ெசால்லச் ெசான்னார்கள்; ஆைகயால், ேநரியாவன்
மகனாகய பாருக்கு சுருைளத் தன்ைகயல் எடுத்துக்ெகாண்டு, அவர்களிடத்த ற்கு
வந்தான். 15அவர்கள் அவைன ேநாக்க : நீ உட்கார்ந்துெகாண்டு, நாங்கள் ேகட்க
வாச ெயன்றார்கள்; அவர்கள் ேகட்க வாச த்தான். 16 அப்ெபாழுது அவர்கள்
எல்லா வார்த்ைதகைளயும் ேகட்கும்ேபாது பயப்பட்டவர்களாக ஒருவைரெயாருவர்
பார்த்து, பாருக்ைக ேநாக்க : இந்த எல்லா வார்த்ைதகைளயும் ராஜாவுக்கு
கண்டிப்பாக அறவப்ேபாம் என்றார்கள். 17 அவன் வாய் ெசால்ல, நீ இந்த
வார்த்ைதகைளெயல்லாம் எவ்வதமாக எழுதனாய் அைத எங்களுக்குச் ெசால்
என்று பாருக்ைகக் ேகட்டார்கள். 18 அதற்குப் பாருக்கு: அவர் தமது வாயனால்
இந்த எல்லா வார்த்ைதகைளயும் உச்சரித்து, என்னுடேன ெசான்னார், நான்
ைமயனால் புத்தகத்தல் எழுத ேனன் என்றான். 19 அப்ெபாழுது ப ரபுக்கள்
பாருக்ைக ேநாக்க : நீயும் எேரமியாவும் ேபாய் ஒளித்துக்ெகாள்ளுங்கள்; நீங்கள்
இருக்கும் இடம் ஒருவருக்கும் ெதரியக்கூடாது என்று ெசால்லி, 20 சுருைள
காரியதரிச யாக ய எலிஷாமாவன் அைறயல் ைவத்து, ராஜாவனிடத்த ற்கு
அரண்மைனயல் ேபாய், ராஜாவன்காதுகளுக்குஇந்தவார்த்ைதகைளெயல்லாம்
ெசான்னார்கள். 21 அப்ெபாழுது ராஜா அந்தச் சுருைள எடுத்துக்ெகாண்டுவர
ெயகுதைய அனுப்பனான்; ெயகுத அைதக் காரியதரிச யாக ய எலிஷாமாவன்
அைறயலிருந்து எடுத்துக்ெகாண்டுவந்து, ராஜா ேகட்கவும், ராஜாவனிடத்தல்
நன்ற எல்லாப் ப ரபுக்களும் ேகட்கவும் வாச த்தான். 22 ஒன்பதாம் மாதத்தல்
ராஜா, குளிர்காலத்த ற்குத் தங்கும் வீட்டில் உட்கார்ந்தருந்தான்; அவனுக்கு
முன்பாக அடுப்பு மூட்டியருந்தது. 23 ெயகுத மூன்று நான்கு பத்த கைள
வாச த்த பன்பு, ராஜா ஒரு சூரிக்கத்தயனால் அைத அறுத்து, சுருள்
எல்லாவற்ைறயும் ெநருப்பல் ெவந்துேபாக, அடுப்பலிருந்த ெநருப்பல்
எற ந்துவ ட்டான். 24 ராஜாவாயனும், அந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம் ேகட்ட
அவனுைடய எந்த ஊழியக்காரனும் பயப்படவுமில்ைல, தங்கள் உைடகைளக்
க ழித்துக்ெகாள்ளவுமில்ைல. 25 எல்நாத்தானும், ெதலாயாவும், ெகமரியாவுேமா:
அந்தச் சுருைளச் சுட்ெடரிக்கேவண்டாம் என்று ராஜாவனிடத்தல் வண்ணப்பம்
ெசய்தார்கள்;ஆனாலும்,அவன்அவர்களுைடயெசால்ைலக்ேகட்காமல், 26பாருக்கு
என்னும் காரியதரிசையயும் எேரமியா தீர்க்கதரிசையயும் ப டிப்பதற்கு, ராஜா
அம்ெமேலகன் மகனாகய ெயரெமேயலுக்கும்*, அஸ்ரிேயலின் மகனாகய
ெசராயாவுக்கும், அப்ெதேயலின் மகனாகய ெசேலமியாவுக்கும் கட்டைள
ெகாடுத்தான்; ஆனாலும் ெயேகாவா அவர்கைள மைறத்தார். 27 ராஜா அந்தச்
சுருைளயும், அதல் எேரமியாவன் வாய் ெசால்ல பாருக்கு எழுதயருந்த
வார்த்ைதகைளயும் சுட்ெடரித்தபன்பு, எேரமியாவுக்குக் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத உண்டாக , அவர்: 28 நீ தரும்ப ேவெறாரு சுருைள எடுத்து,
யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாயாக்கீம் சுட்ெடரித்த முதலாம் சுருளிலிருந்த
வார்த்ைதகைளெயல்லாம் அதல் எழுது என்றார். 29 ேமலும் நீ யூதாவன்
ராஜாவாகய ேயாயாக்கீைம ேநாக்க : பாப ேலான் ராஜா கண்டிப்பாக வருவான்
என்பைதயும், அவன் இந்த ேதசத்ைத அழித்து இதலிருந்து மனிதைரயும்
மிருகங்கைளயும் அழிப்பான் என்பைதயும், நீ அதல் எழுதயருக்க றெதன்று
ெசால்லி, அந்தச் சுருைள நீ சுட்ெடரித்தாேய என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
30 ஆைகயால் யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாயாக்கீைமக் குற த்து: தாவீதன்
சங்காசனத்தன்ேமல் உட்காருவதற்கு வம்சத்தல் ஒருவனும் இருக்கமாட்டான்;
அவனுைடய சடலங்கேளாெவன்றால், பகலின் ெவப்பத்த ற்கும் இரவன்
குளிருக்கும் எறயப்பட்டுக்க டக்கும். 31 நான் அவனிடத்தலும், அவன்
சந்ததயனிடத்தலும், அவன் ப ரபுக்களினிடத்தலும் அவர்கள் அக்க ரமத்ைத
வ சாரித்து, அவன்ேமலும் எருசேலமின் குடிமக்கள்ேமலும், யூதா மனிதர்ேமலும்,
நான் அவர்களுக்குச் ெசான்னதும், அவர்கள் ேகளாமற்ேபானதுமான
தீங்குகைளெயல்லாம் வரச்ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்று
ெசால் என்றார். 32 அப்ெபாழுது எேரமியா ேவெறாரு சுருைள எடுத்து, அைத
ேநரியாவன் மகனாகய பாருக்கு என்னும் காரியதரிச யனிடத்தல் ெகாடுத்தான்;
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அவன் யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாயாக்கீம் ெநருப்பால் சுட்ெடரித்த புத்தகத்தன்
வார்த்ைதகைளெயல்லாம், அதல் எேரமியாவன் வாய் ெசால்ல எழுதனான்;
இன்னும் அைவகைளப்ேபால அேநகம் வார்த்ைதகளும் அைவகளுடன்
ேசர்க்கப்பட்டது.

அத்த யாயம் 37
எேரமியா சைறயல்அைடக்கப்படுதல்

1பாப ேலான்ராஜாவாகயேநபுகாத்ேநச்சார்யூதாேதசத்தல்ராஜாவாகநயமித்த
ேயாயாக்கீமுைடய மகனாகய ேகானியாவன் பட்டத்த ற்கு ேயாச யாவன்
மகனாகய ச ேதக்கயா வந்து ஆட்ச ெசய்தான். 2 ெயேகாவா எேரமியா
தீர்க்கதரிசையக்ெகாண்டு ெசான்ன வார்த்ைதகளுக்கு அவனாகலும்,
அவனுைடய ஊழியக்காரராகலும், ேதசத்தன் மக்களாகலும் ேகட்கவல்ைல.
3 ச ேதக்கயா ராஜாேவாெவனில், ெசேலமியாவன் மகனாகய யூகாைலயும்,
மாெசயாவன் மகனாகய ெசப்பனியா என்னும் ஆசாரியைனயும் எேரமியா
தீர்க்கதரிச ய டத்தல் அனுப்ப : நீ நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
ேநாக்க : எங்களுக்காக வண்ணப்பம் ெசய்யேவண்டும் என்று ெசால்லச்
ெசான்னான். 4 அப்ெபாழுது எேரமியா மக்களின் நடுேவ ேபாக்கும் வரத்துமாக
இருந்தான்; அவைன அவர்கள் காவல் வீட்டில் இன்னும் ேபாடவல்ைல.
5 பார்ேவானின் ேசைனேயாெவன்றால், எக ப்தலிருந்து புறப்பட்டது; எருசேலைம
முற்றுைகேபாட்ட கல்ேதயர்அவர்களுைடயெசய்தையக்ேகட்டு, எருசேலைமவ ட்டு
நீங்க ப்ேபானார்கள். 6அப்ெபாழுது எேரமியா தீர்க்கதரிச க்குக் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத உண்டாக , அவர்: 7 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், என்னிடத்தல் வ சாரிக்கும்படி உங்கைள
என்னிடத்த ற்கு அனுப்பன யூதாவன் ராஜாைவ நீங்கள் ேநாக்க : இேதா,
உங்களுக்கு ஒத்தாைசயாகப் புறப்பட்ட பார்ேவானின் ேசைன தன் ேதசமாக ய
எக ப்த ற்குத் தரும்ப ப்ேபாகும். 8 கல்ேதயேராெவன்றால், தரும்ப வந்து
இந்த நகரத்த ற்கு வ ேராதமாகப் ேபார்ெசய்து, அைதப் ப டித்து, ெநருப்பனால்
சுட்ெடரிப்பார்கள். 9கல்ேதயர்நம்ைமவ ட்டுகண்டிப்பாகப் ேபாய்வடுவார்கெளன்று
ெசால்லி,நீங்கள்ேமாசம்ேபாகாதருங்கள்,அவர்கள்ேபாவதல்ைல. 10உங்களுடன்
ேபார்ெசய்க ற கல்ேதயருைடய ேசைனையெயல்லாம் நீங்கள் ேதாற்கடித்தாலும்,
மீந்தவர்கள் எல்ேலாரும் காயம்பட்டவர்களாக இருந்தாலும், அவர்கள் தங்கள்
கூடாரங்களிலிருந்து எழும்ப , இந்த நகரத்ைத ெநருப்பனால் சுட்ெடரிப்பார்கள்
என்று ெயேகாவா ெசால்க றார் என்று ெசால்லுங்கள் என்றார். 11 பார்ேவானின்
பைட வருகறெதன்று, கல்ேதயருைடய பைட எருசேலைமவ ட்டுப் ேபானேபாது,
12 எேரமியா அவ்வ டத்ைதவ ட்டு, மக்களின் நடுவல் வலக ப்ேபாக றவன் ேபால,
ெபன்யமீன்ேதசத்த ற்குப்ேபாகமனதாய்எருசேலமிலிருந்துபுறப்பட்டுப்ேபானான்.
13 அவன் ெபன்யமீன் வாசலில் வந்தேபாது, காவற்காரர்களின் அத பதயாகய
ெயரியா என்னும் ெபயருள்ள ஒருவன்அங்ேக இருந்தான்; அவன்அனனியாவன்
மகனாகய ெசேலமியாவன் மகன்; அவன்: நீ கல்ேதயைரச் ேசரப்ேபாக றவன்
என்றுெசால்லி, எேரமியா தீர்க்கதரிசையப் ப டித்தான். 14 அப்ெபாழுது
எேரமியா: அது ெபாய், நான் கல்ேதயைரச் ேசரப்ேபாக றவனல்ல என்றான்;
ஆனாலும் ெயரியா எேரமியாவன் ெசால்ைலக் ேகளாமல், அவைனப்
ப டித்து, ப ரபுக்களிடத்தல் ெகாண்டுேபானான். 15 அப்ெபாழுது ப ரபுக்கள்:
எேரமியாவன்ேமல் கடுங்ேகாபங்ெகாண்டு, அவைன அடித்து, அவைனக்
காரியதரிச யாக ய ேயானத்தானுைடய வீட்டில் காவற்படுத்தனார்கள்; அவர்கள்
அைதக் காவற்கூடமாக்கயருந்தார்கள். 16 அப்படிேய எேரமியா காவற்க டங்கன்
நலவைறகளில்நுைழந்து,அங்ேகஅேநகநாட்கள்இருந்தான். 17பன்புச ேதக்கயா
ராஜா அவைன வரவைழத்து: ெயேகாவாவால் ஒரு வார்த்ைத உண்ேடா என்று
ராஜாஅவைனத் தன்வீட்டில்இரகச யமாகக் ேகட்டான். அதற்கு எேரமியா: உண்டு,
பாப ேலான் ராஜாவன் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவீர் என்று ெசான்னான்.
18 பன்னும் எேரமியா, ச ேதக்கயா ராஜாைவ ேநாக்க : நீங்கள் என்ைனக்
காவல் வீட்டில் அைடப்பதற்கு, நான் உமக்கும் உம்முைடய ஊழியக்காரருக்கும்
இந்த மக்களுக்கும் வ ேராதமாக என்ன குற்றம்ெசய்ேதன்? 19 பாப ேலான்
ராஜா உங்களுக்கும் இந்தத் ேதசத்த ற்கும் வ ேராதமாக வருவதல்ைலெயன்று
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உங்களுக்குத் தீர்க்கதரிசனம் ெசான்ன உங்களுைடய தீர்க்கதரிச கள் எங்ேக?
20 இப்ேபாதும் ராஜாவாகய என் ஆண்டவேன, எனக்குக் காதுெகாடுத்து,
என் வண்ணப்பத்த ற்குத் தையெசய்து, என்ைனக் காரியதரிச யாக ய
ேயானத்தானுைடய வீட்டிற்குத் தரும்ப அனுப்பேவண்டாம்; அனுப்பனால்
நான் அங்ேக ெசத்துப்ேபாேவன் என்றான். 21 அப்ெபாழுது எேரமியாைவக்
காவல்நைலயத்தன்முற்றத்தல்காக்கவும்,நகரத்தல்அப்பம்இருக்குவைரஅப்பம்
சுடுகறவர்களின்வீதயல்தனம்ஒருஅப்பத்ைதஅவனுக்குவாங்க க்ெகாடுக்கவும்
கட்டைளய ட்டான்; அப்படிேய எேரமியா காவல்நைலயத்தன் முற்றத்தல்
இருந்தான்.

அத்த யாயம் 38
எேரமியா கணற்றுக்குள்தூக்க எறயப்படுதல்

1 இந்த நகரத்தல் தங்கயருக்க றவன், பட்டயத்தாலும், பஞ்சத்தாலும்,
ெகாள்ைளேநாயாலும் இறப்பான்; கல்ேதயரிடத்த ற்குப் புறப்பட்டுப்ேபாக றவேனா
உய ேராடிருப்பான்; அவனுைடய உய ர் அவனுக்குக் கைடத்த
ெகாள்ைளப்ெபாருைளப் ேபாலிருக்கும்; அவன் பைழப்பாெனன்பைதக்
ெயேகாவா ெசால்க றார் என்றும், 2 இந்த நகரம் பாப ேலான் ராஜாவுைடய
பைடயன் ைகயல் ந ச்சயமாக ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படும்; அவன் அைதப்
ப டிப்பாெனன்பைத ெயேகாவா ெசால்க றார் என்றும், 3 எேரமியா எல்லா
மக்களிடமும் ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்த வார்த்ைதகைள மாத்தானின் மகனாகய
ெசப்பத்தயாவும், பஸ்கூரின் மகனாகய ெகதலியாவும், ெசேலமியாவன்
மகனாகய யூகாலும், மல்கயாவன் மகனாகய பஸ்கூரும் ேகட்டார்கள்.
4 அப்ெபாழுது ப ரபுக்கள் ராஜாைவ ேநாக்க : இந்த மனிதன் ெகால்லப்பட
அனுமதக்கேவண்டும்; அேதெனன்றால், இந்த நகரத்தல் மீதயாயருக்க ற
ேபார்வீரர்களிடத்தலும், மற்றுமுள்ள எல்லா மக்களிடத்தலும், இவன்இப்படிப்பட்ட
வார்த்ைதகைளச் ெசால்லுகறதனால் அவர்களுைடய ைககைளத் தளர்ந்து
ேபாகச்ெசய்க றான்; இவன் இந்த மக்களின் நலைனத் ேதடாமல், அவர்கள்
ேகட்ைடேய ேதடுக றான் என்றார்கள். 5 அப்ெபாழுது ச ேதக்கயா ராஜா: இேதா,
அவன் உங்கள் ைககளில் இருக்க றான்; உங்களுக்கு வேராதமாக ராஜா
ஒன்றும் ெசய்யமுடியாது என்றான். 6 அப்ெபாழுது அவர்கள் எேரமியாைவப்
ப டித்து, அவைனக் காவல்நைலயத்தன் முற்றத்தலிருந்த அம்ெமேலகன்
மகனாகய மல்கயாவனுைடய கணற்றல் ேபாட்டார்கள்; எேரமியாைவக்
கயறுகளினால் அதல் இறக்கவ ட்டார்கள்; அந்தக் கணறு தண்ணீர் இல்லாமல்
ேசறாயருந்தது, அந்த ேசற்றல் எேரமியா புைதந்தான். 7அவர்கள் எேரமியாைவ
கணற்றல்ேபாட்டைதராஜாவன்அரண்மைனயல்இருந்தஎத்த ேயாப்ப யனாகய
எெபத்ெமேலக் என்னும் ஒரு ப ரதானி ேகள்வப்பட்டான்; ராஜாேவா ெபன்யமீன்
வாசலில் உட்கார்ந்தருந்தான். 8 அப்ெபாழுது எெபத்ெமேலக் ராஜாவன்
அரண்மைனயலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், ராஜாைவ ேநாக்க : 9 ராஜாவாகய என்
ஆண்டவேன, இந்த மனிதர்கள் எேரமியா தீர்க்கதரிசைய கணற்றல் ேபாட்டது
தகாத ெசய்ைகயாயருக்க றது; அவன் இருக்கற இடத்தல் பட்டினியனால்
இறப்பாேன இனி நகரத்தல் அப்பமில்ைல என்றான். 10 அப்ெபாழுது ராஜா
எெபத்ெமேலக் என்னும் எத்த ேயாப்ப யைன ேநாக்க : நீ இவ்வ டத்தலிருந்து
முப்பது மனிதைர உன்னுடேன கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய், எேரமியா தீர்க்கதரிச
இறப்பதற்குமுன்ேன அவைனக் கணற்றலிருந்து தூக்கவடு என்று
கட்டைளய ட்டான். 11 அப்ெபாழுது எெபத்ெமேலக் அந்த மனிதைரத் தன்னுடேன
கூட்டிக்ெகாண்டு, ராஜாவன் அரண்மைனப் ெபாக்கஷசாைலயன் கீழிருந்த
அைறக்குள் புகுந்து, க ழிந்துேபான பைழய புடைவகைளயும் கந்ைதத்
துணிகைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய், அைவகைளக் கயறுகளினால்
எேரமியாவன் அருகல் கணற்றல் இறக்கவ ட்டு, 12 எெபத்ெமேலக் என்னும்
எத்த ேயாப்ப யன்எேரமியாவுடேன: க ழிந்துேபானஇந்தப்பைழயபுடைவகைளயும்
கந்ைதகைளயும் உம்முைடய அக்குள்களில் கயறுகளுக்கு இைடயல்
ைவத்துப் ேபாட்டுக்ெகாள்ளும் என்றான்; எேரமியா அப்படிேய ெசய்தான்.
13அப்ெபாழுது எேரமியாைவக் கயறுகளால் தூக்க , அவைனக் கணற்றலிருந்து
எடுத்துவ ட்டார்கள்; எேரமியா காவல்நைலயத்தன்முற்றத்தல்இருந்தான்.
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ச ேதக்கயா மீண்டும்எேரமியாவ டம் ேகட்ட ேகள்வகள்
14 பன்பு ச ேதக்கயா ராஜா, எேரமியா தீர்க்கதரிசையக் ெயேகாவாவுைடய

ஆலயத்தல் இருக்கும் மூன்றாம் வாசலில் தன்னிடத்த ற்கு வரவைழத்தான்;
அங்ேக ராஜா, எேரமியாைவ ேநாக்க : நான் உன்னிடத்தல் ஒரு காரியம்
ேகட்க ேறன்; நீ எனக்கு ஒன்றும் மைறக்கேவண்டாம் என்றான். 15 அப்ெபாழுது
எேரமியா ச ேதக்கயாைவ ேநாக்க : நான் அைத உமக்கு அறவத்தால்
என்ைனக் கண்டிப்பாகக் ெகாைலெசய்வீரல்லவா? நான் உமக்கு ஆேலாசைன
ெசான்னாலும், என் ெசால்ைலக் ேகட்கமாட்டீர் என்றான். 16 அப்ெபாழுது
ச ேதக்கயா ராஜா: நான் உன்ைனக் ெகால்லாமலும், உன் உயைர
வாங்கத்ேதடுக ற இந்த மனிதர் ைகயல் உன்ைன ஒப்புக்ெகாடாமலும் இருப்ேபன்
என்பைத, நமக்கு இந்த ஆத்துமாைவ உண்டாக்கய ெயேகாவாவுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன் என்று எேரமியாவுக்கு இரகச யமாய்
வாக்குக்ெகாடுத்தான். 17 அப்ெபாழுது எேரமியா ச ேதக்கயாைவ ேநாக்க : நீர்
பாப ேலான் ராஜாவன் ப ரபுக்களிடம் புறப்பட்டுப்ேபானால், உம்முைடய ஆத்துமா
உய ேராடிருக்கும்; இந்தப் பட்டணம் ெநருப்பனால் சுட்ெடரிக்கப்படுவதல்ைல;
நீரும் உம்முைடய குடும்பமும் உய ேராடிருப்பீர்கள். 18 நீர் பாப ேலான்
ராஜாவன் ப ரபுக்களிடத்த ற்குப் புறப்பட்டுப்ேபாகாவ ட்டால், அப்ெபாழுது
இந்த நகரம் கல்ேதயர் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படும், அவர்கள் இைத
ெநருப்பனால் சுட்ெடரிப்பார்கள்; நீர் அவர்களுக்குத் தப்ப ப்ேபாவதல்ைல
என்கறைத இஸ்ரேவலின் ேதவனும் ேசைனகளின் ேதவனுமாகய ெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்றான். 19 அப்ெபாழுது ச ேதக்கயா ராஜா எேரமியாைவ
ேநாக்க : கல்ேதயர் தங்கைளச் ேசர்த்துெகாண்ட யூதரின் ைகயல் என்ைனப்
பரியாசம்ெசய்ய ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கேளா என்று நான் சந்ேதகப்படுக ேறன்
என்றான். 20 அதற்கு எேரமியா: உம்ைம ஒப்புக்ெகாடுக்கமாட்டார்கள்; நான்
உம்மிடத்தல் ெசால்லுகற ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக் ேகளும்,
அப்ெபாழுது உமக்கு நன்ைமயாயருக்கும், உம்முைடய ஆத்துமா பைழக்கும்.
21 நான் புறப்படுக றதல்ைல என்று ெசால்வீர்ெரன்றால், ெயேகாவா எனக்குத்
ெதரியப்படுத்தன வார்த்ைதயாவது: 22இேதா, யூதா ராஜாவன் வீட்டில் மீதயான
எல்லாப் ெபண்களும் ெவளிேய பாப ேலான் ராஜாவன் ப ரபுக்களிடத்தல்
ெகாண்டுேபாகப்படுவார்கள்; அப்ெபாழுது, இேதா, அவர்கள் தாேன உம்முைடய
நண்பர்கள்; அவர்கள் உமக்குப் ேபாதைனெசய்து, உம்ைம ேமற்ெகாண்டார்கள்
என்றும், உம்முைடய கால்கள் ேசற்றல் அமிழ்ந்தபன்பு அவர்கள் பன்வாங்க ப்
ேபானார்கள் என்றும் அந்த ெபண்கேள ெசால்லுவார்கள். 23உம்முைடய எல்லாப்
ெபண்கைளயும், உம்முைடய பள்ைளகைளயும் ெவளிேய கல்ேதயரிடத்தல்
ெகாண்டு ேபாவார்கள்; நீரும் அவர்கள் ைகக்குத் தப்ப ப்ேபாகாமல் பாப ேலான்
ராஜாவன் ைகயனால் ப டிக்கப்பட்டு, இந்த நகரம் ெநருப்பால் சுட்ெடரிக்கப்படக்
காரணமாயருப்பீர் என்றான். 24அப்ெபாழுது ச ேதக்கயா எேரமியாைவ ேநாக்க :
இந்த வார்த்ைதகைள ஒருவருக்கும் அறவக்கேவண்டாம்; அப்ெபாழுது நீ
இறப்பதல்ைல. 25 நான் உன்னுடன் ேபசனைதப் ப ரபுக்கள் ேகள்வப்பட்டு,
உன்னிடத்தல் வந்து: நீ ராஜாேவாடு ேபச க்ெகாண்டைத எங்களுக்குத்
ெதரிவ , எங்களுக்கு ஒன்றும் மைறக்காேத, அப்ெபாழுது உன்ைனக்
ெகால்லாதருப்ேபாம்; ராஜா உன்ேனாடு என்ன ேபசனார் என்று உன்ைனக்
ேகட்பார்கேளயாகல், 26 நான் ேயானத்தானுைடய வீட்டில் மரணமைடயாதபடி
ராஜா என்ைன அங்ேக தரும்ப அனுப்பேவண்டாம் என்று, அவர் முகத்த ற்கு
முன்பாக வண்ணப்பம்ெசய்ேதன் என்று ெசால்வாயாக என்றான். 27 பன்பு
எல்லாப் ப ரபுக்களும், எேரமியாவனிடத்தல் வந்து, அவைனக் ேகட்டார்கள்;
அப்ெபாழுது அவன்: ராஜா கற்ப த்த இந்த எல்லா வார்த்ைதகளின்படிேய
அவர்களுக்கு அறவத்தான்; காரியம் ேகள்வப்படாமற்ேபானதனால், அவனுடன்
ேபசாமலிருந்துவ ட்டார்கள். 28 அப்படிேய எேரமியா, எருசேலம் ப டிபடுக ற
நாள்வைரகாவல்நைலயத்தன்முற்றத்தல்இருந்தான்; எருசேலம் ப டிபட்டப றகும்
அங்ேகேயஇருந்தான்.

அத்த யாயம் 39
எருசேலமின்வீழ்ச்ச
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1 யூதாவன் ராஜாவாகய ச ேதக்கயா அரசாண்ட ஒன்பதாம் வருடம் பத்தாம்
மாதத்தல் பாப ேலான் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சாரும் அவனுைடய எல்லா
இராணுவமும் எருசேலமுக்கு வ ேராதமாக வந்து, அைத முற்றுைகேபாட்டார்கள்.
2 ச ேதக்கயா அரசாண்ட பத ேனாராம் வருடம் நான்காம் மாதம், ஒன்பதாம்
ேததயல் நகரத்து மதல் உைடக்கப்பட்டது. 3அப்ெபாழுது பாப ேலான் ராஜாவன்
ப ரபுக்களாகய ெநர்கல்சேரத்ேசர், சம்கார்ேநேபா, சர்ேசக ம், ரப்சாரீஸ், ெநர்கல்
சேரத்ேசர், ரப்மாக் என்பவர்களும், பாப ேலான் ராஜாவன் மற்ற எல்லாப்
ப ரபுக்களும் உள்ேள நுைழந்து, நடுவாசலில் இருந்தார்கள். 4 அப்ெபாழுது
யூதாவன் ராஜாவாகய ச ேதக்கயாவும் எல்லாப் ேபார் வீர்களும் அவர்கைளக்
கண்டேபாது, ஓடி, இரவு ேநரத்தல் ராஜாவன் ேதாட்டத்துவழிேய, இரண்டு
மதல்களுக்குநடுவானவாசலால்நகரத்தலிருந்துபுறப்பட்டுப்ேபானார்கள்;அவன்
வயல்ெவளியன்வழிேயேபாய்வ ட்டான். 5ஆனாலும்,கல்ேதயருைடயஇராணுவம்
அவர்கைளப் பன்ெதாடர்ந்து, எரிேகாவன் சமபூமியல் ச ேதக்கயாைவ ெநருங்க ,
அவைனப் ப டித்து, அவைன ஆமாத் ேதசத்தன் ஊராகய ரிப்லாவுக்கு,
பாப ேலான் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சாரிடத்தல் ெகாண்டுேபானார்கள்;
அங்ேக இவன் அவைனக் குறத்துத் தீர்ப்புச்ெசய்தான். 6 பன்பு பாப ேலான்
ராஜா ரிப்லாவல், ச ேதக்கயாவன் மகன்கைள அவன் கண்களுக்கு முன்பாக
ெவட்டைவத்தான்; யூதாவன் ப ரபுக்கள் அைனவைரயும் பாப ேலான் ராஜா
ெவட்டி, 7 ச ேதக்கயாவன் கண்கைளக்ெகடுத்து, அவைனப் பாப ேலானுக்குக்
ெகாண்டுேபாக அவனுக்கு இரண்டு ெவண்கல வலங்குகைளப்ேபாட்டான்.
8 கல்ேதயர், ராஜாவன் அரண்மைனையயும் மக்களின் வீடுகைளயும் ெநருப்பால்
சுட்ெடரித்து, எருசேலமின் மதல்கைள இடித்துப்ேபாட்டார்கள். 9 நகரத்தல்
தங்கயருந்த மக்கைளயும், தன்னிடத்தல் ஓடிவந்துவ ட்டவர்கைளயும்,
மீதயான மற்ற மக்கைளயும், காவற்ேசனாத பதயாகய ேநபுசராதான்
பாப ேலானுக்குச் சைறகளாகக் ெகாண்டுேபானான். 10 காவற்ேசனாத பதயாகய
ேநபுசராதான் ஒன்றுமில்லாத ஏைழகளில் சலைர யூதா ேதசத்தல் ைவத்து,
அவர்களுக்கு அந்நாளில் த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைளயும் வயல்நலங்கைளயும்
ெகாடுத்தான். 11 ஆனாலும் எேரமியாைவக் குறத்து, பாப ேலான் ராஜாவாகய
ேநபுகாத்ேநச்சார் காவற்ேசனாத பதயாகய ேநபுசராதாைன ேநாக்க : 12 நீ
அவைன வரவைழத்து, அவனுக்கு ஒரு ெபால்லாப்பும் ெசய்யாமல், அவைனப்
பத்த ரமாகப் பார்த்து, அவன் உன்னுடன் ெசால்லுகறபடிெயல்லாம் அவைன
நடத்து என்று கட்டைளெகாடுத்தான். 13 அப்படிேய காவற்ேசனாத பதயாகய
ேநபுசராதானும், ேநபுசஸ்பான், ரப்சாரீஸ், ெநர்கல்சேரத்ேசர், ரப்மாக்
என்பவர்களும், பாப ேலான் ராஜாவன் எல்லாப் ப ரபுக்களும், 14 எேரமியாைவக்
காவல்நைலயத்தன் முற்றத்தலிருந்து வரவைழத்து, அவைன ெவளிேய
வீட்டுக்கு அைழத்துக்ெகாண்டுேபாவதற்கு அவைனச் சாப்பானுைடய மகனாகய
அகீக்காமின் மகனான ெகதலியாவனிடத்தல் ஒப்புவத்தார்கள்; அப்படிேயஅவன்
மக்களுக்குள்ேள தங்கயருந்தான். 15 இதுவுமல்லாமல், எேரமியா இன்னும்
காவல்நைலயத்தன் முற்றத்தல் அைடக்கப்பட்டிருக்கும்ேபாது, அவனுக்குக்
ெயேகாவாவால் உண்டான வசனம்: 16 நீ ேபாய், எத்த ேயாப்ப யனாகய
எெபத்ெமேலக்குக்குச் ெசால்ல ேவண்டியதுஎன்னெவன்றால்,இேதா, என்னுைடய
வார்த்ைதகைள இந்த நகரத்தன்ேமல் நன்ைமயாக அல்ல, தீைமயாகேவ
வரச்ெசய்ேவன்; அைவகள் அந்நாளில் உன் கண்களுக்கு முன்பாக நைறேவறும்
என்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
17ஆனால்அந்நாளில் உன்ைனத் தப்புவ ப்ேபன் என்றுெயேகாவா ெசால்லுகறார்;
நீ பயப்படுக ற மனிதரின் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவதல்ைல. 18 உன்ைன
ந ச்சயமாக வடுவப்ேபன், நீ பட்டயத்த ற்கு இைரயாவதல்ைல; நீ என்ைன நம்ப
இருக்க றதனால் உன் உய ர் உனக்குக் கைடத்த ெகாள்ைளப்ெபாருைளப்ேபால
இருக்குெமன்றுெயேகாவாெசால்லுகறார் என்றார்.

அத்த யாயம் 40
எேரமியாவடுவக்கப்படுதல்

1 பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாவதற்கு எருசேலமிலும் யூதாவலும்
சைறப்ப டித்து ைவக்கப்பட்ட மக்களுக்குள் வலங்க டப்பட்டிருந்த எேரமியாைவக்
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காவற்ேசனாத பதயாகய ேநபுசராதான் வடுதைலயாக்க ராமாவலிருந்து
அனுப்பவ ட்டபன்பு, எேரமியாவுக்கு ெயேகாவாவால் உண்டான வசனம்:
2 காவற்ேசனாத பத எேரமியாைவ வரவைழத்து, அவைன ேநாக்க : உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா இந்த இடத்த ற்கு இந்தத் தீங்கு வருெமன்று
ெசால்லியருந்தார். 3 தாம் ெசான்னபடிேய ெயேகாவா நடப்ப த்துமிருக்க றார்;
நீங்கள் ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாகப் பாவம்ெசய்து, அவருைடய சத்தத்த ற்குச்
ெசவெகாடுக்காமற்ேபானீர்கள்; ஆைகயால் உங்களுக்கு இந்தக் காரியம்
வந்தது. 4 இப்ேபாதும், இேதா, உன் ைககளில் இடப்பட்ட வலங்குகைள இன்று
நீக்க ப்ேபாட்ேடன்; என்னுடன் பாப ேலானுக்கு வர உனக்கு நன்ைமயாகத்
ேதான்றனால்வா, நான்உன்ைனப்பத்த ரமாகப் பார்த்துக்ெகாள்ேவன்; என்னுடன்
பாப ேலானுக்கு வர உனக்கு நன்றாகத் ேதான்றாவ ட்டால், இருக்கட்டும்; இேதா,
ேதசெமல்லாம் உனக்கு முன்பாக இருக்க றது, எவ்வ டத்த ற்குப்ேபாக உனக்கு
நன்ைமயும் ஒழுங்குமாகத் ேதான்றுகறேதா அவ்வ டத்த ற்குப் ேபா என்றான்.
5 அவன் இன்னும் ேபாகாமலிருக்கும்ேபாது, அவன் இவைன ேநாக்க : நீ
பாப ேலான்ராஜாயூதாபட்டணங்களின்ேமல்அதகாரியாகைவத்தசாப்பானுைடய
மகனாகய அகீக்காமின் மகனான ெகதலியாவனிடத்த ற்குத் தரும்ப ப்ேபாய்,
அவனுடன் மக்களுக்குள்ேள தங்கயரு; இல்லாவ ட்டால், எவ்வ டத்த ற்குப் ேபாக
உனக்கு சரிெயன்று ேதான்றுகறேதா, அவ்வடத்த ற்குப் ேபா என்று ெசால்லி,
காவற்ேசனாத பத அவனுக்கு வழிச்ெசலைவயும் ெவகுமதையயும் ெகாடுத்து
அவைன அனுப்பவ ட்டான். 6 அப்படிேய எேரமியா மிஸ்பாவுக்கு அகீக்காமின்
மகனாகய ெகதலியாவனிடத்தல் ேபாய், ேதசத்தல் மீதயான மக்களுக்குள்
அவனுடன்தங்கயருந்தான்.

படுெகாைலெசய்யப்பட ெகதலியா
7 பாப ேலான் ராஜா அகீக்காமின் மகனாகய ெகதலியாைவ ேதசத்தன்ேமல்

அதகாரியாக்கனான்என்றும்,பாப ேலானுக்குச்சைறப டித்துக்ெகாண்டுேபாகாத
குடிமக்களில் ஏைழகளான ஆண்கைளயும் ெபண்கைளயும் குழந்ைதகைளயும்
அவனுைடய கண்காணிப்புக்கு ஒப்புவத்தான் என்றும், ெவளியலிருக்கற
ேபார் வீரர்கள் அைனவரும் அவர்களுைடய மனிதரும் ேகட்டேபாது, 8 அவர்கள்
மிஸ்பாவுக்குக் ெகதலியாவனிடத்தல்வந்தார்கள்; யாெரனில், ெநத்தானியாவன்
மகனாகய இஸ்மேவலும், கேரயாவன் மகன்களாகய ேயாகனானும்,
ேயானத்தானும்,தன்கூேமத்தன்மகனாகயெசராயாவும்,ெநத்ேதாபாத்தயனாகய
ஏப்பாயன்மகன்களும்,மாகாத்தயனானஒருவனுைடயமகனாகயெயசனியாவும்
ஆகய இவர்களும் இவர்கைளச் ேசர்ந்தவர்களுேம. 9அப்ெபாழுது சாப்பானுைடய
மகனாகய அகீக்காமின் மகன் ெகதலியா அவர்கைளயும் அவர்கள் மனிதைரயும்
ேநாக்க : நீங்கள் கல்ேதயைர பணிய பயப்படேவண்டாம், நீங்கள் ேதசத்தலிருந்து
பாப ேலான்ராஜாைவபணியுங்கள்;அப்ெபாழுதுஉங்களுக்குநன்ைமயுண்டாகும்.
10 நாேனாெவனில், இேதா, நம்மிடத்தல் வருகற கல்ேதயரிடத்தல் பணியும்படி
மிஸ்பாவ ேல குடியருக்க ேறன்; நீங்கேளா ேபாய், த ராட்ைசரசத்ைதயும்
பழங்கைளயும் எண்ெணையயும் ேசர்த்து, உங்கள் பாண்டங்களில் ைவத்து,
உங்கள் வசமாயருக்க ற ஊர்களில் குடியருங்கள் என்று வாக்குக்ெகாடுத்துச்
ெசான்னான். 11 ேமாவாபலும் அம்ேமான் மக்களிடத்தலும் ஏேதாமிலும்
எல்லா ேதசங்களிலும் இருக்க ற யூதரும், பாப ேலான் ராஜா யூதாவல்
சலர் மீதயாயருக்கக் கட்டைளய ட்டாெனன்றும், சாப்பானுைடய மகனாகய
அகீக்காமின் மகனான ெகதலியாைவ அவர்கள்ேமல் அதகாரியாக்கனான்
என்றும், ேகட்டேபாது, 12 எல்லா யூதரும் தாங்கள் துரத்தப்பட்ட எல்லா
இடங்களிலுமிருந்து, யூதா ேதசத்தல் ெகதலியாவனிடத்தல் மிஸ்பாவுக்கு
வந்து, த ராட்ைசரசத்ைதயும் பழங்கைளயும் அதகமாகச் ேசர்த்து ைவத்தார்கள்.
13 அப்ெபாழுது கேரயாவன் மகனாகய ேயாகனானும் ெவளியல் இருந்த எல்லா
ேபார் வீரர்களும் மிஸ்பாவுக்குக் ெகதலியாவனிடத்தல் வந்து, 14 உம்ைமக்
ெகான்றுேபாடுவதற்கு, அம்ேமான் மக்களின் ராஜாவாகய பாலிஸ் என்பவன்,
ெநத்தானியாவன் மகனாகய இஸ்மேவைல அனுப்பனாெனன்பைத நீர்
அறயவல்ைலேயா என்றார்கள்; ஆனாலும் அகீக்காமின் மகனாகய ெகதலியா
அவர்கள் வார்த்ைதைய நம்பவல்ைல. 15 பன்னும் கேரயாவன் மகனாகய
ேயாகனான் மிஸ்பாவ ேல ெகதலியாேவாேட இரகச யமாகப் ேபச : நான் ேபாய்
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ஒருவரும் அறயாமல் ெநத்தானியாவன் மகனாகய இஸ்மேவைல ெவட்டிப்ேபாட
அனுமத க்கேவண்டும்; உம்மிடத்தல் ேசர்ந்த யூதெரல்லாரும் ச தறுண்டுேபாகவும்
யூதாவல் மீதயானவர்கள்அழியவும்அவன்உம்ைம ஏன்ெகான்றுேபாடேவண்டும்
என்றான். 16ஆனாலும்அகீக்காமின்மகனாகயெகதலியாகேரயாவன்மகனாகய
ேயாகனாைன ேநாக்க : நீ இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்யாேத; இஸ்மேவலின்ேமல் நீ
ெபாய்ெசால்லுகறாய்என்றான்.

அத்த யாயம் 41
1 பன்பு ஏழாம் மாதத்தல் ராஜவம்சத்தல் ப றந்தவனும், எலிஷாமாவன்

மகனாகய ெநத்தானியாவன் மகனுமான இஸ்மேவலும், அவனுடன்
ராஜாவன் ப ரபுக்களான பத்துப்ேபரும் மிஸ்பாவுக்கு அகீக்காமின் மகனாகய
ெகதலியாவனிடத்தல் வந்து, அங்ேக ஒன்றாக உணவு சாப்ப ட்டார்கள்.
2 அப்ெபாழுது ெநத்தானியாவன் மகனாகய இஸ்மேவலும், அவேனாடிருந்த
பத்துப்ேபரும் எழும்ப , பாப ேலான் ராஜா ேதசத்தன்ேமல் அதகாரியாக
ைவத்த சாப்பானின் மகனாகய அகீக்காமின் மகனான ெகதலியாைவப்
பட்டயத்தால் ெவட்டினார்கள். 3 மிஸ்பாவ ேல ெகதலியாவனிடத்தல் இருந்த
எல்லா யூதைரயும், அங்ேக காணப்பட்ட ேபார்வீரர்களாகய கல்ேதயைரயும்
இஸ்மேவல் ெவட்டிப்ேபாட்டான். 4 அவன் ெகதலியாைவக் ெகான்றபன்பு,
மறுநாளில் அைத ஒருவரும் இன்னும் அறயாதருக்ைகயல்: 5 தாடிையச்
சைரத்து, உைடகைளக் க ழித்து, தங்கைளக் கீற க்ெகாண்டிருந்த எண்பதுேபர்
சீேகமிலும் சீேலாவலும் சமாரியாவலுமிருந்து, தங்கள் ைககளில்
காணிக்ைககைளயும் நறுமணப்ெபாருட்கைளயும், ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்குக்ெகாண்டுேபாகும்படிவந்தார்கள். 6அப்ெபாழுதுெநத்தானியாவன்
மகனாகய இஸ்மேவல் மிஸ்பாவலிருந்து புறப்பட்டு, அவர்களுக்கு எத ராக
அழுதுெகாண்ேட நடந்துவந்து, அவர்கைளச் சந்த த்தேபாது, அவர்கைள
ேநாக்க : அகீக்காமின் மகனாகய ெகதலியாவனிடத்தல் வாருங்கள்
என்றான். 7 அவர்கள் நகரத்தன் மத்தயல் வந்தேபாது, ெநத்தானியாவன்
மகனாகய இஸ்மேவலும், அவனுடன் இருந்த மனிதரும் அவர்கைள
ெவட்டி ஒரு பள்ளத்தல் தள்ளிப்ேபாட்டார்கள். 8 ஆனாலும் அவர்களில்
பத்துப்ேபர் மீந்தருந்தார்கள்; அவர்கள் இஸ்மேவைலப்பார்த்து: எங்கைளக்
ெகாைலெசய்யேவண்டாம்; ேகாதுைமயும், வாற்ேகாதுைமயும், எண்ெணயும்,
ேதனுமுள்ள புைதயல்கள் எங்களுக்கு நலத்தன்கீழ் இருக்க றது என்றார்கள்;
அப்ெபாழுது அவர்கைள அவர்கள் சேகாதரர்கைளக் ெகாைலெசய்யாமல்
வ ட்டுைவத்தான். 9 இஸ்மேவல் ெகதலியாவற்காக ெவட்டின மனிதருைடய
ப ேரதங்கைளெயல்லாம் எற ந்துேபாட்ட பள்ளேமாெவனில், ஆசா என்னும்
ராஜா இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய பாஷாவுக்காக உண்டாக்கன பள்ளந்தாேன;
அைத ெநத்தானியாவன் மகனாகய இஸ்மேவல் ெவட்டப்பட்டப் ப ேரதங்களால்
ந ரப்பனான். 10 பன்பு இஸ்மேவல் மிஸ்பாவல் இருக்கற மீதயான மக்கள்
அைனவைரயும் சைறப்படுத்த க்ெகாண்டு ேபானான்; ராஜாவன் மகள்கைளயும்
காவற்ேசனாத பதயாகய ேநபுசராதான் அகீக்காமின் மகனாகய ெகதலியாவன்
வசாரிப்புக்கு ஒப்புவத்துப்ேபான மிஸ்பாவலுள்ள மீதயான எல்லா மக்கைளயும்
ெநத்தானியாவன் மகனாகய இஸ்மேவல் சைறப்படுத்த க்ெகாண்டு
அம்ேமான் மக்களிடத்தல் ேபாகப் புறப்பட்டான். 11 ெநத்தானியாவன்
மகனாகய இஸ்மேவல் ெசய்த ெபால்லாப்ைபெயல்லாம் கேரயாவன்
மகனாகய ேயாகனானும், அவனுடன் இருந்த எல்லாப் ேபார்வீரர்களும்
ேகட்டேபாது, 12 அவர்கள் ஆண்கைளெயல்லாம் அைழத்துக்ெகாண்டு,
ெநத்தானியாவன் மகனாகய இஸ்மேவேலாடு ேபார்ெசய்யப்ேபாய், அவைனக்
க ப ேயானிலிருக்கும் ெபருங்குளத்துத் தண்ணீர் அருகல் கண்டார்கள்.
13 அப்ெபாழுது இஸ்மேவலுடனிருந்த எல்லா மக்களும் கேரயாவன் மகனாகய
ேயாகனாைனயும், அவேனாடிருந்த எல்லா ேபார்வீரர்கைளயும் கண்டு
சந்ேதாஷப்பட்டு, 14இஸ்மேவல்மிஸ்பாவலிருந்துசைறப்ப டித்துக்ெகாண்டுேபான
மக்கெளல்லாம்பன்வாங்க த்தரும்ப ,கேரயாவன்மகனாகயேயாகனானிடத்தல்
வந்துவ ட்டார்கள். 15ெநத்தானியாவன் மகனாகயஇஸ்மேவேலா, எட்டுப்ேபருடன்
ேயாகனானின்ைகக்குத்தப்ப ,அம்ேமான்மக்களிடத்தல் ேபானான்.
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எக ப்த ற்குஓடிப்ேபாகுதல்
16 கேரயாவன் மகனாகய ேயாகனானும், அவனுடன் இருந்த எல்லா

ேபார்வீரர்களும், அகீக்காமின் மகனாகய ெகதலியாைவ ெவட்டிப்ேபாட்ட
ெநத்தானியாவன் மகனாகய இஸ்மேவல் ெகாண்டுேபானதும், தாங்கள்
க ப ேயானிேல வடுதைலயாக்க த் தரும்பச்ெசய்ததுமான மீதயான எல்லா
மக்களாகயேபார்வீரர்கைளயும்,ெபண்கைளயும்,குழந்ைதகைளயும்,அரண்மைன
அதகாரிகைளயும் ேசர்த்துக்ெகாண்டு, 17 பாப ேலான் ராஜா ேதசத்தன்ேமல்
அதகாரியாக்கன கம்காமின் மகனாகய ெகதலியாைவ ெநத்தானியாவன்
மகனாகய இஸ்மேவல் ெவட்டிப்ேபாட்டதற்காக கல்ேதயருக்குப் பயந்தபடியனால்,
18 தாங்கள் எக ப்த ற்குப் ேபாகப்புறப்பட்டு, ெபத்ெலேகம் ஊருக்கு அருகலுள்ள
கம்காமின் ேபட்ைடயல்தங்கயருந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 42
1 அப்ெபாழுது எல்லா இராணுவச்ேசர்ைவக்காரரும், கேரயாவன் மகனாகய

ேயாகனானும், ஓசாயாவன் மகனாகய ெயசனியாவும், ச ற ேயார்முதல்
ெபரிேயார்வைரயுள்ள எல்லா மக்களும் ேசர்ந்துவந்து, 2 தீர்க்கதரிச யாக ய
எேரமியாைவ ேநாக்க : உம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவா நாங்கள்
நடக்கேவண்டிய வழிையயும், ெசய்யேவண்டிய காரியத்ைதயும் எங்களுக்குத்
ெதரிவ ப்பதற்காக, நீர் எங்கள் வண்ணப்பத்த ற்கு இடங்ெகாடுத்து,
மீதயாயருக்க றஇந்தஎல்லாமக்களாகயஎங்களுக்காகஉம்முைடயேதவனாகய
ெயேகாவாைவ ேநாக்க ெஜபம்ெசய்யும். 3 உம்முைடய கண்கள் எங்கைளக்
காண்கறபடிேய த ரளான மக்களில் ெகாஞ்சம் நபர்கேள மீதயாயருக்க ேறாம்
என்றார்கள். 4 அப்ெபாழுது எேரமியா தீர்க்கதரிச அவர்கைள ேநாக்க : நீங்கள்
ெசான்னைதக் ேகட்ேடன்; இேதா, உங்கள் வார்த்ைதயன்படிேய உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவாைவ ேநாக்க ெஜபம்ெசய்ேவன்; ெயேகாவா உங்களுக்கு
மறுஉத்த ரவாகச் ெசால்லும் எல்லா வார்த்ைதகைளயும் நான் உங்களுக்கு
ஒன்ைறயும் மைறக்காமல் அறவப்ேபன் என்றான். 5 அப்ெபாழுது அவர்கள்
எேரமியாைவ ேநாக்க : உம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவா உம்ைமக்ெகாண்டு
எங்களுக்குச் ெசால்லியனுப்பும் எல்லா வார்த்ைதகளின்படியும் நாங்கள்
ெசய்யாவ ட்டால், ெயேகாவா நமக்கு நடுேவ சத்தயமும் உண்ைமயுமான
சாட்ச யாயருப்பாராக. 6 அது நன்ைமயானாலும் தீைமயானாலும் சரி,
எங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவன் சத்தத்த ற்கு நாங்கள் கீழ்ப்படிவதனால்
எங்களுக்கு நன்ைமயுண்டாக நாங்கள் உம்ைம அனுப்புக ற எங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய சத்தத்த ற்குக் கீழ்ப்படிந்து நடப்ேபாம் என்றார்கள். 7 பத்துநாள்
ெசன்றபன்பு, ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எேரமியாவுக்கு உண்டானது.
8 அப்ெபாழுது அவன், கேரயாவன் மகனாகய ேயாகனாைனயும், அவனுடன்
இருந்த எல்லாப் ேபார்வீரர்கைளயும், ச ற ேயார்முதல் ெபரிேயார்வைர
உண்டான எல்லா மக்கைளயும் அைழத்து, 9 அவர்கைள ேநாக்க : உங்களுக்காக
வண்ணப்பம்ெசய்வதற்குநீங்கள்என்ைனஅனுப்பனஇஸ்ரேவலின்ேதவனாகய
ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், 10 நீங்கள் இந்தத் ேதசத்தல்
தங்கயருந்தால், நான் உங்கைளக் கட்டுேவன், உங்கைள இடிக்கமாட்ேடன்;
உங்கைள நாட்டுேவன், உங்கைளப் படுங்கமாட்ேடன்; நான் உங்களுக்குச்
ெசய்தருக்க ற தீங்குக்கு மனம் வருந்த ேனன். 11 நீங்கள் பயப்படுக ற பாப ேலான்
ராஜாவுக்குப் பயப்படேவண்டாம், அவனுக்குப் பயப்படாதருப்பீர்களாக என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார், உங்கைளக் காப்பாற்றுவதற்காகவும், உங்கைள
அவன் ைகக்கு வடுவப்பதற்காகவும் நான் உங்களுடன் இருந்து, 12 அவன்
உங்களுக்கு இரங்குகறதற்கும், உங்கள் ெசாந்தேதசத்த ற்கு உங்கைளத்
தரும்பவரச்ெசய்க றதற்கும் உங்களுக்கு இரக்கம் ெசய்ேவன். 13 நீங்கள்
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய சத்தத்ைதக் ேகட்காமல், நாங்கள் இந்தத்
ேதசத்தல்இருக்க றதல்ைலெயன்றும், 14நாங்கள் ேபாைரக் காணாததும், எக்காள
சத்தத்ைதக் ேகளாததும், உணவுகுைறவனால் பட்டினியாக இராததுமான எக ப்து
ேதசத்துக்ேக ேபாய், அங்ேக தங்கயருப்ேபாம் என்றும் ெசால்வீர்கேளயாகல்,
15 யூதாவல் மீந்தருக்க றவர்கேள, அைதக்குறத்து உண்டான ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்: நீங்கள் எக ப்த ற்குப் ேபாக உங்கள் முகங்கைளத்



எேரமியாஅத்தயாயம் 42:16 1028 எேரமியாஅத்தயாயம் 43:9

தருப்ப , அங்ேக தங்கப்ேபாவீர்களானால், 16 நீங்கள் பயப்படுக ற பட்டயம்
எக ப்து ேதசத்தல் உங்கைளப் ப டிக்கும்; நீங்கள் சந்ேதகப்படுக ற பஞ்சம்
எக ப்தல் உங்கைளத் ெதாடர்ந்துவரும். அங்ேக இறப்பீர்கள். 17 எக ப்த ேல
தங்கேவண்டுெமன்று அவ்வடத்த ற்குத் தங்கள் முகங்கைளத் தருப்பன எல்லா
மனிதருக்கும் என்ன சம்பவக்குெமன்றால், பட்டயத்தாலும், பஞ்சத்தாலும்,
ெகாள்ைளேநாயாலும்இறப்பார்கள்; நான்அவர்கள்ேமல்வரச்ெசய்யும்தீங்கனால்
அவர்களில் மீதயாக றவர்களும் தப்புக றவர்களுமில்ைல என்று இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 18 என் ேகாபமும் என்
கடுங்ேகாபமும் எருசேலமின் குடிமக்கள்ேமல் எப்படி மூண்டேதா, அப்படிேய என்
கடுங்ேகாபம் நீங்கள் எக ப்த ற்குப் ேபாகும்ேபாது, உங்கள்ேமல் மூளும்; நீங்கள்
சாபமாகவும் பாழாகவும் பழிப்பாகவும் ந ந்ைதயாகவும் இருந்து, இவ்வடத்ைத
இனிக் காணாதருப்பீர்கள் என்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 19 யூதாவல் மீதயானவர்கேள, எக ப்த ற்குப்
ேபாகாதருங்கள் என்று ெயேகாவா உங்கைளக்குறத்துச் ெசான்னாெரன்பைத
இந்நாளில் உங்களுக்குச் சாட்ச யாக அறவத்ேதன் என்றுஅறயுங்கள். 20உங்கள்
ஆத்துமாக்களுக்கு வேராதமாக உங்கைள ேமாசம்ேபாக்கனீர்கள்; நீ எங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவாைவ ேநாக்க : எங்களுக்காக வண்ணப்பம்ெசய்து, எங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவா ெசால்வைதெயல்லாம் எங்களுக்கு அறவக்கேவண்டும்;
அதன்படிேய ெசய்ேவாம் என்று நீங்கள் ெசால்லி, என்ைன உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தரிடத்த ற்கு அனுப்பனீர்கள். 21 நான் இந்நாளில் அைத உங்களுக்கு
அறவத்ேதன்; ஆனாலும், உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவன் சத்தத்த ற்கும்,
அவர்என்ைனக்ெகாண்டுஉங்களுக்குச்ெசால்லியனுப்பனஎந்தக்காரியத்ைதயும்
கவனித்துக்ேகட்காமற்ேபானீர்கள். 22இப்ேபாதும்தங்கயருப்பதற்குநீங்கள்ேபாக
வரும்புக ற இடத்தல்தாேன பட்டயத்தாலும் பஞ்சத்தாலும், ெகாள்ைளேநாயாலும்
மரணமைடவீர்கெளன்றுந ச்சயமாய்அறயுங்கள்என்றான்.

அத்த யாயம் 43
1 எேரமியா எல்லா மக்களுக்கும் அவர்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா

தன்ைனக்ெகாண்டுஅவர்களுக்குச்ெசால்லியனுப்பனஎல்லாவார்த்ைதகைளயும்
ெசான்னான்; அவர்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய எல்லா
வார்த்ைதகைளயும் அவன் அவர்களுக்குச் ெசால்லிமுடித்தபன்பு, 2 ஓசாயாவன்
மகனாகய அசரியாவும், கேரயாவன் மகனாகய ேயாகனானும், அகங்காரிகளான
எல்லா மனிதரும் எேரமியாைவ ேநாக்க : நீ ெபாய் ெசால்லுகறாய்; எக ப்தல்
தங்குவதற்கு அங்ேக ேபாகாதருங்கள் என்று ெசால்ல, எங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவா உன்ைன எங்களிடத்த ற்கு அனுப்பவல்ைல. 3 கல்ேதயர்
எங்கைளக் ெகான்றுேபாடவும், எங்கைளப் பாப ேலானுக்கு ைகத களாகக்
ெகாண்டுேபாகவும், எங்கைள அவர்கள் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுக்கும்படி,
ேநரியாவன் மகனாகய பாருக்குத்தாேன உன்ைன எங்களுக்கு வேராதமாக
ஏவனான் என்றார்கள். 4அப்படிேய யூதாவன் ேதசத்தல் தங்கயருக்கேவண்டும்
என்னும் ெயேகாவாவுைடய சத்தத்த ற்குக் கேரயாவன் மகனாகய ேயாகனானும்,
எல்லாப் ேபார்வீரர்களும், எல்லா மக்களும் ேகட்காமற்ேபானார்கள்.
5 யூதா ேதசத்தல் தங்கயருப்பதற்கு, தாங்கள் துரத்தப்பட்டிருந்த எல்லாத்
ேதசங்களிடத்தலுமிருந்து தரும்ப வந்த மீதயான யூதெரல்ேலாைரயும்,
ஆண்கைளயும், ெபண்கைளயும், குழந்ைதகைளயும், ராஜாவன் மகள்கைளயும்,
காவற்ேசனாத பதயாகய ேநபுசராதான், சாப்பானின் மகனாகய அகீக்காமின்
மகனான ெகதலியாவனிடத்தல் வ ட்டுப்ேபான எல்லா ஆத்துமாக்கைளயும்,
தீர்க்கதரிச யாக ய எேரமியாைவயும், ேநரியாவன் மகனாகய பாருக்ைகயும்,
6 கேரயாவன் மகனாகய ேயாகனானும் எல்லா ேபார்வீரர்களும் கூட்டிக்ெகாண்டு,
7 ெயேகாவாவுைடய சத்தத்ைதக் ேகட்காததனால், எக ப்து ேதசத்த ற்குப்
ேபாகத் தீர்மானித்து, அதலுள்ள தகபாேனஸ்வைர ேபாய்ச்ேசர்ந்தார்கள்.
8 தகபாேனசல் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எேரமியாவுக்கு உண்டாக ,
அவர்: 9 நீ உன் ைகயல் ெபரிய கற்கைள எடுத்துக்ெகாண்டு, யூதா
மக்களுக்கு முன்பாக அைவகைளத் தகபாேனசல் இருக்கற பார்ேவானுைடய
அரண்மைனயன் ஒலிமுகவாசலில் இருக்கற சூைளயன் களிமண்ணில்
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புைதத்துைவத்து, 10 அவர்கைள ேநாக்க : இேதா, என் ஊழியக்காரனாகய
ேநபுகாத்ேநச்சார் என்கற பாப ேலான் ராஜாைவ நான் அைழத்தனுப்ப , நான்
புைதப்ப த்த இந்தக் கற்களின்ேமல் அவனுைடய சங்காசனத்ைத ைவப்ேபன்;
அவன் தன் ராஜகூடாரத்ைத அைவகளின்ேமல் வ ரிப்பான். 11 அவன்
வந்து, எக ப்து ேதசத்ைத அழிப்பான்; மரணத்தற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டவன்
மரணத்தற்கும், சைறயருப்புக்கு தீர்மானிக்கப்பட்டவன் சைறயருப்புக்கும்,
பட்டயத்த ற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டவன் பட்டயத்த ற்கும் உள்ளாவான். 12 எக ப்தன்
ெதய்வங்களுைடய ேகாவல்களில் ெநருப்ைபக் ெகாளுத்துேவன்; அவன்
அைவகைளச் சுட்ெடரித்து, அைவகைளச் சைறப டித்துப்ேபாய், ஒரு ேமய்ப்பன்
தன் கம்பளிையப் ேபார்த்துக் ெகாள்ளுவதுேபால *எக ப்து ேதசத்ைதப்
ேபார்த்துக்ெகாண்டு,அவ்வடத்தலிருந்துசுகமாகப்புறப்பட்டுப்ேபாவான். 13அவன்
எக ப்து ேதசத்தல் இருக்க ற ெபத்ஷேமஸின் சைலகைள உைடத்து, எக ப்தன்
ெதய்வங்களுைடய ேகாவல்கைள ெநருப்பால் எரித்துப்ேபாடுவான் என்று
இஸ்ரேவலின்ேதவனாகயேசைனகளின்ெயேகாவாெசால்லுகறார்என்றுெசால்
என்றார்.

அத்த யாயம் 44
சைலவழிபாட்டினால்உண்டானேபரழிவு

1 எக ப்து ேதசத்தல் குடிேயற , மிக்ேதாலிலும், தகபாேனசலும், ேநாப்பலும்,
பத்ேராஸ் எல்ைலயலும் குடியருக்க ற எல்லா யூதைரயுங்குறத்து, எேரமியாவுக்கு
உண்டான வசனம்: 2 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: நான் எருசேலமின்ேமலும், யூதாவன்
எல்லாப் பட்டணங்களின்ேமலும், வரச்ெசய்த தீங்ைகெயல்லாம் நீங்கள்
கண்டீர்கள். 3 இேதா, அவர்களும் நீங்களும் உங்கள் முற்ப தாக்களும்
அறயாத ெதய்வங்களுக்குத் தூபங்காட்டவும், ஆராதைனெசய்யவும் ேபாய்,
எனக்குக் ேகாபமூட்டுவதற்குச் ெசய்த அவர்களுைடய ெபால்லாப்பனிமித்தம்,
அைவகள் இந்நாளில் பாழாய்க்க டக்க றது, அைவகளில் குடியல்ைல. 4 நான்
ெவறுக்கற இந்த அருவருப்பான காரியத்ைதச் ெசய்யாதருங்கெளன்று,
தீர்க்கதரிச களாகய என் ஊழியக்காரைர அனுப்ப உங்களுக்கு ஏற்கனேவ
ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்ேதன். 5 ஆனாலும் அவர்கள் அந்நயெதய்வங்களுக்குத்
தூபங்காட்டாமலிருக்க, என் ெசால்ைலக்ேகளாமலும், ெபால்லாப்ைபவ ட்டுத்
தரும்புவதற்கு என் ெசால்ைலக் கவனிக்காமலும் ேபானார்கள். 6 ஆைகயால்,
என் கடுங்ேகாபமும் என் ேகாபமும் மூண்டு, யூதாவன் பட்டணங்களிலும்
எருசேலமின் வீத களிலும் பற்றெயரிந்தது; அைவகள் இந்நாளில் இருக்க றபடி
வனாந்த ரமும் பாழுமாய்ப்ேபானது. 7 இப்ேபாதும் இஸ்ரேவலின் ேதவனும்
ேசைனகளின் ேதவனுமாகய ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
நீங்கள் யூதாவல் ஒருவைரயும் உங்களுக்கு மீதயாக ைவக்காமல், உங்களில்
ஆைணயும் ெபண்ைணயும் பள்ைளையயும் பால்குடிக்க ற குழந்ைதையயும்
ேவரற்றுப்ேபாகச் ெசய்வதற்கு, உங்கள் ைககளின் ெசயல்களால் எனக்குக்
ேகாபமூட்டுக ற ெபரிய ெபால்லாப்ைப உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு வேராதமாகச்
ெசய்து, 8 உங்கைள நீங்கேள அழித்துக்ெகாள்வதற்கும், நீங்கள் பூமியன்
எல்லாத் ேதசங்களுக்குள்ளும் சாபமும் ந ந்ைதயுமாயருப்பதற்காகவும்,
நீங்கள் தங்கயருக்க வந்த எக ப்துேதசத்தல் அந்நய ெதய்வங்களுக்குத்
தூபங்காட்டுவாேனன்? 9 யூதாேதசத்தலும் எருசேலமின் வீத களிலும் உங்கள்
ப தாக்கள் ெசய்த ெபால்லாப்புகைளயும், யூதாவன் ராஜாக்கள் ெசய்த
ெபால்லாப்புகைளயும், அவர்கள் ெபண்கள் ெசய்த ெபால்லாப்புகைளயும்,
நீங்கள் ெசய்த ெபால்லாப்புகைளயும், உங்கள் ெபண்கள் ெசய்த
ெபால்லாப்புகைளயும் மறந்து ேபானீர்கேளா? 10 அவர்கள் இந்நாள்வைர
மனம் வருந்தனதுமில்ைல, அவர்கள் பயப்படுக றதுமில்ைல; நான் உங்கள்
முன்பாகவும் உங்கள் ப தாக்கள் முன்பாகவும் ைவத்த என் ேவதத்தன்படியும்
என் கட்டைளகளின்படியும் நடக்க றதுமில்ைல. 11 ஆைகயால், இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், இேதா,
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நான் உங்களுக்குத் தீங்குண்டாகவும், யூதா முழுவைதயும் அழிக்குமளவுக்கு,
என் முகத்ைத உங்களுக்கு வேராதமாகத் தருப்ப , 12 எக ப்துேதசத்தல்
வந்து தங்குவதற்கு தங்கள் முகங்கைளத் தருப்பன மீதயான யூதைர
வாரிக்ெகாள்ளுேவன்; அவர்கள் அைனவரும் எக ப்துேதசத்தல் அழிவார்கள்;
அவர்கள் ச றயவன்முதல் ெபரியவன்வைரக்கும், பட்டயத்த ற்கு இைரயாக ,
பஞ்சத்தாலும் ந ர்மூலமாவார்கள்; அவர்கள் பட்டயத்தாலும் பஞ்சத்தாலும்
இறந்து, சாபமும், பாழும் பழிப்பும், ந ந்ைதயுமாவார்கள். 13 நான் எருசேலைமத்
தண்டித்ததுேபால எக ப்துேதசத்தல் குடியருக்க றவர்கைளயும் பட்டயத்தாலும்,
பஞ்சத்தாலும், ெகாள்ைளேநாயாலும் தண்டிப்ேபன். 14எக ப்துேதசத்தல் தங்கவும்,
மறுபடியும் தங்கள் ஆத்துமா வாஞ்ச த்தருக்க ற யூதா ேதசத்தல் குடிேயறுவதற்கு
அங்ேக தரும்ப ப் ேபாகவும்ேவண்டுெமன்று இங்ேக வந்த மீதயான யூதரில்
மீதயாயருக்க றவர்களும் தப்புக றவர்களுமில்ைல; தப்ப ப்ேபாக றவர்களாகய
மற்றவர்கேளெயாழிய அவர்களில் ஒருவரும் அங்ேக தரும்புவதல்ைலெயன்றார்
என்று ெசான்னான். 15அப்ெபாழுது தங்கள் ெபண்கள்அந்நய ெதய்வங்களுக்குத்
தூபங்காட்டினதாகஅற ந்தருந்தஎல்லாஆண்களும்,ெபரியகூட்டமாய்நன்றருந்த
எல்லாப் ெபண்களும், எக ப்துேதசத்தல் பத்ேராச ல் குடியருந்த எல்லா மக்களும்
எேரமியாவுக்கு மறுெமாழியாக: 16 நீ ெயேகாவாவுைடய ெபயரில் எங்களுக்குச்
ெசான்ன வார்த்ைதகளின்படிேய நாங்கள் உன் ெசால்ைலக் ேகட்காமல்,
17 எங்கள் வாயலிருந்து புறப்பட்ட எல்லா வார்த்ைதயன்படிேயயும் நாங்கள்
ெசய்து, வானராணிக்கு தூபங்காட்டி, அவளுக்குப் பானபலிகைள ஊற்றுேவாம்;
நாங்களும், எங்கள் முற்ப தாக்களும், எங்கள் ராஜாக்களும், எங்கள் ப ரபுக்களும்,
யூதா பட்டணங்களிலும் எருசேலமின் வீத களிலும் ெசய்ததுேபாலேவ ெசய்ேவாம்;
அப்ெபாழுது நாங்கள் அப்பத்தனால் தருப்தயாக , ஒரு ெபால்லாப்ைபயும்
காணாமல் வாழ்ந்தருந்ேதாம். 18 நாங்கள் வானராணிக்கு தூபங்காட்டாமலும்,
அவளுக்குப் பானபலிகைள ஊற்றாமலும் ேபானதுமுதற்ெகாண்டு, எல்லாம்
எங்களுக்குக் குைறவுபட்டது; பட்டயத்தாலும் பஞ்சத்தாலும் அழிந்து ேபாேனாம்.
19 ேமலும் நாங்கள் வானராணிக்கு தூபங்காட்டி, அவளுக்குப் பானபலிகைள
ஊற்றனேபாது, நாங்கள் எங்கள் ஆண்களின் அனுமதயல்லாமல் அவளுக்குப்
பணியாரங்கைளச் சுட்டு, பானபலிகைள ஊற்ற , அவைள வணங்க ேனாேமா
என்றார்கள். 20அப்ெபாழுது எேரமியா, தனக்கு இப்படிப்பட்ட மறுெமாழி ெகாடுத்த
எல்லா மக்களாகய ஆண் மற்றும் ெபண்கைளயும் மற்ற அைனவைரயும் ேநாக்க :
21 யூதாவன் பட்டணங்களிலும், எருசேலமின் வீத களிலும், நீங்களும் உங்கள்
முற்ப தாக்களும்,உங்கள்ராஜாக்களும்,உங்கள்ப ரபுக்களும்,ேதசத்தன்மக்களும்
காட்டின தூபங்கைள அல்லேவா ெயேகாவா நைனத்துத் தம்முைடய மனதல்
ைவத்துக்ெகாண்டார். 22உங்கள் ெசயல்களின் ெபால்லாப்ைபயும், நீங்கள் ெசய்த
அருவருப்புகைளயும், ெயேகாவா அப்புறம் ெபாறுத்தருக்க முடியாததனால்
அல்லேவா, உங்கள் ேதசம் இந்நாளில் இருக்க றபடி குடியல்லாத ெவட்டெவளியும்
பாழும் சாபமுமானது. 23 நீங்கள் தூபங்காட்டி, ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாகப்
பாவம்ெசய்து, ெயேகாவாவுைடய சத்தத்ைதக் ேகட்காமலும், அவருைடய
ேவதத்த ற்கும், அவருைடய கட்டைளகளுக்கும், அவருைடய சாட்ச களுக்கும்,
இணங்க நடக்காமலும் ேபானதனால் இந்நாளில் இருக்க றபடி இந்தத் தீங்கு
உங்களுக்குச் சம்பவத்தது என்றான். 24 பன்னும் எேரமியா எல்லா மக்கைளயும்,
எல்லாப் ெபண்கைளயும் ேநாக்க : எக ப்துேதசத்தல் இருக்க ற யூதராக ய நீங்கள்
எல்ேலாரும் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். 25 இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
வானராணிக்குத்தூபங்காட்டவும்,அவளுக்குப்பானபலிகைளஊற்றவும்,நாங்கள்
ேநர்ந்துெகாண்ட ெபாருத்தைனகைள எவ்வதத்தலும் ெசலுத்துேவாெமன்று,
நீங்களும் உங்கள் ெபண்களும், உங்கள் வாயனால் ெசால்லி, உங்கள்
ைககளினால் நைறேவற்றனீர்கள்; நீங்கள் உங்கள் ெபாருத்தைனகைள
உறுத ப்படுத்தனது உண்ைமேய, அைவகைளச் ெசலுத்தனதும் உண்ைமேய.
26 ஆைகயால், எக ப்து ேதசத்தல் குடியருக்க ற யூதா மக்களாகய நீங்கள்
எல்ேலாரும் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்; இேதா, கர்த்தராக ய
ஆண்டவருைடய உயருள்ள வாக்கு என்று, எக ப்து ேதசெமங்கும் ஒரு யூத
மனிதன் வாயனாலும் இனி என் ெபயர் வழங்கப்படுவதல்ைலெயன்று நான்
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என் மகத்தான ெபயைரக்ெகாண்டு ஆைணயடுக ேறன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 27 இேதா, நான் அவர்கள்ேமல் நன்ைமக்கு அல்ல தீைமக்ேக
எச்சரிக்ைகயாக இருப்ேபன்; எக ப்து ேதசத்தலிருக்கற யூதா மனிதர்கள்
எல்ேலாரும் ஒழிந்துேபாகும்வைர பட்டயத்தாலும் பஞ்சத்தாலும் அழிவார்கள்.
28 ஆனாலும் பட்டயத்த ற்குத் தப்புக றவர்கள் எக ப்துேதசத்தலிருந்து யூதா
ேதசத்த ற்குக் ெகாஞ்சம் ேபராய்த் தரும்புவார்கள்; அப்படிேய எக ப்துேதசத்தல்
தங்கயருக்க வந்த யூதாவல் மீதயான அைனவரும் அக்காலத்தல் தங்களுைடய
வார்த்ைதேயா, என் வார்த்ைதேயா, யாருைடய வார்த்ைத உண்ைமயாகும் என்று
அறவார்கள். 29 நான் இவ்வ டத்தல் உங்கைளத் தண்டிப்ேபன் என்று உங்களுக்கு
வேராதமாகச் ெசான்ன என் வார்த்ைதகள் உண்ைமயாகுெமன்று நீங்கள்
அறவதற்கு உங்களுக்கு இதுேவ அைடயாளம் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
30 இேதா, நான் யூதாவன் ராஜாவாகய ச ேதக்கயாைவ, அவனுைடய எத ரியும்
அவன்உயைரவாங்கத் ேதடினவனுமாகய ேநபுகாத்ேநச்சார் என்னும்பாப ேலான்
ராஜாவன் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்ததுேபால, நான் பார்ேவான் ஒப்ப ரா என்னும்
எக ப்தன் ராஜாைவயும், அவனுைடய எத ரிகளின் ைகயலும், அவன் உயைர
வாங்கத் ேதடுக றவர்களின் ைகயலும் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்றான்.

அத்த யாயம் 45
பாருக் என்பவனுக்குச்ெசய்த

1ேயாச யாவன்மகனாகய ேயாயாக்கீம் என்னும்யூதா ராஜாவன்அரசாட்ச யன்
நான்காம் வருடத்தல் ேநரியாவன் மகனாகய பாருக் இந்த வசனங்கைள
எேரமியாவன்வாய்ெசால்லஒருபுத்தகத்தல்எழுதும்ேபாது,எேரமியாதீர்க்கதரிச
அவனிடத்தல் ேபச , 2 பாருக்ேக, உன்ைனக்குறத்து இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், 3 நீ: இப்ெபாழுது எனக்கு ஐேயா,
ெயேகாவா என் வயாதைய சஞ்சலத்தால் ெபருகச்ெசய்தார், என் தவப்பனால்
இைளத்ேதன், இைளப்பாறுதைலக் காணாேதேபாேனன் என்று ெசான்னாய்
என்கறார். 4இேதா, நான் கட்டினைதேய நான் இடிக்க ேறன்; நான் நாட்டினைதேய
நான் படுங்குக ேறன்; இந்த முழு ேதசத்த ற்கும் இப்படிேய நடக்கும். 5 நீ
உனக்குப் ெபரிய காரியங்கைளத் ேதடுக றாேயா? ேதடாேத; இேதா, மாம்சமான
அைனவர்ேமலும் தீங்ைக வரச்ெசய்க ேறன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்;
ஆனாலும், நீ ேபாகும் எல்லா இடங்களிலும் உன் உயைர உனக்குக் கைடக்கும்
ெகாள்ைளப்ெபாருளாகத் தருக ேறன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்று
அவனுடன்ெசால்என்றார்.

அத்த யாயம் 46
எக ப்ைதக்குற த்தெசய்த

1 அன்னிய மக்களுக்கு வேராதமாக எேரமியா தீர்க்கதரிச க்கு உண்டான
ெயேகாவாவுைடய வசனம்: 2 எக ப்ைதக்குற த்தும், ஐப்ப ராத்து நதயருகல்
கர்ேகமிச ல் இருந்ததும் பாப ேலான் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார்,
ேயாச யாவன் மகனாகய ேயாயாக்கீம் என்னும் யூதா ராஜாவன் நான்காம்
வருடத்தல் முறய அடித்ததுமான பார்ேவான்ேநேகா என்னப்பட்ட எக ப்து
ராஜாவன் பைடையக்குறத்தும் அவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
3 ேகடகங்கைளயும் ச றய ேகடகங்கைளயும் ஆயத்தம்ெசய்து, ேபார்ெசய்வதற்கு
வாருங்கள். 4 குதைரவீரேர, குதைரகளின்ேமல் ேசணங்கைள ைவத்து
ஏற , தைலக்கவசத்ைத அணிந்துெகாண்டு நல்லுங்கள்; ஈட்டிகைளத்
துலக்க , கவசங்கைள அணிந்துெகாள்ளுங்கள். 5 அவர்கள் கலங்க ,
பன்வாங்குகறைத நான் காண்கறெதன்ன? சுற்றலும் ஏற்பட்ட பயங்கரத்தனால்
அவர்களுைடய பராக்க ரமசாலிகள் ேதால்வயைடந்து, தரும்ப ப்பாராமல்
ஓட்டமாக ஓடிப்ேபாக றார்கள் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 6 ேவகமாய்
ஓடுகறவன் ஓடிப்ேபாகேவண்டாம்; பராக்க ரமசாலி தப்ப ப்ேபாகேவண்டாம்;
வடக்ேக ஐப்ப ராத்து நதயருகல் அவர்கள் இடறவழுவார்கள். 7 அைலேபால
புரண்டுவருகற இவன் யார்? அைலகள் ேமாதயடிக்க ற நத கள்ேபால்
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எழும்பவருகற இவன் யார்? 8 எக ப்தயேன அைலேபால் புரண்டுவருகறான்,
அவேன அைலகள் ேமாதயடிக்க ற நத கள்ேபால எழும்பவருகறான்; நான்
ேபாய், ேதசத்ைத மூடி, நகரத்ைதயும் அதல் குடியருக்க றவர்கைளயும் அழிப்ேபன்
என்றான். 9 குதைரகேள, ேபாய் ஏறுங்கள்; இரதங்கேள, கடகட என்று ஓடுங்கள்;
பராக்க ரமசாலிகளும், ேகடகம் ப டிக்க ற எத்த ேயாப்ப யரும், பூத்தயரும்,
வல்ைலப்ப டித்துஅம்ேபற்றுகறலூதீயரும் புறப்படுவார்களாக. 10ஆனாலும்,இது
ேசைனகளின் கர்த்தராக ய ஆண்டவரின் நாளும், அவர் தம்முைடய எத ரிகளுக்கு
நீதையச் சரிக்கட்டுக ற நாளுமாயருக்க றது; ஆைகயால், பட்டயம் அழித்து,
அவர்களுைடய இரத்தத்தால் தருப்தயாக ெவற த்தருக்கும்; வடேதசத்தல்
ஐப்ப ராத்து நதயருகல் ேசைனகளின் ெயேகாவாவாகய ஆண்டவருக்கு ஒரு
பலியும் உண்டு. 11 எக ப்தன் மகளாகய கன்னிைகேய, நீ கீேலயாத்த ற்குப்ேபாய்,
ப சன் ைதலம் வாங்கு; த ரளான மருந்துகைள நீ ேசர்க்க றது வீண், உனக்கு
ஆேராக்கயமுண்டாகாது. 12 மக்கள் உன் ெவட்கத்ைதக் ேகள்வப்பட்டார்கள்;
உன் கூக்குரலால் ேதசம் நைறந்தது; பராக்க ரமசாலியன்ேமல் பராக்க ரமசாலி
இடற , இருவரும் ஏகமாக வழுந்தார்கள் என்றார். 13 எக ப்துேதசத்ைத அழிக்கப்
பாப ேலான்ராஜாவாகயேநபுகாத்ேநச்சார்வருவாெனன்பைதக்குற த்து,எேரமியா
தீர்க்கதரிச யனிடத்தல் ெயேகாவா ெசான்ன வசனம்: 14 ஆயத்தப்பட்டு நல்,
பட்டயம் உன்ைனச் சுற்றலும் உண்டானைத எரித்துப்ேபாடுக றெதன்று ெசால்லி,
எக ப்தல் அறவத்து, மிக்ேதாலில் ெசால்லி, ேநாப்பலும் தகபாேனசலும்
ப ரச த்தம்ெசய்யுங்கள். 15உன்வீரர் வாரிக்ெகாள்ளப்படுக றெதன்ன? ெயேகாவா
அவர்கைளத் தள்ளினதால் அவர்கள் நைலநற்கவல்ைல. 16 அேநகைர
இடறச்ெசய்க றார்; அவனவன் தன்னருகலுள்ளவன்ேமல் வழுகறான்; அவர்கள்:
எழுந்தருங்கள், ெகால்லுகற பட்டயத்த ற்குத் தப்ப நமது மகளிடத்த ற்கும்,
நாம் ப றந்த ேதசத்த ற்கும் தரும்ப ப்ேபாேவாம் என்கறார்கள். 17 எக ப்தன்
ராஜாவாகய பார்ேவான் பாழாக்கப்பட்டான்; அவனுக்குக் குறத்த காலம்
முடிந்தெதன்று அங்ேக சத்தமிட்டுச் ெசால்லுகறார்கள். 18 மைலகளில்
தாேபாரும், மத்தய தைரக் கடலின் அருேக கர்ேமலும் இருக்கறதுேபால
அவன் கண்டிப்பாக வருவாெனன்று ேசைனகளின் ெயேகாவா என்னும்
ெபயருள்ள ராஜா தம்முைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுகறார். 19 எக ப்து
ேதசமக்களாகய மகேள, சைறயருப்புக்குப் ேபாகும் ப ரயாண சாமான்கைள
ஆயத்தப்படுத்து,ேநாப்பாழாகும்;அதுகுடியல்லாமல்சுட்ெடரிக்கப்பட்டுக்க டக்கும்.
20 எக ப்து மகா ேநர்த்தயான க டாரி, அடிக்க றவன் வடக்ேகயருந்து வருகறான்.
21 அதன் நடுவல் இருக்கற அதன் கூலிப்பைடகள் ெகாழுத்த காைளகள்
ேபாலிருக்க றார்கள்; இவர்களும் நற்காமல், தரும்ப க்ெகாண்டு ஏகமாக
ஓடிப்ேபாவார்கள்; அவர்கள் வ சாரிக்கப்படுக ற அவர்களுைடய ஆபத்துநாள்
அவர்கள்ேமல் வந்தது. 22 அவன் பாம்ைபப்ேபால் சீறவருவான், பைடபலத்ேதாடு
நடந்து, காடுெவட்டிகைளப்ேபால் ேகாடரிகேளாடு அதன்ேமல் வருவார்கள்.
23 எண்ணமுடியாத மரங்களாயருந்தாலும் அந்தக் காட்ைட ெவட்டுவார்கள்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; அவர்கள் ெவட்டுக்களிகைளப்பார்க்கலும்
அதகமானவர்கள், அவர்களுக்குத் ெதாைகயல்ைல. 24 எக ப்தன் மகள்
கலங்குவாள்; வடதைச மக்களின் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவாள்.
25 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: இேதா, நான் ேநா என்னும் பட்டணத்தலுள்ள த ரளான
மக்கைளயும், பார்ேவாைனயும், எக ப்ைதயும், அதன் ெதய்வங்கைளயும், அதன்
ராஜாக்கைளயும், பார்ேவாைனயும், அவைன நம்பயருக்க றவர்கைளயும்
வ சாரித்து, 26 அவர்கள் உயைர வாங்கத்ேதடுக றவர்களின் ைகயலும்,
பாப ேலான் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சாரின் ைகயலும், அவனுைடய
ேசவகரின் ைகயலும், அவர்கைள ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்; அதற்குப்பன்பு
அது பூர்வகாலத்தல் இருந்ததுேபால் குடிேயற்றப்படும் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 27 என் தாசனாகய யாக்ேகாேப, நீ பயப்படாேத; இஸ்ரேவேல,
நீ கலங்காேத; இேதா, நான் உன்ைனத் தூரத்தலும், உன் சந்ததைய அவர்கள்
சைறயருப்பன் ேதசத்தலுமிருந்து வடுவத்துக் காப்பாற்றுேவன்; அப்ெபாழுது
யாக்ேகாபு தரும்பவந்து, அைமதயுடனும் பயமில்லாமல் இருப்பான்; அவைனத்
தத்தளிக்கச்ெசய்வார் இல்ைல. 28 என்ஊழியனாகய யாக்ேகாேப, நீ பயப்படாேத
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என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; நான் உன்னுடேன இருக்க ேறன்; உன்ைனத்
துரத்தவ ட்ட எல்லாத் ேதசங்கைளயும் நான் ந ர்மூலமாக்குேவன்; உன்ைனேயா
நான் அழிக்காமல், உன்ைனக் குைறவாகத் தண்டிப்ேபன்; ஆனாலும் உன்ைனத்
தண்டிக்காமலிருந்தால்நான்குற்றமுள்ளவனாேவன்என்கறார்.

அத்த யாயம் 47
ெபலிஸ்தயர்கைளக்குறத்தெசய்த

1 பார்ேவான் காசாைவ அழிக்குமுன்ேன, ெபலிஸ்தருக்கு வ ேராதமாகத்
தீர்க்கதரிச யாக ய எேரமியாவுக்கு உண்டான ெயேகாவாவுைடய வசனம்:
2 ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: இேதா, வடக்ேகயருந்து தண்ணீர்
ெபாங்க ப ரவாக த்து ேதசத்தன்ேமலும், அதலுள்ள எல்லாவற்றன்ேமலும்,
நகரத்தன்ேமலும், அதல் குடியருக்க றவர்களின்ேமலும் புரண்டு ஓடும்;
அப்ெபாழுது மனிதர் கூக்குரலிட்டு, ேதசத்தன் குடிகெளல்ேலாரும் அலறுவார்கள்.
3 அவர்களுைடய பலத்த குதைரகளுைடய குளம்புகளின் சத்தத்ைதயும்,
அவர்களுைடய இரதங்களின் கடகடப்ைபயும், அவர்களுைடய உருைளகளின்
இைரச்சைலயும் ேகட்டு, தகப்பன்மார் தங்கள் ைக ேசார்ந்துேபானதனால் தங்கள்
பள்ைளகைளயும் ேநாக்க ப் பார்க்காதருப்பார்கள். 4 ெபலிஸ்தைரெயல்லாம்
பாழாக்கவும், தீருவுக்கும் சீேதானுக்கும், மீதயான சகாயைரெயல்லாம்அழிக்கவும்
வருகற நாளில் இப்படியாகும்; கப்ேதார் என்னும் மத்தய தைரக் கடற்கைரயான
ேதசத்தாரில் மீதயாகய ெபலிஸ்தைரயும் ெயேகாவா பாழாக்குவார். 5 காசா
ெமாட்ைடயடிக்கப்படும்; அவர்களுைடய பள்ளத்தாக்கல் மீதயாகய அஸ்கேலான்
அழியும்; நீ எதுவைரக்கும் உன்ைனக் கீற க்ெகாள்ளுவாய். 6 ஆ ெயேகாவாவன்
பட்டயேம, எதுவைர அமராதருப்பாய்? உன் உைறக்குள் தரும்பவந்து, ஓய்ந்து
அமர்ந்தரு. 7 அது எப்படி அமர்ந்தருக்கும்? அஸ்கேலானுக்கு வேராதமாகவும்
கடற்கைரத் ேதசத்த ற்குவ ேராதமாகவும் ெயேகாவா அதற்குக் கட்டைளெகாடுத்து,
அவ்வடங்களுக்ெகன்றுஅைதக்குறத்தாேர.

அத்த யாயம் 48
ேமாவாைபக்குற த்தெசய்த

1 ேமாவாைபக்குற த்து இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், ஐேயா, ேநேபா பாழாக்கப்பட்டது; கீரியாத்தாயீம்
ெவட்கப்பட்டு, ப டிக்கப்பட்டுப்ேபானது; மிஸ்காப் ெவட்கப்பட்டு, கலங்க ப்ேபானது.
2எஸ்ேபாைனக்குறத்து ேமாவாபுக்கு இருந்த ெபருைமஇனி இருக்காது; அதுஒரு
ேதசமாக இராமல் அைத அழிப்ேபாம் வாருங்கெளன்று அதற்கு வ ேராதமாகப்
ெபால்லாப்ைப நைனத்தருக்க றார்கள்; மத்ேமேன, நீயும் அழிக்கப்படுவாய்;
பட்டயம்உன்ைனத்ெதாடரும். 3பாழ்க்கடிப்பனாலும்ெபரிய ெநாறுக்குதலினாலும்
உண்டாக றகூப்படுதலின் சத்தம் ஒெரானாய மிலிருந்து ேகட்கப்படும். 4 ேமாவாப்
ெநாறுங்குண்டது; அதலுள்ள சறுவர்கள் கூப்படும் சத்தம் ேகட்கப்படுக றது.
5 லூகத்தற்கு ஏற ப்ேபாக ற வழியல் அழுைகயன்ேமல் அழுைக எழும்பும்;
ஒெரானாயமுக்கு இறங்க ப்ேபாக ற வழியல் ெநாறுக்குதல் ெசய்க றதனால்
ஏற்படுக ற கூக்குரைல எத ரிகள் ேகட்க றார்கள். 6 உங்கள் உய ர் தப்ப
ஓடிப்ேபாங்கள்; வனாந்த ரத்தலுள்ள குறுக ப்ேபான ெசடிையப்ேபாலிருப்பீர்கள்.
7 நீ உன் சம்பத்ைதயும் உன் ெபாக்கஷங்கைளயும் நம்புக றதனால் நீயும்
ப டிக்கப்படுவாய், அப்ெபாழுது ேகேமாஷ் சைறயாக்கப்பட்டுப்ேபாகும்;
அதன் ஆசாரியர்களும் ப ரபுக்களும் எல்ேலாரும் சைறப்பட்டுப்ேபாவார்கள்.
8 பாழாக்குக றவன் எல்லாப் பட்டணங்களின்ேமலும் வருவான்; ஒரு பட்டணமும்
தப்ப ப்ேபாவதல்ைல; பள்ளத்தாக்குகளும் ெகட்டுப்ேபாகும்; சமனான
பூமியும் அழிக்கப்படும் என்று ெயேகாவா ெசான்னார். 9 ேமாவாபுக்கு
இறக்ைககைளக் ெகாடுங்கள்; அது பறந்துேபாகட்டும்; அதன் பட்டணங்கள்
குடிமக்களில்லாமல் பாழாய்ப்ேபாகும். 10 ெயேகாவாவுைடய ேவைலைய
அசதயாய்ச் ெசய்க றவன் சப க்கப்பட்டவன்; இரத்தம் ச ந்தாதபடிக்குத் தன்
பட்டயத்ைத அடக்க க்ெகாள்ளுகறவன் சப க்கப்பட்டவன். 11 ேமாவாப் தன்
சறுவயதுமுதல்சுகமாகவாழ்ந்தது;அதுஒருபாத்த ரத்தலிருந்துமறுபாத்த ரத்தல்
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ஊற்றப்படாமலும், அதன் வண்டல்களின்ேமல் அைசயாமலும் இருந்தது; அது
சைறயருப்புக்குப் ேபானதல்ைல; ஆதலால் அதன் ருச அதல் நைலத்தருந்தது;
அதன் வாசைன மாறவல்ைல. 12 ஆைகயால், இேதா, நாட்கள் வருெமன்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார், அப்ெபாழுது கவழ்த்துப்ேபாடுக றவர்கைள
அதற்கு அனுப்புேவன்; அவர்கள் அைதக் கவழ்த்து, அதன் பாத்த ரங்கைள
ெவறுைமயாக்க , அதன் ஜாடிகைள உைடத்துப்ேபாடுவார்கள். 13 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவல் சந்தத தங்கள் நம்ப க்ைகயான ெபத்ேதலாேல ெவட்கப்பட்டதுேபால,
ேமாவாப் ேகேமாஷாேல ெவட்கப்படும். 14 நாங்கள் பராக்க ரசாலிகெளன்றும்,
நாங்கள் ேபார்வீரர்கெளன்றும் நீங்கள் ெசால்லுகறெதன்ன? 15 ேமாவாப்
அழிந்தது, அதன் பட்டணங்கள் எரிந்துேபாயன; அதன் தறைமயுள்ள வாலிபர்
ெகாைலக்களத்த ற்குஇறங்குகறார்கள் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா என்னும்
ெபயருள்ளராஜாெசால்லுகறார். 16ேமாவாபன்ஆபத்துவரச் சமீபமாயருக்க றது;
அதன் தீங்கு மிகவும் ேவகமாகவருகறது. 17 அதன் சுற்றுப்புறத்தாரும்
அதன் புகைழ அற ந்தவர்களுமாகய நீங்கள் எல்ேலாரும் அதற்காக
அங்கலாய்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்; ெபலனான தடியும் அலங்காரமான ேகாலும்
எப்படிஉைடந்தெதன்றுெசால்லுங்கள். 18தீேபான்பட்டணவாசயானமகேள,நீஉன்
மகைமையவ ட்டிறங்க ,தாகத்துடன்உட்கார்ந்தரு; ேமாவாைபப்பாழாக்குக றவன்
உனக்கு வேராதமாய் வந்து, உன் மதல்கைள அழித்துப்ேபாடுவான்.
19 ஆேராேவரில் குடியருக்க றவேள, நீ வழியல் நன்று பார்த்துக்ெகாண்டிரு;
நடந்தெதன்னெவன்று ஓடிவருகறவைனயும் தப்பவருகறவைனயும் ேகள்.
20 ேமாவாப் ேதால்வயைடந்ததனால் கலங்க ப்ேபானது; அலறக்கூப்படுங்கள்;
ேமாவாப் பாழாக்கப்பட்டெதன்று அர்ேனானில் அறவயுங்கள். 21 சமனான
பூமியாக ய ஓேலானின்ேமலும், யாத்சாவன்ேமலும், ெமபாகாத்தன் ேமலும்,
22 தீேபானின்ேமலும், ேநேபாவன்ேமலும், ெபத்த ப்லாத்தாயீமின்ேமலும்,
23 கீரியாத்தாயீமின்ேமலும், ேபத்கமூலின்ேமலும், ெபத்ெமேயானின்ேமலும்,
24 கீரிேயாத்தன்ேமலும், ேபாஸ்றாவன்ேமலும், ேமாவாப் ேதசத்தல் தூரத்தலும்
சமீபத்தலும் இருக்கற எல்லாப் பட்டணங்களின்ேமலும் நயாயத்தீர்ப்பு
வரும். 25 ேமாவாபன் ெகாம்பு ெவட்டப்பட்டது; அவன் ைக முறக்கப்பட்டது
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 26 அவைன ெவறெகாள்ளச் ெசய்யுங்கள்;
ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாகப் ெபருைமபாராட்டினான்; ேமாவாப் தான்
வாந்த ெயடுத்து அதல் புரளுவான்; அவன் பரியாசத்த ற்கு இடமாவான்.
27 இஸ்ரேவல் உனக்குப் பரியாசமாயருந்தான் அல்லேவா? அவன் தருடருக்குள்
கண்டுபடிக்கப்பட்டாேனா? நீ அவைனக்குறத்துப் ேபசுக றேபாெதல்லாம்,
தைலையஆட்டுகறாேய. 28 ேமாவாப் ேதசத்தன்குடிகேள, நீங்கள் பட்டணங்கைள
வட்டுப்ேபாய், கன்மைலயல் தங்க , குைகயன் வாய் ஓரங்களில் கூடுகட்டுக ற
புறாவுக்கு ஒப்பாயருங்கள். 29 அவன் அதக ெபருைமக்காரன், ேமாவாபன்
ெபருைமையயும், அவன் ேமட்டிைமையயும், அவன் அகந்ைதையயும்,
அவன் தற்ெபருைமயும், அவன் இருதயத்தன் ேமட்டிைமையயும் குறத்துக்
ேகட்ேடன். 30 அவன் தற்ெபருைமையயும் நான் அற ேவன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்; அப்படியாகாது, அவன் வீம்பு ெசல்லாது என்கறார். 31ஆைகயால்
ேமாவாபனிமித்தம் நான் அலற , ேமாவாப் ேதசம் அைனத்தனிமித்தமும்
கூக்குரலிடுேவன்; கீராேரஸ் மனிதரினிமித்தம் ெபருமூச்சுவ டப்படும்.
32 சீப்மாவூரின் த ராட்ைசச்ெசடிேய, யாேசருக்காக நான் அழுததுேபால
உனக்காகவும் அழுேவன்; உன் ெகாடிகள் கடைலக் கடந்துேபானது; அைவகள்
யாேசர் கடல்வைர ேபாய் எட்டின; பாழாக்குக றவன் உன் வசந்தகாலத்துப்
பழங்களின்ேமலும், உன் த ராட்ைசப்பழ அறுப்பன்ேமலும் வழுந்தான்.
33 பய ர்ெவளியலும் ேமாவாப் ேதசத்தலுமிருந்து சந்ேதாஷமும் களிப்பும்
நீங்க ப்ேபானது; த ராட்ைசரசம்ஆைலகளிலிருந்துெபாழிக றைதஓயச்ெசய்ேதன்;
ஆைலைய மித க்க றவர்களின் பாடல்இல்ைல; அதுஆரவாரேமயல்லாமல்ஆைல
மித க்கும் பாடலல்ல. 34 எஸ்ேபான் துவங்க எெலயாெல, யாகாஸ்வைரக்கும்
உண்டாகும் கூக்குரலினிமித்தம் அவர்கள் மூன்றுவயதுக் கடாரிையப்ேபால்,
ேசாவார்துவக்க ஒெரானாய ம்வைர சத்தமிடுவார்கள்; ந ம்ரீமின் தண்ணீர்களும்
வற்ற ப்ேபாகும். 35 ேமாவாப் ேதசத்து ேமைடகளில் பலியடுகறவைனயும்
தன் ெதய்வங்களுக்கு தூபங்காட்டுக றவைனயும் ஓயச்ெசய்ேவன் என்று
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ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 36 ஆைகயால், ேமாவாபனிமித்தம் என் இருதயம்
நாதசுரம்ேபால் துயரமாய் ெதானிக்கும்; கீராேரஸ் மனிதருக்காகவும், என்
இருதயம் நாதசுரம்ேபால் துயரமாய் ெதானிக்கும்; அவர்கள் சம்பாத த்த
ஐசுவரியம் அழிந்துேபாக றதனால் அப்படித் ெதானிக்கும். 37 தைலகள் எல்லாம்
ெமாட்ைடய டப்பட்டும், தாடிகள் எல்லாம் கத்தரிக்கப்பட்டும் இருக்கும்; ைககளில்
எல்லாம் கீறுதல்களும், இடுப்புகளில் சணலாைடகள் உண்டு. 38 ேமாவாபன்
எல்லா வீடுகளின்ேமலும் அதன் ெதருக்களிேலயும் புலம்பல் உண்டாகும்;
ஒருவரும் வரும்பப்படாத பாத்த ரம்ேபால ேமாவாைப உைடத்துப்ேபாட்ேடன்
என்றுெயேகாவா ெசால்லுகறார். 39ேமாவாப் எவ்வளவாகமுற ந்துேபானெதன்று
அலறுகறார்கள்;அதுமுதுைகக்காட்டிஎவ்வளவாய்ெவட்கப்படும்? இப்படிேமாவாப்
தன்சுற்றுப்புறத்தார்அைனவருக்கும் பரியாசமும் தைகப்புமாயருக்கும். 40இேதா,
ஒருவன் கழுைகப்ேபால் பறந்துவந்து, ேமாவாபன்ேமல் தன் இறக்ைககைள
வ ரிப்பான். 41 கீரிேயாத் ப டிக்கப்படும், ேகாட்ைடகள் ைகவசமாகும்; அந்நாளில்
ேமாவாபன் பராக்க ரமசாலிகளுைடய இருதயம் ப ரசவேவதைனப்படுகற
ெபண்ணின் இருதயம்ேபால இருக்கும். 42 ேமாவாப் ெயேகாவாவுக்கு
வ ேராதமாகப் ெபருைமபாராட்டினதனால், அது ஒரு மக்கள் கூட்டமாக இராமல்
அழிக்கப்படும். 43 ேமாவாப் ேதசத்தன் வவசாய ேய, த கலும், படுகுழியும்,
கண்ணியும் உன்ேமல் வரும் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 44 த கலுக்கு
வலக ஓடுகறவன் படுகுழியல் வழுவான்; படுகுழியலிருந்து ஏறுகறவேனா
கண்ணியல் ப டிபடுவான்; அவர்கள் வ சாரிக்கப்படும் வருடத்ைத அதன்ேமல்,
அதாவது, ேமாவாபன்ேமல் வரச்ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
45 கடுைமயான அடிக்குத் தப்ப ஓடிப்ேபாக றவர்கள் எஸ்ேபானின் ந ழலில்
ஒதுங்க நன்றார்கள், ஆனாலும் ெநருப்பு எஸ்ேபானிலும், ெநருப்பு ஜூவாைல
சீேகான் நடுவலுமிருந்து புறப்பட்டு, ேமாவாப்ேதசத்தன் எல்ைலகைளயும்,
கலகம் ெசய்க றவர்களின் உச்சந்தைலையயும் எரிக்கும் 46 ேமாவாேப, உனக்கு
ஐேயா, ேகேமாஷ் சைலக்கு அருகலுள்ள மக்கள் அழிவார்கள், உன் மகன்களும்
சைறப டிக்கப்படுக றார்கள், உன் மகள்களும் சைறப டிக்கப்பட்டுப்ேபாக றார்கள்.
47 ஆனாலும் வரும் நாட்களில் ேமாவாபன் சைறயருப்ைபத் தருப்புேவன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். ேமாவாபன்ேமல் வரும் நயாயத்தீர்ப்பன் ெசய்த
இத்துடன்முடிந்தது.

அத்த யாயம் 49
அம்ேமான்மக்கைளக்குறத்தெசய்த

1அம்ேமான் மக்கைளக்குறத்துக்* ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
இஸ்ரேவலுக்கு மகன்கள் இல்ைலேயா? அவனுக்குச் சந்தத இல்ைலேயா?
அவர்கள் ராஜா †காத்ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாண்டு, அதன் மக்கள் இவன்
பட்டணங்களில் ஏன் குடியருக்கேவண்டும்? 2 ஆைகயால், இேதா, நாட்கள்
வருெமன்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார், அப்ெபாழுது அம்ேமான் மக்களின்
பட்டணமாகயரப்பாவல்ேபாரின்ஆர்ப்பரிப்ைபக்ேகட்கச்ெசய்ேவன்;அதுபாழான
மண்ேமடாகும்; அைத சுற்றயுள்ள ஊர்களும் ெநருப்பால் சுட்ெடரிக்கப்படும்;
ஆனாலும் இஸ்ரேவல் தன் ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாண்டவர்களின்
ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளும் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
3 எஸ்ேபாேன, அலறு; ஆய அழிக்கப்பட்டது; ரப்பாவன் மகள்கேள, ஓலமிடுங்கள்;
சணலாைடைய உடுத்த க்ெகாண்டு, புலம்ப , ேவலிகளில் சுற்ற த்த ரியுங்கள்;
அவர்கள் ராஜா அதன் ஆசாரியர்களுடனும் அதன் ப ரபுக்களுடனும்
சைறப்பட்டுப்ேபாவான். 4 எனக்கு வ ேராதமாய் வருகறவன் யார் என்று ெசால்லி,
உன் ெசல்வத்ைத நம்பன ஒழுக்கம் ெகட்ட மகேள, நீ பள்ளத்தாக்குகைளப்பற்ற ப்
ெபருைமபாராட்டுவாேனன்? உன் பள்ளத்தாக்குக் கைரந்து ேபாக றது. 5 இேதா,
உன் சுற்றயுள்ள அைனவராலும் உன்ேமல் பயத்ைத வரச்ெசய்ேவன் என்று
ேசைனகளின் ெயேகாவாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்; நீங்கள் அவரவர்
தம்தம் முன் இருக்கும் வழிய ேல துரத்தப்படுவீர்கள்; ஓடுகறவர்கைள தரும்பச்
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ேசர்ப்பார் ஒருவருமில்ைல. 6 அதற்குப்பன்பு அம்ேமான் புத்த ரருைடய
சைறயருப்ைபத்தருப்புேவன்என்றுெயேகாவாெசால்லுகறார்.

ஏேதாைமக்குற த்தெசய்த
7 ஏேதாைமக்குற த்துச் ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறது

என்னெவன்றால்: ேதமானில் இனி ஞானமில்ைலேயா? ஆேலாசைன
வேவக கைளவ ட்டு அழிந்தேதா? அவர்களுைடய ஞானம் ெகட்டுப்ேபாய ற்ேறா?
8 ேததானின் குடிகேள, ஓடுங்கள், முதுைகக் காட்டுங்கள், பள்ளங்களில்
பதுங்குங்கள்; ஏசாைவ வ சாரிக்கும் காலத்தல் அவன் ஆபத்ைத அவன்ேமல்
வரச்ெசய்ேவன். 9 த ராட்ைசப்பழங்கைள அறுக்கறவர்கள் உன்னிடத்தல்
வந்தார்கள் என்றால், பன்பற க்க றதற்குக் ெகாஞ்சம் ைவக்கமாட்டார்கேளா?
இரவல் தருடர் வந்தார்கள் என்றால், தங்களுக்குப் ேபாதுெமன்கறவைர
ெகாள்ைளயடிப்பார்கள் அல்லேவா? 10 நாேனா ஏசாைவ ெவறுைமயாக்க ,
அவன் ஒளித்துக்ெகாள்ளமுடியாமல் அவனுைடய மைறவ டங்கைள
ெவளிப்படுத்தவடுேவன்; அவனுைடய சந்ததயாரும் அவனுைடய சேகாதரரும்
அவனுைடய அயலாரும் அழிக்கப்படுவார்கள்; அவன் இனி இருக்கமாட்டான்.
11 த க்கற்றவர்களாகப்ேபாகும் உன் பள்ைளகைள ஒப்புவ , நான் அவர்கைள
உயருடன் காப்பாற்றுேவன்; உன் வதைவகள் என்ைன நம்புவார்களாக.
12 ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: இேதா, பாத்த ரத்தல்
குடிக்கேவண்டுெமன்கற நயாயத்தீர்ப்புக்கு உள்ளாகாதவர்கள் அதல்
குடித்தார்கள்; நீ குற்றமற்று நீங்கலாயருப்பாேயா? நீ நீங்கலாய ராமல் அதல்
கண்டிப்பாகக் குடிப்பாய். 13 ேபாஸ்றா பாழும் ந ந்ைதயும் அவாந்தரமும்
சாபமுமாக இருக்குெமன்றும், அதன் பட்டணங்கள் எல்லாம் ந த்தய
வனாந்த ரங்களாயருக்குெமன்றும் என்ைனக்ெகாண்டு வாக்குக்ெகாடுத்ேதன்
என்றுெயேகாவா ெசால்லுகறார். 14நீங்கள்கூடிக்ெகாண்டு, அதற்குவ ேராதமாக
வந்து, ேபார் ெசய்க றதற்கு எழும்புங்கள் என்று ெசால்ல, ேதசங்களிடத்தல்
ப ரத ந தைய அனுப்புக ற ெசய்தையக் ெயேகாவாவ டத்தல் ேகள்வப்பட்ேடன்.
15 இேதா, உன்ைன மக்களுக்குள்ேள ச றயதும், மனிதருக்குள்ேள அசட்ைட
ெசய்யப்பட்டதுமாக்குக ேறன் என்கறார். 16 கன்மைல ெவடிப்புகளில் குடியருந்து,
ேமடுகளின் உச்சையப் ப டித்தருக்க ற உன்னால் உன் பயங்கரமும் உன்
இருதயத்தன் அகந்ைதயும் உன்ைன ேமாசம்ேபாக்கயது; நீ கழுைகப்ேபால
உயரத்தல் உன்கூட்ைடக் கட்டினாலும் அங்ேகயருந்து உன்ைன வழச்ெசய்ேவன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 17 அப்படிேய ஏேதாம் பாழாகும்; அைதக்
கடந்துேபாக றவன் எவனும் அதன் எல்லா வாைதகைளப்பார்த்து அத ர்ந்து சத்தம்
ேபாடுவான். 18 ேசாேதாமும் ெகாேமாராவும் அைவகளின் சுற்றுப்புறங்களும்
கவழ்க்கப்பட்டதுேபாலஇதுவும்கவழ்க்கப்படும்என்றுெயேகாவாெசால்லுகறார்;
அங்ேக ஒருவனும்குடியருப்பதல்ைல, அதல் ஒரு மனுமக்களும் தங்குவதல்ைல.
19 இேதா, புரண்டு ஓடுகற ேயார்தானிடத்தலிருந்து சங்கம் வருவதுேபால்
பலவானுைடய தாபரத்த ற்கு வ ேராதமாக வருகறான்; அவைனச் சடிதயல்
அங்ேகயருந்து ஓடிவரச்ெசய்ேவன்; நான் அதற்கு வ ேராதமாய்க் கட்டைளய ட்டு
அனுப்பத் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவன் யார்? எனக்குச் சமமானவன் யார்? எனக்கு
எத ராக ந ற்க றவன்யார்? எனக்குமுன்பாக நைலநற்கப்ேபாக ற ேமய்ப்பன்யார்?
20ஆைகயால் ெயேகாவா ஏேதாமுக்குவ ேராதமாக ேயாச த்தஆேலாசைனையயும்,
அவர் ேதமானின் குடிகளுக்கு வேராதமாக நைனத்தருக்க ற நைனவுகைளயும்
ேகளுங்கள்; மந்ைதயல் ச றயவர்கள் ெமய்யாகேவ அவர்கைளப் ப டித்து
இழுப்பார்கள், அவர்கள்இருக்கறஇருப்ப டங்கைளஅவர் ெமய்யாகேவஅழிப்பார்
21அைவகளுக்குள் இடிந்துவழும் சத்தத்தனால் பூமி அதரும்; கூக்குரலின் சத்தம்
சவந்த சமுத்த ரம்வைர ேகட்கப்படும். 22இேதா, ஒருவன் கழுைகப்ேபால எழும்ப ,
பறந்துவந்து, தன் இறக்ைககைளப் ேபாஸ்றாவன்ேமல் வ ரிப்பான்; அந்நாளில்
ஏேதாமுைடய பராக்க ரமசாலிகளின் இருதயம் ப ரசவேவதைனப்படுகற
ெபண்ணின்இருதயம்ேபாலஇருக்கும்என்கறார்.

தமஸ்குைவக்குறத்தெசய்த
23 தமஸ்குைவக்குறத்துச் ெசால்வது: ஆமாத்தும் அர்பாத்தும் கலங்குகறது;

ெபால்லாத ெசய்தைய அவர்கள் ேகட்டதனால் கைரந்துேபாக றார்கள்;
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கடேலாரங்களில் வருத்தமுண்டு; அதற்கு அைமதலில்ைல. 24 தமஸ்கு
ேசார்ந்துேபாகும், பன்வாங்க ஓடிப்ேபாகும்; பயம் அைதப் ப டித்தது;
ப ரசவ ெபண்ைணப்ேபால இடுக்கமும் ேவதைனகளும் அைதப் ப டித்தது.
25 சந்ேதாஷமான என் ஊராகய அந்தப் புகழ்ச்ச யுள்ள நகரம் காப்பாற்றப்படாமல்
ேபானேத! 26 ஆதலால் அதன் வாலிபர் அதன் வீதகளில் வழுந்து, ேபார்
வீரர்கள் எல்ேலாரும் அந்நாளில் அழிக்கப்படுவார்கள் என்று ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 27 தமஸ்குவன் மதல்களில் தீக்ெகாளுத்துேவன்;
அதுெபனாதாத்தன்அரண்மைனகைளஎரிக்கும் என்கறார்.

ேகதாைரயும்காத்ேசாைரயும்குற த்தெசய்த
28 பாப ேலான் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார் முறயடிக்கும் ேகதாைரயும்

ஆத்ேசாருைடய இராஜ்ஜியங்கைளயும் குறத்துக் ெயேகாவா ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: எழும்ப , ேகதாருக்கு வ ேராதமாகப் ேபாய், கீழ்த்தைச
மக்கைள அழியுங்கள். 29 அவர்களுைடய கூடாரங்கைளயும் அவர்களுைடய
மந்ைதகைளயும் வாங்க , அவர்களுைடய தைரகைளயும் அவர்களுைடய
எல்லாத் தட்டுமுட்டுகைளயும் அவர்களுைடய ஒட்டகங்கைளயும் தங்களுக்ெகன்று
ெகாண்டுேபாய், எங்கும் பயம் என்று ெசால்லி, அவர்கள்ேமல் ஆர்ப்பரிப்பார்கள்.
30 ஆத்ேசாரின் குடிகேள, ஓடி, தூரத்தல் அைலயுங்கள்; பள்ளத்தல் ஒதுங்க ப்
பதுங்குங்கள் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; பாப ேலான் ராஜாவாகய
ேநபுகாத்ேநச்சார் உங்களுக்கு வேராதமாக ஆேலாசைனெசய்து, உங்கைள
அழிக்கத் த ட்டமிட்டிருக்க றான். 31 பயமில்லாமல் அலட்சயமாகக் குடியருக்க ற
ேதசங்களுக்கு வேராதமாக எழும்ப ப்ேபாங்கள் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்;
அதற்கு வாசல்களுமில்ைல, தாழ்ப்பாள்களுமில்ைல; அவர்கள் தனிப்படத்
தங்கயருக்க றார்கள். 32 அவர்களுைடய ஒட்டகங்கள் ெகாள்ைளயும்,
அவர்களுைடய ஆடுமாடுகளின் ஏராளம் சூைறயாகும்; நான் அவர்கைள எல்லாத்
தைசகளின் கைடச மூைலகளில் இருக்க றவர்களிடத்த ற்குச் ச தறடித்துவ ட்டு,
அதனுைடய எல்லாப் பக்கங்களிலுமிருந்து அவர்களுக்கு ஆபத்ைத
வரச்ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 33ஆத்ேசார் வலுசர்ப்பங்களின்
தங்குமிடமாக , என்ெறன்ைறக்கும் பாழாய்க்க டக்கும்; ஒருவனும் அங்ேக
குடியருப்பதல்ைல,ஒருமனிதனும்அதல்தங்குவதுமில்ைலெயன்கறார்.

ஏலாைமக்குற த்தெசய்த
34யூதா ராஜாவாகய ச ேதக்கயாவனுைடயஆட்சயன்துவக்கத்தல், ஏலாமுக்கு

வ ேராதமாக எேரமியா என்னும் தீர்க்கதரிச க்கு உண்டான ெயேகாவாவுைடய
வசனம்: 35 ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
இேதா, நான் ஏலாமின் வல்ெலன்னும் அவர்களுைடய முதன்ைமயான
வல்லைமையமுறத்துப்ேபாட்டு, 36வானத்தன்நான்குதைசகளிலுமிருந்துநான்கு
காற்றுகைள ஏலாமின்ேமல் வரச்ெசய்து, அவர்கைள இந்த எல்லாத்தைசகளிலும்
ச தறடிப்ேபன்; ஏலாம் ேதசத்தலிருந்து துரத்தப்பட்டவர்கள் எல்லா ேதசங்களிலும்
ச தறப்படுவார்கள். 37 நான் ஏலாமியைர அவர்கள் எத ரிகளுக்கு முன்பாகவும்,
அவர்கள் உயைர வாங்கத் ேதடுக றவர்களுக்கு முன்பாகவும் கலங்கச்ெசய்து,
என் ேகாபத்தன் கடுைமயாகய தீங்ைக அவர்கள்ேமல் வரச்ெசய்ேவன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; நான் அவர்கைள அழிக்கும்வைர பட்டயத்ைத
அவர்களுக்குப் பன்னாக அனுப்ப , 38 என் சங்காசனத்ைத ஏலாமில் ைவத்து,
அங்ேகயருந்து ராஜாைவயும் ப ரபுக்கைளயும் அழித்துப்ேபாடுேவன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 39 ஆனாலும் கைடச நாட்களில் நான் ஏலாமின்
சைறயருப்ைபத்தருப்புேவன்என்றுெயேகாவாெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 50
பாப ேலாைனக்குறத்தெசய்த

1 ெயேகாவா தீர்க்கதரிச யாக ய எேரமியாைவக்ெகாண்டு பாப ேலானுக்கும்
கல்ேதயர் ேதசத்த ற்கும் வ ேராதமாகச் ெசான்ன வசனம்: 2 பாப ேலான்
ப டிபட்டது; ேபல் ெவட்கப்பட்டது; ெமெராதாக் ெநாறுங்குண்டது; அதனுைடய
சைலகள் ெவட்கமைடந்தது; அதனுைடய சைலகள் ெநாறுங்க ப்ேபாயன
என்று மக்களுக்குள்ேள அறவத்துப் ப ரபலப்படுத்துங்கள்; இைத மைறக்காமல்
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ெகாடிேயற்ற வளம்பரம்ெசய்யுங்கள். 3அதற்கு வ ேராதமாக வடக்கலிருந்து ஒரு
ேதசம் வந்து, அந்த ேதசத்ைத அழித்துப்ேபாடும்; அதல் குடியருப்பவரில்ைல;
மனிதருடன் மிருகங்களும் ஓடிப்ேபாய்வடும். 4அந்நாட்களிலும் அக்காலத்தலும்
இஸ்ரேவல் மக்கள் வருவார்கள்; அவர்களும் யூதா மக்களும் ஏகமாக அழுது,
நடந்துவந்து, தங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ ேதடுவார்கள் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 5 மறக்கமுடியாத நைலயான உடன்படிக்ைகயனால்
நாம் ெயேகாவாைவச் ேசர்ந்துெகாள்ேவாம் வாருங்கள் என்று சீேயானுக்கு
ேநராக முகங்கைளத் தருப்ப , சீேயானுக்குப் ேபாக றவழி எதுெவன்று ேகட்டு
வ சாரிப்பார்கள். 6 என் மக்கள் காணாமற்ேபான ஆடுகள், அவர்களுைடய
ேமய்ப்பர்கள் அவர்கைளச் ச தறச்ெசய்து, மைலகளில் அைலயவ ட்டார்கள்;
ஒரு மைலயலிருந்து அடுத்த மைலக்குப் ேபானார்கள்; தங்கள் ெதாழுவத்ைத
மறந்துவ ட்டார்கள். 7 அவர்கைளக் கண்டுபடித்தவர்கள் எல்ேலாரும்
அவர்கைளத் தாக்கனார்கள்; அவர்களுைடய எத ரிகள்: எங்கள்ேமல்
குற்றமில்ைல; அவர்கள் நீத தங்குமிடத்தல் ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாக,
தங்கள் முற்ப தாக்கள் நம்பன ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாகேவ, பாவம்
ெசய்தார்கள் என்றார்கள். 8 பாப ேலானின் நடுவலிருந்து ஓடி, கல்ேதயரின்
ேதசத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டு, மந்ைதயன் முன் நடக்கும் கடாக்கைளப்ேபால
இருங்கள். 9 இேதா, நான் பாப ேலானுக்கு வேராதமாக வடேதசத்தல் இருக்கும்
ெபரிய மக்கள் கூட்டத்ைத எழுப்ப , அைத வரச்ெசய்ேவன்; அவர்கள் அதற்கு
வ ேராதமாக ஆயத்தம்ெசய்வார்கள்; அங்ேகயருந்து வருகறவர்களால் அது
ப டிக்கப்படும்; அவர்களுைடய அம்புகள் சாமர்த்தயமுள்ள பராக்க ரமசாலியன்
அம்புகைளப்ேபால் இருக்கும்; அைவகள் வீணாகத் தரும்புவதல்ைல.
10 கல்ேதயா ெகாள்ைளயாகும்: அைதக் ெகாள்ைளயடுகறவர்கள்
எல்ேலாரும் பரிபூரணமைடவார்கள் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
11 ெதரிந்தக்ெகாண்ட என் ஜனத்ைத ெகாள்ைளய ட்ட நீங்கள் சந்ேதாஷத்தீர்கேள,
களிகூர்ந்தீர்கேள. புல்ேமய்ந்து ெகாழுத்த கடாரிையப்ேபால் பூரித்து,
வலிைமயான எருதுகைளப்ேபால முழக்கம் ேபாடுக றீர்கேள. 12 உங்கள்
தாய் மிகவும் ெவட்க , உங்கைளப் ெபற்றவள் நாணமைடவாள்; இேதா,
அவள் மக்களுக்குள்ேள கைடசயாவதுமன்ற , வனாந்த ரமும் வறட்ச யும்
அந்தரெவளியுமாவாள். 13 ெயேகாவாவன் ேகாபத்தனால் அது குடியற்றதும்
ெபரும் பாழுமாயருக்கும்; பாப ேலாைனக் கடந்துேபாக ற எவனும் அதன்
எல்லா வாைதகளினிமித்தமும் ப ரமித்து, நடுங்குவான். 14 நீங்கள் எல்ேலாரும்
பாப ேலானுக்கு வேராதமாகச் சுற்றலும் அணிவகுத்து நன்று, வல்ைல
நாேணற்ற ,அதன்ேமல்அம்புகைளஎய்யுங்கள்;அம்புச்ெசலைவப் பார்க்காதீர்கள்;
அது, ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாய்ப் பாவஞ்ெசய்தது. 15 அதற்கு வ ேராதமாய்ச்
சுற்றலும்ஆர்ப்பரியுங்கள்; அது தன்ைனக்ைகயளித்தது; அதன்அஸ்தபாரங்கள்
வழுந்தது, அதன் மதல்கள் இடிக்கப்பட்டது; இது ெயேகாவா வாங்கும் பழி;
அதனிடத்தல் பழிவாங்குங்கள்; அது ெசய்ததுேபாலேவ நீங்களும் அதற்குச்
ெசய்யுங்கள். 16 வைதவைதக்க றவைனயும் அறுப்புக்காலத்தல் அரிவாைளப்
ப டிக்க றவைனயும் பாப ேலானில் இராதபடிச் சங்காரம்ெசய்யுங்கள்; ெகால்லுகற
பட்டயத்த ற்குத் தப்ப அவரவர் தங்கள் மக்களிடத்த ற்குத் தரும்ப க்ெகாண்டு,
அவரவர் தங்கள் ேதசத்த ற்கு ஓடிப்ேபாவார்கள். 17 இஸ்ரேவல் ச தறடிக்கப்பட்ட
ஆடு, சங்கங்கள் அைதத் துரத்தன; முதலில் அசீரியா ராஜா அைதப்
பட்ச த்தான்; கைடச யல் பாப ேலான் ராஜாவாகய இந்த ேநபுகாத்ேநச்சார்
அதன் எலும்புகைள முறத்தான். 18 ஆைகயால் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: இேதா, நான்அசீரியா
ராஜாைவத் தண்டித்ததுேபால் பாப ேலான் ராஜாைவயும் அவன் ேதசத்ைதயும்
தண்டித்து, 19 இஸ்ரேவைல அதன் இடத்த ற்குத் தரும்பவரச்ெசய்ேவன்;
அப்ெபாழுது அது கர்ேமலிலும் பாசானிலும் ேமயும்; எப்ப ராயீமின் மைலகளிலும்
கீேலயாத்தலும் அதன் ஆத்துமா தருப்தயாகும். 20 அந்நாட்களிலும்
அக்காலத்தலும் இஸ்ரேவலின் அக்க ரமம் ேதடப்பட்டாலும் அது காணாதருக்கும்;
யூதாவன் பாவங்கள் ேதடப்பட்டாலும் அைவகள் கைடக்காதருக்கும்; நான்
மீதயாக ைவக்க றவர்களுக்கு மன்னிப்ேபன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
21 ெமரதாயீம் ேதசத்த ற்கு வ ேராதமாகவும் ேபேகாடு குடிகளுக்கு வேராதமாகவும்
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நீ ேபாய், அவர்கைளத் துரத்த , யாைவயும் பாழாக்க ச் சங்காரம்ெசய்து, நான்
உனக்குக் கட்டைளய ட்டபடிெயல்லாம் ெசய் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
22 ேதசத்தல் ேபாரின் சத்தமும் மகா சங்காரமும் உண்டு. 23 சர்வ பூமியன்
சம்மட்டி எப்படி முற த்து உைடக்கப்பட்டது! மக்களுக்குள்ேள பாப ேலான்
எப்படிப் பாழாய்ப்ேபானது! 24 பாப ேலாேன, உனக்குக் கண்ணிைய ைவத்ேதன்,
நீ அைத அறயாமல் அதல் ச க்குண்டுேபானாய்; நீ அகப்பட்டும் ப டிபட்டும்
ேபானாய், நீ ெயேகாவாவுடன் ேபாரிட்டாேய. 25 ெயேகாவா தம்முைடய
ஆயுதசாைலையத் த றந்து, தம்முைடய ேகாபத்தன் அஸ்த ராயுதங்கைள
எடுத்துக்ெகாண்டுவந்தார்; இது கல்ேதயர் ேதசத்தல் ேசைனகளின் கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் ெசய்க ற ெசயல். 26 கைடயாந்தரத்தலிருந்து அதற்கு வ ேராதமாக
வந்து, அதன் களஞ்சயங்கைளத் தறந்து, குவயல் குவயலாகக் குவத்து,
அதல் ஒன்றும் மீதயாகாதபடிக்கு அைத முற்றலும் அழித்துப்ேபாடுங்கள்.
27 அதன் காைளகைளெயல்லாம் ெவட்டுங்கள்; அைவகள் ெகாைலக்களம்
ேசருவதாக; ஐேயா, அவர்கள் வ சாரிக்கப்படும் நாள் வந்தேத. 28 நம்முைடய
ேதவன் பழிவாங்கனைத, அவர் தமது ஆலயத்துக்காகப் பழிவாங்கனைதேய,
சீேயானில் அறவக்கும்படிக்கு, பாப ேலான் ேதசத்தலிருந்து தப்ப ேயாடி
வந்தவர்களின் சத்தம் ேகட்கப்படும். 29 பாப ேலானுக்கு வேராதமாய் வரும்படி
வல்வீரைர அைழயுங்கள்; வல் வைளக்கறவர்கேள, நீங்கள் எல்ேலாரும் அதற்கு
வ ேராதமாய்ச் சுற்றலும்முகாமிடுங்கள்; ஒருவைரயும் தப்பவ டாதருங்கள்; அதன்
ெசயலுக்குத்தக்கபலைனஅதற்குச் சரிக்கட்டுங்கள்; அதுெசய்ததன்படிெயல்லாம்
அதற்குச் ெசய்யுங்கள்; அது இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தராக ய ெயேகாவாவுக்கு
வ ேராதமாக இடும்பு ெசய்தது. 30 ஆைகயால் அதன் வாலிபர் அதன் வீதகளில்
வழுவார்கள்; அதன் ேபார்வீரர் எல்ேலாரும் அந்நாளில் சங்காரமாவார்கள்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 31 இேதா, இடும்புள்ளவேன, நான் உனக்கு
வேராதமாக வருக ேறன் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார்;நான்உன்ைனவசாரிக்குங்காலமாகயஉன்னுைடயநாள்வந்தது.
32 ெபருைமயுள்ளவன் இடறவழுவான்; அவைன எடுத்து நறுத்துவாரில்ைல;
நான் அவனுைடய பட்டணங்களில் ெநருப்ைபக் ெகாளுத்துேவன், அது அவன்
சுற்றுப்புறத்தார் எல்ேலாைரயும் பட்ச க்கும். 33 ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவல் மக்களும் யூதா மக்களும் ஏகமாக
ஒடுக்கப்பட்டார்கள்; அவர்கைளச் சைறயாக்கன அைனவரும் அவர்கைள
வ டமாட்ேடாம் என்று ெகட்டியாய்ப் ப டித்துக்ெகாண்டார்கள். 34 அவர்களுைடய
மீட்பேராெவனில் வல்லைமயுள்ளவர், ேசைனகளின் ெயேகாவா என்பது
அவருைடய ெபயர்; ேதசத்ைத இைளப்பாறச்ெசய்வதற்கும், பாப ேலான்
குடிகைளத் தத்தளிக்கச்ெசய்வதற்கும்அவர்களுைடய வழக்ைகஅவர் நடத்துவார்.
35 பட்டயம் கல்ேதயர்ேமலும், பாப ேலான் குடிமக்கள்ேமலும், அதனுைடய
ப ரபுக்கள்ேமலும், அதனுைடய ஞானிகள்ேமலும் வருெமன்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 36 பட்டயம் ெபாய்கைளப் பைணக்கறவர்கள்ேமலும் வரும்;
அவர்கள் ைபத்தயக்காரராவார்கள்; பட்டயம் அதன் பராக்க ரமசாலிகள்ேமலும்
வரும், அவர்கள் கலங்குவார்கள். 37 பட்டயம் அதன் குதைரகள்ேமலும்,
அதன் இரதங்கள்ேமலும், அதன் நடுவல் இருக்கற பலேதசத்தன் மக்கள்
அைனவர்ேமலும் வரும், அவர்கள் ைதரியமற்றவர்களாவார்கள்; பட்டயம் அதன்
ெபாக்கஷங்களின்ேமல் வரும், அைவகள் ெகாள்ைளயாகும். 38 வறட்ச அதன்
தண்ணீர்கள்ேமல் வரும், அைவகள் வறண்டுேபாகும்; அது வக்க ரக ேதசம்;
அருக்களிப்பான சைலகளின்ேமல் மனமயங்கயருக்க றார்கள். 39 ஆைகயால்
காட்டுமிருகங்களும் நரிகளும் அதல் குடியருக்கும்; தீக்ேகாழிகள் அதல்
தங்கும்; இனி என்ெறன்ைறக்கும் அது குடிேயற்றப்படுவதல்ைல; தைலமுைற
தைலமுைறயாகஒருவரும்அதல்குடியருப்பதுமில்ைல. 40ேதவன்ேசாேதாைமயும்
ெகாேமாராைவயும் அதன் சுற்றுப்புறங்கைளயும் கவழ்த்துப்ேபாட்டதுேபால
இைதயும் கவழ்த்துப்ேபாடுேவன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; ஒருவரும்
அதல் குடியருப்பதல்ைல, ஒரு மனுபுத்த ரனும் அதல் தங்குவதுமில்ைல.
41 இேதா, வடக்ேகயருந்து ஒரு ஜனமும் ெபரிய ஜாதயும் வரும்; பூமியன்
எல்ைலகளிலிருந்து பலத்த ராஜாக்கள் எழும்புவார்கள். 42 அவர்கள் வல்லும்
ேவலும் ப டித்துவருவார்கள்; அவர்கள் இரக்கமில்லாத ெகாடியவர்கள்; அவர்கள்
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இைரச்சல் சமுத்த ர இைரச்சல்ேபால் இருக்கும்; பாப ேலான் மகேள, அவர்கள்
உனக்கு வேராதமாக ேபாருக்கு ஆயத்தப்பட்ட ஆட்களாய்க் குதைரகளின்ேமல்
ஏற வருவார்கள். 43அவர்கள் வருகற ெசய்தைய பாப ேலான் ராஜா ேகட்ைகயல்
அவன்ைககள் தளரும்; இடுக்கமும் ப ரசவ ேவதைனப்படுகறவளுக்குஉண்டாகும்
ேவதைனையப்ேபான்ற ேவதைனயும் அவைனப் ப டிக்கும். 44 இேதா, புரண்டு
ஓடுகற ேயார்தானிலிருந்து சங்கத்ைதப்ேபால் பலவானுைடய தங்குமிடத்த ற்கு
வ ேராதமாக வருகறான்; அவைன அங்ேகயருந்து சடிதயல் ஓடிவரச்ெசய்ேவன்;
நான்அதற்கு வ ேராதமாகக் கட்டைளய ட்டு, அனுப்பத் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவன்
யார்? எனக்குச் சமானமானவன் யார்? எனக்குத் த ட்டம்ெசால்பவன் யார்? எனக்கு
முன்பாகந ற்கப்ேபாக றேமய்ப்பன்யார்? 45ஆைகயால்ெயேகாவாபாப ேலானுக்கு
வேராதமாக ேயாச த்த ஆேலாசைனையயும், அவர் கல்ேதயர் ேதசத்த ற்கு
வ ேராதமாக நைனத்தருக்க ற நைனவுகைளயும் ேகளுங்கள்; ெமய்யாகேவ
மந்ைதயல் ச றயவர்கள் அவர்கைளப் ப டித்தழுப்பார்கள்; ெமய்யாகேவ
அவர்களுைடய தங்குமிடங்கைளஅவர் பாழாக்குவார். 46பாப ேலான் ப டிபட்டதன்
சத்தத்தனால்பூமிஅதரும்,அதன்கூப்படுதல்மக்களுக்குள்ேளேகட்கப்படும்.
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வேராதமாகவும், எனக்கு வ ேராதமாய் எழும்புக றவர்களின் மத்தயல்
குடியருந்தவர்களுக்கு வேராதமாகவும் அழிக்கும் காற்ைற எழும்பச்ெசய்து,
2 தூற்றுவாைரப் பாப ேலானுக்கு அனுப்புேவன்; அவர்கள் அைதத்தூற்ற ,
ெவறுைமயாக்க ப்ேபாடுவார்கள்; ஆபத்து நாளில் அதற்கு வ ேராதமாகசூழ்ந்து
ெகாண்டிருப்பார்கள். 3 வல்ைல நாேணற்றுகறவனுக்கு வேராதமாகவும்,
தன் கவசத்தல் ெபருைமபாராட்டுக றவனுக்கு வேராதமாகவும், வல்வீரன்
தன் வல்ைல நாேணற்றக்கடவன்; அதன் வாலிபைரத் தப்பவ டாமல் அதன்
ேசைனைய எல்லாம் சங்காரம்ெசய்யுங்கள். 4 குத்த ப்ேபாடப்பட்டவர்கள்
கல்ேதயரின் ேதசத்தலும், ெகாைல ெசய்யப்பட்டவர்கள் அதன் வீதகளிலும்
வழுவார்கள். 5 அவர்கள் ேதசம் இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தருக்கு வ ேராதமாகச்
ெசய்த அக்க ரமத்தனால் நைறந்தருந்தும் யூதா தன் ேதவனாலும் இஸ்ரேவல்
ேசைனகளின் கர்த்தராலும் ைகவ டப்படவல்ைல. 6 நீங்கள் பாப ேலானின்
அக்க ரமத்தல் சங்காரமாகாதபடிக்கு அதன் நடுவலிருந்து ஓடி, அவரவர் தங்கள்
ஆத்துமாைவத் தப்புவயுங்கள்; இது ெயேகாவா அதனிடத்தல் பழிவாங்குகற
காலமாயருக்க றது; அவர் அதற்குப் பதல் ெசலுத்துவார். 7 பாப ேலான்
ெயேகாவாவுைடய ைகயலுள்ள ெபாற்பாத்த ரம்; அது பூமி அைனத்ைதயும்
ெவற க்கச்ெசய்தது; அதன் மதுைவ மக்கள் குடித்தார்கள்; ஆைகயால் மக்கள்
புத்த மயங்க ப்ேபானார்கள். 8 பாப ேலான் சடிதயல் வழுந்து தகர்ந்தது;
அதற்காக அலறுங்கள்; அதன் வலிைய நீக்க ப சன் ைதலம் ேபாடுங்கள்;
ஒருேவைள குணமாகும். 9 பாப ேலாைனக் குணமாக்கும்படிப் பார்த்ேதாம்,
அது குணமாகவல்ைல; அைத வ ட்டுவடுங்கள்; நாம் அவரவர் நம்முைடய
ேதசங்களுக்குப் ேபாகக்கடேவாம்; அதன் ஆக்கைன வானம்வைர ஏற
ஆகாய மண்டலங்கள் வைர எட்டினது. 10 ெயேகாவா நம்முைடய நீதைய
ெவளிப்படுத்தனார்; நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவன் ெசயைலச்
சீேயானில்வவரிப்ேபாம் வாருங்கள். 11அம்புகைளத்துலக்குங்கள்; ேகடகங்கைள
நன்றாய்ச் ெசப்பனிடுங்கள்*; ெயேகாவா ேமதயருைடய ராஜாக்களின்
ஆவைய எழுப்பனார்; பாப ேலாைன அழிக்கேவண்டுெமன்பேத அவருைடய
நைனவு; இது ெயேகாவா வாங்கும் பழி, இது தமது ஆலயத்துக்காக
அவர் வாங்கும் பழி. 12 பாப ேலானின் மதல்கள்ேமல் ெகாடிேயற்றுங்கள்,
காவைலப் பலப்படுத்துங்கள், ஜாமங் காக்க றவர்கைள நறுத்துங்கள்,
பதுங்கயருப்பவர்கைளைவயுங்கள்; ஆனாலும்ெயேகாவா எப்படி நைனத்தாேரா
அப்படிேயதாம் பாப ேலானின்குடிகளுக்குவேராதமாகச்ெசான்னைதச்ெசய்வார்.
13த ரளானதண்ணீர்களின்ேமல்வாசம்ெசய்க றவேள,த ரண்டசம்பத்துைடயவேள,
உனக்கு முடிவும் உன் ெபாருளாைசக்கு ஒழிவும் வந்தது. 14 ெமய்யாகேவ,
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பச்ைசக்களிகைளப்ேபால் த ரளான மனிதரால் உன்ைன ந ரம்பச்ெசய்ேவன்;
அவர்கள் உன்ேமல் ஆரவாரம்ெசய்வார்கள் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா
தம்முைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு வாக்குக்ெகாடுத்தார். 15 அவர் பூமிையத்
தமது வல்லைமயனால் உண்டாக்க , பூச்சக்கரத்ைதத் தமது ஞானத்தனால்
பைடத்து, வானத்ைதத் தமது ேபரறவனால் வ ரித்தார். 16அவர் சத்தமிடும்ேபாது
த ரளான தண்ணீர் வானத்தல் உண்டாக றது; அவர் பூமியன் எல்ைலகளிலிருந்து
ேமகங்கைள எழும்பச்ெசய்து, மைழயுடேன மின்னல்கைள உண்டாக்க , காற்ைறத்
தமது பண்டகசாைலயலிருந்து ஏவவடுகறார். 17 மனிதர் அைனவரும்
அறவல்லாமல்மிருககுணமானார்கள்;தட்டார்அைனவரும்ெதய்வச்சைலகளால்
ெவட்க ப்ேபாக றார்கள்; அவர்கள் வார்ப்ப த்த சைலகள் ெபாய்ேய, அைவகளில்
சுவாசம்இல்ைல. 18அைவகள்மாையயும்மகாவஞ்சகமானெசயலாகஇருக்க றது;
அைவகள் வசாரிக்கப்படும் நாளில் அழியும். 19யாக்ேகாபன் பங்காயருக்க றவர்
அைவகைளப்ேபால அல்ல, அவர் சர்வத்ைதயும் உண்டாக்கனவர்; இஸ்ரேவல்
அவருைடய சுதந்த ரமான ேகாத்த ரம்; ேசைனகளின் ெயேகாவா என்பது
அவருைடய ெபயர். 20 நீ எனக்கு தண்டாயுதமும் அஸ்த ராயுதமுமானவன்;
நான் உன்ைனக்ெகாண்டு ஜாத கைள ெநாறுக்குேவன்; உன்ைனக்ெகாண்டு
ராஜ்யங்கைள அழிப்ேபன். 21 உன்ைனக்ெகாண்டு குதைரையயும், குதைர
வீரைனயும் ெநாறுக்குேவன்; உன்ைனக்ெகாண்டு இரதத்ைதயும் இரதவீரைனயும்
ெநாறுக்குேவன். 22 உன்ைனக்ெகாண்டு ஆைணயும் ெபண்ைணயும்
ெநாறுக்குேவன்; உன்ைனக்ெகாண்டு கழவைனயும் இைளஞைனயும்
ெநாறுக்குேவன்; உன்ைனக்ெகாண்டு வாலிபைனயும் கன்னிைகையயும்
ெநாறுக்குேவன். 23 உன்ைனக்ெகாண்டு ேமய்ப்பைனயும் அவனுைடய
மந்ைதையயும் ெநாறுக்குேவன்; உன்ைனக்ெகாண்டு உழவைனயும் அவனுைடய
ஏர்மாடுகைளயும் ெநாறுக்குேவன்; உன்ைனக்ெகாண்டு அதபத கைளயும்
அதகாரிகைளயும் ெநாறுக்குேவன். 24 பாப ேலானுக்கும் கல்ேதயர் ேதசத்தன்
எல்லாகுடிகளுக்கும்,அவர்கள்உங்கள்கண்களுக்குமுன்பாகச் சீேயானில் ெசய்த
அவர்களுைடயஎல்லாப்ெபால்லாப்புக்காகவும்பழிவாங்குேவன்என்றுெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 25 இேதா, பூமிைய எல்லாம் ெகடுக்க ற ேகடான பர்வதேம, நான்
உனக்கு வேராதமாக வந்து, என் ைகைய உனக்கு வேராதமாக நீட்டி, உன்ைனக்
கன்மைலகளிலிருந்து உருட்டி, உன்ைன எரிந்துேபான பர்வதமாக்க ப்ேபாடுேவன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 26 மூைலக்கல்லுக்காகலும் அஸ்தபாரக்
கல்லுக்காகலும் ஒரு கல்ைலயும் உன்னிலிருந்து எடுக்கமாட்டார்கள்;
நீ என்ெறன்ைறக்கும் பாழாய்க்க டக்க ற இடமாவாய் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 27 ேதசத்தல் ெகாடிேயற்றுங்கள்; மக்களுக்குள் எக்காளம்
ஊதுங்கள்;மக்கைளஅதற்குவ ேராதமாகஆயத்தப்படுத்துங்கள்;ஆரராத்,மின்னி,
அஸ்ெகனாஸ் என்னும் ராஜ்யங்கைள அதற்கு வ ேராதமாக வரவைழயுங்கள்;
அதற்கு வ ேராதமாகத் தளகர்த்தனுக்குப் பட்டங்கட்டுங்கள்; அரிப்புள்ள
ெவட்டுக்களிகள்ேபான்ற குதைரகைள வரச்ெசய்யுங்கள். 28 ேமதயா ேதசத்தன்
ராஜாக்களும் அதன் தைலவரும் அதன் எல்லா அத காரிகளும் அவரவருைடய
ராஜ்யபாரத்த ற்குக்கீழானஎல்லாேதசத்தாருமாகயமக்கைளஅதற்குவ ேராதமாக
ஆயத்தப்படுத்துங்கள். 29 அப்ெபாழுது ேதசம் அத ர்ந்து ேவதைனப்படும்;
பாப ேலான்ேதசத்ைதக்குடியல்லாதபடிப்பாழாக்க,பாப ேலானுக்குவேராதமாய்க்
ெயேகாவா நைனத்தைவகள் நைலக்கும். 30 பாப ேலான் பராக்க ரமசாலிகள்
ேபார்ெசய்யாமல், ேகாட்ைடகளில் இருந்துவ ட்டார்கள்; அவர்கள் பராக்க ரமம்
அழிந்து ைதரியமற்றவர்களானார்கள்; அதன் இருப்ப டங்கைளக்
ெகாளுத்த ப்ேபாட்டார்கள்; அதன்தாழ்ப்பாள்கள்உைடக்கப்பட்டது. 31கைடயாந்தர
முைனதுவக்க அவனுைடய பட்டணம் ப டிபட்டது என்றும், துைறவழிகள்
அகப்பட்டுப்ேபாய், நாணல்கள் ெநருப்பனால் சுட்ெடரிக்கப்பட்டது என்றும்,
ேபார்வீரர்கள் கலங்கயருக்க றார்கள் என்றும் பாப ேலான் ராஜாவுக்கு
அறவக்க, 32 தபால்காரன்ேமல் தபால்காரனும் தூதன்ேமல் தூதனும் ஓடுகறான்.
33 பாப ேலான் மகள் மித க்கப்படுங் களத்த ற்குச் சமானம்; அைதப் ேபாரடிக்கும்
காலம்வந்தது; இன்னும் ெகாஞ்சக்காலத்தல் அறுப்புக்காலம் அதற்கு வரும்
என்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
34 பாப ேலான் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார் என்ைனப் பட்ச த்தான்,
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என்ைனக் கலங்கடித்தான், என்ைன ெவறும் பாத்த ரமாக ைவத்துப்ேபானான்;
வலுசர்ப்பம்ேபால என்ைன வழுங்க , என் சுைவயுள்ள பதார்த்தங்களால்
தன் வயற்ைற ந ரப்பனான், என்ைனத் துரத்தவ ட்டான். 35 எனக்கும் என்
இனத்தாருக்கும் ெசய்த ெகாடுைமயன் பழி பாப ேலான்ேமல் வரக்கடவெதன்று
சீேயானில் வாசமானவள் ெசால்லுகறாள்; என் இரத்தப்பழி கல்ேதயர் ேதசத்துக்
குடிகளின்ேமல் வரக்கடவெதன்று எருசேலம் என்பவளும் ெசால்லுகறாள்.
36 ஆைகயால் ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: இேதா, நான்
உனக்காக வழக்காடி, உன் பழிக்குப் பழிவாங்க , அதன் கடைல வற்ற ப்ேபாகவும்
அதன் ஊற்ைறச் சுரக்கவும்ெசய்ேவன். 37 அப்ெபாழுது பாப ேலான்
குடியல்லாத மண்ேமடுகளும், வலுசர்ப்பங்களின் தங்குமிடமும், பாழும், ஈசல்
ேபாடப்படுதலுக்கு இடமுமாகப்ேபாகும். 38 ஏகமாக அவர்கள் சங்கங்கைளப்
ேபாலக் ெகர்ச்ச த்து, சங்கக்குட்டிகைளப்ேபாலச் சத்தமிடுவார்கள். 39 அவர்கள்
மக ழ்ந்தருக்கும் சமயத்தல் நான் அவர்கள் குடிக்கும் பானத்ைத அவர்களுக்குக்
குடிக்கக்ெகாடுத்து, அவர்கள் துள்ளத்தக்கதாக அவர்கைள ெவறயாக்குேவன்;
அதனால் அவர்கள் என்ெறன்ைறக்கும் வழிக்காத ந த்தைர அைடவார்கள்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 40 அவர்கைள ஆட்டுக்குட்டிகைளப்ேபாலவும்,
ஆட்டுக்கடாக்கைளப்ேபாலவும், ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கைளப்ேபாலவும் அடிக்கப்பட
இறங்க ப்ேபாகச்ெசய்ேவன். 41 ேசசாக்கு ப டிபட்டு, பூமிமுழுதும் புகழும்
புகழ்ச்ச அகப்பட்டது எப்படி? ேதசங்களுக்குள்ேள பாப ேலான் ப ரமிப்பானது
எப்படி? 42 சமுத்த ரம் பாப ேலான்ேமல் புரண்டுவந்தது; அதன் த ரளான
அைலகளினால் அது மூடப்பட்டது. 43 அதன் பட்டணங்கள் பாழுமாய், வறட்ச யும்
வனாந்த ரமுமான பூமியுமாய், ஒரு மனிதனும் குடிய ராததும் ஒரு மனுபுத்த ரனும்
கடவாததுமான நலமுமாகப்ேபானது. 44 நான் பாப ேலானில் இருக்க ற ேபைலத்
தண்டிப்ேபன்; அது வழுங்கனைத அதன் வாயலிருந்து கக்கைவப்ேபன்;
மக்கள் இனி அதனிடத்த ற்கு ஓடிவரமாட்டார்கள், பாப ேலானின் மதலும்
வழும். 45 என் மக்கேள, நீங்கள் அதன் நடுவலிருந்து புறப்படுங்கள்;
ெயேகாவாவுைடய ேகாபத்தன் உக்க ரத்த ற்குத் தப்பும்படி அவனவன் தன்தன்
ஆத்துமாைவ காப்பாற்ற க்ெகாள்ளக்கடவன். 46 உங்கள் இருதயம் துவளாமலும்,
ேதசத்தல் ேகட்கப்படும் ெசய்தயனால் நீங்கள் பயப்படாமலும் இருங்கள்;
ஒரு வருடத்தல் ஒரு ெசய்த ேகட்கப்பட்டு, பன்பு மறுவருடத்தல் ேவறு
ெசய்த ேகட்கப்படும்; ேதசத்தல் ெகாடுைம உண்டாகும்; ஆளுகறவன்ேமல்
ஆளுகறவன் வருவான். 47 ஆைகயால், இேதா, நான் பாப ேலானின்
வக்க ரகங்கைளத் தண்டிக்கும் நாட்கள் வரும், அப்ெபாழுது அதன் ேதசம்
எல்லாம் கலங்கும்; அதல் ெகாைலெசய்யப்படுக ற அைனவரும் அதன்
நடுவல் வழுந்துக டப்பார்கள். 48 வானமும் பூமியும் அைவகளிலுள்ள யாவும்
பாப ேலான்ேமல் ெகம்பீரிக்கும்; பாழ்க்கடிக்க றவர்கள் அதற்கு வடக்ேகயருந்து
வருவார்கள் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 49 பாப ேலான் இஸ்ரேவலில்
ெகாைலெசய்யப்பட்டவர்கைள வழச்ெசய்ததுேபால, பாப ேலானிலும் அைனத்து
ேதசங்களிலும் ெகாைலெசய்யப்படுக றவர்கள் வழுவார்கள். 50 பட்டயத்த ற்குத்
தப்பனவர்கேள, தங்கயருக்காமல் நடந்துவாருங்கள்; தூரத்தல் ெயேகாவாைவ
நைனயுங்கள்; எருசேலம் உங்கள் ஞாபகத்தல் வரக்கடவது. 51 ந ந்ைதையக்
ேகட்டதனால் ெவட்கப்பட்ேடாம்; ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் பரிசுத்த
இடங்களின்ேமல்அந்நயர் வந்ததனால் ெவட்கம் நம்முைடயமுகங்கைளமூடியது.
52ஆைகயால், ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: இேதா, நான் அதன்
வக்க ரகங்களுக்கு வேராதமாய் வ சாரிக்கும் நாட்கள் வரும்; அப்ெபாழுது அதன்
ேதசெமங்கும் ெகாைலெசய்யப்படுக றவர்கள் கத்துவார்கள். 53 பாப ேலான்
வானபரியந்தம் ஏறனாலும், அது தன் பலமான அரைண உயர்த்தனாலும்,
அைதப் பாழாக்குக றவர்கள் என்னிடத்தலிருந்து வருவார்கள் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 54 பாப ேலானிலிருந்து கூக்குரலின் சத்தமும், கல்ேதயர்
ேதசத்தலிருந்து மகா சங்காரமும் ேகட்கப்படும். 55 ெயேகாவா பாப ேலாைனப்
பாழாக்க அதலுள்ள ெபரிய சத்தத்ைத ஒழியச்ெசய்வார்; அவர்களுைடய
அைலகள் த ரளான தண்ணீர்கைளப்ேபால இைரயும், அவர்களுைடய சத்தம்
ஆரவாரமாயருக்கும். 56 பாப ேலாைனப் பாழாக்குக றவன் அதன்ேமல்
வருகறான்; அதன் பராக்க ரமசாலிகள் ப டிபடுவார்கள்; அவர்களுைடய
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வல்லுகள் முறந்துேபாகும்; சரிக்கட்டுக ற ேதவனாகய ெயேகாவா ந ச்சயமாகப்
பதல் அளிப்பார். 57 அதன் ப ரபுக்கைளயும், அதன் ஞானிகைளயும், அதன்
தைலவைரயும், அதன் அதகாரிகைளயும், அதன் பராக்க ரமசாலிகைளயும்
ெவறக்கச்ெசய்ேவன்; அப்ெபாழுது அவர்கள் என்ெறன்ைறக்கும் வழிக்காத
தூக்கமாய்த் தூங்கவழுவார்கள் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா என்னும்
ெபயருள்ள ராஜா ெசால்லுகறார். 58 பாப ேலானின் அகலமான மதல்கள்
முற்றலும் தைரயாக்கப்பட்டு, அதன் உயரமான இடங்கள் ெநருப்பால்
சுட்ெடரிக்கப்படும்; அப்படிேய மக்கள் ப ரயாசப்பட்டது வீணும், மக்கள்
வருத்தப்பட்டுச் சம்பாத த்தது ெநருப்புக்கு இைரயுமாகும் என்று ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 59 பாப ேலான்ேமல் வரும் எல்லாத் தீங்ைகயும்,
பாப ேலானுக்கு வேராதமாக எழுதப்பட்ட இந்த எல்லா வசனங்கைளயும்
எேரமியா ஒரு புத்தகத்தல் எழுதனான். 60 யூதாவன் ராஜாவாகய ச ேதக்கயா
அரசாட்ச ெசய்யும் நான்காம் வருடத்தல் பாப ேலானுக்குப் ேபான சமயத்தல்
அவனுடன்ேபான மெசயாவன் மகனாகய ேநரியாவன் மகனும் சாந்தகுணமுள்ள
ப ரபுவுமாகயெசராயாவுக்குஎேரமியாதீர்க்கதரிச கற்ப த்தவார்த்ைத. 61எேரமியா
ெசராயாைவ ேநாக்க : நீ பாப ேலானுக்கு வந்தபன்பு நீ இைதப் பார்த்து, இந்த
எல்லா வசனங்கைளயும் வாச த்துச் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
62 ெயேகாவாேவ, இந்த இடத்தல் மனிதனும் மிருகங்களும் தங்காமலிருக்க,
அது என்ெறன்ைறக்கும் அழிந்த நைலயலிருக்க, அைத அழித்துப்ேபாடுேவன்
என்று ேதவேன நீர் அைதக்குற த்து ெசான்னீர் என்பைத நீ ெசால்லி, 63 நீ இந்தப்
புத்தகத்ைத வாச த்து முடிந்தேபாது, அதல் ஒரு கல்ைலக் கட்டி, அைத ஐப்ப ராத்து
நடுவல்எற ந்துவ ட்டு, 64இப்படிேய பாப ேலான்முழுக ப்ேபாகும், நான்அதன்ேமல்
வரச்ெசய்யும் தீங்கனால் எழுந்தருக்கமுடியாமல் ேசார்ந்து வழுவார்கள் என்றார்
என்றுெசால்லுவாயாக என்றான்.
எேரமியாவன்வசனங்கள்இத்துடன்முடிந்தது.

அத்த யாயம் 52
எருசேலமின்வீழ்ச்ச

1 ச ேதக்கயா ராஜாவாக றேபாது இருபத்ெதாரு வயதாயருந்தான்;
அவன் பதெனாரு வருடம் எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்தான்; அவனுைடய
தாயன்ெபயர் அமுத்தாள், அவள் லிப்னா ஊரானாகய எேரமியாவன்*
மகள். 2 ேயாயாக்கீம் ெசய்தபடிெயல்லாம் அவனும் ெயேகாவாவுைடய
பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான். 3 எருசேலைமயும் யூதாைவயும்
ெயேகாவா தம்முைடய சமுகத்ைதவ ட்டு அகற்றவடும்வைர, அைவகளின்
ேமலுள்ள அவருைடய ேகாபத்தனால் இப்படி நடந்ததும் அல்லாமல்,
ச ேதக்கயா பாப ேலான் ராஜாவுக்கு வ ேராதமாகக் கலகம் ெசய்தான். 4 அவன்
ஆட்ச ெசய்யும் ஒன்பதாம் வருடம் பத்தாம் மாதம் பத்தாந்ேததயல் பாப ேலான்
ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சாரும், அவனுைடய எல்லாப் பைடயும் எருசேலமுக்கு
வ ேராதமாய் வந்து, அதற்கு எத ராக முகாமிட்டு, சுற்றலும் அதற்கு எத ராக
முற்றுைகச் சுவர்கைளக் கட்டினார்கள். 5 அப்படிேய ச ேதக்கயா ராஜாவன்
பத ேனாராம் ஆட்சயன் வருடம் வைர நகரம் முற்றுைக ேபாடப்பட்டிருந்தது.
6 நான்காம் மாதம் ஒன்பதாம் ேததயல் பஞ்சம் நகரத்தல் அத கரித்து,
ேதசத்தன் மக்களுக்கு ஆகாரமில்லாமல் ேபானது. 7 நகரத்தன் மதல்
இடிக்கப்பட்டது; அப்ெபாழுது கல்ேதயர் நகரத்ைதச் சூழ்ந்தருக்கும்ேபாது,
ேபார்வீரர்கள் எல்ேலாரும் இரவுேநரத்தல் ஓடி, ராஜாவன் ேதாட்டத்தன் வழிேய
இரண்டு மதல்களுக்கும் நடுவலுள்ள வழியாக நகரத்தலிருந்து புறப்பட்டு,
வயல்ெவளியன் வழிேய ேபாய்வ ட்டார்கள். 8 ஆனாலும் கல்ேதயருைடய
பைடவீரர்கள் ராஜாைவப் பன்ெதாடர்ந்து, எரிேகாவன் சமமான பூமியல்
ச ேதக்கயாைவ ெநருங்கனார்கள்; அப்ெபாழுது அவனுைடய பைடவீரர்கள்
எல்ேலாரும் அவைனவட்டுச் ச தற ப்ேபாயருந்தார்கள். 9 அவர்கள் ராஜாைவப்
ப டித்து, அவைன ஆமாத் ேதசத்தன் ஊராகய ரிப்லாவுக்குப் பாப ேலான்
ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சாரிடத்த ற்குக் ெகாண்டுேபானார்கள்; அங்ேக
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இவனுக்கு நயாயத்தீர்ப்புக் ெகாடுத்தான். 10 பன்பு பாப ேலான் ராஜா
ச ேதக்கயாவன் மகன்கைள அவன் கண்களுக்கு முன்பாக ெவட்டினான்;
யூதாவன் ப ரபுக்கள் எல்ேலாைரயும் ரிப்லாவல் ெவட்டினான். 11 ச ேதக்கயாவன்
கண்கைளக் குருடாக்க , அவனுக்கு இரண்டு வலங்குகைள மாட்டினான்;
பன்பு பாப ேலான் ராஜா அவைனப் பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாய், அவன்
மரணமைடயும் நாள்வைர அவைனக் காவல் வீட்டில் அைடத்துைவத்தான்.
12 ஐந்தாம் மாதம் பத்தாந்ேததயல், பாப ேலான் ராஜாவுக்கு முன்பாக
ந ற்க றவனாகய காவற்ேசனாத பதயான ேநபுசராதான் எருசேலமுக்கு
வந்தான்; அது ேநபுகாத்ேநச்சார் என்னும் ராஜா பாப ேலாைன அரசாளுகற
பத்ெதான்பதாம் வருடமாயருந்தது. 13அவன் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதயும்,
ராஜாவன் அரண்மைனையயும், எருசேலமிலுள்ள எல்லா வீடுகைளயும்,
ஒவ்ெவாரு ெபரிய மனிதனுைடய வீட்ைடயும் ெநருப்பனால் எரித்துப்ேபாட்டான்.
14 காவற்ேசனாத பதயுடன் இருந்த கல்ேதயரின் பைடவீரர்கள் அைனவரும்
எருசேலைமச் சுற்றலும் இருந்த மதல்கைள இடித்துப்ேபாட்டார்கள்.
15 மக்களில் ஏைழகளான சலைரயும் நகரத்தல் மீதயான மற்ற மக்கைளயும்,
பாப ேலான் ராஜாவ டம் ஓடிவந்துவ ட்டவர்கைளயும், மற்ற மக்கைளயும்
காவற்ேசனாத பதயாகய ேநபுசராதான் சைறகளாகக் ெகாண்டுேபானான்.
16 ஆனால் ேதசத்தாரில் ஏைழகளான சலைரக் காவற்ேசனாத பதயாகய
ேநபுசராதான் த ராட்ைசத்ேதாட்டக்காரராகவும் பய ர்ெசய்யும் மக்களாகவும்
வ ட்டுைவத்தான். 17 ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தலிருந்த ெவண்கலத்
தூண்கைளயும், ஆதாரங்கைளயும், ெவண்கலக் கடல்ெதாட்டிையயும்
கல்ேதயர் உைடத்துப்ேபாட்டு, அைவகளின் ெவண்கலத்ைதெயல்லாம்
பாப ேலானுக்கு எடுத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள். 18 ெசம்புச்சட்டிகைளயும்,
சாம்பல் எடுக்கும் கரண்டிகைளயும், ெவட்டுக்கத்த கைளயும், கலங்கைளயும்,
கலயங்கைளயும், ஆராதைனக்குரிய எல்லா ெவண்கலப் பணிப்ெபாருட்கைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள். 19 பசும்ெபான்னும் சுத்தெவள்ளியுமான
கண்ணங்கைளயும், தூபகலசங்கைளயும், கலங்கைளயும், சட்டிகைளயும்,
வளக்குத்தண்டுகைளயும், கலயங்கைளயும், கரகங்கைளயும் காவற்ேசனாத பத
எடுத்துக்ெகாண்டான். 20சாெலாேமான்ராஜாெயேகாவாவுைடயஆலயத்துக்காகச்
ெசய்து ைவத்த இரண்டு தூண்களும் ஒரு கடல்ெதாட்டியும் ஆதாரங்களின்
கீழ்நன்ற பன்னிரண்டு ெவண்கல காைளச்சைலகளும்ஆகய இைவகளுக்குரிய
ெவண்கலத்தற்கு எைடயல்ைல. 21 அந்தத் தூண்கேளாெவன்றால், ஒவ்ெவாரு
தூணும் பதெனட்டுமுழ உயரமாயருந்தது; பன்னிரண்டு முழ நூல் அைதச்
சுற்றும்; நான்கு வ ரற்கைட அதன் கனம்; உள்ேள குழாயாயருந்தது.
22 அதன்ேமல் ெவண்கலக் குமிழ் இருந்தது; ஒரு குமிழின் உயரம் ஐந்து முழம்,
குமிழில் சுற்றலும் பன்னலும் மாதுளம்பழங்களும் ெசய்தருந்தது; எல்லாம்
ெவண்கலமாயருந்தது;அதற்குச் சரியாய் மற்றத்தூணுக்கும்மாதுளம்பழங்களும்
ெசய்தருந்தது. 23 ெதாண்ணூற்றாறு மாதுளம்பழங்கள் நான்கு தைசகளுக்கும்
எத ராகச் ெசய்தருந்தது; குமிைழச் சுற்றலும் ெசய்தருந்த மாதுளம்பழங்கள்
நூறு. 24 காவற்ேசனாத பத முதன்ைம ஆசாரியனாகய ெசராயாைவயும்,
இரண்டாம் ஆசாரியனாகய ெசப்பனியாைவயும், வாசற்படியன் மூன்று
காவற்காரைரயும் ப டித்துக்ெகாண்டுேபானான். 25 நகரத்த ேலாெவன்றால் அவன்
ேபார்வீரர்களின் வ சாரிப்புக்காரனாகய தைலவன் ஒருவைனயும், ராஜாவன்
மந்த ரிகளில் நகரத்தல் ப டிபட்ட ஏழுேபைரயும், ேதசத்தன் மக்கைள ேவைலயல்
அமர்த்துகற தைலைமயான காரியதரிசையயும், ேதசத்து மக்களில் பட்டணத்தன்
நடுவல் ப டிபட்ட அறுபது ேபைரயும் ெகாண்டுேபானான். 26 அவர்கைளக்
காவற்ேசனாத பதயாகய ேநபுசராதான் ப டித்து, அவர்கைள ரிப்லாவுக்குப்
பாப ேலான் ராஜாவனிடத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாய்வ ட்டான். 27 அப்ெபாழுது
பாப ேலான் ராஜா ஆமாத் என்னும் ேதசத்தன் பட்டணமாகய ரிப்லாவல்
அவர்கைள ெவட்டிக் ெகான்றுேபாட்டான்; இவ்வதமாக யூதர்கள் தங்கள்
ேதசத்தலிருந்து சைறகளாய்க் ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்கள். 28 ேநபுகாத்ேநச்சார்
சைறப டித்துப்ேபான மக்களின் ெதாைக எவ்வளெவன்றால், ஏழாம் வருடத்தல்
மூவாய ரத்து இருபத்து மூன்று யூதரும், 29 ேநபுகாத்ேநச்சாருைடய பத ெனட்டாம்
வருடத்தல் எருசேலமிலிருந்து எண்ணூற்று முப்பத்த ரண்டு ேபர்களும்
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ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்கள். 30 ேநபுகாத்ேநச்சாருைடய இருபத்துமூன்றாம்
வருடத்தல் காவற்ேசனாத பதயாகய ேநபுசராதான் யூதரில் எழுநூற்று
நாற்பத்ைதந்துேபைரச் சைறப டித்துக் ெகாண்டுேபானான்; ெமாத்தம்
நான்காய ரத்துஅறுநூறுேபர்களாம்.

ேயாயாக்கீனின்வடுதைல
31 யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாயாக்கீனுைடய சைறயருப்பன் முப்பத்ேதழாம்

வருடம் பன்னிரண்டாம் மாதம் இருபத்ைதந்தாம் ேததயல், ஏவல் ெமெராதாக்
என்னும் பாப ேலான் ராஜா, தான் ராஜாவான வருடத்தல், யூதாவன் ராஜாவாகய
ேயாயாக்கீைனச் சைறச்சாைலயலிருந்து ெவளியல் ெகாண்டுவந்து, அவன்
தைலைய உயர்த்த . 32அவனுடன் அன்பாய்ப் ேபச , அவனுைடய இருக்ைகையத்
தன்னுடன் பாப ேலானில் இருந்த ராஜாக்களுைடய இருக்ைககளுக்கு
ேமலாக ைவத்து, 33 அவனுைடய சைறயருப்பு உைடகைள மாற்றனான்;
அவன் உயேராடிருந்த எல்லா நாட்களும் தன் முன்னிைலயல் அனுதனமும்
உணவு சாப்ப டச்ெசய்தான். 34 அவன் உயேராடிருந்த நாட்கெளல்லாம்
அவனுைடய மரணநாள் வைரயும், அவனுைடய ெசலவுக்காகப் பாப ேலான்
ராஜாவனால் கட்டைளயான அநுதனத் த ட்டத்தன்படி, அநுதனமும் அவனுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டுவந்தது.
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புலம்பல்
ஆச ரியர்

இந்த புத்தகத்தல் ஆச ரியர் ெபயர் குற ப்ப டப்படவல்ைல. யூத
பாரம்பரியமும் க றஸ்துவ பாரம்பரியமும் எேரமியா தான் இதன் ஆச ரியர்
என்று ஒப்புக்ெகாள்ளுகறார்கள். ஆச ரியர் எருசேலமுக்கு வ ேராதமான
பைடெயடுப்ைபயும் அதன் அழிைவயும் தன் கண்களால் கண்டு துன்பங்கைள
அனுபவத்தவன். யூதஜனங்கள் ேதவனுக்கு வேராதமாக க ரிைய ெசய்து,
உடன்படிக்ைகைய மீறனார்கள். பாப ேலானியர்கைள, யூதாைவ தண்டிக்க
ேதவன் உபேயாக த்துக் ெகாண்டார். பாடுகள் மத்தயலும் மூன்றாம்
அத காரம் நம்ப க்ைகைய வாக்களிக்க றது. எேரமியா ேதவனுைடய
நன்ைமகைள நைனக்கறான். இந்த புத்தகத்ைத வாச க்க றவர்களுக்கு
ேதவனுைடய நன்ைமகைளயும் அவருைடய மாறாத அன்ைபயும் ெசால்லி
ஆறுதல்படுத்துகறான்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயகமு 586 க்கும் 584 கமுக்கும். இைடயல்எழுதப்பட்டது.
பாப ேலானியர்கள் எருசேலைம பட்டணத்ைத சூழ்ந்து பைடெயடுத்து தாக்க

அழித்தைததன்கண்களால்கண்டகாட்சைய, எேரமியா எழுதுகறான்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

சைறயருப்பல் மீந்தவர்களுக்கும் இஸ்ரேவல் ேதசத்த ற்கு
தரும்பவந்தவர்களுக்கும்ேவதத்ைதவாச க்க ற எல்ேலாருக்கும்எழுதப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
தனிப்பட்ட நபர் பாவம் ெசய்தாலும் ேதசம் ெசய்தாலும் அதன் வைளவு உண்டு.

ேதவன், ஜனங்கைளயும் சூழ்நைலகைளயும் தம்ைம பன்பற்றனவர்கைள
தம்மிடம் ெகாண்டுவர உபேயாகப்படுத்துகறார். நம்முைடய நம்ப க்ைக
ேதவனில் இருக்க றது. ேதவன் தமக்காக மீதயானவர்கைள யூதர்களின்
சைறயருப்பல் பாதுகாத்து வந்தார். அேதேபால் அவருைடய குமாரினில் ஒரு
இரட்சகைரக் ெகாடுத்தருக்க றார். பாவம் ந த்தய மரணத்ைத ெகாண்டுவருகறது
ஆனால் ேதவன் தன் இரட்ச ப்பன் த ட்டத்தன் மூலமாக ந த்தய ஜீவைனக்
ெகாடுக்க றார். பாவமும் முரட்டாட்டுமும் ேதவனிடத்தலிருந்து ேகாபாக்கனிைய
ெகாண்டுவருகறதுஎன்றுஇந்த புத்தகம்ெதளிவாக காட்டுக றது. 1:8-9; 4:13; 5:16.

ைமயக்கருத்து
புலம்பல்

ெபாருளடக்கம்
1 எேரமியா எருசேலமுக்காக ேவதைனஅனுபவக்க றார்— 1:1-22
2 பாவம் ேதவனுைடய ேகாபத்ைதெகாண்டுவருகறது. — 2:1-22
3 ேதவன்தம்முைடயஜனத்ைதஎப்ேபாதும்ைகவடுவதல்ைல. — 3:1-66
4 எருசேலம்தன்னுைடயமகைமையஇழந்துவ ட்டது. — 4:1-22
5 எேரமியா தன்ஜனங்களுக்காகவண்ணப்பம்ெசய்க றார். — 5:1-22

எருசேலமின்துன்பம்
1 2ஐேயா,மக்கள்மிகுந்த நகரம் * தனிைமயாகஉட்கார்ந்தருக்க றாேள!
வதைவக்குஒப்பானாேள! ேதசங்களில்ெபரியவளும்,
அந்த ேதசங்களில்இளவரச யுமாயருந்தவள்வரிகட்டுக றவளானாேள!
2இரவுேநரத்த ேலஅழுதுெகாண்டிருக்க றாள்;
அவளுைடயகண்ணீர்அவள்கன்னங்களில்வடிக றது;
அவளுக்குப்ப ரியமானவர்களில்அவைளத்ேதற்றுபவர்கள்ஒருவரும்இல்ைல;
அவளுைடய நண்பர்கள் அைனவரும் அவளுக்குத் துேராக களும்

வ ேராத களுமானார்கள்.
3யூதாமக்கள்உபத்த ரவப்படவும்,ெகாடுைமயானஅடிைமேவைலெசய்யவும்

* அத்த யாயம் 1:1 1:1 எருசேலம்
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சைறப்பட்டுப்ேபானார்கள். அவள்அந்நயமக்களுக்குள்ேளதங்குகறாள்,
இைளப்பாறுதல்அைடயமாட்டாள்;
அவைளத்துன்பப்படுத்துகறஅைனவரும்
அவைளஅவளுைடயஇக்கட்டானேநரங்களிேலெதாடர்ந்துப டித்தார்கள்.
4பண்டிைகக்குவருபவர்கள்இல்லாததனால்,
சீேயானுக்குப் ேபாக றவழிகள் புலம்புக றது;
அவளுைடயவாசல்கள்எல்லாம் பயனற்றுக்க டக்க றது;
அவளுைடயஆசாரியர்கள்தவக்க றார்கள்;
அவளுைடயஇளம்ெபண்கள்சஞ்சலப்படுக றார்கள்;
அவளுக்குக்கசப்ேபஉண்டாயருக்க றது.
5அவளுைடயவ ேராத கள்அவளுக்குத்தைலவர்களானார்கள்,
அவளுைடயபைகவர்கள்ெசழித்தருக்க றார்கள்;
அவளுைடய மிகுதயான பாவங்களுக்காக ெயேகாவா அவைளச்

சஞ்சலப்படுத்தனார்;
அவளுைடயபள்ைளகள்எத ரிக்குமுன்பாகச் சைறப்பட்டுப்ேபானார்கள்.
6சீேயானாகயமகளுைடயஅழெகல்லாம்அவைளவட்டுப்ேபானது;
அவளுைடயதைலவர்கள்ேமய்ச்சைலக்காணாதமான்களுக்குஒப்பாக ,
பன்ெதாடருக றவனுக்குமுன்பாக பலமில்லாமல்நடந்துேபானார்கள்.
7தனக்குச் சறுைமயும்தவ ப்பும் ஏற்பட்ட நாட்களிேல
எருசேலம் ஆரம்பநாட்கள் முதற்ெகாண்டு தனக்கு உண்டாயருந்த

இன்பமானைவகைளெயல்லாம் நைனக்கறாள்;
அவளுக்கு உதவெசய்பவர்கள் இல்லாமல் அவளுைடய மக்கள் வ ேராத களின்

ைகய ேலவழும்ேபாது,
பைகவர்கள் அவைளப் பார்த்து, அவளுைடய ஓய்வு நாட்கைளக் குறத்து ஏளனம்

ெசய்தார்கள்.
8எருசேலம்மிகுதயாகப் பாவம்ெசய்தாள்;
ஆதலால்தீட்டானெபண்ைணப்ேபாலானாள்;
அவைளக்கனப்படுத்தயவர்கள்எல்ேலாரும்அவைளஅசட்ைடெசய்க றார்கள்;
அவளுைடயந ர்வாணத்ைதக்கண்டார்கள்;
அவளும்ெபருமூச்சுவ ட்டுப் பன்னிட்டுத்தரும்பனாள்.
9அவளுைடயதீட்டுஅவளுைடயஆைடகளின்ஓரங்களில்இருந்தது;
தனக்குவரப்ேபாக றமுடிைவநைனக்காமல்இருந்தாள்;
ஆைகயால்அத சயமாகத் தாழ்த்தப்பட்டுப்ேபானாள்;
ேதற்றுபவர்கள்இல்ைல;
ெயேகாவாேவ, என்சறுைமையப்பாரும்;
பைகவன்ெபருைமபாராட்டினாேன.
10அவளுைடயஇன்பமானஎல்லாவற்றன்ேமலும்வ ேராத தன்ைகையநீட்டினான்;
உம்முைடய சைபய ேலவரக்கூடாெதன்றுேதவரீர்வலக்கயஅன்னியர்கள்
உமதுபரிசுத்தஸ்தலத்த ற்குள்நுைழவைதக்கண்டாள்.
11அவளுைடயமக்கெளல்ேலாரும்ஆகாரத்ைதத்ேதடித் தவக்க றார்கள்;
தங்களுைடயஉயைரக் காப்பாற்றத்
தங்களுக்குப்ப ரியமானைவகைளஆகாரத்துக்ெகன்றுெகாடுத்துவ ட்டார்கள்;
ெயேகாவாேவ, ேநாக்க ப்பாரும்;
நைனக்கப்படாதவளாேனன்.
12வழியல்நடந்துேபாக றஅைனத்துமக்கேள,
இைதக்குறத்துஉங்களுக்குக்கவைலயல்ைலயா?
ெயேகாவா தாம் மிகவும் ேகாபப்பட்ட நாளிேல என்ைனவருத்தப்படுத்தயதால்
எனக்கு ஏற்பட்ட என் துக்கத்த ற்குச் சரியான துக்கம் உண்ேடா என்று என்ைன

ேநாக்க ப்பாருங்கள்.
13உயரத்தலிருந்துஎன்எலும்புகளில்அக்கனிையஅனுப்பனார்,
அதுஅைவகளில் பற்றெயரிக றது;
என்கால்களுக்குவைலையவீசனார்;
என்ைனப்பன்னிட்டுவழச்ெசய்தார்; என்ைனப்பாழாக்கனார்;
தனமும்நான்ெபலவீனப்பட்டுப்ேபாக ேறன்.
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14என்மீறுதல்களின்நுகம்அவருைடயைகயால்பூட்டப்பட்டிருக்க றது;
அைவகள்பைணக்கப்பட்டுஎன்கழுத்ைதச்சுற்ற க்ெகாண்டது;
என்ெபலைனஇழக்கச்ெசய்தார்;
நான் எழுந்தருக்க முடியாதபடி ஆண்டவர் என்ைன ஒடுக்குகறவர்களின் ைகயல்

ஒப்புக்ெகாடுத்தார்.
15 என்னிடத்தலுள்ள பலசாலிகளாகய எனக்குரிய அைனவைரயும் ஆண்டவர்

மித த்துப்ேபாட்டார்;
என் வாலிபர்கைள ெநாறுக்குவதற்காக எனக்கு வ ேராதமாக ஒரு கூட்டத்ைத

வரவைழத்தார்;
த ராட்ைசப்பழத்ைதஆைலயல்மித க்க றதுேபால,
ஆண்டவர்,மகளாகயயூதா என்னும்இளம்ெபண்ைணமித த்தார்.
16இைவகளுக்காக நான்அழுக ேறன்; என்கண்,
என்கண்ேணகண்ணீைரச ந்துகறது;
என்உயைரக்காப்பாற்ற த் ேதற்றுகறவர்கள்என்ைனவட்டுவலகனார்கள்;
பைகவன்ேமற்ெகாண்டதனால்என்பள்ைளகள்பாழாய்ப்ேபானார்கள்.
17சீேயான்தன்ைககைளஉதவக்காவ ரிக்க றாள்;
அவைளத்ேதற்றுபவர்கள்ஒருவருமில்ைல;
ெயேகாவா யாக்ேகாைபச் சுற்றலும் உள்ளவர்கைள அவனுக்கு வேராத களாகக்

கட்டைளய ட்டார்;
அவர்களுக்குள்ேளஎருசேலம்தீட்டானெபண்ணுக்குஒப்பானாள்.
18ெயேகாவா நீத பரர்;
அவருைடயகட்டைளகளுக்குவேராதமாக நான்எழும்ப ேனன்;
மக்கேள, நீங்கள்எல்ேலாரும்இைதக் ேகட்டுஎன்துக்கத்ைதப் பாருங்கள்;
என்னுைடயஇளம்ெபண்களும்,வாலிபர்களும்சைறப்பட்டுப்ேபானார்கள்.
19என்ைனச்ச ேநக த்தவர்கைளக்கூப்ப ட்ேடன்,
அவர்கேளா எனக்குதுேராகம்ெசய்தார்கள்;
என்ஆசாரியர்களும்என்மூப்பர்களும்தங்கள்உயைரக்காப்பாற்ற க்ெகாள்ளத்
தங்களுக்குஆகாரம் ேதடும்ேபாதுநகரத்தல்மூச்சுஅடங்க இறந்துேபானார்கள்.
20ெயேகாவாேவ, பாரும், நான்ெநருக்கப்படுக ேறன்;
என் குடல் ெகாத க்க றது; நான் மிகவும் துேராகம் ெசய்ததனால் என் இருதயம்

ேவதைனப்படுகறது;
ெவளிய ேலபட்டயம்என்ைனப்பள்ைளயற்றவளாக்கயது,வீட்டுக்குள்ேளமரணம்

வந்தருக்க றது.
21 நான் தவக்க றைத அவர்கள் ேகட்டாலும் என்ைனத் ேதற்றுபவர்கள் ஒருவரும்

இல்ைல;
என்பைகவர்கள்எல்ேலாரும்எனக்குவந்தஆபத்ைதக் ேகட்டு,
ேதவரீர்அைதச்ெசய்ததனால் சந்ேதாஷமாயருக்க றார்கள்;
நீர் ெசான்ன நாைள வரச்ெசய்வீர். அப்ெபாழுது அவர்களும்

என்ைனப்ேபாலாவார்கள்.
22அவர்களுைடயெபால்லாப்ெபல்லாம்உமதுமுகத்த ற்குமுன்பாகவரட்டும்.
என்னுைடய சகல பாவங்களுக்காக நீர் எனக்குச் ெசய்ததுேபால அவர்களுக்கும்

ெசய்யும்;
என்ெபருமூச்சுகள்மிகுதயாயன,
என்இருதயம்பலவீனமாயருக்க றது.

அத்த யாயம் 2
எருசேலமின் ேமல் ேதவனுைடய ேகாபம்

1 ஐேயா, ஆண்டவர் தமது ேகாபத்தல் மகளாகய சீேயாைன கரும்ேமகத்தனால்
மூடினார்;

அவர்தமதுேகாபத்தன்நாளிேல தமதுபாதபீடத்ைதநைனக்காமல்
இஸ்ரேவலின்மகைமையவானத்தலிருந்துபூமிய ேலவழச்ெசய்தார்.
2ஆண்டவர்தப்பவ டாமல்யாக்ேகாபன்குடியருப்புகைளெயல்லாம்வழுங்கனார்;
அவர்,மகளாகயயூதாவன்பாதுகாப்புகைளெயல்லாம்தமதுேகாபத்த ேலஇடித்து,
தைரேயாேட தைரயாக்க ப்ேபாட்டார்;
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இராஜ்ஜியத்ைதயும்அதன்தைலவர்கைளயும்பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கனார்.
3 அவர் தமது கடுங்ேகாபத்த ேல இஸ்ரேவலின் வல்லைம முழுவைதயும்

ெவட்டிப்ேபாட்டார்;
வேராத களுக்குமுன்பாகஅவர் தமதுவலதுகரத்ைதப் பன்னாகத் தருப்ப ,
சுற்றலும் இருப்பைத எரித்துப்ேபாடுக ற ெநருப்புத்தழைலப்ேபால் யாக்ேகாபுக்கு

வ ேராதமாக எரித்தார்.
4பைகவைனப்ேபால்தம்முைடயவல்ைலநாேணற்றனார்;
எத ரிையப்ேபால்தம்முைடயவலதுகரத்ைதநீட்டி நன்று,
கண்ணுக்குஇன்பமானைதெயல்லாம்அழித்துப்ேபாட்டார்;
மகளாகய சீேயானின் கூடாரத்த ேல தம்முைடய ேகாபத்ைத அக்கனிையப்ேபால்

வழச்ெசய்தார்.
5ஆண்டவர் பைகவைனப்ேபாலானார்;
இஸ்ரேவைலவழுங்கனார்;
அதன்அரண்மைனகைளெயல்லாம்வழுங்கனார்;
அதன் அரண்கைள அழித்து, மகளாகய யூதாவுக்கு மிகுந்த துக்கத்ைதயும்

ேசார்ைவயும்உண்டாக்கனார்.
6 ேதாட்டத்தன் ேவலிையப்ேபால இருந்த தம்முைடய ேவலிையப் பலவந்தமாகப்

படுங்க ப்ேபாட்டார்;
சைபகூடுகறதம்முைடயஇடங்கைளஅழித்தார்;
ெயேகாவா சீேயானிேல பண்டிைகையயும்ஓய்வுநாைளயும்மறக்கச்ெசய்து,
தமதுகடுங்ேகாபத்தல் ராஜாைவயும்ஆசாரியைனயும்அகற்றவ ட்டார்.
7ஆண்டவர்தமதுபலிபீடத்ைதஒழித்துவ ட்டார்;
தமதுபரிசுத்தஸ்தலத்ைதெவறுத்துவ ட்டார்;
அதனுைடய அரண்மைனகளின் மதல்கைள வேராத யன் ைகயல்

ஒப்புக்ெகாடுத்தார்;
பண்டிைகநாளில் ஆரவாரம் ெசய்க றதுேபால் ெயேகாவாவன் ஆலயத்தல்

ஆரவாரம்ெசய்தார்கள்.
8ெயேகாவா,மகளாகய சீேயானின்மதைலந ர்மூலமாக்க நைனத்தார்;
நூைலப்ேபாட்டார்; அழிக்காதபடி தம்முைடய ைகைய அவர்

முடக்க க்ெகாண்டதல்ைல;
அரண்கைளயும்மதைலயும்புலம்பச்ெசய்தார்;
அைவகள்முற்றலும்ெபலனற்றுக்க டக்க றது.
9எருசேலம் பட்டணத்துவாசல்கள்தைரயல்புைதந்துக டக்க றது;
அவளுைடயதாழ்ப்பாள்கைளஉைடத்துப்ேபாட்டார்;
அவளுைடய ராஜாவும் அவளுைடய ப ரபுக்களும் அந்நயமக்களுக்குள்

இருக்கறார்கள்;
ேவதமுமில்ைல; அவளுைடய தீர்க்கதரிச களுக்குக் ெயேகாவாவால் தரிசனம்

கைடப்பதல்ைல.
10 மகளாகய சீேயானின் மூப்பர்கள் தைரயல் உட்கார்ந்து ெமளனமாக

இருக்க றார்கள்;
தங்கள்தைலகளின்ேமல்புழுதையப் ேபாட்டுக்ெகாள்ளுகறார்கள்;
சணலாைடஉடுத்தயருக்க றார்கள்;
எருசேலமின்இளம்ெபண்கள்தைலகுனிந்துதைரையப்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
11 என் மகளாகய எனது மக்களின் பாடுகளினிமித்தம் கண்ணீர் வடுகறதனால்

என்கண்கள்பூத்துப்ேபாக றது;
என்குடல்கள்ெகாத க்க றது;
என்ஈரல்உருக தைரய ேலவடிக றது;
குழந்ைதகளும் சறுபள்ைளகளும் நகரத்தன் வீதகளிேல மயக்கநைலயல்

க டக்க றார்கள்.
12அவர்கள்காயப்பட்டவர்கைளப்ேபால
பட்டணத்தன்வீதகளிேலமயக்கநைலயல்க டக்கும்ேபாதும்,
தங்கள் தாய்களின் மடிய ேல தங்கள் உயைர வடும்ேபாதும், தங்கள் தாய்கைள

ேநாக்க :
தானியமும்த ராட்ைசரசமும்எங்ேக என்கறார்கள்.
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13மகளாகயஎருசேலேம, நான்உனக்குச் சாட்ச யாக என்னத்ைதச்ெசால்லுேவன்?
உன்ைனஎதற்குஒப்படுேவன்?
மகளாகயசீேயான்என்னும்இளம்ெபண்ேண,
நான்உன்ைனத்ேதற்றுவதற்குஉன்ைனஎதற்குஒப்ப ட்டுச்ெசால்லுேவன்?
உன்காயம் சமுத்த ரத்ைதப்ேபால்ெபரிதாயருக்க றேத,
உன்ைனக்குணமாக்குகறவன்யார்?
14 உன் தீர்க்கதரிச கள் ெபாய்யும் பயனற்ற தரிசனங்கைள உனக்காகத்

தரிச த்தார்கள்;
அவர்கள் உன்னுைடய சைறயருப்பு வலகும்படி உன் அக்க ரமத்ைத

சுட்டிக்காட்டாமல்,
ெபாய்யானைவகைளயும் ேகடானைவகைளயும்உனக்காகத் தரிச த்தார்கள்.
15வழிப்ேபாக்கர்கள்அைனவரும்உன்ைனப்பார்த்துக்ைகெகாட்டுக றார்கள்;
மகளாகயஎருசேலைமப்பார்த்துவ சலடித்து,
ேகலியாக தங்கள்தைலகைளஅைசத்து:
பூரணவடிவும்உலகத்தன்மக ழ்ச்ச யுமானநகரம்இதுதானா என்கறார்கள்.
16 உன்னுைடய பைகவர்கள் எல்ேலாரும் உன்ைனப்பார்த்துத் தங்கள் வாையத்

த றக்க றார்கள்;
பரியாசம்ெசய்துபல்ைலக்கடிக்க றார்கள்;
அைதவழுங்க ேனாம், நாம் காத்தருந்த நாள்இதுேவ,
இப்ெபாழுதுநமக்குக்கைடத்தது,அைதக்கண்ேடாம் என்கறார்கள்.
17ெயேகாவா தாம் நைனத்தைதச்ெசய்தார்;
ஆரம்பநாட்கள் முதற்ெகாண்டு தாம் கட்டைளய ட்ட தமது வார்த்ைதைய

நைறேவற்றனார்;
அவர் தப்பவ டாமல் ந ர்மூலமாக்க , உன்ேமல் பைகவன் மகழ்ச்ச யைடயச்

ெசய்தார்;
உன்எத ரிகளின்ெகாம்ைபஉயர்த்தனார்.
18அவர்களுைடயஇருதயம்ஆண்டவைர ேநாக்க க்கூப்படுகறது;
மகளாகய சீேயானின் மத ேல, இரவும் பகலும் நதையப்ேபால கண்ணீர் வடு,

ஓய்ந்த ராேத,
உன்கண்ணின்கருவழிையசும்மாயருக்கவ டாேத.
19எழுந்தரு,இரவ ேலமுதல்ஜாமத்தல்கூப்படு;
ஆண்டவரின் சமுகத்தல்உன்இருதயத்ைதத்தண்ணீைரப்ேபாலஊற்றவடு;
எல்லாத் ெதருக்களின் முைனயலும் பசயனால் மயங்கயருக்க ற உன்

குழந்ைதகளின்உயருக்காகஉன்ைககைளஅவரிடத்த ற்குஏெறடு.
20ெயேகாவாேவ,யாருக்குஇந்தவதமாகச் ெசய்தீெரன்றுேநாக்க ப்பாரும்;
ெபண்கள், ைகக்குழந்ைதகளாகய தங்கள் கர்ப்பத்தன் பள்ைளகைள

சாப்ப டேவண்டுேமா?
ஆண்டவருைடய பரிசுத்த ஸ்தலத்தல் ஆசாரியனும் தீர்க்கதரிச யும்

ெகாைலெசய்யப்படேவண்டுேமா?
21வாலிபனும்முத ர்வயதுள்ளவனும்ெதருக்களில் தைரய ேலக டக்க றார்கள்;
என்னுைடயஇளம்ெபண்களும்,வாலிபர்களும்பட்டயத்தால்வழுந்தார்கள்;
உமதுேகாபத்தன்நாளிேலெவட்டி,அவர்கைளத்தப்பவ டாமல்ெகான்றுேபாட்டீர்.
22 பண்டிைகநாளில் மக்கள் கூட்டத்ைத வரவைழப்பதுேபால் சுற்றலுமிருந்து

எனக்குபயத்ைதவரவைழத்தீர்;
ெயேகாவாவுைடய ேகாபத்தன்நாளிேல தப்பனவனும்மீதயானவனுமில்ைல;
நான்ைககளில் ஏந்த வளர்த்தவர்கைளஎன்பைகவன்அழித்தான்.

அத்த யாயம் 3
தீர்க்கதரிச யன்மனேவதைனயும்நம்ப க்ைகயும்

1ஆண்டவருைடய ேகாபத்தன் ப ரம்பனால் ஏற்பட்ட சறுைமையக் கண்ட மனிதன்
நான்.

2அவர் என்ைனெவளிச்சத்த ேலஅல்ல,
இருளிேலஅைழத்துநடத்தவந்தார்.
3அவர்தமதுைகையஎனக்குவ ேராதமாகேவதனமும்தருப்பனார்.
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4என்சைதையயும், என்ேதாைலயும்கடினமாக்கனார்;
என்எலும்புகைளெநாறுக்கனார்.
5அவர் எனக்குவ ேராதமாக மதைலக்கட்டி,
கசப்பனாலும்வருத்தத்தனாலும்என்ைனச்சூழ்ந்துெகாண்டார்.
6 ஆரம்பகாலத்தல் இறந்தவர்கைளப்ேபால என்ைன இருளான இடங்களில்

க டக்கச்ெசய்தார்.
7நான்தப்ப ப்ேபாகாமலிருக்கஎன்ைனச்சூழேவலியைடத்தார்;
என்வலங்ைககடினமாக்கனார்.
8நான்சத்தமிட்டுக்கூப்ப ட்டாலும்,
என்ெஜபத்த ற்குவழிையஅைடத்துப்ேபாட்டார்.
9ெவட்டினகற்களின்சுவரால்என்வழிகைளஅைடத்துப்ேபாட்டார்,
என்பாைதகைளத்தாறுமாறாக்கனார்.
10அவர் எனக்காகப் பதுங்கயருக்க றகரடியும்,
மைறவ டங்களில் தங்குகற சங்கமுமாயருக்க றார்.
11என்னுைடயவழிகைளஅகற்ற , என்ைனத்துண்டித்துப்ேபாட்டார்;
என்ைனப்பயனற்றவனாக்கவ ட்டார்.
12தமதுவல்ைலநாேணற்ற , என்ைனஅம்புக்குஇலக்காகைவத்தார்.
13 தம்முைடய அம்புகைள ைவக்கும் ைபயன் அம்புகைள என் உள்ளத்தன்

ஆழத்தல்படச்ெசய்தார்.
14நான்என்மக்கள்அைனவருக்கும்பரியாசமும்,
தனமும்அவர்களுைடயகன்னரப் பாடலுமாேனன்.
15கசப்பனால்என்ைனந ரப்ப ,
எட்டியனால்என்ைனெவறுப்பைடயச்ெசய்தார்.
16அவர்உணவலுள்ளசறுகற்களால்என்பற்கைளெநாறுக்க ,
என்ைனச்சாம்பலில்புரளச்ெசய்தார்.
17என்ஆத்துமாைவச் சமாதானத்த ற்குத்தூரமாக்கனார்;
சுகத்ைதமறந்ேதன்.
18 என் ெபலனும், நான் ெயேகாவாவுக்குக் காத்தருந்த நம்ப க்ைகயும்

அழிந்துேபானதுஎன்ேறன்.
19எட்டியும் ப ச்சுமாக யஎன்சறுைமையயும்என்தவப்ைபயும்நைனத்தருளும்.
20என்ஆத்துமாஅைவகைளநைனத்துநைனத்துஎனக்குள்உைடந்துேபாக றது.
21இைதஎன்மனத ேலைவத்துநம்ப க்ைகெகாண்டிருப்ேபன்.
22 நாம் அழிந்துேபாகாமலிருக்கறது ெயேகாவாவுைடய கருைபேய, அவருைடய

இரக்கங்களுக்குமுடிவல்ைல.
23அைவகள்காைலேதாறும்புதயைவகள்;
உமதுஉண்ைமெபரிதாயருக்க றது.
24ெயேகாவா என்பங்குஎன்றுஎன்ஆத்துமாெசால்லும்;
ஆைகயால்அவரிடத்தல்நம்ப க்ைகெகாண்டிருப்ேபன்.
25 தமக்குக் காத்தருக்க றவர்களுக்கும், தம்ைமத் ேதடுக ற ஆத்துமாவுக்கும்

ெயேகாவா நல்லவர்.
26ெயேகாவாவுைடயஇரட்ச ப்புக்குநம்ப க்ைகேயாடுகாத்தருக்க றதுநல்லது.
27தன்இளவயதல்நுகத்ைதச்சுமக்க றதுமனிதனுக்குநல்லது.
28 அவேர அைதத் தன்ேமல் ைவத்தாெரன்று அவன் தனிைமயாயருந்து

ெமளனமாயருப்பானாக.
29 நம்ப க்ைகக்கு இடமுண்ேடா என்று தன் வாய் மண்ணில்படும்படி

குப்புறவழுவானாக.
30 தன்ைன அடிக்க றவனுக்குத் தன் கன்னத்ைதக் காட்டி, அவமானத்தால்

நைறந்தருப்பானாக.
31ஆண்டவர் என்ெறன்ைறக்கும்ைகவ டமாட்டார்.
32அவர்வருத்தப்படுத்தனாலும்தமதுமிகுந்த கருைபயன்படிமனமிரங்குவார்.
33அவர்மனப்பூர்வமாகமனுமக்கைளச்சறுைமயாக்க வருத்தப்படுத்துகறதல்ைல.
34 ஒருவன் பூமியல் சைறப்பட்டவர்கள் அைனவைரயும் தன் கால்களின்கீழ்

நசுக்குகறைதயும்,
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35 உன்னதமான ேதவனின் சமுகத்தல் மனிதர்களுைடய நயாயத்ைதப்
புரட்டுக றைதயும்,

36 மனிதைன அவனுைடய வழக்க ேல மாறுபாடாக்குக றைதயும், ஆண்டவர்
காணாதருப்பாேரா?

37ஆண்டவர்கட்டைளய டாமல்இருக்கும்ேபாது,
காரியம் சம்பவ க்கும்என்றுெசால்லுகறவன்யார்?
38 உன்னதமான ேதவனுைடய வாயலிருந்து தீைமயும் நன்ைமயும்

புறப்படுக றதல்ைலேயா?
39உயருள்ளமனிதன்முைறயடுவாேனன்? அவன்தன்னுைடயபாவத்த ற்குவரும்

தண்டைனையக்குறத்துமுைறயடுகறெதன்ன?
40 நாம் நம்முைடய வழிகைளச் ேசாத த்து ஆராய்ந்து, ெயேகாவாவ டத்தல்

தரும்பக்கடேவாம்.
41 நாம் நம்முைடய ைககேளாடுங்கூட நம்முைடய இருதயத்ைதயும்

பரேலாகத்தலிருக்கற ேதவனிடத்த ற்குஏெறடுப்ேபாமாக.
42நாங்கள்துேராகம்ெசய்து, கலகம்ெசய்ேதாம்;
ஆைகயால் ேதவரீர் மன்னிக்காமல்இருந்தீர்.
43 ேதவரீர் ேகாபத்தால் மூடிக்ெகாண்டு, எங்கைளத் தப்பவ டாமல் பன்ெதாடர்ந்து

ெகான்றீர்.
44ெஜபம்உள்ேளநுைழயமுடியாதபடிஉம்ைம ேமகத்தால்மூடிக்ெகாண்டீர்.
45மக்களுக்குள்ேளஎங்கைளக்குப்ைபயும்அருவருப்புமாக்கனீர்.
46 எங்கள் பைகவர்கள் எல்ேலாரும் எங்களுக்கு வேராதமாகத் தங்கள் வாையத்

த றந்தார்கள்.
47பயமும், படுகுழியும், பயனற்றநைலயும்,அழிவும் எங்களுக்குேநரிட்டது.
48 மகளாகய என் மக்கள் அைடந்த ேகட்டினால் என் கண்களிலிருந்து கண்ணீர்

வடிக றது.
49ெயேகாவா பரேலாகத்தலிருந்துேநாக்க ப்பார்க்கும்வைர,
50என்கண்இைடவ டாமல்ஓய்வன்ற வழிக றது.
51என்பட்டணத்தன்ெபண்கள்அைனவரினிமித்தம்,
என்கண்என்ஆத்துமாவுக்குேவதைனயுண்டாக்குகறது.
52 காரணேம இல்லாமல் என்ைனப் பைகக்க றவர்கள் என்ைன ஒரு

பறைவையப்ேபால ேவட்ைடயாடினார்கள்.
53படுகுழிய ேலஎன்உயைரஒடுக்க , என்ேமல்கல்ைலைவத்தார்கள்.
54தண்ணீர்என்தைலக்குேமல்வந்தது;அழிந்ேதன்என்ேறன்.
55மகாஆழமானகுழியலிருந்து,ெயேகாவாேவ,
உம்முைடயெபயைரச்ெசால்லிக்கூப்ப ட்ேடன்.
56 என் சத்தத்ைதக் ேகட்டீர்; என் ெபருமூச்சுக்கும் என் கூப்படுதலுக்கும் உமது

ெசவையஅைடத்துக்ெகாள்ளாேதயும்.
57நான்உம்ைமேநாக்க க்கூப்ப ட்டநாளிேல நீர் ேகட்டு: பயப்படாேத என்றீர்.
58ஆண்டவேர, என்ஆத்துமாவன்வழக்ைகநடத்தனீர்;
என்உயைரமீட்டுக்ெகாண்டீர்.
59 ெயேகாவாேவ, எனக்கு உண்டான அநயாயத்ைதக் கண்டீர்; எனக்கு நயாயம்

ெசய்யும்.
60அவர்களுைடயஎல்லாவ ேராதத்ைதயும்,
அவர்கள்எனக்குவ ேராதமாக நைனத்தஎல்லா நைனவுகைளயும்கண்டீர்.
61ெயேகாவாேவ,அவர்கள்அவமத த்தஅவமானங்கைளயும்,
அவர்கள்எனக்குவ ேராதமாக நைனத்தஎல்லா நைனவுகைளயும்,
62எனக்குவ ேராதமாக எழும்பனவர்களின்வாய்ச்ெசாற்கைளயும்,
அவர்கள் நாள்முழுவதும் எனக்கு வ ேராதமாக ேயாச க்கும் ேயாசைனகைளயும்

ேகட்டீர்.
63அவர்கள்உட்கார்ந்தருப்பைதயும்அவர்கள்எழுந்தருப்பைதயும்ேநாக்க ப்பாரும்;
நான்அவர்களுைடயபாடலாயருக்க ேறன்.
64 ெயேகாவாேவ, அவர்களுைடய ைககள் ெசய்த ெசயல்களுக்குத்தக்கதாக

அவர்களுக்குப்பலன்ெகாடுப்பீர்.
65அவர்களுக்குமனேவதைனையக்ெகாடுப்பீர்,
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உம்முைடய சாபம்அவர்கள்ேமல்இருக்கும்.
66ேகாபமாகஅவர்கைளப்பன்ெதாடர்ந்து,
ெயேகாவாவுைடய வானங்களின் கீேழ அவர்கள் இல்லாதபடி அவர்கைள

அழித்துவடுவீர்.

அத்த யாயம் 4
சீேயானின்சீரழிவு

1ஐேயா, தங்கம்மங்க ,சுத்தத் தங்கம்மாற ,
பரிசுத்தஸ்தலத்தன்கற்கள்சகலவீத களின்முைனயலும்ெகாட்டப்பட்டேத.
2ஐேயா, தங்கத்துக்ெகாப்பானவைலேயறப்ெபற்றமகன்களாகயசீேயான்,
குயவனுைடய ைகேவைலயான மண்பாத்த ரங்கைளப்ேபால

நைனக்கப்படுக றார்கேள.
3த மிங்கலங்கள்முதற்ெகாண்டுமார்பகங்கைளநீட்டி,
தங்கள்குட்டிகளுக்குப்பால்ெகாடுக்கும்;
என் மகளாகய மக்கேளா வனாந்தரத்தலுள்ள ெநருப்புக்ேகாழிையப்ேபால் கடின

மனமுள்ளவளாகஇருக்க றாேள.
4குழந்ைதகளின்நாக்குதாகத்தால் ேமல்வாேயாேடஒட்டிக்ெகாண்டிருக்க றது;
பள்ைளகள்உணவுேகட்க றார்கள்,அவர்களுக்குெகாடுப்பவர்கள்இல்ைல.
5சுைவயானஉணவுகைளச்சாப்ப ட்டவர்கள்வீத களில்பயனற்றுக்க டக்க றார்கள்;
இரத்தாம்பரம்உடுத்த வளர்ந்தவர்கள்குப்ைபேமடுகைளஅைணத்துக்ெகாள்க றார்கள்.
6உதவ ெசய்பவர்கள்இல்லாமல்,ஒருநமிடத்த ேலஅழிக்கப்பட்ட
ேசாேதாமின் பாவத்த ற்குவந்ததண்டைனையவ ட
என்மகளாகயமக்களின்அக்க ரமத்த ற்குவந்ததண்டைனெபரிதாயருக்க றது.
7அவளுைடயதைலவர்கள்உைறந்தமைழையவ டசுத்தமும்,
பாைலவ டெவண்ைமயும், பவளத்ைதவ ட சவப்பும்,
இந்த ரநீலத்ைதவ ட பலமுள்ளேதாற்றமுமாகஇருந்தார்கள்.
8இப்ெபாழுேதாஅவர்களுைடயமுகம்கரிையக்காட்டிலும்கறுத்துப்ேபானது;
வீதகளில்அவர்கைளஅைடயாளம்காணமுடியாது;
அவர்களுைடயேதால்அவர்கள்எலும்புகேளாடுஒட்டிக்ெகாண்டு,
காய்ந்தமரத்த ற்குஒப்பானது.
9பச யனால்ெகால்லப்பட்டவர்கைளவ ட
பட்டயத்தால்ெகால்லப்பட்டவர்கள்பாக்கயவான்களாகஇருக்க றார்கள்;
அவர்கள்,வயலில்வைளச்சல்இல்லாததால் பச யனால்கைரந்துேபாக றார்கள்.
10இரக்கமுள்ளெபண்களின்ைககள்தங்கள்பள்ைளகைளச் சைமத்தன,
என்மகளாகயமக்களின்அழிவல்அைவகள்அவர்களுக்குஆகாரமாயன.
11ெயேகாவா தமதுேகாபத்ைதநைறேவற்ற , தமதுகடுங்ேகாபத்ைதஊற்ற ,
சீேயானில்அக்கனிையக்ெகாளுத்தனார்;
அதுஅதன்அஸ்தபாரங்கைளஉைடத்துப்ேபாட்டது.
12எத ரியும் பைகவனும்எருசேலமின்வாசல்களுக்குள்நுைழவான்என்கறைதப்
பூமியன் ராஜாக்களும்உலகத்தன்சகலகுடிமக்களும்நம்பாமல்இருந்தார்கள்.
13அதன் நடுவல் நீத மான்களின்இரத்தத்ைதச் ச ந்தனஅதன் தீர்க்கதரிச களின்

பாவங்களினாலும்,
அதன்ஆசாரியர்களின்அக்க ரமங்களினாலும்இப்படிவந்தது.
14குருடர்கைளப்ேபாலவீத களில்அைலந்து,
ஒருவரும் அவர்களுைடய உைடகைளத் ெதாடமுடியாதபடி இரத்தத்தால்

கைறப்பட்டிருந்தார்கள்.
15தீட்டுப்பட்டவர்கேளவலகுங்கள்,ெதாடாமல்வலகுங்கள்,வலகுங்கள்,
என்றுஅவர்கைளேநாக்க க்கூப்ப ட்டார்கள்;
உண்ைமயாகேவபறந்ேதாடிஅைலந்துேபானார்கள்;
இனி தங்கயருக்கமாட்டார்கள்என்றுஅந்நயமக்களுக்குள்ேளெசால்லப்பட்டது.
16ெயேகாவாவுைடய ேகாபம்அவர்கைளச் ச தறடித்தது,
அவர்கைளஇனிஅவர் பார்க்கமாட்டார்;
ஆசாரியர்களுைடய முகத்ைதப் பார்க்காமலும் முத ேயாைர

மத க்காமலும்ேபானார்கள்.
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17 இன்னும் எங்களுக்கு உதவ வருெமன்று நாங்கள் வீணாக
எத ர்பார்த்தருந்ததனாேலஎங்களுைடயகண்கள்பூத்துப்ேபாயன;

காப்பாற்றமுடியாதமக்களுக்காக எத ர்பார்த்துக்ெகாண்டிருந்ேதாம்.
18 நாங்கள் எங்கள் வீத களில் நடந்து ெசல்லாதபடி எங்கள் பாதசுவடுகைள

ேவட்ைடயாடினார்கள்;
எங்கள்முடிவுெநருங்கயது; எங்கள்நாட்கள்நைறேவறவ ட்டது;
எங்கள்முடிவுவந்துவ ட்டது.
19 எங்கைளப் பன்ெதாடர்ந்தவர்கள் ஆகாயத்துக் கழுகுகைளவ ட

ேவகமாயருந்தார்கள்;
மைலகள்ேமல்எங்கைளப்பன்ெதாடர்ந்தார்கள்;
வனாந்த ரத்தல்எங்களுக்காகப் பதுங்கயருந்தார்கள்.
20 ெயேகாவாவால் அப ேஷகம்ெசய்யப்பட்டவனும், எங்கள் உய ர்மூச்சுமாக

இருந்தவனும்,அவர்களுைடயபடுகுழியல்அகப்பட்டான்;
அவனுைடய ந ழலிேல ேதசங்களுக்குள்ேள பைழத்தருப்ேபாம் என்று

அவைனக்குறத்துச்ெசால்லியருந்ேதாேம.
21ஊத்ஸ்ேதசத்ைதச் ேசர்ந்த மகளாகயஏேதாேம, சந்ேதாஷப்பட்டுமக ழ்ந்தரு;
பாத்த ரம் உன்னிடத்த ற்கும் வரும், அப்ெபாழுது நீ ெவற த்து, ஆைடயல்லாமல்

க டப்பாய்.
22மகளாகயசீேயாேன,உன்அக்க ரமத்த ற்குவரும்தண்டைனமுடிந்தது;
அவர்இனிஉன்ைனசைறப்பட்டுப்ேபாகவ டமாட்டார்;
மகளாகயஏேதாேம,உன்அக்க ரமத்ைதஅவர்வ சாரிப்பார்;
உன்பாவங்கைளெவளிப்படுத்துவார்.

அத்த யாயம் 5
மீண்டும்ெசழிப்பைடவதற்கானெஜபம்

1ெயேகாவாேவ, எங்களுக்குச் சம்பவத்தைதநைனத்தருளும்;
எங்கள்அவமானத்ைத ேநாக்க ப்பாரும்.
2 எங்களுைடய ெசாத்து அந்நயரின் வசமாகவும், எங்களுைடய வீடுகள்

ெவளித்ேதசத்தாரின்வசமாகவும்மாறயது.
3த க்கற்றவர்களாேனாம், தகப்பன்இல்ைல;
எங்கள்தாய்கள்வதைவகைளப்ேபாலஇருக்க றார்கள்.
4எங்கள்தண்ணீைரப் பணத்தற்குவாங்க க்குடிக்க ேறாம்;
எங்களுக்குவறகுவைலக்க ரயமாகவருகறது.
5பாரம்சுமந்துஎங்கள்கழுத்துவலிக்கறது;
நாங்கள்உைழக்க ேறாம், எங்களுக்குஓய்வுஇல்ைல.
6 உணவனால் தருப்தயைடய எக ப்தயர்களுக்கும் அசீரியர்களுக்கும் எங்கைள

ஒப்பைடத்ேதாம்.
7எங்கள்முற்ப தாக்கள்பாவம்ெசய்துஇறந்துேபானார்கள்;
நாங்கள்அவர்களுைடயஅக்க ரமங்கைளச்சுமக்க ேறாம்.
8அடிைமகள்எங்கைளஆளுகறார்கள்;
எங்கைளஅவர்கள்ைகயலிருந்துவடுவப்பவர்கள்இல்ைல.
9வனாந்த ரத்தல்இருக்க றவர்களின்பட்டயத்தனால்,
எங்களுைடயஉயைரப் பணயம்ைவத்துஆகாரத்ைதத் ேதடுக ேறாம்.
10 பஞ்சத்தன் ெகாடுைமயனால் எங்கள் ேதால் அடுப்படிையப்ேபால்

கறுத்துப்ேபானது.
11 சீேயானில் இருந்த ெபண்கைளயும் யூதா பட்டணங்களில் இருந்த

இளம்ெபண்கைளயும்அவமானப்படுத்தனார்கள்.
12தைலவர்களுைடயைககைளஅவர்கள்கட்டி,அவர்கைளெதாங்கவ ட்டார்கள்;
முத ேயார்கள்மத க்கப்படவல்ைல.
13வாலிபர்கைளஇயந்த ரம்அைரக்கக்ெகாண்டுேபானார்கள்;
இைளஞர்கள்வறகுசுமந்துதடுமாற வழுகறார்கள்.
14முத ேயார்கள்வாசல்களில்உட்காருக றதும்,
வாலிபர்கள்கன்னரங்கைளவாச க்க றதும்நன்றுேபானது.
15எங்கள்இருதயத்தன்மக ழ்ச்ச ஒழிந்துேபானது;
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எங்கள்சந்ேதாஷம்துக்கமாக மாறனது.
16எங்கள்தைலயலிருந்துக ரீடம்வழுந்தது;ஐேயா, நாங்கள்பாவம்ெசய்ேதாேம.
17அதனால்எங்கள்இருதயம்பலவீனமானது;
அதனால்எங்களுைடயகண்கள்இருண்டுேபாயன.
18பயனற்றுக்க டக்க ற சீேயான்மைலயன்ேமல்நரிகள்ஓடித்த ரிக றது.
19ெயேகாவாேவ, நீர் என்ெறன்ைறக்கும்இருக்கறீர்;
உம்முைடய சங்காசனம்தைலமுைறதைலமுைறயாக நைலநற்கும்.
20 ேதவரீர் என்ைறக்கும் எங்கைள மறந்து, நீண்ட நாட்களாக எங்கைளக்

ைகவ ட்டிருப்பதுஎன்ன?
21 ெயேகாவாேவ, எங்கைள உம்மிடத்தல் தருப்ப க்ெகாள்ளும், அப்ெபாழுது

தரும்புேவாம்;
ஆரம்பநாட்களிலிருந்ததுேபாலஎங்கள்நாட்கைளப்புதயைவகளாக்கும்.
22எங்கைளமுற்றலும்ெவறுத்துவடுவீேரா?
எங்கள்ேமல்கடுங்ேகாபமாகஇருக்க றீேர!
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எேசக்க ேயல்
ஆச ரியர்

பூச என்ற ஆசாரியனும் தீர்க்கத்தரிசனுைடய மகனுமான எேசக்க ேயல் இந்த
புத்தகத்தன் ஆச ரியர். ஆசாரியன் குடும்பத்தல் எருசேலம் பட்டணத்தல்
வளர்க்கப்பட்டவன், சைறயருப்புக் காலத்தல் பாப ேலானில் யூதர்கள் மத்தயல்
வாழ்ந்தவன். எேசக்க ேயலின் ஆசாரிய வம்சம்வழி, அவனுைடய புத்தகத்தல்
ெசால்லப்பட்டக் காரியங்களான: ேதவாலயம், ேதவனின் மகைம, ஆசாரியம், பலி
முைறகள்மூலமாகஅறயப்படுக றது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயகமு 593 க்கும் 570 கமு. க்கும். இைடயல்எழுதப்பட்டது.
இஸ்ரேவல், எக ப்து, மற்ற பக்கத்து நாடுகைளக் குறத்து எேசக்க ேயல்

பாப ேலானிலிருந்துஎழிதனான்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

பாப ேலானில் வாழ்ந்த இஸ்ரேவலர்களுக்கும் தன் ேதசத்தல்
வாழ்ந்தவர்களுக்கும்ேவதம்வாச க்க றஅைனவருக்கும்எழுதப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
தன் காலத்தல் வாழ்ந்த பாவமுள்ள, நம்ப க்ைகேய இல்லாத மக்களுக்கு

ஊழியம் ெசய்தான். தன் ஊழியத்தன் மூலமாக தன்னுைடய மக்கள் சீக்க ரமாக
மனத்தரும்ப எத ர்க்காலத்தல் நம்ப க்ைகக்குள் ெகாண்டுவர முயற்ச த்தான்.
ேதவன் தம்முைடய மனித தூதர்கள் மூலமாக ேதால்வயலும் துக்கத்தலும்
க ரிைய ெசய்க றார், ேதவனுைடய சர்வ வல்லைமைய ஏற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும்,
ேதவனுைடயவார்த்ைதஒருேபாதும்தவறாது,ேதவன்எங்கும்இருக்கறார்,அவைர
எங்கும் ெதாழுதுக்ெகாள்ளலாம் என்று உபேதச த்தான். நம்முைடய இருண்ட
ேநரத்தல் நம்ைமேயஆராய்ந்து ேதவனுைடய உபேதச சத்தயங்களுடன் ஒப்ப ட்டு
ேதவைனேதடப் படிப்ப க்க றது.

ைமயக்கருத்து
ேதவனுைடயமகைம

ெபாருளடக்கம்
1. எேசக்க ேயலின்அைழப்பு. — 1:1-3:27
2. எருசேலம், யூதாவுக்கும், ேதவாலயத்த ற்கும் வ ேராதமான தீர்க்கதரிசனங்கள்

— 4:1-24:27
3. மற்ற நாடுகளுக்குவேராதமானதீர்க்கதரிசனங்கள். — 25:1-32:32
4.இஸ்ரேவலைரக்குற த்தத் தீர்க்கதரிசனங்கள்— 33:1-39:29
5. தரும்பெபறுவைதக்குறத்ததரிசனம்— 40:1-48:35

ெயேகாவாவுைடயமகைமயும்,உய ரினங்களும்
1 என்னுைடய வயது முப்பதாம் வருடம் நான்காம் மாதம் ஐந்தாம் நாளாய்

இருக்கும்ேபாது, நான் ேகபார் நத யன் அருக ேல சைறப்பட்டவர்கள் நடுவல்
இருக்கும்ேபாது, நடந்தது என்னெவன்றால், வானங்கள் தறந்தருக்க,
நான் ேதவதரிசனங்கைளக் கண்ேடன். 2 அது ேயாயாக்கீன் ராஜாவுைடய
சைறயருப்பன் ஐந்தாம் வருடமாக இருந்தது. 3 அந்த ஐந்தாம்ேததய ேல,
கல்ேதயர்கள் ேதசத்தலுள்ள ேகபார் நத யன் அருக ேல பூச என்னும்
ஆசாரியனுைடய மகனாகய எேசக்க ேயலுக்குக் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
உண்டாக , அங்ேக ெயேகாவாவுைடய கரம் அவன்ேமல் அமர்ந்தது.
4 இேதா, வடக்ேகயருந்து புயல்காற்றும் ெபரிய ேமகமும், அேதாடு கலந்த
ெநருப்பும் வரக்கண்ேடன்; அைதச் சுற்றலும் ப ரகாசமும், அதன் நடுவல்
ெநருப்புக்குள்ளிருந்து ெவளிப்பட்ட உருக ப்ப ரகாச க்க ற உேலாகத்தன்
நறமும் உண்டாயருந்தது. 5 அதன் நடுவலிருந்து நான்கு உய ரினங்கள்
ேதான்றன; அைவகளின் ேதாற்றம் மனிதைனப்ேபால் இருந்தது. 6 அைவகளில்
ஒவ்ெவான்றுக்கும் நான்கு முகங்களும், நான்கு இறக்ைககளும் இருந்தன.
7 அைவகளுைடய கால்கள் ந மிர்ந்த கால்களாக இருந்தன; அைவகளுைடய
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உள்ளங்கால்கள் கன்றுக்குட்டியன் உள்ளங்கால்களுக்கு ஒப்பாக இருந்தன;
அைவகள் ேதய்க்கப்பட்ட ெவண்கலத்தன் நறமாக மின்னிக்ெகாண்டிருந்தன.
8 அைவகளுைடய இறக்ைககளின்கீழ் அைவகளின் நான்கு பக்கங்களிலும்
மனிதனுைடய ைககள் இருந்தன; அந்த நான்கற்கும் அதனதன் முகங்களும்,
இறக்ைககளும் உண்டாயருந்தன. 9 அைவகள் ஒவ்ெவான்றன் இறக்ைககளும்
மற்றதன் இறக்ைககளுடன் ேசர்ந்தருந்தன; அைவகள் ெசல்லும்ேபாது
தரும்பாமல் ஒவ்ெவான்றும் தன்தன் தைசக்கு ேநர்முகமாகச் ெசன்றன.
10 அைவகளுைடய முகங்களின் ேதாற்றமாவது, வலதுபக்கத்தல் நான்கும்
மனிதனுைடய முகமும் சங்கமுகமும், இடது பக்கத்தல் நான்கும் எருதுமுகமும்
கழுகு முகமுமாக இருந்தன. 11 அைவகளுைடய முகங்கள் இப்படியருக்க,
அைவகளுைடய இறக்ைககள் ேமேல ப ரிந்தருந்தன, ஒவ்ெவான்றுக்குமுள்ள
இரண்டிரண்டு இறக்ைககள் ஒன்ேறாெடான்று ேசர்ந்தருந்தன; மற்ற
இரண்டிரண்டு இறக்ைககள் அைவகளுைடய உடல்கைள மூடின. 12 அைவகள்
ஒவ்ெவான்றும் தன்தன் தைசக்கு ேநர்முகமாகச் ெசன்றது; ஆவ
ேபாகேவண்டுெமன்றருந்த எந்த இடத்த ற்கும் அைவகள் ேபாயன; ேபாகும்ேபாது
அைவகள் தரும்ப ப்பார்க்கவல்ைல. 13 உய ரினங்களுைடய ேதாற்றம்
எப்படியருந்தெதன்றால், அைவகள் எரிக ற ெநருப்புத்தழலின் ேதாற்றமும்
தீவட்டிகளின் ேதாற்றமுமாக இருந்தது; அந்த ெநருப்பு உய ரினங்களுக்குள்ேள
உலாவ ப் ப ரகாசமாக இருந்தது; ெநருப்பலிருந்து மின்னல் புறப்பட்டது.
14 அந்த உய ரினங்கள் மின்னலின் ேதாற்றம்ேபால ஓடித்த ரிந்தன. 15 நான்
அந்த உய ரினங்கைளப் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, இேதா, பூமியல்
உய ரினங்களின்அருகல்நான்குமுகங்கைளயுைடயஒருசக்கரத்ைதக்கண்ேடன்.
16 சக்கரங்களின் ரூபமும் அைவகளின் ேவைலயும் படிகப்பச்ைச ந றமாக
இருந்தது; அைவகள் நான்கற்கும் ஒேரவ த ேதாற்றம் இருந்தது; அைவகளின்
ரூபமும் அைவகளின் ேவைலயும் சக்கரத்த ற்குள் சக்கரம் இருகறதுேபால்
இருந்தது. 17 அைவகள் ஓடும்ேபாது தங்களின் நான்கு பக்கங்களிலும் ஓடும்,
ஓடும்ேபாது அைவகள் தரும்புக றதல்ைல. 18 அைவகளின் வட்டங்கள்
பயங்கர உயரமாக இருந்தன; அந்த நான்கு வட்டங்களும் சுற்றலும் கண்களால்
நைறந்தருந்தன. 19 அந்த உய ரினங்கள் ெசல்லும்ேபாது, அந்தச் சக்கரங்கள்
அைவகள் அருேக ஓடின; அந்த உய ரினங்கள் பூமியலிருந்து எழும்பும்ேபாது
சக்கரங்களும் எழும்பன. 20 உய ரினங்களின் ஆவ ேபாகேவண்டுெமன்றருந்த
எந்த இடத்த ற்கும் அைவகள் ேபாயன; அவ்வடத்த ற்கு அைவகளின் ஆவயும்
ேபாகேவண்டுெமன்றருந்தது; சக்கரங்களும் அைவகளின் அருேக எழும்பன;
உய ரினங்களுைடய ஆவ சக்கரங்களில் இருந்தது. 21அைவகள் ெசல்லும்ேபாது
இைவகளும்ெசன்றன; அைவகள் நற்கும்ேபாதுஇைவகளும் நன்றன; அைவகள்
பூமியலிருந்து எழும்பும்ேபாது, சக்கரங்களும் அைவகள் அருேக எழும்பன;
உய ரினங்களுைடய ஆவ சக்கரங்களில் இருந்தது. 22 உய ரினங்களுைடய
தைலகளின்ேமல் ஆச்சரியப்படத்தக்க சுடர் வீச மின்னும் பளிங்குேபால் ஒரு
மண்டலம்இருந்தது;அதுஅைவகளுைடயதைலகளின்ேமல்உயரவ ரிந்தருந்தது.
23 மண்டலத்தன்கீழ் அைவகளுைடய இறக்ைககள் ஒன்றுக்ெகான்று எத ர்ேநராக
வ ரிந்தருந்தன; தங்கள்தங்கள் உடல்கைள மூடிக்ெகாள்ளுகற இரண்டிரண்டு
இறக்ைககள் இருபக்கத்தலும் இருக்கற ஒவ்ெவான்றுக்கும் இருந்தன.
24 அைவகள் ெசல்லும்ேபாது அைவகளுைடய இறக்ைககளின் இைரச்சைலக்
ேகட்ேடன்; அது ெபருெவள்ளத்தன் இைரச்சல் ேபாலவும், சர்வ வல்ல
ேதவனுைடய சத்தம் ேபாலவும், ஒரு இராணுவத்தன் இைரச்சைலப் ேபான்ற
ஆரவாரத்தன் சத்தம் ேபாலவும் இருந்தது; அைவகள் நற்கும்ேபாது தங்களுைடய
இறக்ைககைளத் தளரவ ட்டிருந்தன. 25 அைவகள் நன்று தங்களுைடய
இறக்ைககைளத் தளரவ ட்டிருக்கும்ேபாது, அைவகளுைடய தைலகளுக்கு
ேமலான மண்டலத்தன்ேமலிருந்து ஒரு சத்தம் ப றந்தது. 26 அைவகளின்
தைலகளுக்குேமலுள்ள மண்டலத்தன்மீதல் நீலரத்தனம்ேபால காட்ச யளிக்கும்
ஒரு சங்காசனத்தன் ேதாற்றமும், அந்தச் சங்காசனத்தன் ேதாற்றத்தன்ேமல்
மனிதேதாற்றத்ைத ேபால ஒரு ேதாற்றமும் இருந்தது. 27அவருைடய இடுப்பாகக்
காணப்பட்டதுமுதல் ேமெலல்லாம் உட்புறம் சுற்றலும் அக்கனிமயமான
உருக ப்ப ரகாச க்க ற உேலாகத்தன் நறமாக இருக்கக்கண்ேடன்; அவருைடய
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இடுப்பாகக் காணப்பட்டதுமுதல் கீெழல்லாம் அக்கனிமயமாகவும், அைதச்
சுற்றலும் ப ரகாசமாகவும்இருக்கக்கண்ேடன். 28மைழெபய்யும் நாளில் ேமகத்தல்
வானவல் எப்படிக் காணப்படுகறேதா, அப்படிேய சுற்றலுமுள்ள அந்தப் ப ரகாசம்
காணப்பட்டது; இதுேவெயேகாவாவுைடய மகைமயன் சாயலுக்குரிய தரிசனமாக
இருந்தது;அைதநான்கண்டேபாதுமுகங்குப்புறவழுந்ேதன்;அப்ெபாழுதுேபசுக ற
ஒருவருைடய சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன்.

அத்த யாயம் 2
எேசக்க ேயலின்அைழப்பு

1 அவர் என்ைன ேநாக்க : மனிதகுமாரேன*, உன்னுைடய காலூன்ற நல்;
உன்னுடேன ேபசுேவன் என்றார். 2 இப்படி அவர் என்னுடன் ேபசும்ேபாது,
ேதவனுைடய ஆவ எனக்குள் வந்து, என்ைனக் காலூன்ற நற்கும்படி ெசய்தது;
அப்ெபாழுது அவர் என்னுடேன ேபசுக றைதக்ேகட்ேடன். 3 அவர் என்ைன
ேநாக்க : மனிதகுமாரேன, எனக்கு எத ராக எழும்பன கலகக்கார ேதசமாக ய
இஸ்ரேவல் மக்களிடத்த ற்கு நான்உன்ைனஅனுப்புக ேறன்; அவர்களும்அவர்கள்
முன்ேனார்களும் இந்த நாள்வைரக்கும் எனக்கு எத ராக துேராகம் ெசய்தார்கள்.
4 அவர்கள் கடினமுகமும் முரட்டாட்ட இருதயம் உள்ள மக்கள்; அவர்களிடத்த ற்கு
நான் உன்ைன அனுப்புக ேறன்; ெயேகாவாகய ஆண்டவர் இன்னின்னைத
ெசால்க றார் என்று அவர்களிடம் ெசால். 5 கலகமக்களாகய அவர்கள் ேகட்டாலும்
சரி, ேகட்காவ ட்டாலும் சரி, தங்களுக்குள்ேள ஒரு தீர்க்கதரிச உண்ெடன்கறைத
அவர்கள்அறயேவண்டும். 6மனிதகுமாரேன,நீஅவர்களுக்குப்பயப்படேவண்டாம்;
அவர்களுைடயவார்த்ைதகளுக்கும் பயப்படேவண்டாம்; ெநரிஞ்சல்களுக்குள்ளும்
முட்களுக்குள்ளும் நீ தங்கயருந்தாலும், நீ ேதள்களுக்குள் வாசம்ெசய்தாலும்,
நீ அவர்களுைடய வார்த்ைதகளுக்குப் பயப்படாமலும் அவர்கள் முகத்த ற்குக்
கலங்காமலும்இரு;அவர்கள்கலகமக்கள். 7கலகக்காரராக யஅவர்கள்ேகட்டாலும்
சரி, ேகட்காவ ட்டாலும் சரி, நீ என்னுைடய வார்த்ைதகைள அவர்களுக்குச்
ெசால்லு. 8 மனிதகுமாரேன, நீ அந்தக் கலகவீட்டாைரப்ேபாலக் கலகக்காரனாக
இல்லாமல், நான் உன்னுடன் ெசால்லுகறைதக் ேகள்; உன்னுைடய வாையத்
த றந்து நான் உனக்குக் ெகாடுக்க றைத சாப்படு என்றார். 9அப்ெபாழுது இேதா,
என்னிடத்த ற்கு நீட்டப்பட்ட ஒரு ைகையக் கண்ேடன்; அந்தக் ைகய ேல ஒரு
புத்தகச்சுருள்இருந்தது. 10அவர்அைதஎனக்குமுன்பாகவ ரித்தார்;அதல்உள்ளும்
ெவளியும் எழுதப்பட்டிருந்தது; அத ேல புலம்பல்களும், தவ ப்பும், ஐேயா என்பதும்
எழுதயருந்தது.

அத்த யாயம் 3
இஸ்ரேவைலஎச்சரித்தல்

1 பன்பு அவர் என்ைன ேநாக்க : மனிதகுமாரேன, நீ காண்கறைத சாப்படு;
இந்தச் சுருைள நீ சாப்ப ட்டு, இஸ்ரேவல் மக்களிடம் ேபாய் அவர்களுடன்
ேபசு என்றார். 2 அப்படிேய என்னுைடய வாையத் த றந்ேதன்; அப்ெபாழுது
அவர் அந்தச் சுருைள எனக்கு சாப்ப டக்ெகாடுத்து: 3 மனிதகுமாரேன, நான்
உனக்குக் ெகாடுக்க ற இந்தச் சுருைள நீ உன்னுைடய வயற்றற்கு உட்ெகாண்டு,
அதனால் உன்னுைடய குடல்கைள ந ரப்புவாயாக என்றார்; அப்ெபாழுது நான்
அைத சாப்ப ட்ேடன்; அது என்னுைடய வாய்க்குத் ேதைனப்ேபால் த த்த ப்பாக
இருந்தது. 4 பன்பு அவர் என்ைன ேநாக்க : மனிதகுமாரேன, நீ ேபாய், இஸ்ரேவல்
மக்களிடம் ேபாய், என்னுைடய வார்த்ைதகைளக் ெகாண்டு அவர்களுடன்
ேபசு. 5 புரியாத ேபச்சும், கடினமான ெமாழியுமுள்ள மக்கள் அருகல் அல்ல,
இஸ்ரேவல் வீட்டாரிடத்த ற்ேக நீ அனுப்பப்படுக றாய். 6 புரியாத ேபச்சும், தாங்கள்
ெசால்லும் வார்த்ைதகைள நீ அறயாத கடினமான ெமாழியுமுள்ள த ரளான
மக்களிடத்த ற்கு நீ அனுப்பப்படவல்ைல; நான் அவர்களிடத்த ற்கு உன்ைன
அனுப்பனாலும், அவர்கள் உன்னுைடய ேபச்ைச ேகட்பார்கேளா? 7 இஸ்ரேவல்

* அத்த யாயம் 2:1 2:1 இந்த புத்தகத்தல் ேதவன் எேசக்க ேயைல மனிதகுமாரேன என்று ெசால்லுவதற்கு
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எேசக்க ேயல்அத்தயாயம் 3:8 1059 எேசக்க ேயல்அத்தயாயம் 3:26

மக்கேளாெவனில், உன்னுைடய ேபச்ைச ேகட்கமாட்டார்கள்; என்னுைடய
ேபச்ைசேய ேகட்கமாட்ேடாம் என்கறார்கேள; இஸ்ரேவல் மக்கள் அைனவரும்
கடினமான ெநற்றயும் முரட்டாட்டமுள்ள இருதயமும் உள்ளவர்கள். 8 இேதா,
உன்னுைடய முகத்ைத அவர்களுைடய முகத்த ற்கு முன்பாகவும், உன்னுைடய
ெநற்றைய அவர்களுைடய ெநற்ற க்கு முன்பாகவும் கடினமாக்க ேனன்.
9 உன்னுைடய ெநற்றைய வச்ச ரக்கல்ைலப் ேபாலாக்க ேனன், கன்மைலையவ ட
கடினமாக்க ேனன்; அவர்கள் கலகமுள்ள வீட்டாெரன்று நீ அவர்களுக்குப்
பயப்படாமலும் அவர்களுைடய முகங்களுக்கு கலங்காமலும் இரு என்றார்.
10 பன்னும் அவர் என்ைன ேநாக்க : மனிதகுமாரேன, நான் உன்னுடேன
ெசால்லும் என்னுைடய வார்த்ைதகைளெயல்லாம் நீ உன்னுைடய காதாேல
ேகட்டு, உன்னுைடய இருதயத்தல் ஏற்றுக்ெகாண்டு, 11 நீ ேபாய், சைறப்பட்ட
உன்னுைடய மக்களிடத்த ேல ேசர்ந்து, அவர்கள் ேகட்டாலும் ேகட்காவ ட்டாலும்
அவர்களுடன்ேபச ,ெயேகாவாகயஆண்டவர்இன்னின்னைதெசால்க றார் என்று
அவர்களுடன் ெசால் என்றார். 12அப்ெபாழுது ேதவனுைடய ஆவ , என்ைன உயர
எடுத்துக்ெகாண்டது; ெயேகாவாவுைடய இடத்தலிருந்து ெவளிப்பட்ட அவருைடய
மகைமக்கு ஸ்ேதாத்த ரம் உண்டாவதாக என்று எனக்குப் பன்னாக கூப்ப ட்ட மகா
சத்தத்தன் இைரச்சைலக் ேகட்ேடன். 13 ஒன்ேறாெடான்று இைணந்தருக்க ற
உய ர்களுைடய இறக்ைககளின் இைரச்சைலயும், அதற்ெகத ேர ஓடிய
சக்கரங்களின் இைரச்சைலயும், மகா சத்தத்தன் இைரச்சைலயும் ேகட்ேடன்.
14 ேதவனுைடய ஆவ என்ைன உயர எடுத்துக்ெகாண்டது; நான் என்னுைடய
ஆவயன் கடுங்ேகாபத்தனாேல மனங்கசந்து ேபாேனன்; ஆனாலும்
ெயேகாவாவுைடய கரம் என்ேமல் பலமாக இருந்தது. 15 ேகபார் நத யன்அருக ேல
ெதலாபீப ேல தங்கயருக்க ற சைறப்பட்டவர்களிடத்த ற்கு நான் வந்து, அவர்கள்
வாழ்க றஇடத்த ேலவாழ்ந்து, ஏழுநாட்கள்அவர்களின்நடுவ ேலப ரமித்தவனாகத்
தங்க ேனன். 16 ஏழுநாட்கள் முடிந்தபன்பு ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு
உண்டாக , அவர்: 17 மனிதகுமாரேன, உன்ைன இஸ்ரேவல் மக்களுக்குக்
காவலாளனாக ைவத்ேதன்; நீ என்னுைடய வாயனாேல வார்த்ைதையக் ேகட்டு,
என்னுைடயெபயராேலஅவர்கைளஎச்சரிப்பாயாக. 18இறக்கேவஇறப்பாய் என்று
நான் துன்மார்க்கனுக்குச் ெசால்லும்ேபாது, நீ துன்மார்க்கைனத் தன்னுைடய
துன்மார்க்கமான வழியல் இல்லாதபடி எச்சரிக்கும்படியாகவும், அவைன
உயேராடு காக்கும்படியாகவும், அைத அவனுக்குச் ெசால்லாமலும், நீ அவைன
எச்சரிக்காமலும் இருந்தால், அந்த துன்மார்க்கன் தன்னுைடய துன்மார்க்கத்த ேல
இறப்பான்; அவனுைடய இரத்தப்பழிையேயா உன்னிடம் ேகட்ேபன். 19 நீ
துன்மார்க்கைன எச்சரித்தும், அவன் தன்னுைடய துன்மார்க்கத்ைதயும்
தன்னுைடயஆகாதவழிையயும்வ ட்டுத்தரும்பாமல்ேபானால்,அவன்தன்னுைடய
துன்மார்க்கத்த ேல மரிப்பான்; நீேயாெவன்றால் உன்னுைடய ஆத்துமாைவக்
காப்பாற்றுவாய். 20 அப்படிேய, நீத மான் தன்னுைடய நீதைய வ ட்டுத் தரும்ப ,
நீத ேகடு ெசய்யும்ேபாதும், நான் அவன்முன் இடறைல ைவக்கும்ேபாதும், அவன்
மரிப்பான்; நீ அவைன எச்சரிக்காதபடியனாேல அவன் தன்னுைடய பாவத்த ேல
மரிப்பான்; அவன் ெசய்த நீத கள் நைனக்கப்படுவதல்ைல; அவனுைடய
இரத்தப்பழிையேயா உன்னுைடய ைகய ேல ேகட்ேபன். 21 நீத மான் பாவம்
ெசய்யாதபடி நீ நீத மாைன எச்சரித்தபன்பு அவன் பாவம்ெசய்யாவ ட்டால்,
அவன் பைழக்கேவ பைழப்பான்; அவன் எச்சரிக்கப்பட்டான்; நீயும் உன்னுைடய
ஆத்துமாைவக் காப்பாற்றனாய் என்றார். 22அந்த இடத்த ேல ெயேகாவாவுைடய
கரம் என்ேமல் அமர்ந்தது; அவர்: நீ எழுந்தருந்து சமெவளிக்கு புறப்பட்டுப்ேபா,
அங்ேக உன்னுடன் ேபசுேவன் என்றார். 23 அப்படிேய நான் எழுந்தருந்து,
சமெவளிக்கு புறப்பட்டுப் ேபாேனன்; இேதா, ேகபார் நத யன் அருக ேல நான்
கண்ட மகைமக்குச் சரியாக அங்ேக ெயேகாவாவுைடய மகைம ெவளிப்பட்டது;
அப்ெபாழுது நான் முகங்குப்புற வழுந்ேதன். 24 உடேன ேதவனுைடய ஆவ
எனக்குள்ேள புகுந்து, என்ைனக் காலூன்ற நற்கச்ெசய்தது, அப்ெபாழுது
அவர் என்னுடேன ேபச : நீ ேபாய், உன்னுைடய வீட்டுக்குள்ேள உன்ைன
அைடத்துக்ெகாண்டிரு. 25இேதா,மனிதகுமாரேன,உன்ேமல்கயறுகைளப்ேபாட்டு,
அைவகளால் உன்ைனக் கட்டப்ேபாக றார்கள்; ஆைகயால் நீ அவர்களுக்குள்ேள
ேபாகேவண்டாம். 26 நான் உன்னுைடய நாக்ைக உன்னுைடய ேமல்வாயுடன்
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ஒட்டிக்ெகாள்ளச்ெசய்ேவன்; நீ அவர்கைளக் கடிந்து ெகாள்ளுகற மனிதனாக
இல்லாமல், ஊைமயனாக இருப்பாய்; அவர்கள் கலகம்ெசய்க ற மக்கள். 27 நான்
உன்னுடன் ேபசும்ேபாது, உன்னுைடய வாையத் த றப்ேபன்; அப்ெபாழுது
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் இன்னின்னைதச் ெசான்னார் என்று அவர்களுடன்
ெசால்வாய்; ேகட்க றவன் ேகட்கட்டும், ேகட்காதவன் ேகட்காமல் இருக்கட்டும்;
அவர்கள்கலகவீட்டார்.

அத்த யாயம் 4
எருசேலம்முற்றுைகமுன்னறவத்தல்

1 மனிதகுமாரேன, நீ ஒரு ெசங்கல்ைல எடுத்து, அைத உனக்குமுன்
ைவத்து, அதன்ேமல் எருசேலம் நகரத்ைத வைரந்து, 2 அைத சுற்றலும்
முற்றுைகேபாட்டு, அைத சுற்றலும் ேகாட்ைடகைள கட்டி, அைத சுற்றலும்
மண்ேமடுேபாட்டு, அைத சுற்றலும் இராணுவங்கைள நறுத்த , அைத சுற்றலும்
மதல் இடிக்கும் இயந்த ரங்கைள ைவ. 3 ேமலும் நீ ஒரு இரும்புச்சட்டிைய
வாங்க , அைத உனக்கும் நகரத்த ற்கும் நடுவாக இரும்புச்சுவராக்க , அது
முற்றுைகயாகக் க டக்கும்படி உன்னுைடய முகத்ைத அதற்கு ேநராகத் தருப்ப ,
அைத முற்றுைகேபாட்டுக்ெகாண்டிரு; இது இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு அைடயாளம்.
4 நீ உன்னுைடய இடதுபக்கமாக ஒருபக்கமாகப் படுத்து, அதன்ேமல் இஸ்ரேவல்
மக்களின்அக்க ரமத்ைதச்சுமத்த க்ெகாள்;நீஅந்தப்பக்கமாகஒருக்களித்தருக்கும்
நாட்களின் எண்ணிக்ைகயன்படிேய அவர்களுைடய அக்க ரமத்ைதச் சுமப்பாய்.
5 அவர்களுைடய அக்க ரமத்தன் வருடங்கைள உனக்கு நாள் கணக்காக
எண்ணக் கட்டைளய ட்ேடன்; முந்நூற்றுத்ெதாண்ணூறு நாட்கள்வைரக்கும் நீ
இஸ்ரேவல் மக்களின் அக்க ரமத்ைதச் சுமக்கேவண்டும். 6 நீ இைவகைள
நைறேவற்றனபன்பு,மறுபடியும்உன்னுைடயவலதுபக்கமாகஒருக்களித்து,யூதா
வீட்டாரின் அக்க ரமத்ைத நாற்பதுநாட்கள் வைரயும் சுமக்கேவண்டும்; ஒவ்ெவாரு
வருடத்த ற்குப் பதலாக ஒவ்ெவாரு நாைள உனக்குக் கட்டைளய ட்ேடன். 7 நீ
எருசேலமின்முற்றுைகக்கு ேநராகத் தருப்பயமுகமும், த றந்த கரமுமாக இருந்து,
அதற்கு எத ராகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால். 8 இேதா, நீ அைத முற்றுைகப்ேபாடும்
நாட்கைள நைறேவற்றும்வைர ஒரு பக்கத்தலிருந்து மறுபக்கத்தல்
புரளமுடியாதபடி உன்ைனக் கயறுகளால் கட்டுேவன். 9 நீ ேகாதுைமையயும்
வாற்ேகாதுைமையயும், ெபரும்பயற்ைறயும், சறுபயற்ைறயும், தைனையயும்,
கம்ைபயும்வாங்க ,அைவகைளஒருபாத்த ரத்த ேலேபாட்டு,அைவகளால்உனக்கு
அப்பம்சுடுவாய்; நீ ஒருக்களித்துப் படுக்கும் நாட்களுைடய இலக்கத்தன்படிேய
முந்நூற்றுத்ெதாண்ணூறுநாள் அதல் எடுத்துச் சாப்ப டேவண்டும். 10 நீ
சாப்படும் உணவு, நாள் ஒன்றுக்கு இருபது ேசக்கல் நைறயாக இருக்கும்;
அப்படி ஒவ்ெவாருநாளும் சாப்படுவாயாக. 11 தண்ணீைரயும் அளவாக ஹன்
என்னும் படியல் ஆறல் ஒரு பங்ைகக் குடிப்பாய்; அப்படி நாளுக்குநாள்
குடிக்கேவண்டும். 12 அைத வாற்ேகாதுைம அைடையப்ேபால் சாப்படு; அது
மனிதனிலிருந்துகழிந்தமலத்தன்வறட்டிகளால்அவர்கள்கண்களுக்குமுன்பாகச்
சுடப்படேவண்டும். 13அதற்கு ஒத்தபடிேய இஸ்ரேவல் மக்கள், நான் அவர்கைளத்
துரத்துகற அந்நயஜாத களுக்குள்ேள தங்களுைடய அப்பத்ைதத் தீட்டுள்ளதாகச்
சாப்படுவார்கள் என்று ெயேகாவா ெசான்னார். 14 அப்ெபாழுது நான்: ஆ,
உன்னதமானேதவேன,இேதா,என்னுைடயஆத்துமாதீட்டுப்படவல்ைல;தானாகச்
ெசத்தைதேயா, மிருகத்தால் ேவட்ைடயாடப்பட்டைதேயா நான் என்னுைடய
சறுவயதுமுதல் இதுவைரக்கும் சாப்ப ட்டதல்ைல; அருவருப்பான இைறச்ச
என்னுைடயவாய்க்குள் ேபானதுமில்ைல என்ேறன். 15அப்ெபாழுதுஅவர் என்ைன
ேநாக்க : பார், மனித மலத்தன் வறட்டிக்குப் பதலாக உனக்கு மாட்டுச்சாணி
வறட்டிையக் கட்டைளயடுக ேறன்; அதனால் உன்னுைடய அப்பத்ைதச் சுடு
என்றார். 16 பன்னும் அவர்: மனிதகுமாரேன, இேதா, அப்பமும் தண்ணீரும்
அவர்களுக்குக் குைறயவும், அவனவன் தடுக்க டவும், அவர்கள் தங்களுைடய
அக்க ரமத்த ேல வாடிப்ேபாகவும், 17 நான் எருசேலமிேல அப்பம் என்னும்
ஆதரவுேகாைலமுறக்க ேறன்;அவர்கள்அப்பத்ைதநைறயன்படிேயகவைலயுடன்
சாப்ப ட்டு, தண்ணீைரஅளவன்படிேய பயத்ேதாடுகுடிப்பார்கள்.
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அத்த யாயம் 5

இஸ்ரேவலின்பாவங்களுக்குஎத ரானசாபம்
1 பன்னும் அவர்: மனிதகுமாரேன, சவரகன் கத்தயாகய கூர்ைமயான

கத்தைய வாங்க , அதனால் உன்னுைடய தைலையயும் உன்னுைடய
தாடிையயும் சைரத்துக்ெகாண்டு, பன்பு நறுக்கும் தராைச எடுத்து, அந்த
முடிையப் பங்க டேவண்டும். 2 மூன்றல் ஒரு பங்ைக எடுத்து முற்றுைகேபாடும்
நாட்கள் முடிக றேபாது நகரத்தன் நடுவ ேல ெநருப்பால் சுட்ெடரித்து, மூன்றல்
ஒரு பங்ைக எடுத்து, அைதச் சுற்றலும் கத்தயாேல ெவட்டி, மூன்றல் ஒரு
பங்ைக எடுத்துக் காற்ற ேல தூற்றேவண்டும்; அைவகளின் பன்னாக நான்
வாைள உருவுேவன். 3 அதல் ெகாஞ்சம்மட்டும் எடுத்து, அைத உன்னுைடய
ஆைடயன் ஓரங்களில் முடிந்துைவக்கேவண்டும். 4 பன்னும் அதல் ெகாஞ்சம்
எடுத்து, அைதத் தீயன் நடுவல் எற ந்து, அைத அக்கனியால் சுட்ெடரி;
அதலிருந்து இஸ்ரேவல் மக்கள் அைனவருக்கும் எத ராக அக்கனி புறப்படும்.
5 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், இதுேவ எருசேலம்,
அந்நயஜாத களின்நடுவ ேலநான்அைதைவத்ேதன்,அைதச்சுற்றலும்ேதசங்கள்
இருக்கறது. 6 அது அந்நயஜாத கைளவ ட என்னுைடய நயாயங்கைளயும்,
தன்ைனச் சுற்றலும் இருக்கற ேதசங்கைளவ ட என்னுைடய கட்டைளகைளயும்
அக்க ரமமாக மாற்ற ப்ேபாட்டது; அவர்கள் என்னுைடய நயாயங்கைள
ெவறுத்து, என்னுைடய கட்டைளகளில் நடக்காமல்ேபானார்கள். 7 ஆைகயால்
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், உங்கைளச்
சுற்றலும் இருக்கற அந்நயஜாத கைளவ ட அத கரிக்க றவர்களாகய நீங்கள்
என்னுைடய கட்டைளகளிேல நடக்காமலும், என்னுைடய நயாயங்களின்படி
ெசய்யாமலும், உங்கைளச் சுற்றலும் இருக்கற அந்நயஜாத களுைடய
நீத நயாயங்களின்படிேயா நடக்காமலும் ேபானபடியனாேல, 8 இேதா, நான்,
நாேன உனக்கு எத ராக வந்து, அந்நயஜாத களுைடய கண்களுக்கு முன்பாக
உன் நடுவ ேல நீத ெசலுத்த , 9 நான் முன்பு ெசய்யாததும் இனிச் ெசய்யாமல்
இருப்பதுமான வதமாக உனக்கு உன்னுைடய எல்லா அருவருப்புகளுக்காகவும்
ெசய்ேவன். 10ஆதலால் உன்னுைடய நடுவ ேல தகப்பன்மார்கள் பள்ைளகைளச்
சாப்படுவார்கள்;பள்ைளகள்தகப்பன்மார்கைளச்சாப்படுவார்கள்;நான்உன்னில்
நீத ெசலுத்த உன்னில் மீதயாக இருப்பவர்கைளெயல்லாம் எல்லா தைசகளிலும்
ச தற ப்ேபாகச்ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
11 ஆதலால், சீ என்று இகழப்படத்தக்கதும் அருவருக்கப்படத்தக்கதுமான
உன்னுைடய க ரிையகளால் நீ என்னுைடய பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதத்
தீட்டுப்படுத்தனதால் என்னுைடய கண் உன்ைனத் தப்பவ டாது, நான் உன்ைனக்
குறுக ப்ேபாகச்ெசய்ேவன், நான் இரங்கமாட்ேடன், இைத என்னுைடய ஜீவைனக்
ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்க றார்.
12 உன்னிேல மூன்றல் ஒரு பங்கு ெகாள்ைள ேநாயால் மரணமைடவார்கள்,
பஞ்சத்தாலும் உன்னுைடய நடுவ ேல மடிந்துேபாவார்கள்; மூன்றல் ஒரு பங்கு
உன்ைனச் சுற்றலும் இருக்கற பட்டயத்தால் ெவட்டுண்டு வழுவார்கள்; மூன்றல்
ஒரு பங்ைக நான் எல்லா தைசகளிலும் ச தற ப்ேபாகச்ெசய்து, அவர்கள்
பன்ேன வாைள உருவுேவன். 13 இப்படி என்னுைடய ேகாபம் நைறேவறும்;
இப்படி நான் என்னுைடய உக்க ரத்ைத அவர்கள்ேமல் தங்கச்ெசய்வதால்
என்ைன ஆற்றக்ெகாள்ேவன்; நான் என்னுைடய கடுங்ேகாபத்ைத அவர்களிேல
நைறேவற்றும்ேபாது, ெயேகாவாகய நான் என்னுைடய ைவராக்கயத்த ேல
இைதப் ேபச ேனன் என்று அறவார்கள். 14 கடந்துேபாக ற யாவருைடய
கண்களுக்குமுன்பாகவும்உன்னுைடய சுற்றுப்புறத்தாராக ய ேதசங்களுக்குள்ேள
நான் உன்ைனப் பாழும் ந ந்ைதயுமாக்குேவன். 15 நான் ேகாபத்தாலும்
உக்க ரத்தாலும் ெகாடிய தண்டைனகளாலும், உன்னில் நீத ெசலுத்தும்ேபாது,
உன்னுைடய சுற்றுப்புறத்தாராக ய ேதசங்களுக்குஅது ந ந்ைதயும் துர்க்கீர்த்தயும்
எச்சரிப்பும் ப ரமிப்புமாக இருக்கும்; ெயேகாவாகய நான் இைதச் ெசான்ேனன்.
16 உங்கைள அழிப்பதற்கு நான் அனுப்பும் அழிவுக்கு ஏதுவான பஞ்சத்தன்
ெகாடிய அம்புகைள நான் அவர்களுக்குள்ேள எய்யும்ேபாது, நான் பஞ்சத்ைத
உங்கள்ேமல் அதகரிக்கச்ெசய்து, உங்களுைடய அப்பம் என்னும் ஆதரவுேகாைல
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முறத்துப்ேபாடுேவன். 17 பஞ்சத்ைதயும், உன்ைனப் பள்ைளயல்லாமல்
ேபாகச்ெசய்து காட்டுமிருகங்கைளயும் உங்களுக்கு வேராதமாக அனுப்புேவன்;
ெகாள்ைளேநாயும் இரத்தஞ்ச ந்துதலும் உன்னில் சுற்ற த்த ரியும்; வாைள நான்
உன்ேமல்வரச்ெசய்ேவன்;ெயேகாவாகயநான்இைதச்ெசான்ேனன்என்றார்.

அத்த யாயம் 6
இஸ்ரேவலின்மைலகளுக்குஎத ரானதீர்க்கதரிசனம்

1 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்: 2 மனிதகுமாரேன,
நீ இஸ்ரேவலின் மைலகளுக்கு ேநராக உன்னுைடய முகத்ைதத் தருப்ப ,
அைவகளுக்கு வேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லிச் ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால், 3 இஸ்ரேவலின் மைலகேள, ெயேகாவாகய ஆண்டவரின்
வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்; ெயேகாவாகய ஆண்டவர் மைலகைளயும்,
குன்றுகைளயும், ஓைடகைளயும், பள்ளத்தாக்குகைளயும், ேநாக்க : இேதா,
உங்கள்ேமல் நான், நாேன வாைள வரச்ெசய்து, உங்களுைடய ேமைடகைள
அழித்துப்ேபாடுேவன். 4உங்களுைடயபலிபீடங்கள்பாழாக்கப்பட்டு,உங்களுைடய
சைலகள் தகர்க்கப்படும்; உங்களில் ெகாைலெசய்யப்படுக றவர்கைள
உங்களுைடய அசுத்தமான சைலகளுக்கு முன்பாக வழச்ெசய்ேவன்.
5 நான் இஸ்ரேவல் மக்களுைடய ப ேரதங்கைள அவர்களுைடய அசுத்தமான
சைலகளின் முன்ேன க டக்கச்ெசய்து, உங்களுைடய பலிபீடங்கைளச்
சுற்றலும் உங்களுைடய எலும்புகைளச் ச தறச்ெசய்ேவன். 6 உங்கள்
பலிபீடங்கள் அழிவும் பாழுமாகும்படிக்கும், உங்களுைடய அசுத்தமான
சைலகள் தகர்க்கப்பட்டு, ஓய்ந்து, உங்களுைடய சைலகள் ெவட்டப்பட்டு,
உங்களுைடய ெசயல்கள் குைலந்துேபாகும்படிக்கும், உங்களுைடய எல்லா
குடியருப்புகளிலுமுள்ள பட்டணங்கள் அழிவும் உங்களுைடய ேமைடகள்
பாழுமாகும். 7 ெகாைலெசய்யப்பட்டவர்கள் உங்களுைடய நடுவல்
வழுவார்கள்; அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவா என்று அறந்துெகாள்வீர்கள்.
8 நீங்கள் ேதசங்களில் ச தறடிக்கப்படும்ேபாது, அந்நயஜாத களுக்குள்ேள
பட்டயத்த ற்குத் தப்புேவாைர உங்களுக்கு மீதயாக ைவப்ேபன். 9 என்ைன
வட்டு ெகட்டுேபாக ற இருதயத்ைதக்குற த்தும், தங்களுைடய அசுத்தமான
சைலகளின் பன்ேன ெகட்டு ேபாக ற தங்களுைடய கண்கைளக்குறத்தும்
மனேவதைனயைடந்ேதன் என்று உங்களில் தப்ப ப்ேபான அவர்கள்
தாங்கள் சைறப்பட்டிருக்கும் அந்நயஜாத களுக்குள்ேள என்ைன
நைனத்து, தங்களுைடய எல்லா அருவருப்புகளினாலும் தாங்கள் ெசய்த
ெபால்லாப்புகளுக்காக தங்கைளேய ெவறுத்து, 10 இந்தத் தீங்குகைளெயல்லாம்
தங்களுக்கு சம்பவக்கச்ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவாகய நான் வீணாகச்
ெசான்னதல்ைலெயன்று அறந்துெகாள்வார்கள் என்றார். 11 ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: நீ உன்னுைடய ைகயல் அடித்து,
உன்னுைடய காலால் தட்டி, இஸ்ரேவல் வம்சத்தாருைடய எல்லா ெபால்லாத
அருவருப்புகளுக்காகவும் ஐேயா, என்று ெசால்; அவர்கள் பட்டயத்தாலும்
பஞ்சத்தாலும் ெகாள்ைளேநாயாலும் வழுவார்கள். 12 தூரத்தல் இருக்கறவன்
ெகாள்ைளேநாயால் மரிப்பான்; அருகல் இருக்கறவன் வாளால் வழுவான்;
மீதயாக இருந்து, முற்றுைகேபாடப்பட்டவன் பஞ்சத்தால் மரிப்பான்; இப்படி
அவர்களில் என்னுைடய கடுங்ேகாபத்ைத தீர்த்துக்ெகாள்ளுேவன். 13 அவர்கள்
தங்களுைடய அசுத்தமான எல்லா சைலகளுக்கும் இனியவாசைனயான
தூபத்ைதக் காட்டின இடங்களாகய உயர்ந்த எல்லா ேமடுகளிலும்,
மைலகளுைடய எல்லா ச கரங்களிலும், பச்ைசயான எல்லா மரங்களின்கீழும்,
தைழத்தருக்க ற சகல கர்வாலி மரங்களின்கீழும், அவர்களுைடய அசுத்தமான
சைலகளின் நடுவலும் அவர்களுைடய பலிபீடங்கைளச் சுற்றலும், அவர்களில்
ெகாைலெசய்யப்பட்டவர்கள் க டக்கும்ேபாது, நான் ெயேகாவா என்று
அறந்துெகாள்வார்கள். 14 நான் என்னுைடய ைகைய அவர்களுக்கு வேராதமாக
நீட்டி, அவர்களுைடய எல்லா வீடுகளுமுள்ள ேதசத்ைத அழித்து, அைதத்
த ப்லாத்தன் வனாந்த ரத்ைதவ ட அத கமாகப் பாழாக்குேவன், அப்ெபாழுது நான்
ெயேகாவா என்றுஅறந்துெகாள்வார்கள்என்றார்.
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அத்த யாயம் 7

முடிவுவருகறது
1 பன்னும் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்:

2 மனிதகுமாரேன, ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
இஸ்ரேவல் ேதசத்ைதக்குற த்துமுடிவு வருகறது, ேதசத்தன் நான்குமுைனகளின்
ேமலும்முடிவுவருகறது. 3இப்ேபாேதஉன்ேமல்முடிவுவருகறது;நான்என்னுைடய
ேகாபத்ைத உன்ேமல் வரச்ெசய்து, உன்னுைடய வழிகளுக்குத்தகுந்தபடி
உன்ைன நயாயந்தீர்த்து, உன்னுைடய எல்லா அருவருப்புகளின் பலைனயும்
உன்ேமல் வரச்ெசய்ேவன். 4 என்னுைடய கண் உன்ைனத் தப்பவ டாது; நான்
இரங்காமல் உன்னுைடய வழிகளுக்குத்தகுந்தைத உன்ேமல் வரச்ெசய்ேவன்;
உன்னுைடய அருவருப்புகளுக்குத்தகுந்தது உன்னுைடய நடுவல் வந்தருக்கும்;
அப்ெபாழுதுநான்ெயேகாவாஎன்றுஅறந்துெகாள்வீர்கள். 5உன்னதமானேதவன்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: தீங்கு வருகறது; இேதா, ஒேர தீங்கு வருகறது.
6முடிவுவருகறது,முடிவுவருகறது,அதுஉன்ேமல்ேநாக்கமாகஇருக்க றது;இேதா,
வருகறது. 7ேதசத்தல்குடியருக்க றவேன,அந்தநாளின்வடியற்காலம்வருகறது,
காலம் வருகறது, அழிவன் நாள் அருகலிருக்கறது, மைலகளில் சந்ேதாஷசத்தம்
இல்ைல. 8இப்ெபாழுதுவைரவல்என்னுைடயகடுங்ேகாபத்ைதஉன்ேமல்ஊற்ற ,
என்னுைடய ேகாபத்ைத உன்னில் தீர்த்துக்ெகாண்டு, உன்ைன உன்னுைடய
வழிகளுக்குத்தகுந்தபடி நயாயந்தீர்த்து, உன்னுைடய எல்லா அருவருப்புகளின்
பலைனயும்உன்ேமல்வரச்ெசய்ேவன். 9என்னுைடய கண்உன்ைனத் தப்பவ டாது;
நான்இரங்காமல்உன்னுைடயவழிகளுக்குத்தகுந்தைதஉன்ேமல்வரச்ெசய்ேவன்;
உன்னுைடய அருவருப்புக்களுக்குத்தகுந்தது உன்னுைடய நடுவல் வந்தருக்கும்;
அப்ெபாழுது அடிக்க றவராக ய நான் ெயேகாவா என்று அறந்துெகாள்வீர்கள்.
10இேதா, அந்த நாள், இேதா, வருகறது, அந்த நாளின் வடியற்காலம் உத க்க றது,
ேகால் பூக்க றது, அகந்ைத ெசழிக்க றது. 11 அக்க ரமமானது ெகாடுைமயன்
ேகாலாக எழும்புக றது; அவர்களிலும் அவர்களுைடய த ரளான கூட்டத்தலும்
அவர்களுைடய அழிவலும் ஒன்றும் மீதயாக இருப்பதல்ைல; அவர்களுக்காக
புலம்பல் உண்டாயருப்பதுமில்ைல. 12 அந்தக் காலம் வருகறது, அந்த
நாள் ெநருங்குகறது; வாங்குகறவன் சந்ேதாஷப்படாமலும், வற்கறவன்
துக்கப்படாமலும் இருப்பானாக; அதன் த ரளான கூட்டத்தன்ேமலும் கடுங்ேகாபம்
இறங்கும். 13 அவர்கள் உயருள்ளவர்களுக்குள்ேள இன்னும் உய ேராடு
இருந்தாலும், வற்றவன் வற்கப்பட்டதற்குத் தரும்பவருவதல்ைல; அதன்
த ரளான மக்கள் கூட்டத்தன் ேமலும் உண்டான தரிசனம் தரும்பாது; தன்னுைடய
அக்க ரமத்த ேல வாழுகற எவனும் தன்ைனத் த டப்படுத்தமாட்டான். 14 அவர்கள்
எக்காளம் ஊத , எல்லாவற்ைறயும் ஆயத்தம்ெசய்தும், ேபாருக்குப் ேபாக றவன்
இல்ைல; என்னுைடய கடுங்ேகாபம் அதன் த ரளான மக்கள் கூட்டத்தன்
ேமலும் இறங்குகறது. 15 ெவளிேய பட்டயமும் உள்ேள ெகாள்ைளேநாயும்
பஞ்சமும் உண்டு; வயல்ெவளியல் இருக்க றவன் வாளால் மரிப்பான்; நகரத்தல்
இருக்க றவைனேயா பஞ்சமும் ெகாள்ைளேநாயும் சாப்படும். 16 அவர்களில்
தப்புக றவர்கள் தப்புவார்கள்; ஆனாலும் அவர்கள் அைனவரும் அவனவன்
தன்தன் அக்க ரமத்த ற்காக துக்க த்துக் கூப்படுகற பள்ளத்தாக்குகளின்
புறாக்கைளப்ேபால மைலகளில் இருப்பார்கள். 17 எல்லாக் ைககளும் சலித்து,
எல்லா முழங்கால்களும் தண்ணீைரப்ேபால் தத்தளிக்கும். 18 சணலாைடைய
உடுத்த க்ெகாள்வார்கள்; தத்தளிப்பு அவர்கைள மூடும்; எல்லா முகங்களும்
ெவட்கப்படும், எல்லாத் தைலகளும் ெமாட்ைடயடிக்கப்படும். 19 தங்களுைடய
ெவள்ளிையத் ெதருக்களில் எற ந்துவடுவார்கள்; அவர்களுைடய ெபான்
ேவண்டாெவறுப்பாக இருக்கும்; ெயேகாவாவுைடய ேகாபத்தன் நாளிேல
அவர்களுைடய ெவள்ளியும் அவர்களுைடய ெபான்னும் அவர்கைள
வடுவக்கமுடியாது; அவர்கள் அதனால் தங்களுைடய ஆத்துமாக்கைளத்
தருப்தயாக்குவதும் இல்ைல, தங்களுைடய வயறுகைள ந ரப்புவதும்
இல்ைல; அவர்களுைடய அக்க ரமேம அவர்களுக்கு இடறலாக இருந்தது.
20 அவருைடய சங்காரத்தன் மகைமைய அகந்ைதக்கு என்று ைவத்து, அத ேல
அருவருக்கப்படத்தக்கதும் சீ என்று இகழப்படத்தக்கதுமான காரியங்களின்
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சைலகைள உண்டாக்கனார்கள்; ஆைகயால் நான் அைவகைள அவர்களுக்கு
ேவண்டாெவறுப்பாக்க , 21 அைத அந்நயர்களின் ைகய ேல ெகாள்ைளயாகவும்,
பூமியல் துன்மார்க்களுக்கு சூைறயாகவும் ெகாடுப்ேபன்; அவர்கள் அைதப்
பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்குவார்கள். 22 என்னுைடய முகத்ைத அவர்கைள
வ ட்டுத் தருப்புேவன்; அதனால் என்னுைடய மைறவான இடத்ைதப்
பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்குவார்கள்; ெகாள்ைளக்காரர்கள் அதற்குள் நுைழந்து,
அைதப் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்குவார்கள். 23 ஒரு சங்கலிைய ெசய்துைவ;
ேதசம் நயாயத்தீர்ப்புக்குள்ளான இரத்தப்பழிகளால் நைறந்தருக்க றது; நகரம்
ெகாடுைமயால் நைறந்தருக்க றது. 24 ஆைகயால் அந்நயேதசங்களின்
துன்மார்க்கர்கைள வரச்ெசய்ேவன், அவர்கள் இவர்களுைடய வீடுகைளச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வார்கள்; பலவான்களின் ெபருைமைய ஒழியச்ெசய்ேவன்,
அவர்களுைடய பரிசுத்த ஸ்தலங்கள் பரிசுத்தக்குைலச்சலாகும். 25 அழிவு
வருகறது; அப்ெபாழுது சமாதானத்ைதத் ேதடுவார்கள்; ஆனாலும் அது
கைடக்காது. 26 அழிவன்ேமல் அழிவு வரும்; தீயெசய்தயன்ேமல் தீயெசய்த
வரும்; அப்ெபாழுது தீர்க்கதரிச யனிடத்தல் தரிசனத்ைதத் ேதடுவார்கள்;
ஆனாலும் ஆசாரியனிடத்த ேல ேவதமும் மூப்பரிடத்த ேல ஆேலாசைனயும்
இல்லாமல் ஒழிந்துேபாகும். 27 ராஜா துக்க த்துக்ெகாண்டிருப்பான்; ப ரபுைவப்
பயம் மூடிக்ெகாண்டிருக்கும்; ேதசத்து, மக்களின் ைககள் தளர்ந்துேபாகும்;
நான் அவர்கள் வழிகளின்படிேய அவர்களுக்குச் ெசய்து, அவர்களுைடய
நயாயங்களின்படிேய அவர்கைள நயாயந்தீர்ப்ேபன்; அப்ெபாழுது நான்
உன்னதமானேதவன்என்றுஅறந்துெகாள்வார்கள்என்றார்.

அத்த யாயம் 8
ஆலயத்தற்குள்வக்க ரகம்

1 பாப ேலானின் சைறயருப்பன் ஆறாம் வருடத்தன் ஆறாம் மாதம்
ஐந்தாம்ேததய ேல, நான் என்னுைடய வீட்டில் உட்கார்ந்தருக்க றேபாதும்,
யூதாவன்மூப்பர்கள் எனக்கு முன்பாக உட்கார்ந்தருக்க றேபாதும், ெயேகாவாகய
ஆண்டவருைடய கரம் அங்ேக என்ேமல் அமர்ந்தது. 2 அப்ெபாழுது இேதா,
அக்கனிச்சாயலாகத் ேதான்றுகற ஒருவைரக் கண்ேடன்; அவருைடய
இடுப்புக்குக் கீெழல்லாம் அக்கனியும் அவருைடய இடுப்புக்கு ேமெலல்லாம்
உருக ப்ப ரகாச க்க ற உேலாகத்தன் சாயலுமாக இருந்தது. 3 ைகேபால்
ேதான்றனைத அவர் நீட்டி, என்னுைடய தைலமயைரப் ப டித்து என்ைனத்
தூக்கனார்; ேதவ ஆவயானவர் என்ைனப் பூமிக்கும் வானத்த ற்கும் நடுேவ
ெகாண்டுேபாய், ேதவதரிசனத்த ேல என்ைன எருசேலமில் வடக்குதைசக்கு
எத ரான உள்வாசலின் நைடய ேல வ ட்டார்; அங்ேக எரிச்சல் உண்டாக்குகற
வக்க ரகத்தன் இடம் இருந்தது. 4 இேதா, நான் பள்ளத்தாக்க ேல கண்டிருந்த
தரிசனத்த ற்குச் சரியாக இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய மகைம அங்ேக
வளங்கனது. 5 அவர் என்ைனப் பார்த்து: மனிதகுமாரேன, உன்னுைடய
கண்கைள ஏெறடுத்து, வடக்ேக பார் என்றார்; அப்ெபாழுது நான் என்னுைடய
கண்கைள ஏெறடுத்து, வடக்ேக பார்த்ேதன்; இேதா, பலிபீடத்தன் வாசலுக்கு
வடக்ேக பார்த்ேதன்; முன்வாசலிேல எரிச்சல் உண்டாக்குகற அந்த வக்க ரகம்
இருந்தது. 6 அவர் என்ைன ேநாக்க : மனிதகுமாரேன, அவர்கள் ெசய்க றைதக்
காண்கறாயா? என்னுைடய பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதவ ட்டு என்ைனத் தூரமாகப்
ேபாகச்ெசய்யும்படியான இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் இங்ேக ெசய்க ற மிகுந்த
அருவருப்புகைளக் காண்கறாய் அல்லவா? இதலும் அதக அருவருப்புகைள
இன்னமும் காண்பாய் என்று ெசால்லி, 7 என்ைன முற்றத்தன் வாசலுக்குக்
ெகாண்டுேபானார்; அப்ெபாழுது இேதா, சுவரில் ஒரு துவாரத்ைதக் கண்ேடன்.
8அவர் என்ைன ேநாக்க : மனிதகுமாரேன, நீ சுவரிேல துவாரமிடு என்றார்; நான்
சுவரிேல துவாரமிட்டேபாது, இேதா, ஒரு வாசல் இருந்தது. 9 அவர் என்ைனப்
பார்த்து: நீ உள்ேளேபாய், அவர்கள் இங்ேக ெசய்க ற ெகாடிய அருவருப்புகைளப்
பார் என்றார். 10 நான் உள்ேள ேபாய்ப் பார்த்தேபாது, இேதா, எல்லாவத ஊரும்
உய ரினங்களும் அருவருப்பான மிருகங்களுமாகய இைவகளின் உருவங்களும்,
இஸ்ரேவல் வம்சத்தாருைடய அசுத்தமான எல்லா சைலகளும் சுவரில் சுற்றலும்
ெசதுக்கப்பட்டிருந்தன. 11இஸ்ரேவலின் மூப்பர்களில் எழுபதுேபரும், அவர்களின்
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நடுவ ேல சாப்பானுைடய மகனாகய யசனியாவும், அவனவன் தன்தன்
ைகய ேல தன்தன் தூபகலசத்ைதப் ப டித்துக்ெகாண்டு, அைவகளுக்கு முன்பாக
நன்றார்கள்; தூபவர்க்கத்தனால் மிகுந்த புைக எழும்ப ற்று. 12 அப்ெபாழுது
அவர் என்ைன ேநாக்க : மனிதகுமாரேன, இஸ்ரேவலர்களின் மூப்பர்கள்
அந்தகாரத்த ேலஅவரவர் தங்களுைடயசைலகளின்ச த்த ரவ ேநாதஅைறகளில்
ெசய்க றைத நீ கண்டாயா? ெயேகாவா எங்கைளப் பார்க்க றதல்ைல; ெயேகாவா
ேதசத்ைதக் ைகவ ட்டார் என்று ெசால்லுகறார்கேள என்றார். 13 பன்னும்
அவர்கள் ெசய்க ற அத க அருவருப்புகைள இன்னமும் காண்பாய் என்று
அவர் என்னுடேன ெசால்லி, 14 என்ைனக் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்து வடக்கு
வாசலின் நைடய ேல ெகாண்டுேபானார்; இேதா, அங்ேக தம்மூசுக்காக*
அழுதுெகாண்டிருக்க ற ெபண்கள் உட்கார்ந்தருந்தார்கள். 15 அப்ெபாழுது
அவர்: மனிதகுமாரேன, இைதக் கண்டாயா? இதலும் அதக அருவருப்புகைள
இன்னமும்காண்பாய்என்றுஎன்னுடேனெசால்லி, 16என்ைனக்ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தன் உள்முற்றத்த ற்கு ெகாண்டுேபானார்; இேதா, ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தன் வாசல் நைடய ேல மண்டபத்த ற்கும் பலிபீடத்த ற்கும் நடுேவ,
ஏறக்குைறயஇருபத்ைதந்துஆண்கள், தங்களுைடயமுதுைகக்ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்கும் தங்களுைடய முகத்ைதக் க ழக்குத்தைசக்கும் ேநராகத்
தருப்பனவர்களாகக் க ழக்ேக இருக்கும் சூரியைன வணங்கனார்கள்.
17 அப்ெபாழுது அவர் என்ைன ேநாக்க : மனிதகுமாரேன, இைதக் கண்டாயா?
இங்ேக யூதா வம்சத்தார் ெசய்க ற அருவருப்புகள் அற்பமான காரியமா?
அவர்களுைடய ேதசத்ைதக் ெகாடுைமயனால் ந ரப்ப என்ைன அடிக்கடி
ேகாபமூட்டுக றார்கள்; இேதா, அவர்கள் த ராட்ைசக்கைளையத் தங்களுைடய
மூக்கற்கு ேநராகப் ப டிக்க றார்கள். 18 ஆைகயால் நானும் கடுங்ேகாபத்துடன்
காரியத்ைத நடத்துேவன்; என்னுைடய கண் தப்பவடுவதல்ைல, நான்
இரங்குவதல்ைல; அவர்கள் மகா சத்தமாக என்னுைடய காதுகள் ேகட்கக்
கூப்ப ட்டாலும்அவர்களுக்குநான்ேகட்பதல்ைலஎன்றார்.

அத்த யாயம் 9
சைலகள்அழிக்கப்படுதல்

1 பன்பு ேதவன் என்னுைடய காதுகள் ேகட்க மகா சத்தமாக; எருசேலம்
நகரத்தன்வசாரிப்புக்காரர்கள்அழிக்கும்ஆயுதங்கைளத்தங்களுைடயைககளில்
ப டித்துக்ெகாண்டுவரேவண்டும் என்று ெசான்னார். 2 அப்ெபாழுது இேதா, ஆறு
ஆண்கள், ெவட்டுக றஆயுதங்கைளத் தங்களுைடயைககளில் ப டித்துக்ெகாண்டு,
வடக்ேக பார்த்த உயர்ந்த வாசலின் வழியலிருந்து வந்தார்கள்; அவர்களில்
சணல்நூல்அங்க அணிந்து, தன்னுைடயஇடுப்பல்கணக்கனுைடயைமக்கூட்ைட
ைவத்தருக்க ற ஒருவன் இருந்தான்; அவர்கள் உள்ேள நுைழந்து, ெவண்கல
பலிபீடத்தன் அருகல் நன்றார்கள். 3 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய
மகைம ேகருபீன்ேமலிருந்து எழும்ப , ஆலயத்தன் வாசற்படிய ேல வந்து,
சணல்நூல்அங்க அணிந்து, தன்னுைடயஇடுப்பல்கணக்கனுைடயைமக்கூட்ைட
ைவத்தருக்க ற மனிதைனக் கூப்ப ட்டு, 4 ெயேகாவா அவைன ேநாக்க : நீ
எருசேலம் நகரம் எங்கும் சுற்றவந்து, அதற்குள்ேள ெசய்யப்படுக ற எல்லா
அருவருப்புகளுக்காக ெபருமூச்சுவ ட்டு அழுகற மனிதர்களின் ெநற்ற களில்
அைடயாளம் ேபாடு என்றார். 5 பன்பு அவர் என்னுைடய காதுகள் ேகட்க
மற்றவர்கைள ேநாக்க : நீங்கள் இவன் பன்னாேல நகரெமங்கும் சுற்றவந்து
ெவட்டுங்கள்; உங்களுைடய கண் தப்பவ டாமலும், நீங்கள் இரங்காமலும்,
6முத ேயார்கைளயும், வாலிபர்கைளயும், கன்னிைககைளயும், குழந்ைதகைளயும்,
ெபண்கைளயும் ெவட்டி ெகான்றுேபாடுங்கள்; அைடயாளம் ேபாடப்பட்டிருக்க ற
ஒருவைனயும் ெதாடாமல் இருங்கள், என்னுைடய பரிசுத்த ஸ்தலத்த ேல
ெதாடங்குங்கள் என்று என்னுைடய காதுகள் ேகட்கச் ெசான்னார்; அப்ெபாழுது
அவர்கள் ஆலயத்த ற்கு முன்ேன இருந்த மூப்பர்களிடத்தல் துவங்கனார்கள்.

* அத்த யாயம் 8:14 8:14 க ழக்கத்தயர்கள் மத்தய ேல ஒரு வழக்கம் என்னெவன்றால் தம்மூசு, ெதய்வம்
பய ர்கள்மரித்தவுடன்மரித்துவடும்,அடுத்தவருடம்மரணத்தலிருந்துஎழுந்துவடும்,ஆைகயால்வருடவருடம்
துக்கம்ெகாண்டாடுவார்கள்
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7 அவர் அவர்கைள ேநாக்க : நீங்கள் எருசேலம் ஆலயத்ைதத் தீட்டுப்படுத்த ,
முற்றங்கைளக் ெகாைல ெசய்யப்பட்டவர்களாேல ந ரப்ப , புறப்பட்டுப்ேபாங்கள்
என்றார்; அவர்கள் எருசேலம் நகரத்தல் ேபாய் ெவட்டினார்கள். 8 அவர்கள்
ெவட்டிக்ெகாண்டுேபாகும்ேபாது நான் மட்டும் தனித்து, முகங்குப்புற வழுந்து:
ஆ, ெயேகாவாகயஆண்டவேர, ேதவரீர் எருசேலமின்ேமல்உமது கடுங்ேகாபத்ைத
ஊற்றும்ேபாது இஸ்ரேவலின் மீதயானவர்கைளெயல்லாம் அழிப்பீேரா என்று
முைறய ட்ேடன். 9 அதற்கு அவர்: இஸ்ரேவலும் யூதாவுமாகய மக்களின்
அக்க ரமம் மிகவும் ெபரிது; ேதசம் இரத்தப்பழிகளால் நைறந்தருக்க றது; நகரமும்
மாறுபாட்டினால் ந ரப்பப்பட்டிருக்க றது; ெயேகாவா ேதசத்ைதக் ைகவ ட்டார்;
ெயேகாவா பார்க்கமாட்டார் என்று ெசால்லுகறார்கள். 10ஆைகயால் என்னுைடய
கண் தப்பவடுவதுமில்ைல, நான் இரக்கம்ெசய்வதுமில்ைல; அவர்களுைடய
வழியன்பலைனஅவர்கள்தைலயன்ேமல்இறங்கச்ெசய்ேவன்என்றார். 11இேதா,
சணல்நூல்அங்க அணிந்து, தன்னுைடய இடுப்பல் ைமக்கூட்ைட ைவத்தருக்க ற
மனிதன் வந்து: நீர் எனக்குக் கட்டைளய ட்டபடி ெசய்ேதன் என்று காரியத்ைதத்
ெதரிவ த்தான்.

அத்த யாயம் 10
மகைமஆலயத்தலிருந்துபுறப்படுதல்

1 இேதா, ேகருபீன்களுைடய தைலக்குேமல் இருந்த மண்டலத்தல் இந்த ர
நீலரத்தனம்ேபான்ற சங்காசனத்ைதேபால ஒரு ேதாற்றத்ைதக் கண்ேடன்; அது
அைவகளுக்குேமல் காணப்பட்டது. 2 அவர் சணல்நூல் அங்க அணிந்தருந்த
மனிதைன ேநாக்க : நீ ேகருபீனின் கீழ் இருக்க ற சக்கரங்களுக்கு நடுவ ேல
நுைழந்து, ேகருபீன்களின் நடுேவ இருக்கற ெநருப்புத்தழலில் உன்னுைடய
ைக நைறய எடுத்து, அைத நகரத்தன்ேமல் ச தறலாக வீசு என்றார்; அப்படிேய
அவன் என்னுைடய கண்காண உள்ேள நுைழந்தான். 3 அந்த மனிதன் உள்ேள
நுைழயும்ேபாது, ேகருபீன்கள் ஆலயத்தன் வலது புறத்தல் நன்றன; ஒரு
ேமகம் உள்முற்றத்ைத ந ரப்ப ற்று. 4 ெயேகாவாவுைடய மகைம ேகருபீனின்
ேமலிருந்து எழும்ப , ஆலயத்தன் வாசற்படிய ேல வந்தது; ஆலயம் ேமகத்தனாேல
நைறந்தருந்தது, முற்றமும் ெயேகாவாவுைடய மகைமயன் ப ரகாசத்தனால்
ந ரம்ப ற்று. 5 ேகருபீன்களுைடய இறக்ைககளின் இைரச்சல் சர்வத்துக்கும்
வல்ல ேதவன் ேபசும்ேபாது உண்டாகும் சத்தம்ேபால ெவளிமுற்றம்வைர
ேகட்கப்பட்டது. 6 அவர் சணல்நூல் அங்க அணிந்தருந்த மனிதைன ேநாக்க :
நீ ேகருபீன்களுக்குள் சக்கரங்களின் நடுவலிருந்து ெநருப்ைப எடு என்று
கட்டைளய ட்டவுடேன, அவன் உள்ேள நுைழந்து சக்கரங்கள் அருக ேல நன்றான்.
7 அப்ெபாழுது ேகருபீன்களுக்குள்ேள ஒரு ேகருபீன் தன்னுைடய ைகையக்
ேகருபீன்களின் நடுவல் இருக்கற ெநருப்பல் நீட்டி, அதல் எடுத்து சணல்நூல்
அங்க அணிந்தருந்த மனிதனுைடய ைகயல் ெகாடுத்தான்; அவன் அைத
வாங்க க்ெகாண்டு ெவளிேய வந்தான். 8 ேகருபீன்களுைடய இறக்ைககளின்கீழ்
மனிதர்களின் ைகையப் ேபால காணப்பட்டது. 9 இேதா, ேகருபீன்கள் அருகல்
நான்கு சக்கரங்கள்இருக்கக் கண்ேடன்; ஒவ்ெவாரு ேகருபீன்அருகல் ஒவ்ெவாரு
சக்கரம் இருந்தது; சக்கரங்களின் ேதாற்றம் படிகப்பச்ைச ந றம்ேபாலிருந்தது.
10 அைவகள் நான்கற்கும் ஒேர மாத ரியான ரூபம் இருந்தது; சக்கரங்களின்
நடுவ ேல சக்கரம் இருப்பதுேபால் காணப்பட்டது. 11 அைவகள் ஓடும்ேபாது
தங்கள் நான்கு பக்கங்களிலும் ஓடும்; ஓடும்ேபாது அைவகள் தரும்பனதல்ைல;
தைலப்பார்க்கும் இடத்துக்ேக அைவகள் அதன் பன்னாேல ஓடின; ஓடும்ேபாது
அைவகள் தரும்பனதல்ைல. 12 அைவகளின் உடல் அைனத்தும், அைவகளின்
முதுகுகளும், அைவகளின் ைககளும், அைவகளின் இறக்ைககளும், அந்தச்
சக்கரங்களும், சுற்றலும் கண்களினாேல நைறந்தருந்தன; அைவகள்
நான்கும் இருந்த சக்கரங்களும் அப்படிேய இருந்தன. 13 அந்தச் சக்கரங்கைளப்
பார்த்து: சக்கரேம என்று ஒருவன் கூப்படுகற சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன்.
14ஒவ்ெவான்றுக்கும்நான்குமுகங்கள்இருந்தன;முதலாம்முகம்ேகருபீன்முகமும்,
இரண்டாம் முகம் மனிதமுகமும், மூன்றாம் முகம் சங்கமுகமும், நான்காம்முகம்
கழுகுமுகமுமாக இருந்தது. 15 ேகருபீன்கள் ேமேல எழும்பன; இதுதான்,
நான் ேகபார் நத யன் அருகல் கண்ட உய ர். 16 ேகருபீன்கள் ெசல்லும்ேபாது
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சக்கரங்கள் அைவகள் அருேக ஓடின; பூமியலிருந்து எழும்பக் ேகருபீன்கள்
தங்களுைடய இறக்ைககைள வ ரித்தேபாது, சக்கரங்களும் அைவகைள வ ட்டு
வலக ப்ேபாகவல்ைல. 17 அைவகள் நற்கும்ேபாது இைவகளும் நன்றன;
அைவகள் எழும்பும்ேபாது இைவகளும் எழும்பன; உயருள்ள ஆவ இைவகளில்
இருந்தது. 18 ெயேகாவாவுைடய மகைம ஆலயத்தன் வாசற்படிையவ ட்டுப்
புறப்பட்டு,ேகருபீன்களின்ேமல்நன்றது. 19அப்ெபாழுதுேகருபீன்கள்தங்களுைடய
இறக்ைககைள வ ரித்து, என்னுைடய கண் காண பூமிையவ ட்டு எழும்பன;
அைவகள் புறப்படும்ேபாது சக்கரங்களும் அைவகளுக்குச் சரியாகச் ெசன்றன;
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் கழக்கு வாசலிேல ேபாய் ந ற்க, இஸ்ரேவலின்
ேதவனுைடய மகைம அைவகளின்ேமல் உயர இருந்தது. 20 இது நான்
ேகபார் நத யன் அருக ேல இஸ்ரேவலின் ேதவனுக்குக் கீேழ இருக்கக்கண்ட
அந்த உய ரினம் தாேன; அைவகள் ேகருபீன்கள் என்று அறந்துெகாண்ேடன்.
21 அைவகளில் ஒவ்ெவான்றுக்கும் நான்கு முகமும், நான்கு இறக்ைககளும்
இருந்தன; அைவகளுைடய இறக்ைககளின்கீழ் மனித ைகைளப் ேபால இருந்தது.
22 அைவகளுைடய முகங்கள் நான் ேகபார் நத யன் அருக ேல கண்ட அந்த
முகங்கைளப் ேபால இருந்தது; ஒவ்ெவான்றும் தன்தன் முகத்த ற்கு முன்ேன
இருந்ததைசையேநாக்க ச் ெசன்றது.

அத்த யாயம் 11
இஸ்ரேவல்தைலவர்களின்நயாயத்தீர்ப்பு

1 பன்பு ேதவ ஆவயானவர் என்ைன எடுத்து, என்ைனக் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தன் கழக்கு முகமாக இருக்க ற வாசலுக்குக் ெகாண்டுேபானார்; இேதா,
அந்த வாசலின் நைடயல் இருபத்ைதந்து ஆண்கள் இருந்தார்கள்; அவர்களின்
நடுேவ மக்களின் ப ரபுக்களாகய அசூரின் மகனாகய யசனியாைவயும்,
ெபனாயாவன் மகனாகய ெபலத்தயாைவயும் கண்ேடன். 2 அப்ெபாழுது அவர்
என்ைன ேநாக்க : மனிதகுமாரேன, இவர்கள் இந்த நகரத்த ேல அக்க ரமமான
நைனவுகைள நைனத்து, தீய ஆேலாசைன ெசால்லுகற மனிதர்கள். 3 இது
வீடுகைளக் கட்டுவதற்குக் காலமல்ல என்றும், இந்த நகரம் பாைன, நாங்கள்
அதலுள்ள இைறச்ச ெயன்றும் ெசால்லுகறார்கள். 4 ஆைகயால் அவர்களுக்கு
வேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம்ெசால்லு, மனிதகுமாரேன, தீர்க்கதரிசனம்ெசால்லு
என்றார். 5 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய ஆவ என்ேமல் இறங்கனார்; அவர்
என்ைன ேநாக்க : நீ ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால், இஸ்ரேவல் மக்கேள,
நீங்கள் இப்படிப் ேபசுக றது உண்டு; உங்களுைடய மனதல் எழும்புக றைத
நான் அற ேவன். 6 இந்த நகரத்தல் நீங்கள் அேநகைரக் ெகாைலெசய்தீர்கள்;
அதன் வீதகைளக் ெகாைல ெசய்யப்பட்டவர்களாேல ந ரப்பனீர்கள் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 7 ஆைகயால் நீங்கள் ெகாைலெசய்து, அதன்
நடுவ ேல ேபாட்டுவ ட்டவர்கேள இைறச்சயும், இந்த நகரம் பாைனயுமாேம;
உங்கைளேயா அதற்குள் இல்லாதபடிக்குப் ெவளிேயற்றுேவன் என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 8 பட்டயத்த ற்குப் பயப்பட்டீர்கள்,
வாைளேய உங்கள்ேமல் வரச்ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார். 9 நான் உங்கைள அதற்குள் இல்லாதபடிக்குப் ெவளிேயற்ற ,
உங்கைள அந்நயரின் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்து, உங்களில் நயாயத்தீர்ப்புகைள
நைறேவற்றுேவன். 10 பட்டயத்தால் வழுவீர்கள்; இஸ்ரேவல் ேதசத்தன்
எல்ைலய ேல உங்கைள நயாயந்தீர்ப்ேபன்; அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவா என்று
அறந்துெகாள்வீர்கள். 11இந்த நகரம்உங்களுக்குப் பாைனயாகஇருப்பதுமில்ைல
நீங்கள் அதலுள்ள இைறச்சயாக இருப்பதுமில்ைல; இஸ்ரேவல் ேதசத்தன்
எல்ைலய ேல உங்கைள நயாயந்தீர்ப்ேபன். 12 என்னுைடய கட்டைளயன்படி
நடக்காமலும், என்னுைடய நயாயங்களின்படி ெசய்யாமலும், உங்கைளச்
சுற்றலும் இருக்கற அந்நயஜாத களுைடய முைறைமகளின்படி ெசய்த நீங்கள்
அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவா என்று அறந்துெகாள்வீர்கள் என்று ெசால் என்றார்.
13 நான் இப்படித் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லும்ேபாது, ெபனாயாவன் மகனாகய
ெபலத்தயா ெசத்தான்; அப்ெபாழுது நான் முகங்குப்புற வழுந்து, மகா சத்தமாக:
ஆ, ெயேகாவாகய ஆண்டவேர, ேதவரீர் இஸ்ரேவலில் மீதயானவர்கைள
முற்றலும் அழித்துப்ேபாடுவீேரா என்று முைறய ட்ேடன். 14 அப்ெபாழுது
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ெயேகாவாவுைடயவார்த்ைத எனக்குஉண்டாக , அவர்: 15மனிதகுமாரேன, நீங்கள்
ெயேகாவாைவவ ட்டுத்தூரமாகப்ேபாங்கள்,எங்களுக்குஇந்தேதசம்ெசாந்தமாகக்
ெகாடுக்கப்பட்டெதன்று, உன்னுைடய சேகாதரர்களுக்கும், உன்னுைடய
குடும்பத்தாருக்கும், உன்னுைடய ெசாந்த மக்களுக்கும், இஸ்ரேவலர்கள்
அைனவருக்கும், எருசேலமின்வாழ்க றவர்கள்ெசால்லுகறார்கள்.

வாக்குத்தத்தம்இஸ்ேரலுக்குத்தரும்புதல்
16 ஆைகயால் நான் அவர்கைளத் தூரமாக அந்நயஜாத களுக்குள்ேள

துரத்தயருந்தாலும், நான்அவர்கைளத் ேதசங்களிேல ச தறடித்தருந்தாலும், நான்
அவர்கள் ேபான ேதசங்களில் அவர்களுக்குக் ெகாஞ்சகாலத்த ற்குப் பரிசுத்த
ஸ்தலமாக இருப்ேபன் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார் என்று
ெசால். 17 ஆதலால் நான் உங்கைள மக்களிடத்தலிருந்து ேசர்த்து, நீங்கள்
ச தறடிக்கப்பட்ட ேதசங்களிலிருந்து உங்கைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு, இஸ்ரேவல்
ேதசத்ைத உங்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார் என்று ெசால்லு. 18 அவர்கள் அங்ேக வந்து, அதல் சீ என்று
ெவறுக்கப்படத்தக்கதும் அருவருக்கப்படத்தக்கதுமாக இருக்க றைதெயல்லாம்
அதலிருந்து அகற்றுவார்கள். 19 அவர்கள் என்னுைடய கட்டைளகளின்படி
நடந்து, என்னுைடய நயாயங்கைளக் ைகக்ெகாண்டு, அைவகளின்படி ெசய்ய
நான் அவர்களுக்கு ஒருமனப்பட்ட இருதயத்ைதத் தந்து, அவர்கள் உள்ளத்தல்
புதய ஆவையக்ெகாடுத்து, கல்லான இருதயத்ைத அவர்கள் சரீரத்தலிருந்து
எடுத்துப்ேபாட்டு, சைதயானஇருதயத்ைதஅவர்களுக்குஅருளுேவன். 20அவர்கள்
என்னுைடய மக்களாக இருப்பார்கள், நான் அவர்கள் ேதவனாக இருப்ேபன்.
21 ஆனாலும் சீ என்று ெவறுக்கப்படத்தக்கதும் அருவருக்கப்படத்தக்கதுமான
தங்களுைடயஇருதயத்தன்ஆைசய ேலஎவர்கள்நடக்க றார்கேளாஅவர்களுைடய
வழியன் பலைன அவர்கள் தைலகளின்ேமல் சுமத்துேவன் என்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 22 அப்ெபாழுது ேகருபீன்கள் தங்களுைடய
இறக்ைககைள வ ரித்து எழும்பன; சக்கரங்களும் அைவகளுக்கு அருேக
ெசன்றன;இஸ்ரேவலின்ேதவனுைடயமகைமஅைவகளின்ேமல்உயரஇருந்தது.
23 ெயேகாவாவுைடய மகைம நகரத்தன் நடுவலிருந்து எழும்ப , நகரத்த ற்குக்
க ழக்ேகஇருக்க றமைலயன்ேமல்ேபாய்நன்றது. 24பன்புஆவயானவர்என்ைன
எடுத்து, என்ைன ேதவனுைடய ஆவக்குள்ளான தரிசனத்த ேல கல்ேதயாவுக்குச்
சைறப்பட்டுப்ேபானவர்கள் இடத்த ேல ெகாண்டுேபாய்வ ட்டார்; அப்ெபாழுது நான்
கண்ட தரிசனம் என்னிலிருந்து எடுக்கப்பட்டுப்ேபானது. 25 ெயேகாவா எனக்குக்
காண்பத்தயாைவயும் சைறயருப்பல்இருந்தவர்களுக்குச்ெசான்ேனன்.

அத்த யாயம் 12
சைறயருப்புஉணர்த்தப்படுதல்

1 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்: 2 மனிதகுமாரேன,
நீ கலகவீட்டாரின் நடுவ ேல தங்க இருக்க றாய்; பார்க்கும்படி அவர்களுக்குக்
கண்கள் இருந்தாலும் காணாமற்ேபாக றார்கள்; ேகட்கும்படி அவர்களுக்குக்
காதுகள் இருந்தாலும் ேகட்காமற்ேபாக றார்கள்; அவர்கள் கலகம்ெசய்க ற
மக்கள். 3 இப்ேபாதும் மனிதகுமாரேன, நீ ேவறு ேதசத்த ற்கு ேபாகும்படி
பயண ெபாருட்கைள ஆயத்தப்படுத்த , பகற்காலத்த ேல அவர்களுைடய
கண்களுக்கு முன்பாகப் பயணப்படு; உன்னுைடய இடத்ைதவ ட்டு ேவேற
இடத்த ற்கு அவர்களுைடய கண்களுக்கு முன்பாகப் புறப்பட்டுப்ேபா; அவர்கள்
கலகவீட்டார்களாக இருந்தாலும் ஒருேவைள ச ந்த த்து உணருவார்கள்.
4 சைறயருப்புக்குப் ேபாக றவைனப்ேபால் உன்னுைடய ெபாருட்கைள
நீ பகற்காலத்த ேல அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக ெவளிேய ைவத்து,
நீ மாைலய ேல அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாகச் சைறயருப்புக்குப்
ேபாக றவைனப்ேபால் புறப்படுவாயாக. 5 அவர்களுைடய கண்களுக்கு
முன்பாக நீ சுவரிேல துவாரமிட்டு, அதன் வழியாக அைவகைள ெவளிேய
ெகாண்டுேபாகேவண்டும். 6 அவர்களுைடய கண்களுக்கு முன்பாக
அைவகைள உன்னுைடய ேதாளின்ேமல் எடுத்து, மாைல ேநரத்தல் ெவளிேய
ெகாண்டுேபாகேவண்டும்; நீ ேதசத்ைதப் பார்க்காதபடி உன்னுைடய முகத்ைத
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மூடிக்ெகாள்; இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு உன்ைன அைடயாளமாக்க ேனன் என்றார்.
7 எனக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய நான் ெசய்ேதன்; சைறப்பட்டுப்ேபாகும்ேபாது
சாமான்கைளக் ெகாண்டுேபாவதுேபால என்னுைடய சாமான்கைளப்
பகற்காலத்தல் ெவளிேய ைவத்ேதன்; மாைலய ேலா ைகயனால் சுவரிேல
துவாரமிட்டு, மாைல ேநரத்தல் அைவகைள ெவளிேய ெகாண்டுேபாய், அவர்கள்
கண்களுக்குமுன்பாக அைவகைளத் ேதாளின்ேமல் எடுத்துக்ெகாண்டுேபாேனன்.
8 வடியற்காலத்த ேல ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்:
9 மனிதகுமாரேன, கலகம்ெசய்க ற மக்களாகய இஸ்ரேவல் மக்கள் உன்ைனப்
பார்த்து: நீ ெசய்க றது என்னெவன்று உன்ைனக் ேகட்டார்கள் அல்லவா? 10 இது
எருசேலமில் இருக்க ற அத பதயன்ேமலும் அதன் நடுவல் இருக்கற இஸ்ரேவல்
மக்கள் அைனவரின்ேமலும் சுமரும் பாரம் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார் என்று அவர்களிடத்தல் ெசால்லு. 11 நீ அவர்கைள ேநாக்க :
நான் உங்களுக்கு அைடயாளமாக இருக்க ேறன்; நான் ெசய்வது எப்படிேயா,
அப்படிேய அவர்களுக்கும் ெசய்யப்படும்; சைறப்பட்டுப் ேவறு ேதசத்த ற்கு
ேபாவார்கள். 12 அவர்கள் நடுவல் இருக்கற அத பத மாைலமைறயும்ேபாது
ேதாளின்ேமல் சுைமசுமந்து புறப்படுவான்; ெவளிேய சுைமெகாண்டுேபாகச்
சுவரிேல துவாரமிடுவார்கள்; கண்களாேல அவன் தன்னுைடய ேதசத்ைதக்
காணாதபடி தன்னுைடய முகத்ைத மூடிக்ெகாள்வான். 13 நான் என்னுைடய
வைலையஅவன்ேமல் வீசுேவன், அவன் என்னுைடய கண்ணிய ேல ப டிபடுவான்;
அவைனக் கல்ேதயர்கள் ேதசமாக ய பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாேவன்;
அங்ேக அவன் மரிப்பான்; ஆகலும் அைதக் காணமாட்டான். 14 அவனுக்கு
உதவயாக அவைனச் சுற்றலும் இருக்கற அைனவைரயும் அவனுைடய
எல்லா இராணுவங்கைளயும் நான் எல்லா தைசகளிலும் தூற்ற , அவர்கள்
பன்ேன வாைள உருவுேவன். 15 அப்படி நான் அவர்கைள ேதசங்களுக்குள்ேள
தூற்ற , அவர்கைள ேதசங்களிேல ச தறடிக்கும்ேபாது, நான் ெயேகாவா என்று
அறந்துெகாள்வார்கள். 16ஆனாலும் தாங்கள் ேபாய்ச்ேசரும் ேதசங்களுக்குள்ேள
தங்களுைடய அருவருப்புகைளெயல்லாம் வவரிக்கும்படி, நான் அவர்களில்
ெகாஞ்சம்ேபைரப் பஞ்சத்த ற்கும் பட்டயத்த ற்கும் ெகாள்ைளேநாய்க்கும்
வலக்க மீதயாக இருக்கச்ெசய்ேவன்; அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவா என்று
அறந்துெகாள்வார்கள் என்று ெசால் என்றார். 17 பன்னும் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்: 18 மனிதகுமாரேன, நீ உன்னுைடய
அப்பத்ைத நடுக்கத்துடன் சாப்ப ட்டு, உன்னுைடய தண்ணீைரக் கலக்கத்ேதாடும்
வருத்தத்ேதாடும் குடித்து, 19 ேதசத்தலுள்ள மக்ககைள ேநாக்க : இஸ்ரேவல்
ேதசத்தலுள்ள எருசேலமின் மக்கைளக் குறத்துக் ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், தங்களுைடய அப்பத்ைத வருத்தத்துடன்
சாப்ப ட்டு, தங்களுைடய தண்ணீைரப் பயத்துடன் குடிப்பார்கள்; அவர்களுைடய
ேதசத்துக் மக்களுைடய ெகாடுைமயனால் அதலுள்ளெதல்லாம் அழிய, அது
பாழாகும். 20 குடிேயறயருக்க ற பட்டணங்கள் வனாந்த ரங்களாக , ேதசம்
பாழாய்ப்ேபாகும்; அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவா என்று அறந்துெகாள்வீர்கள்
என்றுெசால் என்றார். 21பன்னும்ெயேகாவாவுைடயவார்த்ைத எனக்குஉண்டாக ,
அவர்: 22 மனிதகுமாரேன, நாட்கள் நீடிக்கும், தரிசனம் எல்லாம் அவமாகும்
என்று இஸ்ரேவல் ேதசத்த ேல வழங்கும் பழெமாழி என்ன? 23 ஆைகயால் நீ
அவர்கைள ேநாக்க : ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
அவர்கள் இனி இஸ்ரேவலிேல இந்தப் பழெமாழிையச் ெசால்லி வராதபடி
நான் அைத ஒழியச்ெசய்ேவன்; நாட்களும் எல்லாத் தரிசனத்தன் ெபாருளும்
அருகல் வந்தன என்று அவர்களுடன் ெசால்லு. 24 இஸ்ரேவல் மக்களின்
நடுவல் இனிச் சகல கள்ளத்தரிசனமும் முகஸ்துதயான குறெசால்லுதலும்
இல்லாமற்ேபாகும். 25 நான் ெயேகாவா, நான் ெசால்லுேவன், நான் ெசால்லும்
வார்த்ைத நைறேவறும்; இனித் தாமதயாது; கலகமக்கேள, உங்கள் நாட்களிேல
நான் வார்த்ைதையச் ெசால்லுேவன், அைத நைறேவறவும் ெசய்ேவன் என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார் என்று ெசால் என்றார். 26 பன்னும்
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்குஉண்டாக , அவர்: 27மனிதகுமாரேன, இேதா,
இஸ்ரேவல் மக்கள்: இவன் காண்கற தரிசனம் நைறேவற அேநக நாட்கள்ஆகும்;
தூரமாக இருக்க ற காலங்கைளக்குறத்து இவன் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகறான்
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என்கறார்கள். 28 ஆைகயால் என்னுைடய வார்த்ைதகளில் ஒன்றுகூட இனித்
தாமத ப்பதல்ைலெயன்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்; நான்
ெசான்னவார்த்ைத நைறேவறும்என்றுெயேகாவாகயஆண்டவர்ெசால்லுகறார்
என்றுஅவர்களுடன்ெசால்என்றார்.

அத்த யாயம் 13
ெபாய்த்தீர்க்கதரிச கள்கண்டிக்கப்படுதல்

1 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்: 2 மனிதகுமாரேன,
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகற இஸ்ரேவலின் தீர்க்கதரிச களுக்கு வேராதமாக நீ
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி, தங்களுைடய இருதயத்தல் இருக்கறைதேய எடுத்துத்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகறவர்களுடன் நீ ெசால்ல ேவண்டியது என்னெவன்றால்:
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். 3 ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறதாவது: தாங்கள் ஒன்றும் பார்க்காமல் இருந்தும், தங்களுைடய
ஆவயன் ஏவுதைலப் பன்பற்றுகற மதெகட்ட தீர்க்கதரிச களுக்கு ஐேயா,
4 இஸ்ரேவேல, உன்னுைடய தீர்க்கதரிச கள் வனாந்த ரங்களிலுள்ள நரிகளுக்கு
ஒப்பாக இருக்க றார்கள். 5 நீங்கள் ெயேகாவாவுைடய நாளிேல ேபாரிேல
நைலநற்கும்படி, த றப்புகளில் ஏறனதுமில்ைல; இஸ்ரேவல் வீட்டாருக்காகச்
சுவைர அைடத்ததுமில்ைல. 6 ெயேகாவா தங்கைள அனுப்பாமல் இருந்தும்,
ெயேகாவா ெசான்னாெரன்று ெசால்லி, அவர்கள் ெபாய்யானைதயும்,
ெபாய்க்குறையயும் பார்த்து, காரியத்ைத ந ர்வாகம் ெசய்யலாெமன்று
நம்ப க்ைகயாக இருக்க றார்கள். 7 நான் ெசால்லாமல் இருந்தும், நீங்கள்
ெயேகாவா ெசான்னார் என்று ெசால்லும்ேபாது, ெபாய் தரிசனத்ைதப் பார்த்து,
ெபாய்க்குறையச் ெசால்லுகறீர்கள் அல்லவா? 8 ஆைகயால் ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: நீங்கள் அபத்தமானைதச் ெசால்லி,
ெபாய்யானைதத் தரிச க்க றபடியனால், இேதா, நான் உங்களுக்கு எத ரானவர்
என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 9 ெபாய்யானைதத் தரிச த்து,
ெபாய்க்குறையச் ெசால்லுகற தீர்க்கதரிச களுக்கு என்னுைடய ைக எத ராக
இருக்கும்; அவர்கள் என்னுைடய மக்களின் சங்கத்தல் இருப்பதுமில்ைல;
இஸ்ரேவல் மக்களின் அட்டவைணயல் எழுதப்படுவதுமில்ைல; இஸ்ரேவல்
ேதசத்த ற்குள் நுைழவதுமில்ைல; அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவாகய
ஆண்டவெரன்று அறந்துெகாள்வீர்கள். 10 சமாதானம் இல்லாமல் இருந்தும்
சமாதானெமன்று ெசால்லி, அவர்கள் என்னுைடய மக்கைள ேமாசம்
ேபாக்குக றார்கள்; ஒருவன் மண்சுவைர ைவக்க றான்; இேதா, மற்றவர்கள்
சாரமில்லாத சாந்ைத அதற்குப் பூசுக றார்கள். 11 சாரமில்லாத சாந்ைதப்
பூசுக றவர்கைள ேநாக்க : அது இடிந்து வழுெமன்று ெசால்; ெவள்ளமாகப்
ெபருகுகற மைழெபய்யும்; மகா கல்மைழேய, நீ ெபய்வாய்; ெகாடிய புயல்காற்றும்
அைதப் பளக்கும். 12 இேதா, சுவர் வழும்ேபாது: நீங்கள் பூசன பூச்சு எங்ேக
என்று ெசால்வார்கள் அல்லவா? 13 ஆைகயால் என்னுைடய கடுங்ேகாபத்த ேல
ெகாடிய புயல்காற்ைற எழும்ப அடிக்கச்ெசய்ேவன்; என்னுைடய ேகாபத்த ேல
ெவள்ளமாக அடிக்க ற மைழயும், என்னுைடய கடுங்ேகாபத்த ேல அழிக்கத்தக்க
ெபருங்கல்மைழயும், ெபய்யும் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
14 அப்ெபாழுது நீங்கள் சாரமில்லாத சாந்ைதப் பூசன சுவைர நான் இடித்து,
அதன் அஸ்தபாரம் த றந்து க டக்கும்படி அைதத் தைரய ேல வழச்ெசய்ேவன்;
உள்ேள இருக்கற நீங்கள் அழியும்படி அது வழும்; அப்ெபாழுது நான்
ெயேகாவா என்று அறந்துெகாள்வீர்கள். 15 இப்படிச் சுவரிலும், அதற்குச்
சாரமில்லாத சாந்ைதப் பூசனவர்களிலும் நான் என்னுைடய கடுங்ேகாபத்ைதத்
தீர்த்துக்ெகாண்டு: சுவருமில்ைல, அதற்குச் சாந்து பூசனவர்களுமில்ைல.
16 எருசேலைமக்குற த்துத் தீர்க்கதரிசனம்ெசால்லி, சமாதானம் இல்லாமல்
இருந்தும் சமாதானம் உண்ெடன்று தரிசனங்காண்கற இஸ்ரேவலின்
தீர்க்கதரிச கள் இல்லாமற்ேபாவார்கள் என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்
என்றுெயேகாவாகயஆண்டவர்ெசால்லுகறார். 17மனிதகுமாரேன,தங்களுைடய
இருதயத்தல் இருக்கறைதேய எடுத்து, தீர்க்கதரிசனம்ெசால்லுகற உன்னுைடய
மக்களின் மகள்களுக்கு எத ராக உன்னுைடய முகத்ைதத் தருப்ப , அவர்களுக்கு
எத ராக தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி, ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
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18 ஆத்துமாக்கைள ேவட்ைடயாடும்படி எல்லா ைககளுக்கும் காப்புகைளத்
ைதத்து, அந்தந்த வயதுள்ளவர்களுைடய தைலக்கும் தைலயைணகைள
உண்டாக்குகறவர்களுக்குஐேயா,நீங்கள்என்னுைடயமக்களின்ஆத்துமாக்கைள
ேவட்ைடயாடி, அைவகைள உங்களுக்கு உய ேராடு காப்பாற்றுவீர்கேளா?
19 சாகத்தகாத ஆத்துமாக்கைளக் ெகால்வதற்கும், உய ேராடு இருக்கத்தகாத
ஆத்துமாக்கைள உய ேராடு காப்பாற்றுவதற்குமாக நீங்கள் ெபாய்ையக் ேகட்க ற
என்னுைடய மக்களுக்குப் ெபாய் ெசால்லுகறதனாேல சல ைகப்ப டியளவு
வாற்ேகாதுைமக்காகவும் அப்பத்துண்டுகளுக்காகவும் என்ைன என்னுைடய
மக்களுக்குள்ேள பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்குவீர்கேளா என்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர்ெசால்லுகறார். 20ஆைகயால்ெயேகாவாகயஆண்டவர்ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: இேதா, நீங்கள் ஆத்துமாக்கைளப் பறக்கடிக்கும்படி
ேவட்ைடயாடுக ற உங்களுைடய காப்புகளுக்கு வேராதமாக நான் வந்து,
அைவகைள உங்களுைடய புயங்களிலிருந்து படுங்க க்க ழித்து, நீங்கள்
பறக்கடிக்க ேவட்ைடயாடுக ற ஆத்துமாக்கைள நான் வடுதைலெசய்து,
21 உங்களுைடய தைலயைணகைளக் கழித்து, என் மக்கைள உங்களுைடய
ைககளுக்கு நீங்கலாக்கவடுேவன்; அவர்கள் இனி ேவட்ைடயாடப்படும்படி
உங்களுைடய ைககளில் இருக்கமாட்டார்கள்; அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவா
என்றுஅறந்துெகாள்வீர்கள். 22நான் சஞ்சலப்படுத்தாத நீத மானின்இருதயத்ைத
நீங்கள் வீணாக முறயச்ெசய்தபடியனாலும், துன்மார்க்கன் தன்னுைடய
ெபால்லாத வழிையவ ட்டுத் தரும்பவும் நான் அவைன உயேராடு காக்கவும்
கூடாதபடிக்கு நீங்கள் அவனுைடய ைககைளத் த டப்படுத்தனபடியனாலும்,
23 நீங்கள் இனி ெபாய்யானைதப் பார்ப்பதுமில்ைல, சாஸ்த ரம் பார்ப்பதுமில்ைல;
நான் என்னுைடய மக்கைள உங்களுைடய ைககளுக்கு நீங்கலாக்கவடுேவன்;
அப்ெபாழுதுநான்ெயேகாவா என்றுஅறந்துெகாள்வீர்கள்என்றுெசால்என்றார்.

அத்த யாயம் 14
சைலகள்கண்டிக்கப்படுதல்

1 இஸ்ரேவலுைடய மூப்பர்களில் சலர் என்னிடத்தல் வந்து, எனக்கு
முன்பாக உட்கார்ந்தார்கள். 2 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
எனக்கு உண்டாக , அவர்: 3 மனிதகுமாரேன, இந்த மனிதர்கள் தங்களுைடய
அசுத்தமான சைலகைளத் தங்களுைடய இருதயத்தன்ேமல் நாட்டி,
தங்களுைடய அக்க ரமமாக ய இடறைலத் தங்களுைடய முகத்த ற்கு முன்பாக
ைவத்துெகாண்டிருக்க றார்கேள; இவர்கள் என்னிடத்தல் வ சாரிக்கத்தகுமா?
4 ஆைகயால், நீ அவர்களுடன் ேபச ச்ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரில் தன்னுைடய அசுத்தமான சைலகைளத் தன்னுைடய
இருதயத்தன்ேமல் நாட்டி, தன்னுைடய அக்க ரமமாக ய இடறைலத்
தன்னுைடய முகத்த ற்கு முன்பாக ைவத்துக்ெகாண்டிருக்க ற எவனாவது
தீர்க்கதரிச ய டம் வந்தால், ெயேகாவாகய நான் இஸ்ரேவலர்களுைடய
இருதயத்தல் இருக்கறைதப் ப டிக்கும்படியாக அப்படிப்பட்டவனுைடய
அசுத்தமான சைலகளின் எண்ணிக்ைகக்குத்தக்கதாக பதல் ெகாடுப்ேபன்.
5 அவர்கள் எல்ேலாரும் தங்களுைடய அசுத்தமான சைலகைளப் பன்பற்ற ,
என்ைன வட்டுப் வலக ப்ேபானார்கள் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார். 6ஆைகயால், நீ இஸ்ரேவல் வம்சத்தாைர ேநாக்க : தரும்புங்கள்,
உங்களுைடய அசுத்தமான சைலகைள வ ட்டுத் தரும்புங்கள்; உங்களுைடய
எல்லா அருவருப்புகைளயும் வ ட்டு உங்களுைடய முகங்கைளத் தருப்புங்கள்
என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்க றார். 7 இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரிலும்
இஸ்ரேவலில் தங்குகற அந்நயரிலும் என்ைனப் பன்பற்றாமல் வலக ,
தன்னுைடய அசுத்தமான சைலகைளத் தன்னுைடய இருதயத்தன்ேமல் நாட்டி,
தன்னுைடய அக்க ரமமாக ய இடறைலத் தன்னுைடய முகத்த ற்கு முன்பாக
ைவத்துக்ெகாண்டிருக்க ற எவனாவது தீர்க்கதரிச யன் மூலமாக என்னிடத்தல்
வ சாரிக்க வந்தால், அவனுக்குக் ெயேகாவாகய நாேன உத்த ரவுெகாடுத்து,
8 அந்த மனிதனுக்கு வ ேராதமாக என்னுைடய முகத்ைதத் தருப்ப , அவைன
அைடயாளமாகவும் பழெமாழியாகவும் ைவத்து, அவைன என்னுைடய
மக்களின் நடுவல் இல்லாதபடிக்கு அழித்துப்ேபாடுேவன்; அப்ெபாழுது
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நான் ெயேகாவா என்று அறந்துெகாள்வீர்கள். 9 ஒரு தீர்க்கதரிச ஏமாற்ற
ஒரு வஷயத்ைதச் ெசான்னான் என்றால், அப்படிப்பட்ட தீர்க்கதரிசையக்
ெயேகாவாகய நாேன ஏமாற்றமைடயச்ெசய்ேதன்; நான் அவனுக்கு எத ராக
என்னுைடய ைகைய நீட்டி, அவைன இஸ்ரேவல் மக்களின் நடுவல் இராதபடிக்கு
அழிப்ேபன். 10 அப்படிேய அவரவர் தங்கள் தங்கள் அக்க ரமத்ைதச் சுமப்பார்கள்;
தீர்க்கதரிச யனிடத்தல் வ சாரிக்க றவனுைடய தண்டைன எப்படிேயா அப்படிேய
தீர்க்கதரிச யனுைடய தண்டைனயும் இருக்கும். 11 இஸ்ரேவலர்கள் இனி
என்ைனவட்டு வழிவலக ப்ேபாகாமலும், தங்களுைடய எல்லா மீறுதல்களாலும்
இனி அசுத்தப்படாமலும் இருக்கும்படியாக இப்படி ேநரிடும்; அப்ெபாழுதுஅவர்கள்
என்னுைடய மக்களாக இருப்பார்கள், நான் அவர்களுைடய ேதவனாக இருப்ேபன்
என்றுெயேகாவாகயஆண்டவர்ெசால்க றார் என்றுெசால்என்றார்.

நயாயத்தீர்ப்பு தப்ப க்கமுடியாதது
12 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்: 13 மனிதகுமாரேன,

ஒரு ேதசம் எனக்கு வ ேராதமாகத் துேராகம்ெசய்துெகாண்ேடயருந்து,
பாவஞ்ெசய்தால், நான் அதற்கு எத ராக என்னுைடய ைகைய நீட்டி, அதல்
அப்பம் என்னும் ஆதரவுேகாைல முறத்து, அதல் பஞ்சத்ைத அனுப்ப ,
மனிதர்கைளயும் மிருகங்கைளயும் அதல் இல்லாதபடிக்கு அழியச்ெசய்ேவன்.
14 அப்ெபாழுது ேநாவா தானிேயல் ேயாபு ஆகய இம்மூன்று நபர்களும் அதன்
நடுவல் இருந்தாலும், அவர்கள் தங்களுைடய நீதயனால் தங்களுைடய
ஆத்துமாக்கைளமட்டும் தப்புவ ப்பார்கள் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார். 15 நான் ேதசத்தல் ெகாடிய மிருகங்கைள அனுப்ப, அந்த
மிருகங்களினால் ஒருவரும் அதன் வழியாக நடக்கமுடியாதபடி ெவறுைமயும்
பாழுமாகும்ேபாது, 16 அந்த மூன்று நபர்களும் அதன் நடுவல் இருந்தாலும்,
தாங்கள்மட்டும் தப்புவார்கேளதவ ர, மகன்கைளேயா மகள்கைளேயா
காப்பாற்றமாட்டார்கள்; ேதசமும் பாழாய்ப்ேபாகும் என்று என்னுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன் என்பைதக் ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார். 17 அல்லது நான் அந்த ேதசத்தன்ேமல் வாைள வரச்ெசய்து:
வாேள ேதசத்ைத உருவப்ேபா என்று ெசால்லி, அதலுள்ள மனிதர்கைளயும்
மிருகங்கைளயும் அழிக்கும்ேபாது, 18 அந்த மூன்று நபர்களும் அதன்
நடுவல் இருந்தாலும், தாங்கள்மட்டும் தப்புவார்கேளதவ ர, மகன்கைளேயா
மகள்கைளேயா தப்புவ க்கமாட்டார்கள் என்று என்னுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு
ெசால்லுக ேறன் என்பைதக் ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
19 அல்லது நான் அந்த ேதசத்தல் ெகாள்ைள ேநாைய அனுப்ப , அதலுள்ள
மனிதர்கைளயும் மிருகங்கைளயும் அழிக்கும்படி அதன்ேமல் இரத்தப்பழியாக
என்னுைடய கடுங்ேகாபத்ைத ஊற்றும்ேபாது, 20 ேநாவாவும் தானிேயலும்
ேயாபும் அதன் நடுவல் இருந்தாலும், அவர்கள் தங்களுைடய நீதயனால்
தங்களுைடயஆத்துமாக்கைளமட்டும்காப்பாற்றுவார்கேளதவ ர,மகன்கைளேயா,
மகள்கைளேயா காப்பாற்றமாட்டார்கள் என்று என்னுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு
ெசால்லுக ேறன் என்பைதக் ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
21 ஆைகயால், ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: நான்
மனிதர்கைளயும்,மிருகங்கைளயும்நாசம்ெசய்யும்படிஎருசேலமுக்குஎத ராகவாள்,
பஞ்சம், ெகாடியமிருகங்கள், ெகாள்ைளேநாய் என்னும் இந்த நான்கு ெகாடிய
தண்டைனகைளயும் அனுப்பும்ேபாது எவ்வளவு அதக அழிவாகும்? 22 ஆகலும்,
இேதா, அத ேல தப்ப மீதயாக ெவளிேய ெகாண்டுவரப்படுக ற மகன்களும்
மகள்களும் சலர் இருப்பார்கள்; இேதா, அவர்கள் உங்களிடத்த ற்குப் புறப்பட்டு
வருவார்கள்; அப்ெபாழுது நீங்கள் அவர்களுைடய வழிகைளயும் அவர்களுைடய
ெசய்ைககைளயும் கண்டு, நான் எருசேலமின்ேமல் வரச்ெசய்த தீங்ைகயும்
அதன்ேமல் நான் வரச்ெசய்த எல்லாவற்ைறயும்குறத்துத் ேதற்றப்படுவீர்கள்.
23 நீங்கள் அவர்களுைடய வழிகைளயும் அவர்களுைடய ெசய்ைககைளயும்
காணும்ேபாது, அவர்கள் உங்களுக்குத் ஆறுதலாக இருப்பார்கள்; நான் அத ேல
ெசய்த எல்லாவற்ைறயும் காரணமில்லாமல் ெசய்யவல்ைலெயன்று அப்ெபாழுது
அறந்துெகாள்வீர்கள் என்பைதக் ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்க றார் என்று
ெசான்னார்.
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அத்த யாயம் 15
பயனில்லாத த ராட்ைசெசடியாகயஎருசேலம்

1 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்: 2 மனிதகுமாரேன,
காட்டிலிருக்க ற ெசடிகளுக்குள் மற்ற எல்லாச் ெசடிெகாடிகைளவ ட
த ராட்ைசச்ெசடிக்கு ேமன்ைம என்ன? 3 ஏதாவது ஒரு ேவைலெசய்ய அத ேல
ஒரு கட்ைட எடுக்கப்படுேமா? ஏதாவது ஒரு ெபாருட்கைள தூக்கைவக்கும்படி
ஒரு முைளைய அதனால் ெசய்வார்கேளா? 4இேதா, அது ெநருப்ப ற்கு இைரயாக
எறயப்படும்; அதன் இரண்டுமுைனகைளயும் ெநருப்பு எரித்துப்ேபாடும்; அதன்
நடுத்துண்டும் ெவந்துேபாகும்; அது எந்த ேவைலக்காவது உதவுேமா? 5 இேதா,
அது ேவகாமல் இருக்கும்ேபாேத ஒரு ேவைலக்கும் உதவாமல் இருக்க, ெநருப்பு
அைத எரித்து, அது ெவந்துேபானபன்பு, அது இனி ஒரு ேவைலக்கு உதவுவது
எப்படி? 6 ஆதலால், ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
காட்டுச்ெசடிகளுக்குள்இருக்கறத ராட்ைசச்ெசடிையநான்ெநருப்ப ற்குஇைரயாக
ஒப்புக்ெகாடுத்ததுேபால, எருசேலமின் குடிகைளயும் அப்படிேய ஒப்புக்ெகாடுத்து,
7 என்னுைடய முகத்ைத அவர்களுக்கு வேராதமாகத் தருப்புேவன்; அவர்கள்
ஒரு ெநருப்பலிருந்து நீங்க த் தப்பனாலும், ேவேற ெநருப்பு அவர்கைள
எரிக்கும்; அப்படிேய நான் என்னுைடய முகத்ைத அவர்களுக்கு வேராதமாகத்
தருப்பும்ேபாது, நான் ெயேகாவா என்று அறந்துெகாள்வீர்கள். 8 அவர்கள்
துேராகம்ெசய்தபடியனால், நான் ேதசத்ைதப் பாழாய்ப் ேபாகச்ெசய்ேவன் என்று
ெயேகாவாெசால்லுகறார் என்றார்.
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1 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்: 2 மனிதகுமாரேன,
நீ எருசேலமின் அருவருப்புகைள அதற்கு அறவத்துச் ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: 3 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் எருசேலமுக்குச் ெசால்லுகறார்,
கானான் ேதசேம உன்னுைடய உற்பத்த க்கும், ப றப்புக்கும் இடம்,
உன்னுைடய தகப்பன் எேமாரியன், தாய் ஏத்த த்த . 4 உன்னுைடய
ப றப்பன் சம்பவம் என்னெவன்றால், நீ ப றந்த நாளிேல உன்னுைடய
ெதாப்புள் அறுக்கப்படவுமில்ைல; நீ சுத்தமாவதற்குத் தண்ணீரினால்
குளிப்பாட்டப்படவுமில்ைல; உப்பால் சுத்த கரிக்கப்படவுமில்ைல; துணிகளில்
சுற்றப்படவுமில்ைல. 5 உனக்காகப் பரிதப த்து, இைவகளில் ஒன்ைறகூட
உனக்குச் ெசய்ய ஒரு கண்ணும் உன்ேமல் இரக்கமாக இருந்ததுமில்ைல; நீ
ப றந்த நாளில் நீ அருவருக்கப்பட்டதனால் ெவளியல் எற ந்துவ டப்பட்டாய்.
6 நான் உன் அருேக கடந்துேபாகும்ேபாது, மித க்கப்படுவதற்கு ஏதுவாக நீ
உன்னுைடய இரத்தத்தல் க டக்க றைதக் கண்டு, உன்னுைடய இரத்தத்தல்
க டக்க ற உன்ைனப் பார்த்து: பைழத்தரு என்ேறன்; ஆம், உன்னுைடய
இரத்தத்தல் க டக்க ற உன்ைனப் பார்த்து: பைழத்தரு என்று ெசான்ேனன்.
7 உன்ைன வயலின் பயைரப்ேபால அேநகமாய ரமாகப் ெபருகும்படி ைவத்ேதன்;
நீ வளர்ந்து ெபரியவளாக , மகா ெசளந்தரியவதயானாய்; உன்னுைடய
மார்பகங்கள் எழும்பன, உன்னுைடய முடி வளர்ந்தது; ஆனாலும், நீ ந ர்வாணமும்
உைடயற்றவளுமாகஇருந்தாய். 8நான்உன்அருேககடந்துேபானேபாது,உன்ைனப்
பார்த்ேதன்; இேதா, உன்னுைடய காலம் பருவகாலமாக இருந்தது; அப்ெபாழுது
என்னுைடய ஆைடைய உன்ேமல் வ ரித்து, உன்னுைடய ந ர்வாணத்ைத மூடி,
உனக்கு வாக்குக்ெகாடுத்து, உன்னுடன் உடன்படிக்ைகெசய்ேதன் என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்; இந்த வதமாக நீ என்னுைடயவளாக
ஆனாய். 9 நான் உன்ைனத் தண்ணீரால் கழுவ , உன்ைன இரத்தம் நீங்க
குளிக்கைவத்து, உனக்கு எண்ெணய் பூச , 10 ச த்த ரத்ைதயலாைடைய உனக்கு
உடுத்த , வண்ணம் தீட்டப்பட்ட காலணிகைள உனக்கு அணிவத்து, உடுத்த
ெமல்லிய புடைவையயும், மூடிக்ெகாள்ளப் பட்டுச்சால்ைவையயும் உனக்குக்
ெகாடுத்து, 11 உன்ைன ஆபரணங்களால் அலங்கரித்து, உன்னுைடய ைககளிேல
கடகங்கைளயும், உன்னுைடய கழுத்த ேல சங்கலிையயும் ேபாட்டு, 12உன்னுைடய
ெநற்றயல் ெநற்ற ப்பட்டத்ைதயும், உன்னுைடய காதுகளில் காதணிையயும்,
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உன்னுைடய தைலயன்ேமல் சங்காரமான க ரீடத்ைதயும் அணிவ த்ேதன்.
13 இந்தவதமாக ெபான்னினாலும் ெவள்ளியனாலும் நீ அலங்கரிக்கப்பட்டாய்;
உன்னுைடய உைட ெமல்லிய புடைவயும், பட்டும், ச த்த ரத்ைதயலாைடயுமாக
இருந்தது; ெமல்லிய மாைவயும் ேதைனயும் ெநய்ையயும் சாப்ப ட்டாய்; நீ மிகவும்
அழகுள்ளவளாக , மற்ற ேதசங்கைள ெசாந்தமாக்கும் வாய்ப்ைபயும் ெபற்றாய்.
14 உன்னுைடய அழகனாேல உன்னுைடய புகழ் அந்நயேதசங்களுக்குள்ேள
ப ரபலமாய ற்று; நான் உன்ேமல் ைவத்த என்னுைடய மகைமயனாேல அது
குைறவற்றதாக இருந்தெதன்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
15 நீேயாெவன்றால் உன்னுைடய அழைக நம்ப , உன்னுைடய புகழ்ச்ச யால்
துன்மார்க்க வழிய ேல நடந்து, வழிப்ேபாக்கர்களில் உனக்கு எத ர்பட்ட
எல்ேலாேராடும் ேவச த்தனம்ெசய்து, 16 உன்னுைடய ஆைடகளில் சலவற்ைற
எடுத்து, பலவர்ண அலங்கரிப்புள்ள ேமைடகைள உனக்கு உண்டாக்க ,
அைவகளின்ேமல் ேவச த்தனம்ெசய்தாய்; அைதப்ேபான்ற காரியங்கள்
ஒருேபாதும் நடந்ததுமில்ைல, நடக்கப்ேபாவதுமில்ைல. 17 நான் உனக்குக்
ெகாடுத்த என்னுைடய ெபான்னும், ெவள்ளியுமான உன்னுைடய அலங்கார
ஆபரணங்கைள நீ எடுத்து, உனக்கு ஆண் உருவங்கைள உண்டாக்க ,
அைவகளுடன் ேவச த்தனம்ெசய்து, 18 உன்னுைடய ச த்த ரத்ைதயலாைடகைள
எடுத்து, அைவகைள மூடி, என்னுைடய எண்ெணையயும் என்னுைடய
தூபவர்க்கத்ைதயும் அைவகளின் முன்பாக பைடத்து, 19 நான் உனக்குக்
ெகாடுத்த என்னுைடய அப்பத்ைதயும், நீ சாப்படும்படி உனக்குக் ெகாடுத்த
ெமல்லிய மாைவயும் ெநய்ையயும் ேதைனயும் நீ அைவகளின்முன்பு சுகந்த
வாசைனயாகப் பைடத்தாய்; காரியம் இப்படி ஆனெதன்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 20 நீ எனக்குப் ெபற்ற உன்னுைடய மகைனயும்
உன்னுைடய மகள்கைளயும் எடுத்து, அவர்கைள அைவகளுக்கு இைரயாகப்
பலிய ட்டாய். 21 நீ ெசய்த ேவச த்தனங்கள் ேபாதாெதன்று, நீ என்னுைடய
பள்ைளகைள அைவகளுக்குத் தீயல் அடக்கம்ெசய்ய ஒப்புக்ெகாடுத்து,
அவர்கைளக் ெகாைலெசய்தாய். 22 நீ உன்னுைடய எல்லா அருவருப்புகளிலும்
ேவச த்தனங்களிலும் நடக்கும்ேபாது, ந ர்வாணமும் உைடயல்லாமலும்
இருந்ததும், உன்னுைடய இரத்தத்த ேல மித க்கப்பட ஏதுவாக இருந்ததுமான
உன்னுைடய சறுவயதன் நாட்கைள நைனயாமற்ேபானாய். 23 ஐேயா,
உனக்கு ஐேயா, என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்; நீ ெசய்த
ெபால்லாப்புகெளல்லாம் தவ ர, 24 நீ உனக்கு மண்டபங்கைளக் கட்டி, உனக்குச்
எல்லா வீத களிலும் உயர்ந்த ேமைடகைள உண்டாக்கனாய். 25 நீ எல்லா
வழிமுைனயலும் உன்னுைடய உயர்ந்த ேமைடகைளக் கட்டி, உன்னுைடய
அழைக அருவருப்பாக்க , வழிப்ேபாக்கர்கள் யாவருக்கும் உன்னுைடய
கால்கைள வ ரித்து, உன்னுைடய ேவச த்தனங்கைளத் த ரளாகப் ெபருகச்ெசய்து,
26 சைத ெபருத்த உன்னுைடய அயல் ேதசத்தாராக ய எக ப்தய மக்களுடன்
ேவச த்தனம்ெசய்து, எனக்குக் ேகாபம் உண்டாக்கும்படி உன்னுைடய
ேவச த்தனங்கைளப் ெபருகச்ெசய்தாய். 27 ஆதலால், இேதா, நான் என்னுைடய
ைகையஉனக்குஎத ராகநீட்டி,உனக்குநயமித்தஉணைவகுைறத்து,உன்னுைடய
முைறேகடான வழிையக்குற த்து ெவட்கப்பட்ட உன்னுைடய பைகயாளிகளாகய
ெபலிஸ்தர்களுைடய மகள்களின் ஆைசக்கு உன்ைன ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்.
28 நீ தருப்தயைடயாததனால் அசீரியர்களுடனும் ேவச த்தனம்ெசய்தாய்;
அவர்களுடன் ேவச த்தனம்ெசய்தும் நீ தருப்தயைடயவல்ைல. 29 நீ கானான்
ேதசத்த ேல ெசய்த ேவச த்தனத்ைதக் கல்ேதயர்கள்வைர எட்டச் ெசய்தாய்;
அதனாலும் நீ தருப்தயைடயாமற்ேபானாய். 30 ெவட்கங்ெகட்ட ேவசயன்
ெசயல்களாகய இைவகைளெயல்லாம் நீ ெசய்து, 31 எல்லா வழிமுைனயலும்
உன்னுைடய மண்டபங்கைளக் கட்டி, எல்லா வீத களிலும் உன்னுைடய
ேமைடகைள உண்டாக்கனபடியால், உன்னுைடய இருதயம் எவ்வளவாகக்
கைளத்துப்ேபாயருக்க றது என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்; நீ
கட்டணத்ைத அலட்சயம் ெசய்க றக றதனால், நீ ேவசையப்ேபால இல்லாமல்,
32 தன்னுைடய கணவனுக்குப்பதலாக அந்நயர்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாள்ளுகற
வபசார ெபண்ைணப்ேபால இருக்க றாய். 33 எல்லா ேவச களுக்கும் கட்டணம்
ெகாடுக்க றார்கள்; நீேயா உன்னுைடய ேநசர்கள் சுற்றுப்புறங்களிலிருந்து
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உன்னிடத்தல் ேவச த்தனம்ெசய்ய வரும்படி அவர்களுக்ெகல்லாம் நீேய
கட்டணம் ெகாடுத்து, அவர்களுக்கு ெவகுமத கைளத் தருகறாய். 34 இந்த
வதமாக உன்னுைடய ேவச த்தனங்களுக்கும் ேவேற ெபண்களின்
ேவச த்தனங்களுக்கும் வத்தயாசமுண்டு; ேவச த்தனம்ெசய்ய அவர்கள்
உனக்குப் பன்ெசல்லமாட்டார்கள்; கட்டணம் உனக்குக் ெகாடுக்கப்படாமல்
நீேய கட்டணம் ெகாடுக்க றபடியால் நீ ெசய்வது வபரீதம். 35 ஆைகயால்,
ேவச ேய, ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக் ேகள். 36 ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: உன்னுைடய ேவச த்தனத்தன் அசுத்தம்
பாய்ந்தபடியனாலும், நீ உன்னுைடய காமவகாரிகேளாடும் அருவருப்பாக ய
உன்னுைடய அசுத்தமான சைலகேளாடும் ேவச த்தனம்ெசய்து, இைவகளுக்கு
உன்னுைடய பள்ைளகளின் இரத்தத்ைதப் பைடத்ததனால் உன்னுைடய
ந ர்வாணம்தறக்கப்பட்டபடியனாலும், 37இேதா,நீஉடலுறவுெகாண்டஉன்னுைடய
எல்லாக் காமவ காரிகைளயும், நீ ேநச த்த யாவைரயும், நீ பைகத்தருக்க ற
அைனவேராடும் நான் கூடிவரச்ெசய்து, சுற்றலுமிருந்து அவர்கைள உனக்கு
எத ராக ேசர்த்து, அவர்கள் உன்னுைடய ந ர்வாணத்ைதெயல்லாம் காணும்படி
உன்னுைடய ந ர்வாணத்ைத அவர்களுக்கு முன்பாகத் த றந்துைவத்து,
38 வபசாரிகைளயும் இரத்தம் ச ந்தனவர்கைளயும் நயாயந்தீர்க்க றபடிேய
உன்ைன நயாயந்தீர்த்து, கடுங்ேகாபத்ேதாடும் எரிச்சேலாடும் இரத்தப்பழிைய
உன்ேமல் சுமத்த , 39 உன்ைன அவர்களுைடய ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்;
அவர்கள் உன்னுைடய மண்டபங்கைள இடித்து, உன்னுைடய ேமைடகைளத்
தைரயாக்க ப்ேபாட்டு, உன்னுைடய உைடகைள அவழ்த்து, உன்னுைடய
சங்கார ஆபரணங்கைள எடுத்துக்ெகாண்டு, உன்ைன உைடயல்லாமலும்
ந ர்வாணமுமாக வ ட்டுப்ேபாய், 40 உனக்கு எத ராக ஒரு கூட்டத்ைதக்
ெகாண்டுவந்து, உன்ைனக் கல்ெலற ந்து, உன்ைனத் தங்களுைடய வாள்களால்
குத்த ேபாட்டு, 41 உன்னுைடய வீடுகைள ெநருப்பால் சுட்ெடரித்து, அேநக
ெபண்களின் கண்களுக்கு முன்பாக உனக்கு நயாயத்தீர்ப்புகைளச் ெசய்வார்கள்;
உன்னுைடய ேவச த்தனத்ைத ஒழியச்ெசய்ேவன்; நீ இனிக் கட்டணம்
ெகாடுப்பதல்ைல. 42 இவ்வதமாக என்னுைடய எரிச்சல் உன்ைன வட்டு
நீங்கும்படி, நான் என்னுைடய கடுங்ேகாபத்ைத உன்னில் ஆறச்ெசய்து,
இனி ேகாபமாக இல்லாமல் அமர்ேவன். 43 நீ உன்னுைடய இளவயதன்
நாட்கைள நைனக்காமல், இைவகள் எல்லாவற்றனாலும் எனக்குக் ேகாபம்
உண்டாக்கனபடியனால், இேதா, நான் உன்னுைடய வழியன் பலைன
உன்னுைடய தைலயன்ேமல் சுமரச்ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார்; அதனாேல இனி உன்னுைடய எல்லா அருவருப்புகளினாலும்
இப்படிப்பட்ட முைறேகடான காரியத்ைதச் ெசய்யமாட்டாய். 44 இேதா, பழெமாழி
ெசால்லுகறவர்கள் எல்ேலாரும்: தாையப்ேபால மகள் என்று உன்ைனக்குறத்துப்
பழெமாழி ெசால்லுவார்கள். 45 நீ, தன்னுைடய கணவைனயும் தன்னுைடய
பள்ைளகைளயும் அருவருத்த உன்னுைடய தாயன் மகள்; நீ, தங்களுைடய
கணவன்கைளயும் பள்ைளகைளயும் அருவருத்த உன்னுைடய சேகாதரிகளின்
சேகாதரி; உங்களுைடய தாய் ஏத்த த்த ; தகப்பன் எேமாரியன். 46 உன்னுைடய
இடதுபுறத்த ேல, தானும் தன்னுைடய மகள்களுமாகக் குடியருந்த சமாரியா
உன்னுைடய அக்காள்; உன்னுைடய வலதுபுறத்த ேல, தானும் தன்னுைடய
மகள்களுமாகக் குடியருந்த ேசாேதாம் உன்னுைடய தங்ைக. 47 ஆகலும் நீ
அவர்களுைடய வழிகளிேல நடக்காமலும், அவர்களுைடய அருவருப்புகளின்படி
ெசய்யாமலும், அது மகா அற்பகாரியம் என்கறதுேபால நீ உன்னுைடய எல்லா
வழிகளிேலயும்அவர்கைளவ ட ேகடாக நடந்தாய். 48நீயும்உன்னுைடயமகள்களும்
ெசய்ததுேபால,உன்னுைடயசேகாதரியாக யேசாேதாமும்அவளுைடயமகள்களும்
ெசய்யவல்ைல என்று என்னுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன் என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்க றார். 49இேதா, கர்வமும், உணவுப்ெபருக்கும்,
அலட்சயமான அக்கைற ெசலுத்தாதைவகளாகய இைவகேள உன்னுைடய
சேகாதரியான ேசாேதாமின் அக்க ரமம்; இைவகேள அவளிடத்தலும் அவளுைடய
மகள்களிடத்தலும் இருந்தன; சறுைமயும் எளிைமயுமானவனுைடய ைகைய
அவள் பலப்படுத்தவல்ைல. 50 அவர்கள் தங்கைள உயர்த்த , என்னுைடய
முகத்த ற்கு முன்பாக அருவருப்பானைதச் ெசய்தார்கள்; அைத நான் கண்டேபாது,
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அவர்கைள ஒழித்துவ ட்ேடன். 51 நீ ெசய்த பாவங்களில் பாதையயும் சமாரியா
ெசய்யவல்ைல; நீ உன்னுைடய சேகாதரிகைளவ ட உன்னுைடய பாவங்கைளப்
ெபருகச்ெசய்து, நீ ெசய்த உன்னுைடய எல்லா அருவருப்புகளினாலும் அவர்கைள
நீதயுள்ளவர்கெளன்று வளங்கச்ெசய்தாய். 52 இப்ேபாதும் உன்னுைடய
சேகாதரிகைளக் குற்றவாளிகள் என்று தீர்த்த நீ அவர்கைளவ ட அருவருப்பாகச்
ெசய்த உன்னுைடய பாவங்களுக்காக உன்னுைடய ெவட்கத்ைத சுமந்துெகாள்;
உன்ைனவட அவர்கள் நீதயுள்ளவர்கள்; உன்னுைடய சேகாதரிகைள
நீதயுள்ளவர்கெளன்று வளங்கச்ெசய்த நீ ெவட்கமைடந்து, உன்னுைடய
ெவட்கத்ைத சுமந்துெகாள். 53 நான் ேசாேதாமும் அவளுைடய மகள்களும்
சைறயருக்க ற அவர்களுைடய சைறயருப்ைபயும், சமாரியாவும் அவளுைடய
மகள்களும் சைறயருக்க ற சைறயருப்ைபயும் தருப்பும்ேபாது, அவர்களுைடய
நடுவ ேல நீ சைறயருக்க ற உன்னுைடய சைறயருப்ைபயும் தருப்புேவன்.
54 அதனால் நீ அவர்களுக்கு ஆறுதலாக இருந்து, உன்னுைடய ெவட்கத்ைத
சுமந்து, நீ ெசய்த எல்லாவற்றனாலும் ெவட்கமைடவாய். 55 உன்னுைடய
சேகாதரிகளாகய ேசாேதாமும் அவளுைடய மகள்களும் தங்களுைடய முந்தன
நைலக்கு தரும்புவார்கள்; சமாரியாவும் அவளுைடய மகள்களும் தங்களுைடய
முந்தனநைலக்குத்தரும்புவார்கள்; நீயும்உன்னுைடயமகள்களும்உங்களுைடய
முந்தன நைலக்குத் தரும்புவீர்கள். 56 உன்ைன ெவறுக்கும் சீரியாவன்
மகள்களும், அவைளச் சுற்றலும் இருக்கற ெபலிஸ்தர்களின் மகள்களும்
அவமானப்படுத்தனேபாது உன்னுைடய ெபால்லாப்பு ெவளியாய ற்ேற.
57அதற்கு முன்பு உன்னுைடய கர்வத்தன் நாளிேல உன்னுைடய சேகாதரியாக ய
ேசாேதாமின் ெபயைர உன்னுைடய வாயனாேல உச்சரிக்கவுமாட்டாய்.
58 உன்னுைடய முைறேகட்ைடயும் உன்னுைடய அருவருப்புகைளயும் நீ சுமப்பாய்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 59 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: உடன்படிக்ைகைய முறத்துப்ேபாடுக றதனால் ஆைணைய
அசட்ைடெசய்த நீ ெசய்ததுேபால நான் உனக்கும் ெசய்ேவன். 60 ஆகலும்
உன்னுைடய இளவயதல் உன்னுடன்ெசய்த என்னுைடய உடன்படிக்ைகைய நான்
நைனத்து, ந ரந்தர உடன்படிக்ைகைய உனக்கு ஏற்படுத்துேவன். 61 அப்ெபாழுது
உன்னுைடய மூத்த சேகாதரிகைளயும் உன்னுைடய தங்ைககைளயும் நீ
ேசர்த்துக்ெகாள்ளும்ேபாது, உன்னுைடய வழிகைள நைனத்து நாணுவாய்;
அவர்கைள நான் உனக்குக் மகள்களாகக் ெகாடுப்ேபன்; உன்னுைடய
உடன்படிக்ைகையப் பார்த்துக் ெகாடுப்பதல்ைல. 62 உன்னுடன் என்னுைடய
உடன்படிக்ைகையெசய்து ஏற்படுத்துேவன்; அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவா
என்று அறவாய். 63 நீ ெசய்த எல்லாவற்ைறயும் நான் மன்னித்தருளும்ேபாது,
நீ நைனத்து ெவட்க , உன்னுைடய நாணத்தனால் உன்னுைடய வாைய இனித்
த றக்கமுடியாமல் இருப்பாய் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்
என்றுெசால்என்றார்.

அத்த யாயம் 17
இரண்டுகழுகுகளும்த ராட்ைசெசடியும்

1 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்: 2 மனிதகுமாரேன,
நீ இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு ஒரு வடுகைதையயும் உவைமையயும் கூற ,
ெசால்லேவண்டியதுஎன்னெவன்றால்: 3ெயேகாவாகயஆண்டவர்ெசால்லுகறார்,
ெபரிய இறக்ைககைளயும் நீளமான இறகுகைளயும் உைடயதும், பலவர்ணமான
இறகுகளால் நைறந்ததுமாகய ஒரு ெபரிய கழுகு லீபேனானில் வந்து,
ஒரு ேகதுருவன் நுனிக்கைளையப் ப டித்து, 4 அதன் இளங்கைளயலுள்ள
ெகாழுந்துகைளக்ெகாய்து, அைத வர்த்தக ேதசத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாய், அைத
வர்த்தகர்களுைடய நகரத்த ேல ைவத்தது; 5 ேதசத்தன் வைதயல் ஒன்ைற
எடுத்து, அைதப் பய ர் நலத்த ேல ேபாட்டு, அைத எடுத்து, மிகுந்த தண்ணீர்
ஓரத்த ேல பத்த ரமாக நட்டது. 6 அது துளிர்த்து, படர்ந்து, தாழ்ந்த அடிமரமுள்ள
த ராட்ைசச்ெசடியாய ற்று; அதன் ெகாடிகள் அந்த கழுகுக்கு ேநராகவும், அதன்
ேவர்கள் அதன் கீழாகவும் இருந்தன; இந்த வதமாக அது த ராட்ைசச் ெசடியாக ,
கைளகைள வீச , ெகாப்புகைளவ ட்டது. 7 அன்றயும் ெபரிய இறக்ைககைளயும்
த ரளான இறகுகைளயும் உைடய ேவெறாரு ெபரிய கழுகு இருந்தது; இேதா,
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அது தன்னுைடய நடவாகய பாத்த களிலிருந்து அதற்குத் தண்ணீர் பாய்ச்சும்படி
இந்த த ராட்ைசச்ெசடி அதற்கு ேநராகத் தன்னுைடய ேவர்கைள வ ட்டு, அதற்கு
ேநராகத் தன்னுைடய ெகாடிகைள வீசனது. 8 கைளகைள வடுகறதற்கும்,
பழத்ைதத்தருகறதற்கும், மகைமயான த ராட்ைசச்ெசடியாக றதற்கும், இது
மிகுந்த தண்ணீர்களின் ஓரமாக ய நல்ல நலத்தல் நடப்பட்டிருந்தது. 9 இது
ெசழிக்குமா? இது பட்டுப்ேபாகத்தக்கதாக ஒருவன் இதன் ேவர்கைளப்
படுங்காமலும், இதன் பழத்ைத ெவட்டாமலும் இருப்பாேனா? துளிர்த்த
எல்லா இைலகேளாடும் இது பட்டுப்ேபாகும்; இைத ேவருடன் படுங்கும்படி
ஒருவன் பலத்த புயத்ேதாடும் த ரண்ட மக்கேளாடும் வரத்ேதைவயல்ைல.
10 இேதா, நடப்பட்ட இது ெசழிப்பாக இருக்குேமா? க ழக்குகாற்று இதன்ேமல்
படும்ேபாது இது வாடி உலர்ந்து ேபாகாேதா? இது நடப்பட்ட பாத்த களிேல
வாடிப்ேபாகும் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார் என்று ெசால்
என்றார். 11 பன்பு ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக அவர்:
12 இப்ேபாதும் இைவகளின் அர்த்தம் ெதரியுமா என்று நீ கலகவீட்டாைரக்
ேகட்டுச் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால், இேதா, பாப ேலான் ராஜா
எருசேலமுக்கு வந்து, அதன் ராஜாைவயும் அதன் ப ரபுக்கைளயும் ப டித்து,
அவர்கைளத் தன்னிடமாகப் பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாகும்ேபாது, 13 அவன்
ராஜவம்சத்த ேல ஒருவைனத் ெதரிந்ெதடுத்து, அவனுடன் உடன்படிக்ைகெசய்து,
14 யூத அரசு தன்ைன உயர்த்தாமல் தாழ்ந்தருக்கும்படிக்கும், தன்னுைடய
உடன்படிக்ைகைய அவன் ைகக்ெகாள்ளுகறதனால் அது நைலநற்கும்படிக்கும்,
அவைன ஆைணப்ப ரமாணத்தற்கு உட்படுத்த , ேதசத்தல் பலசாலிகைளப்
ப டித்துக்ெகாண்டுேபானாேன. 15இவன் அவனுக்கு வேராதமாகக் கலகம்ெசய்து,
தனக்குக் குதைரகைளயும் அேநகம் ஆட்கைளயும் அனுப்பேவண்டுெமன்று
தன்னுைடய ப ரத ந த கைள எக ப்த ற்கு அனுப்பனான்; இப்படிப்பட்டவனுக்கு
வாய்க்குேமா? இப்படிச் ெசய்க றவன் தப்ப த்துக்ெகாள்வாேனா?
உடன்படிக்ைகைய முறத்தவன் தப்ப த்துக்ெகாள்வாேனா? 16 தன்ைன
ராஜாவாக ஏற்படுத்தய ராஜாவனுைடய ஆைணைய அசட்ைடெசய்து,
அவனுைடய உடன்படிக்ைகைய முறத்துப்ேபாட்டவன், அந்த ராஜாவனுைடய
இடமாகய பாப ேலான் நடுவ ேல அவனருகல் இருந்து மரணமைடவாெனன்று
என்னுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்க ேறன் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார். 17 அவன் அேநக மக்கைள அழிக்கும்படி அைணேபாட்டு,
முற்றுைகச் சுவர்கைளக் கட்டும்ேபாது, பார்ேவான் ெபரிய பைடயுடனும்,
த ரளான கூட்டத்ேதாடும் வந்து இவனுக்காக ேபாரில்உதவமாட்டான். 18 இேதா,
இவன் வாக்கு ெகாடுத்தருந்தும் உடன்படிக்ைகைய முறத்துப்ேபாட்டு,
ஆைணைய அசட்ைடெசய்தான்; இப்படிெயல்லாம் ெசய்தவன் தப்புவதல்ைல.
19 அதற்காக ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
அவன் என்னுைடய ஆைணைய அசட்ைடெசய்தைதயும், என்னுைடய
உடன்படிக்ைகைய முறத்துப்ேபாட்டைதயும், நான் அவனுைடய தைலயன்ேமல்
வரச்ெசய்ேவன் என்று என்னுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன்.
20 அவன் என்னுைடய கண்ணியல் அகப்படும்படிக்கு, நான் என்னுைடய
வைலைய அவன்ேமல் வீச , அவைனப் பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாய்,
அவன் எனக்கு வேராதமாகச்ெசய்த துேராகத்த ற்காக அங்ேக அவைன நயாயம்
வ சாரிப்ேபன். 21 அவனுடன் ஓடிப்ேபாக ற யாவரும் அவனுைடய எல்லா
இராணுவங்களும்வாளால்வழுவார்கள்;மீதயானவர்கேளாஎல்லாதைசகளிலும்
ச தறடிக்கப்படுவார்கள்; அப்ெபாழுது ெயேகாவாகய நான் இைதச் ெசான்ேனன்
என்று அறந்துெகாள்வீர்கள். 22 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: நான் உயர்ந்த ேகதுருவன் நுனிக்கைளகளில் ஒன்ைற
எடுத்து, அைத நடுேவன்; அதன் இளங்கைளயலுள்ள ெகாழுந்துகளில் இளசாக
இருக்க றஒன்ைறக்ெகாய்து,அைதஉயரமும்உன்னதமுமானஒருமைலயன்ேமல்
நாட்டுேவன். 23 இஸ்ரேவலின் உயரமான மைலய ேல அைத நாட்டுேவன்; அது
கைளகைளவ ட்டு,பழம்தந்து,மகைமயானேகதுருவாகும்;அதன்கீேழஎல்லாவத
பறைவவைககளும் தங்க , அதன் கைளகளின் ந ழலிேல தங்கும். 24 அப்படிேய
ெயேகாவாகய நான்உயர்ந்த மரத்ைதத் தாழ்த்த , தாழ்ந்த மரத்ைதஉயர்த்த ேனன்
என்றும், நான் பச்ைசயான மரத்ைத பட்டுப்ேபாகச்ெசய்து, பட்டுப்ேபான மரத்ைதத்
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தைழக்கச்ெசய்ேதன் என்றும் வைளச்சலின் மரங்களுக்கு எல்லாம் ெதரியவரும்;
ெயேகாவாகய நான் இைதச் ெசான்ேனன், இைத நைறேவற்ற ேனன் என்று
ெசான்னார் என்றுெசால்என்றார்.

அத்த யாயம் 18
பாவம்ெசய்க றஆத்துமா சாகும்

1 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்: 2 ப தாக்கள்
த ராட்ைசக்காய்கைள சாப்ப ட்டார்கள், பள்ைளகளின் பற்கள் கூச ப்ேபானது
என்னும் பழெமாழிைய நீங்கள் இஸ்ரேவல் ேதசத்ைதக்குற த்துச் ெசால்லுகறது
என்ன? 3 இனி இஸ்ரேவலில் இந்தப் பழெமாழிையச் ெசால்வது இல்ைல
என்பைத என்னுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன் என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 4 இேதா, எல்லா ஆத்துமாக்களும்
என்னுைடயைவகள்; தகப்பனின் ஆத்துமா எப்படிேயா, அப்படிேய மகனின்
ஆத்துமாவும் என்னுைடயது; பாவம்ெசய்க ற ஆத்துமாேவ சாகும். 5 ஒருவன்
நீதமானாக இருந்து, நயாயத்ைதயும் நீதையயும் ெசய்து, 6 மைலகளின்ேமல்
சாப்ப டாமலும், இஸ்ரேவல் மக்களின் அசுத்தமான சைலகளுக்கு ேநராகத்
தன்னுைடய கண்கைள ஏெறடுக்காமலும் தன்னுைடய அயலானுைடய
மைனவையத் தீட்டுப்படுத்தாமலும் மாதவ டாயுள்ள ெபண்ணுடன் ேசராமலும்,
7 ஒருவைனயும் ஒடுக்காமலும், ெகாள்ைளய டாமலும் இருந்து, கடன்
வாங்கனவனுக்கு அைடமானத்ைதத் தரும்பக்ெகாடுத்து, தன்னுைடய
அப்பத்ைதப் பச த்தவனுக்குப் பங்க ட்டு, ஆைடயல்லாதவனுக்கு ஆைட
அணிவத்து, 8 வட்டிக்குக் ெகாடுக்காமலும், அதக லாபம் வாங்காமலும்,
அநயாயத்த ற்குத் தன்னுைடய ைகைய வலக்க , மனிதர்களுக்குள்ள
வழக்ைக உண்ைமயாகத் தீர்த்து, 9 என்னுைடய கட்டைளகளின்படி நடந்து,
என்னுைடய நயாயங்கைளக் ைகக்ெகாண்டு, உண்ைமயாக இருந்தால்
அவேன நீத மான்; அவன் பைழக்கேவ பைழப்பான் என்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 10 ஆனாலும் அவனுக்கு ஒரு மகன் பறந்து,
அவன் கள்ளனும் இரத்தம் ச ந்துகறவனும், ேமற்ெசால்லிய கடைமகளின்படி
நடக்காமல், 11 இைவகளில் ஒன்றுக்கு ஒப்பானைதச் ெசய்க றவனுமாக இருந்து,
மைலகளின்ேமல் சாப்ப ட்டு, தன்னுைடய அயலானுைடய மைனவையத்
தீட்டுப்படுத்த , 12 சறுைமயும் எளிைமயுமானவைனஒடுக்க , ெகாள்ைளக்காரனாக
இருந்து, அைடமானத்ைதத் தரும்பக் ெகாடுக்காமல், அசுத்தமான சைலகளுக்கு
ேநராக தன்னுைடய கண்கைள ஏெறடுத்து, அருவருப்பானைதச் ெசய்து,
13 வட்டிக்குக் ெகாடுத்து, அதகமாக வட்டி வாங்கனால், அவன் பைழப்பாேனா?
அவன் பைழப்பதல்ைல; இந்த எல்லா அருவருப்புகைளயும் ெசய்தாேன;
அவன் இறக்கேவ இறப்பான்; அவன் இரத்தப்பழி அவன்ேமல் இருக்கும்.
14 பன்னும், இேதா, அவனுக்கு ஒரு மகன் பறந்து, அவன் தன்னுைடய
தகப்பன் ெசய்த எல்லாப் பாவங்கைளயும் கண்டு, தான் அைவகளின்படி
ெசய்யாதபடி எச்சரிக்ைகயாக இருந்து, 15 மைலகளின்ேமல் சாப்ப டாமலும்,
இஸ்ரேவல் மக்களின் அசுத்தமான சைலகளுக்கு ேநராகத் தன்னுைடய
கண்கைள ஏெறடுக்காமலும், தன்னுைடய அயலானுைடய மைனவையத்
தீட்டுப்படுத்தாமலும், 16 ஒருவைனயும் ஒடுக்காமலும், அைடமானத்ைத
ைவத்துக்ெகாண்டிருக்காலும், ெகாள்ைளயடிக்காமலும், தன்னுைடய ஆகாரத்ைத
பச த்தவனுக்குப் பங்க ட்டு, ஆைட இல்லாதவனுக்கு ஆைட அணிவத்து,
17 சறுைமயானவைன துன்பப்படுத்தாதபடித் தன்னுைடய ைகைய வலக்க ,
வட்டியும் அத கமாக வாங்காமலிருந்து என்னுைடய நயாயங்களின்படி ெசய்து,
என்னுைடயகட்டைளகளில்நடந்தால்,அவன்தன்தகப்பனுைடயஅக்க ரமத்தனால்
சாகாமல் பைழக்கேவ பைழப்பான். 18 அவனுைடய தகப்பேனாெவன்றால்
ெகாடுைமெசய்து, சேகாதரைனக் ெகாள்ைளய ட்டு, தகாதைதத் தன்னுைடய
மக்களின்நடுவ ேலெசய்தபடியனால்,இேதா,இவன்தன்னுைடயஅக்க ரமத்த ேல
மரிப்பான். 19இெதப்படி,மகன்தகப்பனுைடயஅக்க ரமத்ைதச்சுமக்க றதல்ைலயா
என்று நீங்கள் ேகட்டால், மகன் நயாயத்ைதயும் நீதையயும் ெசய்து, என்னுைடய
கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாண்டு, அைவகளின்படி ெசய்ததனால், அவன்
பைழக்கேவ பைழப்பான். 20 பாவம்ெசய்க ற ஆத்துமாேவ சாகும்; மகன்
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தகப்பனுைடய அக்க ரமத்ைதச் சுமப்பதுமில்ைல, தகப்பன் மகனுைடய
அக்க ரமத்ைதச் சுமப்பதுமில்ைல; நீத மானுைடய நீத அவன்ேமல் தான்
இருக்கும், துன்மார்க்கனுைடய துன்மார்க்கமும் அவன்ேமல் தான் இருக்கும்.
21 துன்மார்க்கன் தான் ெசய்த எல்லாப் பாவங்கைளயும் வ ட்டுத் தரும்ப ,
என்னுைடயகட்டைளகைளெயல்லாம்ைகக்ெகாண்டு,நயாயத்ைதயும்நீதையயும்
ெசய்தால், அவன் பைழக்கேவ பைழப்பான், அவன் மரிப்பதல்ைல. 22 அவன்
ெசய்த எல்லா மீறுதல்களும் நைனக்கப்படுவதல்ைல; அவன் தான் ெசய்த
நீதய ேல பைழப்பான். 23துன்மார்க்கன்மரணமைடக றதுஎனக்குஎவ்வளேவனும்
ப ரியேமா? அவன் தன்னுைடய வழிகைள வ ட்டுத் தரும்ப ப் பைழப்பது
அல்லேவா எனக்குப் ப ரியம் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
24 நீத மான் தன்னுைடய நீதையவ ட்டு வலக , அநீத ெசய்து, துன்மார்க்கன்
ெசய்க ற எல்லா அருவருப்புகளின்படியும் ெசய்தால், அவன் பைழப்பாேனா?
அவன் ெசய்த அவனுைடய எல்லா நீத களும் நைனக்கப்படுவதல்ைல;
அவன் ெசய்த தன்னுைடய துேராகத்த ேலயும் அவன் ெசய்த தன்னுைடய
பாவத்த ேலயும் மரிப்பான். 25 நீங்கேளா, ஆண்டவருைடய வழி சரியாக
இருக்கவல்ைல என்கறீர்கள்; இஸ்ரேவல் மக்கேள, ேகளுங்கள்; என்னுைடய
வழி சரியாக இருக்காேதா? உங்களுைடய வழிகள் அல்லேவா சரிய ல்லாததாக
இருக்க றது. 26 நீத மான் தன்னுைடய நீதையவ ட்டு வலக , அநீதெசய்து
அத ேல இறந்தால், அவன் ெசய்த தன்னுைடய அநீதயனால் அவன் மரிப்பான்.
27 துன்மார்க்கன் தான் ெசய்த துன்மார்க்கத்ைதவ ட்டு வலக , நயாயத்ைதயும்
நீதையயும் ெசய்தால், அவன் தன்னுைடய ஆத்துமாைவப் பைழக்கச்ெசய்வான்.
28 அவன் எச்சரிப்பைடந்து, தான் ெசய்த எல்லா மீறுதல்கைளயும் வ ட்டுத்
தரும்புக றபடியனாேல அவன் பைழக்கேவ பைழப்பான், அவன் மரிப்பதல்ைல.
29 இஸ்ரேவல் மக்கேளா: ஆண்டவருைடய வழி ஒழுங்காக இருக்கவல்ைல
என்கறார்கள்;இஸ்ரேவல்மக்கேள, என்னுைடயவழிகள்ஒழுங்காகஇருக்காேதா?
உங்களுைடய வழிகள் அல்லேவா ஒழுங்கல்லாததாக இருக்க றது. 30ஆைகயால்
இஸ்ரேவல் மக்கேள, நான் உங்களில் அவனவைன அவனவன் வழிகளுக்குத்
தகுந்தபடி நயாயந்தீர்ேபன் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்;
நீங்கள் மனந்தரும்புங்கள், உங்களுைடய எல்லா மீறுதல்கைளயும் வ ட்டுத்
தரும்புங்கள்; அப்ெபாழுது அக்க ரமம் உங்களுைடய ெபால்லாப்புக்கு
காரணமாக இருப்பதல்ைல. 31 நீங்கள் துேராகம்ெசய்த உங்களுைடய எல்லாத்
துேராகங்கைளயும் உங்கள்ேமல் இல்லாமல் வலக்க , உங்களுக்குப் புது
இருதயத்ைதயும் புது ஆவையயும் உண்டாக்க க்ெகாள்ளுங்கள்; இஸ்ரேவல்
மக்கேள, நீங்கள் ஏன் இறக்கேவண்டும்? 32 மனந்தரும்புங்கள், அப்ெபாழுது
பைழப்பீர்கள்; மரணமைடக றவனுைடய மரணத்ைத நான் வரும்புவதல்ைல
என்றுெயேகாவாகயஆண்டவர்ெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 19
இஸ்ரேவல்ப ரபுக்களுக்கானபுலம்பல்

1 நீ இஸ்ரேவல் ப ரபுக்களின்ேபரில் ஒரு புலம்பல் பாடி, 2 ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: உன்னுைடய தாய் எப்படிப்பட்டவள்? அவள் ஒரு ெபண்சங்கம்,
அவள் சங்கங்களுக்குள்ேள படுத்தருந்து, பாலசங்கங்களின் நடுவ ேல
தன்னுைடய குட்டிகைள வளர்த்தாள். 3 தன்னுைடய குட்டிகளில் ஒன்று வளர்ந்து,
பாலசங்கமாக , இைரேதடப் பழக , மனிதர்கைள அழித்தது. 4அந்நயேதசங்களும்
அதன் ெசய்தையக் ேகட்டார்கள், அது அவர்களுைடய படுகுழியல் அகப்பட்டது;
அைதச் சங்கலிகளினால் கட்டி, எக ப்துேதசத்த ற்குக் ெகாண்டுேபானார்கள்.
5 தாய்ச்சங்கம் காத்தருந்து, தன்னுைடய நம்ப க்ைக ெபாய்யாகப் ேபானது என்று
கண்டு, அது தன்னுைடயகுட்டிகளில் ேவெறான்ைற எடுத்து, அைத பாலசங்கமாக
ைவத்தது. 6அது சங்கங்களுக்குள்ேளவச த்து, பாலசங்கமாக , இைரேதடப் பழக ,
மனிதர்கைளச் சாப்ப ட்டது. 7அவர்களுைடய பாழான அரண்மைனகளில் த ரிந்து,
அவர்களுைடய பட்டணங்கைளப் பாழாக்கயது; அதனுைடய ெகர்ச்ச ப்பன்
சத்தத்த ற்கு ேதசமும்அதலுள்ளஅைனத்தும் பயந்தது. 8அப்ெபாழுதுசுற்றலுள்ள
ேதசங்கள் அதற்கு எத ராக எழும்பவந்து, தங்களுைடய வைலைய அதன்ேமல்
வீசனார்கள்; அது அவர்களுைடய படுகுழிய ேல அகப்பட்டது. 9 அவர்கள்
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அைதச் சங்கலிகளினால் கட்டி, ஒரு கூட்டுக்கு உட்படுத்த , அைதப் பாப ேலான்
ராஜாவனிடம் ெகாண்டுேபானார்கள்; இனி அதன் சத்தம் இஸ்ரேவலின்
மைலகளின்ேமல் ேகட்கப்படாதபடி அைத ேகாட்ைடகளில் ெகாண்டுேபாய்
அைடத்தார்கள். 10 நீ அைமதயாக இருக்கும்ேபாது உன்னுைடய தாய் தண்ணீர்
ஓரமாக நாட்டப்பட்டதும், மிகுதயான நீர்ப்பாய்ச்சலால் பழம்தருகறதும்
தைழத்தருக்க றதுமான த ராட்ைசச்ெசடியாக இருந்தாள். 11 ஆளுகறவர்களின்
ெசங்ேகாலுக்ேகற்ற பலத்தகைளகள் அதற்கு இருந்தது; அதன் வளர்த்த
அடர்த்தயான கைளகளுக்குள்ேள உயர ஓங்க , தன்னுைடய உயரத்தால்
தன்னுைடய த ரளான ெகாடிகேளாடுங்கூடத் ேதான்றயது. 12 ஆனாலும் அது
ேகாபமாகப் படுங்கப்பட்டு, தைரய ேல தள்ளுண்டது; கீழ்காற்றனால் அதன்
பழம் காய்ந்துேபானது; அதன் பலத்த கைளகள் முறந்து, பட்டுப்ேபாயன;
ெநருப்பு அைவகைளச் சுட்ெடரித்தது. 13 இப்ெபாழுது அது வறண்டதும்
தண்ணீர் இல்லாததுமான வனாந்த ர பூமிய ேல நடப்பட்டிருக்க றது. 14 அதன்
ெகாடிகளிலுள்ள ஒரு ெகாப்பலிருந்து ெநருப்பு புறப்பட்டு, அதன் பழத்ைதச்
சுட்ெடரித்தது; ஆளுகற ெசங்ேகாலுக்கு ஏற்ற பலத்த கைள இனி அதல்
இல்ைலெயன்றுெசால்;இதுேவபுலம்பல்,இதுேவபுலம்பலாகஇருக்கும்என்றார்.

அத்த யாயம் 20
கலகக்காரர்களானஇஸ்ரேவல்

1 பாப ேலானின் சைறயருப்பன் ஏழாம் வருடத்து ஐந்தாம் மாதம் பத்தாம்
ேததய ேல இஸ்ரேவலின் மூப்பர்களில் சலர் ெயேகாவாவ டம் வ சாரிக்கும்படி
வந்து, எனக்கு முன்பாக உட்கார்ந்தார்கள். 2 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்: 3 மனிதகுமாரேன, நீ இஸ்ரேவல்
மூப்பர்களுடன் ேபச , அவர்கைள ேநாக்க : ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், நீங்கள் என்னிடம் வ சாரிக்கவந்தீர்கேளா?
நீங்கள் என்னிடத்தல் வ சாரிக்க இடங்ெகாடுக்கமாட்ேடன் என்று என்னுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார் என்று ெசால். 4 மனிதகுமாரேன, நீ அவர்களுக்காக
வழக்காடுவாேயா? வழக்காட மனதருந்தால், நீ அவர்கள் தகப்பன்மார்களுைடய
அருவருப்புகைள அவர்களுக்கு காட்டி, அவர்கைள ேநாக்க : 5 ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், நான் இஸ்ரேவைலத்
ெதரிந்துெகாண்ட நாளிேல யாக்ேகாபு வம்சத்து மக்களுக்கு நான் வாக்கு
ெகாடுத்து, எக ப்துேதசத்தல் என்ைன அவர்களுக்குத் ெதரியப்படுத்த , நான்
உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா என்று வாக்களித்ேதன். 6 நான்
அவர்கைள எக ப்துேதசத்தலிருந்து அைழப்ேபன் என்றும், அவர்களுக்காக
நான் பார்த்துைவத்ததும், பாலும் ேதனும் ஓடுகறதும் எல்லா ேதசங்களின்
சங்காரமுமான ேதசத்த ேல அவர்கைளக் ெகாண்டுவந்துவடுேவன்
என்றும் அந்த நாளிேல வாக்களித்து, 7 உங்களில் அவரவர் தங்களுைடய
கண்களால் ேநாக்கன அருவருப்புகைளத் தள்ளிவ ட்டு, எக ப்தன் அசுத்தமான
சைலகளால் உங்கைளத் தீட்டுப்படுத்தாமல் இருப்பீர்களாக; உங்களுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா நான் என்று அவர்களுடன் ெசான்ேனன்.
8 அவர்கேளா, என்னுைடய ெசால்ைலக் ேகட்கமனதல்லாமல் எனக்கு
வ ேராதமாக துேராகம்ெசய்தார்கள்; அவரவர் தங்களுைடய கண்களால்
ேநாக்கன அருவருப்புகைளத் தள்ளிப்ேபாடாமலும், எக ப்தன் அசுத்தமான
சைலகைள வ டாமலும் இருந்தார்கள்; ஆதலால் எக ப்துேதசத்தன் நடுவ ேல
என்னுைடய ேகாபத்ைத அவர்களிேல தீர்த்துக்ெகாள்ளும்படி என்னுைடய
ேகாபத்ைத அவர்கள்ேமல் ஊற்றுேவன் என்ேறன். 9 ஆகலும் நான்
என்ைன இவர்களுக்கு ெவளிப்படுத்த , இவர்களுக்கு முன்பாக என்னுைடய
ெபயர் பரிசுத்தக்குைலச்சலாகாதபடி, இவர்கைள எக ப்து ேதசத்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்து, என்னுைடய ெபயருக்காக கருைபெசய்ேதன். 10 ஆைகயால்
நான் அவர்கைள எக ப்துேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்து, அவர்கைள
வனாந்த ரத்தல் அைழத்துவந்து, 11 என்னுைடய கட்டைளகைள அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்து, என்னுைடய நயாயங்கைள அவர்களுக்குத் ெதரியப்படுத்த ேனன்;
அைவகளின்படி ெசய்க ற மனிதன் அைவகளால் பைழப்பான். 12 நான்
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தங்கைளப் பரிசுத்தம்ெசய்க ற ெயேகாவா என்று அவர்கள் அறயும்படி, எனக்கும்
அவர்களுக்கும் அைடயாளமாக இருப்பதற்கான என்னுைடய ஓய்வுநாட்கைளயும்
அவர்களுக்குக்கட்டைளய ட்ேடன். 13ஆனாலும்இஸ்ரேவல்மக்கள்வனாந்த ரத்தல்
எனக்கு வ ேராதமாக துேராகம் ெசய்தார்கள்; என்னுைடய கட்டைளகளின்படிேய
மனிதன் ெசய்தால் அைவகளால் பைழப்பான்; அவர்கேளா அைவகளில்
நடக்காமல், என்னுைடய நயாயங்கைள ெவறுத்து, என்னுைடய ஓய்வுநாட்களின்
பரிசுத்தத்ைத மிகவும் குைலத்துப்ேபாட்டார்கள்; ஆதலால் அவர்கைள
அழிப்பதற்காக வனாந்த ரத்த ேல என்னுைடய ேகாபத்ைத அவர்கள்ேமல்
ஊற்றுேவன் என்ேறன். 14 ஆகலும் நான் இவர்கைளப் புறப்படச்ெசய்தைதக்
கண்ட அந்நயமக்களுைடய கண்களுக்கு முன்பாக என்னுைடய ெபயர்
பரிசுத்தக்குைலச்சலாகாதபடி, என்னுைடய ெபயருக்காக கருைபெசய்ேதன்.
15 ஆனாலும் அவர்களுைடய இருதயம் அவர்களுைடய அசுத்தமான
சைலகைளப் பன்பற்ற அவர்கள் என்னுைடய நயாயங்கைள ெவறுத்து,
என்னுைடய கட்டைளகளில் நடக்காமற்ேபாய், என்னுைடய ஓய்வுநாட்கைளப்
பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கனபடியால், 16 நான் வாக்குத்தத்தம்ெசய்ததும்,
பாலும் ேதனும் ஓடுகறதும், எல்லா ேதசங்களின் அழகாக இருக்க றதுமான
ேதசத்த ேல அவர்கைளக் ெகாண்டுவந்து வடுவதல்ைல என்று வனாந்த ரத்தல்
வாக்களித்ேதன். 17 ஆகலும் அவர்கைள அழிக்காதபடி, என்னுைடய கண்
அவர்கைளத் தப்பவ ட்டது; நான் அவர்கைள வனாந்த ரத்தல் அழிக்கவல்ைல.
18 வனாந்த ரத்தல் அவர்களுைடய பள்ைளகைள ேநாக்க : நீங்கள்
உங்களுைடய ெபற்ேறார்களின் முைறைமகளில் நடக்காமலும் அவர்களுைடய
நயாயங்கைளக் ைகக்ெகாள்ளாமலும், அவர்களுைடய அசுத்தமான
சைலகளால் உங்கைளத் தீட்டுப்படுத்தாமலும் இருங்கள். 19 உங்களுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா நாேன; நீங்கள் என்னுைடய கட்டைளகளில் நடந்து,
என்னுைடய நயாயங்கைளக் ைகக்ெகாண்டு, அைவகளின்படிேய ெசய்து,
20 என்னுைடய ஓய்வுநாட்கைளப் பரிசுத்தமாக்குங்கள்; நான் உங்களுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா என்று நீங்கள் அறயும்படி அைவகள் எனக்கும்
உங்களுக்கும் அைடயாளமாக இருக்கும் என்ேறன். 21 ஆனாலும் பள்ைளகளும்
எனக்கு வ ேராதமாக எழும்பனார்கள்; என்னுைடய கட்டைளகளின்படிேய
மனிதன் ெசய்தால் அைவகளால் பைழப்பாேன; அவர்கேளா அைவகளில்
நடவாமலும், என்னுைடய நயாயங்கைளக் ைகக்ெகாண்டு அைவகளின்படி
ெசய்யாமலும், என்னுைடய ஓய்வுநாட்கைளப் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்க ப்
ேபாட்டார்கள்; ஆைகயால் வனாந்த ரத்த ேல என்னுைடய ேகாபத்ைத
அவர்களில் தீர்த்துக்ெகாள்ளும்படி என்னுைடய ேகாபத்ைத அவர்கள்ேமல்
ஊற்றுேவன் என்ேறன். 22 ஆகலும் நான் என்னுைடய ைகையத்தருப்ப , நான்
இவர்கைள புறப்படச்ெசய்தைதக் கண்ட அந்நயமக்களுைடய கண்களுக்கு
முன்பாக என் ெபயர் பரிசுத்தக்குைலச்சலாகாதபடி, என்னுைடய ெபயருக்காக
கருைபெசய்ேதன். 23 ஆனாலும் அவர்கள் என்னுைடய நயாயங்களின்படி
ெசய்யாமல், என்னுைடய கட்டைளகைள ெவறுத்து, என்னுைடய ஓய்வு
நாட்கைளப் பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்கனபடியாலும், அவர்களுைடய கண்கள்
அவர்கள் தகப்பன்மார்களின் அசுத்தமான சைலகளின்ேமல் ேநாக்கமாக
இருந்தபடியாலும், 24 நான் அவர்கைளப் அந்நயமக்களுக்குள்ேள ச தறடித்து,
அவர்கைள ேதசங்களிேல தூற்ற ப்ேபாடுக றதற்கு வனாந்த ரத்த ேல வாக்கு
ெகாடுத்ேதன். 25ஆைகயால்நன்ைமக்குஏதுவல்லாதகட்டைளகைளயும்ஜீவனுக்கு
ஏதுவல்லாத நயாயங்கைளயும் நான் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன். 26 நான்
ெயேகாவா என்று அவர்கள் அறயத்தக்கதாக. நான் அவர்கைளப் பாழாக்கும்படி,
அவர்களுக்கு முதலில் பறக்க றைதெயல்லாம் தீயல் பலிய டச்ெசய்து, இந்த
வதமாக அவர்களுைடய பலிகளினாேல அவர்கைளத் தீட்டுப்படச்ெசய்ேதன்.
27ஆைகயால்மனிதகுமாரேன,நீஇஸ்ரேவல்மக்களுடன்ேபச ,அவர்கைளேநாக்க :
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், உங்களுைடய
தகப்பன்மார்கள் இன்னும் எனக்கு வ ேராதமாகத் துேராகம்ெசய்து, என்ைனத்
சப த்தார்கள். 28அவர்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று வாக்குெகாடுத்த ேதசத்த ேல
நான் அவர்கைள நுைழயச்ெசய்த பன்பு, அவர்கள் உயர்ந்த ஒரு ேமட்ைடயும்
தைழத்தஒருமரங்கைளயும்எங்ெகங்ேககண்டார்கேளா,அங்கங்ேகதங்களுைடய
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பலிகைளச் ெசலுத்த , அந்த இடங்களிெலல்லாம் எனக்கு எரிச்சல் உண்டாக்குகற
தங்களுைடய காணிக்ைககைளப் பைடத்து, சுகந்த வாசைனயான தங்களுைடய
தூபங்கைளக்காட்டி, தங்களுைடயபானபலிகைளஊற்றனார்கள். 29அப்ெபாழுது
நான் அவர்கைள ேநாக்க : நீங்கள் ேபாக ற அந்த ேமடு என்னெவன்று ேகட்ேடன்;
அதனால்இந்த நாள்வைரக்கும்அதற்குப் பாமா* என்றுெபயர்.

நயாயத்தீர்ப்பும்மீட்ெடடுப்பும்
30 ஆைகயால் நீ இஸ்ரேவல் வீட்டாைர ேநாக்க : ெயேகாவாகய ஆண்டவர்

ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், உங்களுைடய தகப்பன்மார்களுைடய
மார்க்கத்தன்படிேய நீங்களும் தீட்டுப்பட்டவர்கள் அல்லேவா? அவர்களுைடய
அருவருப்புகைள நீங்களும் பன்பற்ற ச் ேசாரம்ேபாக றீர்கள் அல்லேவா?
31 நீங்கள் உங்களுைடய பள்ைளகைளத் தீ மித க்கச்ெசய்து, உங்களுைடய
பலிகைளச் ெசலுத்துகறேபாது, இந்த நாள் வைரக்கும் அவர்களுைடய எல்லா
அசுத்தமான சைலகளாலும் நீங்கள் தீட்டுப்படுவீர்கேள; நீங்கள் என்னிடத்தல்
வ சாரிக்க இடங்ெகாடுப்ேபேனா? இஸ்ரேவல் மக்கேள, நீங்கள் என்னிடத்தல்
வ சாரிக்கும்படி இடங்ெகாடுப்பதல்ைல என்று என்னுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு
ெசால்லுக ேறன் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 32 மரத்த ற்கும்
கல்லுக்கும் ஆராதைன ெசய்து, அஞ்ஞானிகைளப்ேபாலவும் ேதசத்தன்
மக்களின் ேதசங்கைளப்ேபாலவும் இருப்ேபாம் என்று ெசால்லுகறீர்கேள;
உங்களுைடய மனதல் எழும்புக ற இந்த நைனவன்படி ஆவேத இல்ைல.
33 பலத்த ைகயனாலும், புயத்தனாலும், ஊற்றப்பட்ட கடுங்ேகாபத்தனாலும்,
உங்கைள ஆள்ேவன் என்பைத என்னுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன்
என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 34 நீங்கள் மக்களுக்குள்
இல்லாதபடி நான் உங்கைளப் புறப்படச்ெசய்து, நீங்கள் ச தறயருக்க ற
ேதசங்களில் இல்லாதபடிக்கு நான் உங்கைளப் பலத்தைகயனாலும், ஓங்கய
புயத்தனாலும்,ஊற்றப்பட்டகடுங்ேகாபத்தனாலும்கூடிவரச்ெசய்து, 35உங்கைளப்
புறேதசத்தாரின் வனாந்த ரத்த ேல ெகாண்டுேபாய், அங்ேக உங்களுடன்
முகமுகமாக வழக்காடுேவன். 36 நான் எக ப்துேதசத்தன் வனாந்த ரத்தல்
உங்களுைடய தகப்பன்மார்களுடன் வழக்காடினதுேபால உங்கேளாடும்
வழக்காடுேவன் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 37 நான்
உங்கைளக் ேகாலின்கீழ் ெசல்லும்படி ெசய்து, உங்கைள உடன்படிக்ைகயன்
கட்டுக்குட்படுத்த , 38 கலகக்காரர்கைளயும், துேராக கைளயும் உங்கைளவ ட்டுப்
ப ரித்துப்ேபாடுேவன்; அவர்கைளத் தாங்கள் தங்கும் ேதசத்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்ேவன்; ஆனாலும் அவர்கள் இஸ்ரேவல் ேதசத்தல் நுைழவதல்ைல;
அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவா என்று அறந்துெகாள்வீர்கள். 39 இப்ேபாதும்
இஸ்ரேவல் மக்கேள, நீங்கள் என்னுைடய ெசால்ைலக்ேகட்க மனதல்லாமல்
இருந்தால், நீங்கள் ேபாய், அவனவன் தன் தன் அசுத்தமான சைலகைள
இன்னும் ேசவயுங்கள்; ஆனாலும் என்னுைடய பரிசுத்த ெபயைர உங்களுைடய
காணிக்ைககளாலும் உங்களுைடய அசுத்தமான சைலகளாலும் இனிப்
பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்காதருங்கள் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார். 40 இஸ்ரேவலின் உயரமான மைலயாகய என்னுைடய பரிசுத்த
மைலய ேல இஸ்ரேவலுைடய எல்லா வம்சத்தாருமாகய ேதசத்தலுள்ள
அைனவரும் என்ைனச் ேசவ ப்பார்கள் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார்; அங்ேக அவர்கள்ேமல் ப ரியம் ைவப்ேபன்; அங்ேக நீங்கள்
பரிசுத்தம்ெசய்க ற எல்லாவற்றலும் உங்களுைடய காணிக்ைககைளயும்
உங்களுைடய முதற்பலன்கைளயும் ெசலுத்தும்படி ேகட்ேபன். 41 நான் உங்கைள
மக்களிலிருந்து புறப்படச்ெசய்து, நீங்கள் ச தறுண்டிருக்கற ேதசங்களிலிருந்து
உங்கைளச்ேசர்த்துக்ெகாள்ளும்ேபாது,சுகந்தவாசைனயனால்நான்உங்கள்ேமல்
ப ரியமாக இருப்ேபன்; அப்ெபாழுது அந்நயஜாத களின் கண்களுக்கு முன்பாக
உங்களால் பரிசுத்தம் ெசய்யப்படுேவன். 42 உங்களுைடய தகப்பன்மார்களுக்கு
ெகாடுப்ேபன் என்று வாக்கு ெகாடுத்த ேதசமாக ய இஸ்ரேவல் ேதசத்த ேல
நான் உங்கைளத் தரும்பவரச்ெசய்யும்ேபாது, நான் ெயேகாவா என்று நீங்கள்
அறந்துெகாண்டு, 43 அங்ேக உங்களுைடய எல்லா வழிகைளயும் உங்கைளத்
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தீட்டுப்படுத்தன உங்களுைடய எல்லாச் ெசயல்கைளயும் நைனத்து, நீங்கள்
ெசய்தருந்த உங்களுைடய எல்லாப் ெபால்லாப்புகளுக்காக உங்கைள
நீங்கேள அருவருப்பீர்கள். 44 இஸ்ரேவல் மக்கேள, உங்கள் ெபால்லாத
வழிகளுக்குத்தக்கதாகவும், உங்களுைடய ெகட்ட ெசயல்களுக்குத்தக்கதாகவும்
நான் உங்களுக்குச் ெசய்யாமல், என்னுைடய ெபயரினால் உங்களுக்குக்
கருைபெசய்யும்ேபாது, நான் ெயேகாவா என்று அறந்துெகாள்வீர்கள்
என்கறைதக் ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார் என்று ெசால் என்றார்.
45 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்: 46 மனிதகுமாரேன, நீ
உன்னுைடய முகத்ைதத் ெதன்தைசக்கு ேநேர தருப்ப , ெதற்குக்கு வ ேராதமாக
உன்னுைடய வசனத்ைதப் ெபாழிந்து, ெதற்குபுறமான வயல்ெவளியன் காட்டுக்கு
வ ேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி, 47 ெதற்குதைசக்காட்ைட ேநாக்க :
ெயேகாவாவுைடயவார்த்ைதையக்ேகள்,ெயேகாவாகயஆண்டவர்ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால், இேதா, நான் உன்னில் ெநருப்ைப ெகாளுத்துேவன்; அது
உன்னில் பச்ைசயான எல்லா மரங்கைளயும் பட்டுப்ேபான எல்லா மரங்கைளயும்
எரிக்கும்; ஜூவாலிக்கற ஜூவாைல அவக்கப்படமாட்டாது; ெதற்கு துவக்க
வடக்குவைரயுள்ள ேதசெமங்கும் அதனால் ெவந்துேபாகும். 48 ெயேகாவாகய
நான் அைதக் ெகாளுத்த ேனன் என்பைத எல்லா மக்களும் காணும்; அது
அவக்கப்படுவதல்ைல என்று ெசால் என்றார். 49 அப்ெபாழுது நான்: ஆ,
ெயேகாவாகய ஆண்டவேர, இவன் உவைமகைளயல்லேவா ெசால்லுகறான்
என்றுஅவர்கள்என்ைனக்குறத்துச்ெசால்லுகறார்கள்என்ேறன்.
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பாப ேலானும்ேதவனின்நயாயத்தீர்ப்பன்வாளும்

1 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்:
2 மனிதகுமாரேன, நீ உன்னுைடய முகத்ைத எருசேலமுக்கு ேநராகத் தருப்ப ,
பரிசுத்த ஸ்தலங்களுக்கு வேராதமாக உன்னுைடய வசனத்ைதப் ெபாழிந்து,
இஸ்ரேவல் ேதசத்த ற்கு வ ேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி. 3 இஸ்ரேவல்
ேதசத்ைத ேநாக்க , ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
இேதா, நான் உனக்கு வேராதமாக வந்து, என்னுைடய வாைள அதன்
உைறயலிருந்து உருவ , உன்னில் நீத மாைனயும் துன்மார்க்கைனயும்
அழிப்ேபன். 4 நான் உன்னில் சன்மார்க்கைனயும் துன்மார்க்கைனயும்
அழிக்கப்ேபாக றதனால் ெதற்கு துவக்க வடக்குவைரயும் உள்ள எல்லா
மாம்சத்த ற்கும் எத ராக என்னுைடய வாள் அதன் உைறயலிருந்து புறப்படும்.
5அப்ெபாழுது ெயேகாவாகய நான் என்னுைடய வாைள அதன் உைறயலிருந்து
உருவேனன் என்பைத எல்லா மாம்சமும் அறயும்; அது இனி உைறக்குள்
தரும்புவதல்ைல. 6 ஆதலால் மனிதகுமாரேன, உன்னுைடய இடுப்பு
ெநாறுங்கும்படி ெபருமூச்சுவடு; அவர்களுைடய கண்களுக்கு முன்பாக
மனங்கசந்து ெபருமூச்சுவடு. 7நீ எதற்காக ெபருமூச்சுவடுகறாய் என்றுஅவர்கள்
உன்னிடத்தல் ேகட்டால், நீ அவர்கைள ேநாக்க : துர்ச்ெசய்த வருகறதற்காகேவ;
அதனால், இருதயங்கெளல்லாம் உருக , ைககெளல்லாம் தளர்ந்து, மனெமல்லாம்
தயங்க , முழங்கால்கெளல்லாம் தண்ணீைரப்ேபால தள்ளாடும்; இேதா,
அது வந்து சம்பவக்கும் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்
என்று ெசால் என்றார். 8 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக ,
அவர்: 9 மனிதகுமாரேன, நீ தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி, ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: வாள் கூர்ைமயாக்கப்பட்டது, வாள் கூர்ைமயாக்கப்பட்டது;
அது தீட்டப்பட்டும் இருக்க றது. 10 ெபரிய அழிவுண்டாக்குவதற்கு அது
கூர்ைமயாக்கப்பட்டிருக்க றது; மின்னத்தக்கதாக அது தீட்டப்பட்டிருக்க றது;
சந்ேதாஷப்படுேவாேமா? அது என்னுைடய மகனுைடய ேகால், அது எல்லா
மரங்கைளயும் அலட்சயம்ெசய்யும். 11 அைதக் ைகயாடும்படி அைதத் துலக்கக்
ெகாடுத்தார்; ெகால்லுகறவன் ைகய ேல ெகாடுக்கும்படி அந்தப் வாள்
கூர்ைமயாக்கப்பட்டிருக்க றது;அதுதீட்டப்பட்டதுமாகஇருக்க றதுஎன்றுெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்று ெசால். 12 மனிதகுமாரேன, நீ சத்தமிட்டு கதறு; வாள்
என்னுைடய மக்களின்ேமல் வரும்; அது இஸ்ரேவல் ப ரபுக்கள் எல்லார்ேமலும்
வரும்; அதற்காக என்னுைடய மக்களுக்குள்ேள த கல் உண்டாயருக்கும்;
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ஆைகயால் உன்னுைடய வலாவ ேல அடித்துக்ெகாள். 13 யாைவயும் கண்டிக்க ற
ேகால் வந்தால் தவ ர இனிச் ேசாதைனயனால் தீருகறது என்னெவன்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 14 ஆைகயால் மனிதகுமாரேன, நீ
தீர்க்கதரிசனம்ெசால்லி,ைகேயாேடைகதட்டு;வாள்மூன்றுமுைறஇரட்டித்துவரும்;
அது ெகாைல ெசய்யப்பட்டவர்களின் வாள்; அது ெகாைலெசய்யப்படப்ேபாக ற
ெபரியவர்களின் உள் அைறகளில் நுைழகற வாள். 15 அவர்களுைடய இருதயம்
கைரந்து, அவர்களுைடய இைடயூறுகள்அதகமாகும்படி, பட்டயத்தன்கூர்ைமைய
அவர்களுைடய எல்லா வாசல்களுக்கும் சம்பவக்கக் கட்டைளயடுேவன்; ஆ,
அது மின்னும்படியாகப் பதமிடப்பட்டது, ெவட்டும்படியாகத் தீட்டிைவக்கப்பட்டது.
16 ஒேர பலமாக வலதுபுறமாக ெவட்டு, தரும்ப இடதுபுறமாகவும் ெவட்டு;
உன்னுைடய முகம்* தரும்புக ற தைசெயல்லாம் ெவட்டு. 17 நானும் ைகயுடன்
ைகதட்டி, என்னுைடய கடுங்ேகாபத்ைத ஆறச்ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவாகய
நான் ெசான்ேனன் என்றார். 18 பன்னும் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு
உண்டாக , அவர்: 19 மனிதகுமாரேன, பாப ேலான் ராஜாவன் வாள் வரக்கூடிய
இரண்டு வழிகைளக் குறத்துக்ெகாள்; இரண்டும் ஒேர ேதசத்தலிருந்து
வரேவண்டும்; நீ ஒரு இடத்ைதத் ெதரிந்துெகாள், நகரத்த ற்குப் ேபாக ற வழியன்
முைனயல் அந்த இடத்ைதத் ெதரிந்துெகாள். 20 வாள் அம்ேமானியர்களின்
பட்டணமாகய ரப்பாவுக்கு வ ேராதமாக வரக்கூடிய ஒரு வழிையயும், யூதாவல்
இருக்கற பாதுகாப்பான எருசேலமுக்கு வ ேராதமாக வரக்கூடிய ஒரு வழிையயும்
குறத்துக்ெகாள். 21 பாப ேலான் ராஜா இரண்டு வழிகளின் முைனயாகய
வழிப்ப ரிவ ேல குற பார்க்க றதற்காக ந ற்பான்; அம்புகைளத் தீட்டி, சைலகைள
ஆட்டி, ஈரலால் குற பார்ப்பான். 22 தைலவைர நயமிக்க றதற்கும், அழிக்கும்படி
ஆர்ப்பரிக்க றதற்கும், ெகம்பீரமாகச் சத்தமிடுக றதற்கும், வாசல்கைள
முட்டும் இயந்த ரங்கைள ைவக்கறதற்கும், மண்ேமடு ேபாடுக றதற்கும்,
முற்றுைகச் சுவர்கைளக் கட்டுக றதற்கும், எருசேலைமக்குற த்து குற பார்க்குதல்
அவனுைடய வலதுபுறத்த ேல உண்டாயருக்கும். 23 இந்த குறயானது வாக்கு
ெகாடுத்தவர்களுக்கு முன்பாகப் ெபாய்யாகத் ேதான்றும்; ஆயனும் அவர்கள்
ப டிக்கப்படும்படிஅவன்அவர்களுைடயதுேராகத்ைத நைனப்பான். 24ஆைகயால்
ெயேகாவாகயஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: உங்கள்துேராகங்கள்
ெவளியரங்கமாக றதனாலும், உங்களுைடய ெசய்ைககளிெலல்லாம்
உங்களுைடய பாவங்கள் ெதரியவருகறதனாலும், நீங்கள் உங்களுைடய
அக்க ரமத்ைத நைனக்கச்ெசய்க றீர்கேள; நீங்கள் இப்படிப்பட்டவர்கெளன்று
நைனக்கப்படுக றீர்கேள; ஆதலால் ைகப்ப டியாக ப டிக்கப்படுவீர்கள்.
25இஸ்ரேவைலஆளுகறஅவபக்தயுள்ளதுன்மார்க்கஅத பத ேய,அக்க ரமத்த ற்கு
முடிவு வருங்காலத்தல் உன்னுைடய நாள் வந்தது. 26 தைலப்பாைகையக் கழற்று,
க ரீடத்ைத எடுத்துப்ேபாடு; அது இனி முன்பு ேபால இருக்காது; தாழ்ந்தவைன
உயர்த்த , உயர்ந்தவைனத் தாழ்த்துேவன். 27அைதக் கவழ்ப்ேபன், கவழ்ப்ேபன்,
கவழ்ப்ேபன்; உரிைமக்காரனானவர் வரும்வைர அது இல்லாமல் இருக்கும்;
அவருக்ேகஅைதக்ெகாடுப்ேபன்என்றுெயேகாவாகயஆண்டவர்ெசால்லுகறார்.
28 பன்னும் மனிதகுமாரேன, நீ தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லு: அம்ேமானியர்கைளயும்
அவர்கள் ெசால்லும் ந ந்தைனகைளயும் குறத்துக் ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், 29அக்க ரமத்த ற்கு முடிவு வருங்காலத்தல் வந்த
தங்களுைடய நாளுக்கு ஏதுவாக , ெகாைலெசய்யப்பட்டு ேபானவர்களுைடய
ப டரிகேளாேடகூட உன்ைனத் துன்மார்க்கரின் ைகயனால் வழச்ெசய்யும்படி,
உனக்கு ெபாய்யானது பார்க்கப்படுக றேபாதும், உனக்குப் ெபாய்குற
பார்க்கப்படுக றேபாதும் வாள் உருவப்பட்டது, வாேள உருவப்பட்டது; ெவட்டவும்,
அழிக்கவும்அது மின்னக்கூடியதாகத் தீட்டப்பட்டிருக்க றது. 30உன்னுைடயவாைள
நீ தரும்ப அதன் உைறய ேல ேபாடு; நீ உண்டாக்கப்பட்ட இடமாக ய உன்னுைடய
ப றந்த நாட்டிேல நான் உன்ைன நயாயந்தீர்த்து, 31 என்னுைடய ேகாபத்ைத
உன்ேமல்ஊற்றுேவன்; நான் என்னுைடய கடுங்ேகாபத்தன் ெநருப்ைப உன்ேமல்
ஊத , மிருககுணமுள்ளவர்களும், அழிக்க றதற்குத் த றைமயுள்ளவர்களுமாகய
மனிதர்களின் ைகயல் உன்ைன ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன். 32 நீ ெநருப்புக்கு
இைரயாவாய்;உன்னுைடயஇரத்தம்உன்னுைடய ேதசத்தன்நடுவல்ச ந்தப்படும்;
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நீ இனி நைனக்கப்படுவதல்ைல; ெயேகாவாகய நான் இைதச் ெசான்ேனன்
என்றார்.

அத்த யாயம் 22
எருசேலமின்பாவங்கள்

1 பன்னும் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்: 2இப்ேபாதும்
மனிதகுமாரேன, இரத்தம்ச ந்தன நகரத்துக்காக நீ வழக்காடுவாேயா?
வழக்காட மனதருந்தால், நீ அதன் அருவருப்புகைளெயல்லாம் அதற்குத்
ெதரியப்படுத்த , 3 அைத ேநாக்க : ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால், உன்னுைடய காலம் வரக்கூடியதாக உன்னுைடய நடுவ ேல
இரத்தம்ச ந்துகறதும், உன்ைனத் தீட்டுப்படுத்தத்தக்கதாக உனக்ேக வ ேராதமாக
அசுத்தமான சைலகைள உண்டாக்கன நகரேம, 4 நீ ச ந்தன உன்னுைடய
இரத்தத்தனால் நீ குற்றம்சுமந்ததாக நீ உண்டாக்கன உன்னுைடய அசுத்தமான
சைலகளால் நீ தீட்டுப்பட்டு, உன்னுைடய நாட்கைள ெநருங்கச்ெசய்து,
உன்னுைடய வருடங்கைள நைறேவற்றனாய்; ஆைகயால் நான் உன்ைனப்
அந்நயமக்களுக்கு ந ந்ைதயாகவும், ேதசங்களுக்ெகல்லாம் பரியாசமாகவும்
ைவப்ேபன். 5 உனக்கு அருகலும் உனக்குத் தூரமுமான ேதசங்களின்
மனிதர்கள் நீ ெபயர்ெகட்டெதன்றும், அமளி ெபருத்தெதன்றும் உன்ைனப்
பரியாசம்ெசய்வார்கள். 6 இேதா, இஸ்ரேவலின் அதபத களில் அவரவர்
தங்களுைடய புயபலத்த ற்குத் தக்கதாக, உன்னில் இரத்தம் ச ந்தனார்கள்.
7 உன்னிலுள்ள தாய் தகப்பைன அற்பமாக நைனத்தார்கள்; உன்னுைடய
நடுவல் பரேதச க்கு இைடயூறு ெசய்தார்கள்; உனக்குள் தக்கற்றவைனயும்
வதைவையயும் ஒடுக்கனார்கள். 8 நீ என்னுைடய பரிசுத்த ெபாருட்கைள
அசட்ைடெசய்து, என்னுைடய ஓய்வு நாட்கைள பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கனாய்.
9 இரத்தம்ச ந்தும்படி ெபாய் ேபசுக றவர்கள் உன்னிடத்தல் இருக்க றார்கள்;
மைலகளின்ேமல் சாப்படுக றவர்களும் உன்னிடத்தல் இருக்க றார்கள்;
முைறேகடு ெசய்க றவர்கள் உன்னுைடய நடுவல் இருக்கறார்கள். 10 தகப்பைன
ந ர்வாணமாக்கனவர்கள் உன்னில் இருக்க றார்கள்; தீட்டுப்பட்ட ெபண்ைண
பலவந்தப்படுத்தனவர்கள் உன்னில் இருக்க றார்கள். 11 உன்னில் ஒருவன்
தன்னுைடய அயலானுைடய மைனவயுடன் அருவருப்பானைதச் ெசய்க றான்;
ேவெறாருவன் முைறேகடாகத் தன்னுைடய மருமகைளத் தீட்டுப்படுத்துகறான்;
ேவெறாருவன் தன்னுைடய தகப்பனுக்குப் ப றந்த தன்னுைடய சேகாதரிையப்
பலவந்தம்ெசய்க றான். 12 இரத்தம்ச ந்தும்படி லஞ்சம் வாங்கனவர்கள் உன்னில்
இருக்க றார்கள்; நீ வட்டிையயும் அத க வட்டியும் வாங்க , ெபாருளாைசயனால்
உன்னுைடய அயலானுக்கு இைடயூறு ெசய்து, என்ைன மறந்துேபானாய்
என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 13 இேதா, நீ அநயாயமாகச்
சம்பாத த்த ெபாருளினால், உன்னுைடய நடுவல் நீ ச ந்தன இரத்தத்த ற்காக
நான் ைகெகாட்டுக ேறன். 14 நான் உன்னில் நயாயம்ெசய்யும் நாட்களில்
உன்னுைடய இருதயம் தாங்குேமா? அப்ெபாழுது உன்னுைடய ைககள்
த டமாக இருக்குேமா? ெயேகாவாகய நான் இைதச் ெசான்ேனன், இைத
நைறேவற்றுேவன். 15 நான் உன்ைனப் அந்நயஜாத களுக்குள்ேள ச தறடித்து,
உன்ைன ேதசங்களிேல தூற்ற , உன்னுைடய அசுத்தத்ைத உன்னில்
ஒழியச்ெசய்ேவன். 16 நீ அந்நயேதசங்களின் கண்களுக்கு முன்பாகப்
பரிசுத்தக்குைலச்சலாக இருந்து, நான் ெயேகாவா என்று அறந்துெகாள்வாய்
என்று ெசால் என்றார். 17 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக ,
அவர்: 18 மனிதகுமாரேன, இஸ்ரேவல் மக்கள் எனக்கு பயனற்று ேபானார்கள்;
அவர்கெளல்ேலாரும் குைகயலுள்ள பத்தைளயும் தகரமும் இரும்பும் ஈயமுமாக
இருக்க றார்கள்; அவர்கள் ெவள்ளியன் கழிவாகப் ேபானார்கள். 19 ஆதலால்,
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: நீங்கெளல்லாரும்
கழிவாகப் ேபானபடியனால், இேதா, நான் உங்கைள எருசேலமுக்குள் ேசர்ப்ேபன்.
20 ெவள்ளிையயும், ப த்தைளையயும், இரும்ைபயும், ஈயத்ைதயும், தகரத்ைதயும்
ெநருப்பல் ஊத உருக்குவதற்காகக் குைகக்குள் ேசர்க்க றதுேபால, நான்
என்னுைடய ேகாபத்தனாலும் என்னுைடய கடுங்ேகாபத்தனாலும் உங்கைளச்
ேசர்த்துைவத்து உருக்குேவன். 21 நான் உங்கைளக் கூட்டி, என்னுைடய
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ேகாபமாக ய ெநருப்ைப உங்கள்ேமல் ஊதுேவன்; அதற்குள்ேள நீங்கள்
உருகுவீர்கள். 22 குைகக்குள் ெவள்ளி உருகுகறதுேபால, நீங்கள் அதற்குள்
உருகுவீர்கள்; அப்ெபாழுது ெயேகாவாகய நான் என்னுைடய கடுங்ேகாபத்ைத
உங்கள்ேமல் ஊற்றவ ட்ேடன் என்று அறந்து ெகாள்வீர்கள் என்றார்.
23 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்: 24 மனிதகுமாரேன,
நீ ேதசத்ைதப்பார்த்து: நீ சுத்தம் ெசய்யப்படாத ேதசம், ேகாபத்தன் காலத்தல்
மைழ ெபய்யாத ேதசம் என்று அதற்குச் ெசால்லு. 25 அதலுள்ள தீர்க்கதரிச கள்
அதன் நடுவல் கட்டுப்பாடு ெசய்க றார்கள்; ெகர்ச்ச க்க ற சங்கம் இைர
கவ்வுகறதுேபால, ஆத்துமாக்கைளஅவர்கள் வழுங்குகறார்கள்; ெசல்வத்ைதயும்
வைலயுயர்ந்த ெபாருள்கைளயும் வாங்க க்ெகாள்ளுகறார்கள்; அதன் நடுவல்
அேநகைர வதைவகளாக்குகறார்கள். 26 அதன் ஆசாரியர்கள் என்னுைடய
ேவதத்த ற்கு அநயாயம்ெசய்து, என்னுைடய பரிசுத்த ெபாருட்கைளப் பரிசுத்தக்
குைலச்சலாக்குகறார்கள்; பரிசுத்தம் உள்ளதற்கும் பரிசுத்தம் இல்லாததற்கும்
வத்தயாசம் உண்டாக்காமலும், அசுத்தம் உள்ளதற்கும் அசுத்தம் இல்லாததற்கும்
உண்டான ேவற்றுைமையக் காண்பக்காமலும் இருந்து, என்னுைடய
ஓய்வுநாட்களுக்குத் தங்களுைடய கண்கைள மூடிக்ெகாள்ளுகறார்கள்; அவர்கள்
நடுவ ேல நான் அவமத க்கப்படுக ேறன். 27 அதன் நடுவல் இருக்கற அதன்
ப ரபுக்கள் இைர கவ்வுகற ஓநாய்கைளப்ேபால் இருக்க றார்கள்; அநயாயமாகப்
ெபாருள் சம்பாத க்க றதற்கு இரத்தம் ச ந்துகறார்கள், ஆத்துமாக்கைளக்
ெகாள்ைளயடுகறார்கள். 28 அதன் தீர்க்கதரிச கள் ெபாய்யானைத பார்த்து,
ெபாய்ச்சாஸ்த ரத்ைத அவர்களுக்குச் ெசால்லி, ெயேகாவா ெசால்லாமலிருந்தும்,
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசான்னாெரன்று ெசால்லி, அவர்களுக்குச் சாரமற்ற
சாந்ைதப்பூசுக றார்கள். 29ேதசத்தன்மக்கள்இைடயூறுெசய்து,ெகாள்ைளயடித்து,
சறுைமயும் எளிைமயுமானவைன ஒடுக்க , அந்நயைன அநயாயமாகத்
துன்பப்படுத்துகறார்கள். 30 நான் ேதசத்ைத அழிக்காதபடிக்குத் த றப்ப ேல
ந ற்கவும் சுவைர அைடக்கவும் தகுந்த ஒரு மனிதைனத் ேதடிேனன், ஒருவைனயும்
காணவல்ைல. 31ஆைகயால்,நான்அவர்கள்ேமல்என்னுைடயேகாபத்ைதஊற்ற ,
என்னுைடய கடுங்ேகாபத்தன் ெநருப்பால் அவர்கைள அழித்து, அவர்களுைடய
வழியன் பலைன அவர்கள் தைலயன்ேமல் சுமத்துேவன் என்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர்ெசால்லுகறார் என்றார்.

அத்த யாயம் 23
இரண்டுவபசார சேகாதரிகள்

1 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்: 2 மனிதகுமாரேன,
ஒேர தாயன் மகள்களாகய இரண்டு ெபண்கள் இருந்தார்கள். 3 அவர்கள்
எக ப்த ேல வ பசாரம் ெசய்தார்கள்; தங்களுைடய வாலிபத்த ேல வபசாரம்
ெசய்தார்கள்; அங்ேக அவர்களுைடய மார்பகங்கள் அமுக்கப்பட்டு, அவர்களுைடய
கன்னிைமயன் முைலக்காம்புகள் ெதாடப்பட்டது. 4 அவர்களில் மூத்தவளின்
ெபயர் அேகாலாள், அவளுைடய தங்ைகயன் ெபயர் அேகாலிபாள்; அவர்கள்
என்னுைடயவர்களாக , மகன்கைளயும் மகள்கைளயும் ெபற்றார்கள்; இைவகேள
அவர்களுைடய ெபயர்கள்; அேகாலாள் என்பதற்குச் சமாரியா என்றும்,
அேகாலிபாள் என்பதற்கு எருசேலம் என்றும் ெபாருளாகும். 5 அேகாலாள்
என்னுைடயவளாக இருக்கும்ேபாது வபசாரியானாள். 6 சவப்புகலந்த
நீலந ற ஆைட அணிந்த தைலவர்களும், அதபத களும், ெசௗந்தரிய
வாலிபர்களும், குதைரகளின்ேமல் ஏறுகற வீரர்களுமாக இருந்த அருகாைமயன்
ேதசத்தாராக ய அசீரியர்கள் என்கற தன்னுைடய நண்பர்கள்ேமல் அவள்
ஆைசைவத்து, 7 அசீரியர்களில் தைலச றந்தவர்களான அைனவேராடும்,
தான் ஆைசைவத்த அைனவேராடும் தன்னுைடய வபசாரத்ைத நடப்ப த்து,
அவர்களுைடய அசுத்தமான எல்லா சைலகளாலும் தீட்டுப்பட்டுப்ேபானாள்.
8 தான் எக ப்த ேல ெசய்த வ பசாரத்ைத அவள் வ டவல்ைல; அவர்கள்
அவளுைடய வாலிபத்த ேல அவளுடன் உடல் உறவு ெகாண்டு, அவளுைடய
கன்னிைமயன் முைலக்காம்புகைளத் ெதாட்டு, அவளிடத்தல் தங்களுைடய
வபசாரத்ைத நடப்ப த்தார்கள். 9 ஆைகயால் அவளுைடய ச ேநக தர்களின்
ைகய ேல, அவள் ஆைசெகாண்டிருந்த அசீரியர்களின் ைகய ேல, நான் அவைள
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ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன். 10அவர்கள் அவைள ந ர்வாணமாக்கனார்கள்; அவளுைடய
மகன்கைளயும் அவளுைடய மகள்கைளயும் சைறப டித்து, அவைளேயா
வாளினால் ெகான்றுேபாட்டார்கள்; அப்படிேய அவளிடத்தல் தண்டைனகள்
ெசய்யப்பட்டபடியால் ெபண்களுக்குள் அவமத க்கப்பட்டாள். 11 அவளுைடய
தங்ைகயாகய அேகாலிபாள் இைதக் கண்டும், தன்னுைடய ேமாகவ காரத்தல்
அவைளவட ெகட்டவளானாள்; தன்னுைடய சேகாதரியன் வபசாரங்களிலும்
தன்னுைடய வபசாரங்கள் அதகமானது. 12 மகா அலங்கார உடுப்புள்ள
தைலவர்களும், அதபத களும், குதைர வீரரும், அழகுமுள்ள வாலிபர்களுமான
அருகலுள்ளேதசத்தாராக யஅசீரியர்களின்ேமல்ஆைசக்ெகாண்டாள். 13அவளும்
அசுத்தமானாள் என்றும், அவர்கள் இருவரும் ஒேர வழியல் ேபானார்கள்
என்றும் கண்ேடன். 14 அவள் தன்னுைடய வபசாரங்களில் அத கரித்தாள்;
சுவரில் சவப்பு ந றத்தால் வைரயப்பட்ட கல்ேதய ஆண்களின் உருவங்கைளக்
கண்டாள். 15 அவர்கள் எல்ேலாரும் தங்களுைடய ப றப்ப டமான கல்ேதயாவல்
உள்ள பாப ேலானியர்கைளப் ேபால தங்களுைடய இடுப்பல் வார்க்கச்ைச
கட்டினவர்களும், தங்களுைடய தைலகளில் வண்ணம் தீட்டப்பட்ட ெபரிய
தைலப்பாைககைளஅணிந்தவர்களும், பார்ைவக்கு பைடத்தைலவர்கைளப்ேபால
ேதாற்றமுள்ளவர்களாக இருந்தார்கள். 16 அவளுைடய கண்கள் அவர்கைளப்
பார்த்தவுடேன, அவள் அவர்கள்ேமல் ஆைசைவத்து, கல்ேதயாவுக்கு அவர்கள்
அருக ேல தூதுவர்கைள அனுப்பனாள். 17 அப்ெபாழுது பாப ேலானியர்கள்
அவள் அருக ேல வந்து காமத்த ற்கு, தங்களுைடய வபசாரத்தால் அவைளத்
தீட்டுப்படுத்தனார்கள்; அவள்இவர்களால் தீட்டுப்பட்டுப்ேபானபன்பு, அவளுைடய
மனது அவர்கைள வ ட்டுப் ப ரிந்தது. 18 இவ்வதமாக அவள் தன்னுைடய
வபசாரங்கைள ெவளிப்படுத்த , தன்ைன ந ர்வாணமாக்கனேபாது, என்னுைடய
மனம் அவளுைடய சேகாதரிைய வ ட்டுப் ப ரிந்ததுேபால அவைளயும் வ ட்டுப்
ப ரிந்தது. 19அவள் எக ப்துேதசத்த ேல வ பசாரம்ெசய்த தன்னுைடய வாலிபத்தன்
நாட்கைள நைனத்து, தன்னுைடய வபசாரங்களில் அத கரித்துப்ேபானாள்.
20கழுைதயன்உறுப்புப்ேபாலஉறுப்பும்,குதைரயன்வந்ைதப்ேபான்றவந்துள்ள
அவர்களுக்குஅவள்ைவப்பாட்டியாகஇருக்கும்படிஅவர்கள்ேமல்ஆைசைவத்தாள்.
21 எக ப்தயர்களால் உன்னுைடய கன்னிைமயன் மார்பகங்களாகய
முைலக்காம்புகள் ெதாடப்பட்ட காலத்தல், நீ உன்னுைடய வாலிபத்தல் ெசய்த
முைறேகடுகைள நைனத்துவருகறாய். 22 ஆைகயால், அேகாலிபாேள,
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: இேதா, உன்னுைடய
மனது வட்டுப்ப ரிந்த உன்ைன ேநச த்தவர்கைள நான் உனக்கு வேராதமாக
எழுப்ப , உனக்கு வேராதமாக அவர்கைளச் சுற்றலும் வரச்ெசய்ேவன்.
23 அழகுள்ள வாலிபர்களும், தைலவர்களும், அதபத களும், குதைரகள்ேமல்
ஏறுகற வீரர்களுமாகய ெபயர்ெபற்ற ப ரபுக்களான பாப ேலானியர்கைளயும்,
கல்ேதயர்கள் எல்ேலாைரயும், ேபேகாடு, ேசாவா, ேகாவா என்கற ேதசங்களின்
மனிதர்கைளயும் அவர்களுடன் அசீரியர்கள் எல்ேலாைரயும் வரச்ெசய்ேவன்.
24 அவர்கள் வண்டிகளுடனும், இரதங்களுடனும், இயந்த ரங்களுடனும்,
மக்கள்கூட்டத்துடனும், ேகடகங்களும், ச ரியேகடகங்களும், தைலச்சீராக்களும்
அணிந்தவர்களாக, உனக்கு வேராதமாக வந்து, உன்ைன சுற்றலும்
முகாமிடுவார்கள்; அவர்களுக்கு முன்ேன நான் நயாயத்ைத வளங்கச்ெசய்ேவன்;
அவர்கள் தங்களுைடய நயாயங்களின்படி உன்ைன நயாயந்தீர்ப்பார்கள்.
25 உனக்கு வேராதமாக என்னுைடய எரிச்சைல ெவளிப்படுத்துேவன்; அவர்கள்
உன்ைன கடுங்ேகாபமாக நடத்த , உன்னுைடய மூக்ைகயும் உன்னுைடய
காதுகைளயும் அறுத்துப்ேபாடுவார்கள்; உன்னில் மீதயாக இருப்பவர்கள்
வாளால் ெவட்டப்பட்டுேபாவார்கள்; அவர்கள் உன்னுைடய மகன்கைளயும்
உன்னுைடய மகள்கைளயும் ப டித்துக்ெகாள்ளுவார்கள்; உன்னில் மீதயாக
இருப்பவர்கள்ெநருப்புக்குஇைரயாவார்கள். 26அவர்கள்உன்னுைடயஆைடகைள
கழற்ற , உன்னுைடய அழகான ஆபரணங்கைளப் பற த்துக்ெகாள்ளுவார்கள்.
27 இப்படியாக உன்னுைடய முைறேகட்ைடயும், நீ எக ப்துேதசத்தல் துவங்கன
உன்னுைடய வபசாரத்ைதயும் ஒழியச்ெசய்ேவன்; நீ இனி அவர்கைள பார்க்க
உன்னுைடய கண்கைள ஏெறடுக்காமலும், எக ப்ைத நைனக்காமலும் இருப்பாய்.
28 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: இேதா, நீ
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பைகக்க றவர்களின் ைகயலும், உன்னுைடய மனம்வ ட்டுப் ப ரிந்தவர்களின்
ைகயலும் நான் உன்ைன ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன். 29அவர்கள் உன்ைன ெவறுப்பாக
நடத்த , உன்னுைடய உைழப்பன் பலைனெயல்லாம் எடுத்துக்ெகாண்டு,
உன்ைன முழுவதும் ந ர்வாணமாக்கவடுவார்கள்; அப்படிேய உன்னுைடய
ெவட்கக்ேகடும் உன்னுைடய முைறேகடுமான உன்னுைடய வபசாரத்தன்
ந ர்வாணம் ெவளிப்படுத்தப்படும். 30 நீ அந்நயேதசங்கைளப் பன்ெதாடர்ந்து,
அவர்களுைடய அசுத்தமான சைலகளால் உன்ைனத் தீட்டுப்படுத்த க்ெகாண்ட
உன்னுைடய வபசாரத்தனால் இைவகள் உனக்குச் ெசய்யப்படும். 31உன்னுைடய
சேகாதரியன் வழிய ேல நீ நடந்தாய்; ஆைகயால் அவளுைடய பாத்த ரத்ைத
உன்னுைடயைகய ேல ெகாடுப்ேபன். 32ெயேகாவாகயஆண்டவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: நீ உன்னுைடய சேகாதரியனுைடய ஆழமும் அகலமுமானதும்
நைறயவார்க்கப்பட்டதுமானபாத்த ரத்ைதக்குடித்து,நைகப்பும்பரியாசமுமாவாய்.
33 சமாரியா என்னும் உன்னுைடய சேகாதரியனுைடய பாத்த ரமாக இருக்க ற
துயரமும் அழிவும் என்கற பாத்த ரத்தால் ெவறயனாலும் சஞ்சலத்தனாலும்
நைறயப்படுவாய். 34 நீ அதல் இருக்கறைதக் குடித்து, உறஞ்ச , அதன்
ஓடுகைள உைடத்துப்ேபாட்டு, உன்னுைடய மார்பகங்கைளக் கீற க்ெகாள்வாய்;
நான் இைதச் ெசான்ேனன் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
35ஆைகயால், நீ என்ைன மறந்து, என்ைனஉனக்கு ெவளிேய தள்ளிவ ட்டதற்காக,
நீ உன்னுைடய முைறேகட்ைடயும் உன்னுைடய வபசாரங்கைளயும் சுமப்பாய்
என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 36 பன்னும் ெயேகாவா என்ைன
ேநாக்க : மனிதகுமாரேன. நீ அேகாலாைளயும் அேகாலிபாைளயும் குறத்து
வழக்காட மனதருந்தால், அவர்களுைடய அருவருப்புகைள அவர்களுக்குத்
எடுத்துக்காட்டு. 37அவர்கள்வபசாரம்ெசய்தார்கள்;அவர்கள்ைககளில்இரத்தமும்
இருக்கறது; அவர்கள் தங்களுைடயஅசுத்தமான சைலகளுடன்வபசாரம்ெசய்து,
தாங்கள் எனக்குப்ெபற்ற தங்களுைடய பள்ைளகைளயும் அைவகளுக்கு
இைரயாகத் தீயல் பலிய ட்டார்கள். 38 அன்றயும் அவர்கள் என்னுைடய பரிசுத்த
ஸ்தலத்ைத அந்தநாளிேலதாேன தீட்டுப்படுத்த , என்னுைடய ஓய்வு நாட்கைளப்
பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கனார்கள். 39 அவர்கள் தங்களுைடய பள்ைளகைளத்
தங்களுைடய அசுத்தமான சைலகளுக்ெகன்று பலிய ட்டபன்பு, அவர்கள்
என்னுைடய பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதப் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்க அந்த நாளில்தாேன
அதற்குள் நுைழந்தார்கள்; இேதா, என்னுைடய ஆலயத்தன் நடுவ ேல இப்படிச்
ெசய்தார்கள். 40 இதுவும் இல்லாமல், தூரத்தலுள்ள ஆண்களிடத்த ற்குத் தூது
அனுப்ப ,அவர்கைளவரவைழத்தார்கள்,அவர்கள்வந்தார்கள்;அவர்களுக்ெகன்று
நீ குளித்து, உன்னுைடய கண்களில் ைமய ட்டுக்ெகாண்டு ஆபரணங்களால்
உன்ைன அலங்கரித்து, 41 ச றந்த கட்டிலின்ேமல் உட்கார்ந்துெகாண்டாய்; அதன்
முன்ேனஒருபீடம்ஆயத்தம்ெசய்யப்பட்டிருந்தது; என்னுைடயதூபவர்க்கத்ைதயும்
என்னுைடய எண்ெணையயும் அதன்ேமல் ைவத்தாய். 42 அவளிடத்த ேல
அந்தச் கூட்டத்தன் இைரச்சல் அடங்கன பன்பு, மக்கள் கூட்டமான
ஆண்கைளயும் அைழத்தனுப்பனார்கள்; குடிகாரர்கள் வனாந்த ரத்தலிருந்து
ெகாண்டுவரப்பட்டார்கள்; இவர்கள் அவர்களுைடய ைககளில் காப்புகைளயும்
அவர்களுைடய தைலகளில் அலங்காரமான க ரீடங்கைளயும் ேபாட்டார்கள்.
43 வபசாரங்களில் க ழவயானவைளக் குறத்து அவள் இன்னும் தன்னுைடய
வபசாரங்கைளச் ெசய்வாேளா என்ேறன். 44 வபசாரிகளிடத்த ேல
ேபாவதுேபால அவளிடத்தல் ேபானார்கள்; இப்படியாக முைறேகடானவர்களாகய
அேகாலாளிடத்தலும் அேகாலிபாளிடத்தலும் ேபானார்கள். 45 ஆைகயால்,
வபசாரிகைள நயாயந்தீர்க்க றபடியாகவும், இரத்தம்ச ந்தும் ெபண்கைள
நயாயந்தீர்க்க றபடியாகவும், நீத மான்கள் அவர்கைள நயாயந்தீர்ப்பார்கள்;
அவர்கள் வபசாரிகள், அவர்களுைடய ைககளில் இரத்தம் இருக்க றது.
46ெயேகாவாகயஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: நான்அவர்களுக்கு
வேராதமாக ஒரு கூட்டத்ைத வரச்ெசய்து, அவர்கைள அைலச்சலுக்கும்
ெகாள்ைளக்கும் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன். 47 அந்தக் கூட்டத்தார் அவர்கைளக்
கல்ெலற ந்து, தங்களுைடய வாளால் ெவட்டிப்ேபாடுவார்கள்; அவர்களுைடய
மகன்கைளயும்அவர்களுைடயமகள்கைளயும்ெகான்று,அவர்களுைடயவீடுகைள
ெநருப்பால் சுட்ெடரிப்பார்கள். 48இவ்வதமாக எல்லா ெபண்களும் புத்தயைடந்து,
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உங்களுைடய முைறேகடுகைளச் ெசய்யாதருக்கும்படி, முைறேகட்ைடத்
ேதசத்ைதவ ட்டு ஒழியச்ெசய்ேவன். 49உங்களுைடய முைறேகட்ைட உங்கள்ேமல்
சுமத்துவார்கள்; அப்ெபாழுது நீங்கள் உங்களுைடய அசுத்தமான சைலகைள
வணங்கய பாவங்கைளச் சுமந்து, நான் ெயேகாவாகய ஆண்டவர் என்று
அறந்துெகாள்வீர்கள்.

அத்த யாயம் 24
சைமக்கும்பாத்த ரம்

1 பாப ேலானின் சைறயருப்பன் ஒன்பதாம் வருடம் பத்தாம் மாதம்
பத்தாம் ேததய ேல ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்:
2 மனிதகுமாரேன, இந்த நாளின் ெபயைரயும், இந்தத் ேததையயும் நீ எழுதைவ,
இந்தத் ேததயல்தாேன பாப ேலான் ராஜா எருசேலமில் முகாமிட்டிருந்தான்.
3 இப்ேபாதும் நீ கலகவீட்டாருக்கு ஒரு உவைமையக் காண்பத்து, அவர்கைள
ேநாக்க : ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், ஒரு
ெகாப்பைரைய அடுப்ப ேல ைவத்து, அத ேல தண்ணீைர ஊற்று. 4 எல்லா நல்ல
இைறச்ச துண்டுகளான பன்னந்ெதாைடகளும் முன்னந்ெதாைடகளுமாகய
துண்டுகைளச் ேசர்த்து அத ேல ேபாடு; நல்ல எலும்புகளால் அைத ந ரப்பு.
5 ஆட்டுமந்ைதயல் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டைத அதற்காகக் ெகாண்டுவந்து,
எலும்புகைள அதன் கீேழ குவத்து எரிக்கேவண்டும்; அதலுள்ள எலும்புகளும்
ேவகத்தக்கதாக அைதப் ெபாங்கப்ெபாங்கக் காய்ச்சேவண்டும். 6 இதற்காகக்
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: நுைர
ஒட்டிக்ெகாண்டிருக்க றதும் நுைர நீங்காததுமாகய ெகாப்பைர என்னப்பட்ட
இரத்தம்ச ந்தய நகரத்த ற்கு ஐேயா, அதல் இருக்கறைதக் துண்டுதுண்டாக
எடுத்துக்ெகாண்டுேபா; அதன்ேபரில் சீட்டுப்ேபாடகூடாது. 7 அவளுைடய
இரத்தம் அவள் நடுவல் இருக்கறது; மண்ணிேல மைறந்துேபாகும்படி அைதத்
தைரய ேல ஊற்றாமல் கற்பாைறய ேல ஊற்ற ப்ேபாட்டாள். 8 நீதையச்
சரிக்கட்டுவதற்காகக் ேகாபத்ைத காட்டும்படி நான் அவள் இரத்தத்ைத
மைறக்காமல் கன்மைலயன்ேமல் ைவத்ேதன். 9 ஆதலால், ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: இரத்தம்ச ந்தய நகரத்த ற்கு
ஐேயா, நான் ெபரிதான கட்ைடகைளக் குவத்து எரியச்ெசய்ேவன். 10அதகமான
வறகுகைளஅடுக்க , தீையமூட்டு, இைறச்சைய முறுக ேவகைவத்துச் சாறுகைள
ஊற்று; எலும்புகைள எரித்துப்ேபாடு. 11 பன்பு ெகாப்பைர காய்ந்து, அதன் கழிவு
ெவந்து,அதற்குள்இருக்கறஅதன்அழுக்குஉருக ,அதன்நுைர நீங்கும்படிஅைத
ெவறுைமயாகத் தழலின்ேமல் ைவ. 12 அது மகா வருத்தத்ைத உண்டாக்கயும்,
அதன் அதகமான நுைர அைத வ ட்டு நீங்கவல்ைல; அதன் நுைர ெநருப்புக்கு
உள்ளாகேவண்டியது. 13 உன்னுைடய அசுத்தத்துடன் முைறேகடும் இருக்க றது;
நான் உன்ைனச் சுத்த கரித்தும், நீ சுத்தமாகாததனால், இனி என்னுைடய
கடுங்ேகாபம் உன்னில் தணிந்துமுடியும் வைர உன்னுைடய அசுத்தம் நீங்க ச்
சுத்த கரிக்கப்படமாட்டாய். 14 ெயேகாவாகய நான் இைதச் ெசான்ேனன், இது
நைறேவறும், நான் இைதச் ெசய்ேவன்; நான் பன்வாங்குவதும் தப்பவடுவதும்
மனஸ்தாபப்படுவதும் இல்ைல; உன்னுைடய வழிகளுக்கும் உன்னுைடய
ெசய்ைககளுக்குத்தகுந்தபடி உன்ைன நயாயந்தீர்ப்பார்கெளன்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர்ெசால்லுகறார்.

எேசக்க ேயல்மைனவயன்மரணம்
15 பன்னும் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்:

16 மனிதகுமாரேன, இேதா, நான் உன்னுைடய கண்களுக்கு வருப்பமானவைள
ஒேர அடியனாேல உன்ைனவட்டு எடுத்துக்ெகாள்ளுேவன்; ஆனாலும் நீ
புலம்பாமலும் அழாமலும் கண்ணீர்வ டாமலும் இரு. 17 அலறாமல் ெபருமூச்சு
வடு, துக்கம் ெகாண்டாடேவண்டாம்; உன்னுைடய தைலப்பாைகைய
உன்னுைடய தைலய ேல கட்டி, உன்னுைடய காலணிைய உன்னுைடய
பாதங்களில் அணிந்துெகாள்; உன்னுைடய தாடிைய மூடாமலும்
துக்கங்ெகாண்டாடுக றவர்களின் உணைவ சாப்ப டாமலும் இரு என்றார்.
18 வடியற்காலத்தல் நான் மக்களுடன் ேபச ேனன்; அன்று சாயங்காலத்தல்
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என்னுைடய மைனவ இறந்துேபானாள்; எனக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய
வடியற்காலத்தல் ெசய்ேதன். 19 அப்ெபாழுது மக்கள் என்ைன ேநாக்க : நீர்
ெசய்க றைவகள் எங்களுக்கு எதற்கு அைடயாளம் என்பைத எங்களுக்குத்
ெதரிவ க்கமாட்டீரா என்று ேகட்டார்கள். 20 நான் அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக:
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்: 21 நீ இஸ்ரேவல்
மக்கைள ேநாக்க , ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
இேதா, உங்களுைடய பலத்தன் முக்கயமும் உங்களுைடய கண்களின்
வருப்பமும் உங்களுைடய ஆத்துமாவன் வாஞ்ைசயுமாகய என்னுைடய
பரிசுத்த ஸ்தலத்ைத நான் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்குக ேறன்; நீங்கள்
வ ட்டுவந்த உங்களுைடய மகன்களும் உங்களுைடய மகள்களும் வாளால்
வழுவார்கள். 22 அப்ெபாழுது நான் ெசய்ததுேபால நீங்களும் ெசய்வீர்கள்;
தாடிைய மூடாமலும் துக்கங்ெகாண்டாடுக றவர்களின் உணைவ சாப்ப டாமலும்
இருப்பீர்கள். 23 உங்களுைடய தைலப்பாைககள் உங்களுைடய தைலகளிலும்,
உங்களுைடய காலணிகள் உங்களுைடய கால்களிலும் இருக்கும்; நீங்கள்
புலம்பாமலும் அழாமலும் இருந்து, உங்களுைடய அக்க ரமங்களில் வாடிப்ேபாய்,
ஒருவைரெயாருவர் பார்த்துத் தவ ப்பீர்கள். 24அப்படிேய எேசக்க ேயல்உங்களுக்கு
அைடயாளமாக இருப்பான்; அவன் ெசய்தபடி எல்லாம் நீங்களும் ெசய்வீர்கள்;
இப்படி வரும்ேபாது நான் ெயேகாவாகய ஆண்டவர் என்று அறந்துெகாள்வீர்கள்
என்று ெசால் என்று ெசான்னார் என்ேறன். 25 பன்னும் மனிதகுமாரேன, நான்
எந்த நாளிேல அவர்களுைடய பலத்ைதயும், அவர்களுைடய அலங்காரத்தன்
மக ழ்ச்சையயும், அவர்களுைடய கண்களின் வருப்பத்ைதயும், அவர்களுைடய
ஆத்துமாவன் வேசஷத்த வாஞ்ைசையயும், அவர்களுைடய மகன்கைளயும்,
அவர்களுைடய மகள்கைளயும் அவர்கைளவ ட்டு எடுத்துக்ெகாள்ளுக ேறேனா,
26 அந்த நாளிேலதாேன தப்பவந்த ஒருவன் உன்னிடத்தல் வந்து உன்னுைடய
காதுகள் ேகட்கச் ெசால்லுவான் அல்லேவா? 27அந்த நாளிேலதாேன உன்னுைடய
வாய் த றக்கப்பட்டு, நீ தப்பவந்தவனுடன் ேபசுவாய்; இனி மவுனமாக
இருக்கமாட்டாய்; இப்படி நீ அவர்களுக்கு அைடயாளமாக இருப்பாய்; நான்
ெயேகாவா என்றுஅப்ெபாழுதுஅறந்துெகாள்வார்கள்என்றார்.

அத்த யாயம் 25
அம்ேமானியர்களுக்குஎத ரானதீர்க்கதரிசனம்

1 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக அவர்: 2 மனிதகுமாரேன,
நீ அம்ேமானியர்களுக்கு எத ராக உன்னுைடய முகத்ைதத் தருப்ப ,
அவர்களுக்கு வேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி, 3 அம்ேமானியர்களுக்கு
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: ெயேகாவாகய ஆண்டவருைடய
வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்; ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்:
என்னுைடய பரிசுத்த ஸ்தலம் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கப்படுக றேபாதும்,
இஸ்ரேவல் ேதசம் பாழாக்கப்படுக றேபாதும், யூதமக்கள் சைறயருப்ப ற்கு
ேபாக றேபாதும், நீ அவர்களுக்கு வேராதமாக ஆ ஆ, என்று ந ந்த த்தபடியனால்,
4 இேதா, நான் உன்ைனக் கழக்குத்ேதசத்தாருக்குச் ெசாந்தமாக
ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன், அவர்கள் உன்னில் தங்களுைடய ேகாட்ைடகைளக்
கட்டி, உன்னில் தங்களுைடய கூடாரங்கைள உண்டாக்குவார்கள்; அவர்கள்
உன்னுைடய பழங்கைளச் சாப்ப ட்டு, உன்னுைடய பாைலக் குடிப்பார்கள்.
5 நான் ரப்பாைவ ஒட்டகங்களின் ெகாட்டைகயும், அம்ேமானியர்களின் ேதசத்ைத
ஆட்டுெதாழுவமுமாக்குேவன்; அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவா என்று அறந்து
ெகாள்வீர்கள். 6 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
இஸ்ரேவல் ேதசத்த ற்கு வ ேராதமாக நீ ைக தட்டி, உன்னுைடய காலால்
தட்டி, வஞ்சம் ைவத்து, தீங்கு ெசய்ததனால், 7 இேதா, உனக்கு வேராதமாக
நான் என்னுைடய ைகைய நீட்டி, உன்ைன ேதசங்களுக்குக் ெகாள்ைளயாக
ஒப்புக்ெகாடுத்து, உன்ைன மக்களுக்குள்ேள நைலயற்றவளாக்க , உன்ைன
ேதசங்களுக்குள்ேளஅழித்து, உன்ைனஅழிப்ேபன்; அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவா
என்றுஅறந்துெகாள்வாய்.

ேமாவாப யர்களுக்குஎத ரானதீர்க்கதரிசனம்
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8 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: இேதா,
யூதமக்கள் எல்லா ேதசங்களுக்கும் ஒத்தவர்கெளன்று ேமாவாபும் ேசயீரும்
ெசால்லுகறபடியனால், 9 இேதா, அம்ேமானியர்கள் ெபயர் ேதசங்களுக்குள்
இல்லாதபடி நான் அம்ேமானியர்களின் ேதசத்ைதக் க ழக்குத் ேதசத்தாருக்குத்
த றந்துைவத்து, ெசாந்தமாக ஒப்புக்ெகாடுக்க றவதமாக, 10 நான் ேமாவாப்
ேதசத்தன் பக்கத்தலுள்ள அதன் கைடச ஊர்களாகய பட்டணங்கள்
முதற்ெகாண்டுள்ள ேதசத்தன் அலங்காரமாக ய ெபத்ெயச ேமாத்ைதயும்,
பாகால்ெமேயாைனயும், கீரியாத்தாயீைமயும் அவர்களுக்குத் த றந்துைவத்து,
11 ேமாவாப ேல நயாயங்கைளச் ெசய்ேவன், அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவா என்று
அறந்துெகாள்வார்கள்.

ஏேதாமியர்களுக்குஎத ரானதீர்க்கதரிசனம்
12 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: ஏேதாம் யூதா

மக்களிடத்தல் ேகாபத்ைதத்தணிக்க, பழிவாங்க , ெபரிய குற்றம்ெசய்ததால்,
13ெயேகாவாகயஆண்டவர்ெசால்லுகறார்: நான்ஏேதாம்ேதசத்த ற்குவ ேராதமாக
என்னுைடய ைகைய நீட்டி அதல் மனிதர்கைளயும், மிருகங்கைளயும் இல்லாதபடி
அழித்து, அைதத் ேதமான் துவங்கத் ேததான்வைர வனாந்த ரமாக்குேவன்;
வாளினால் வழுவார்கள். 14 நான் இஸ்ரேவலாகய என்னுைடய மக்களின்
ைகயனால் ஏேதாமியர்களிடத்தல் பழிவாங்குேவன்; அவர்கள் என்னுைடய
ேகாபத்ைதயும், கடுங்ேகாபத்ைதயும் ஏேதாமுக்கு காட்டுவார்கள்; அப்ெபாழுது
நான் பழிவாங்குவதுஇன்னெதன்றுஅறந்துெகாள்வார்கள் என்றுெயேகாவாகய
ஆண்டவர்ெசால்லுகறார்.

ெபலிஸ்தயர்களுக்குஎத ரானதீர்க்கதரிசனம்
15 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:

ெபலிஸ்தயர்கள் பழிவாங்க றவர்களாக இருந்து, பைழய வ ேராதத்தால்
ெகடுதல்ெசய்யேவண்டுெமன்று, மனதல் ைவத்துப் பழிவாங்கனதால்,
16 இேதா, நான் ெபலிஸ்தயர்களுக்கு வேராதமாக என்னுைடய ைகைய நீட்டி,
க ேரத்தயர்கைள அழித்து, மத்தய தைரக் கடற்கைரயல் மீதயானவர்கைள
அழித்து, 17 கடுங்ேகாபமான தண்டைனகளினால் அவர்கைளக் ெகாடூரமாகப்
பழிவாங்குேவன்; நான் அவர்கைளப் பழிவாங்கும்ேபாது நான் ெயேகாவா என்று
அறந்துெகாள்வார்கள்என்றுெயேகாவாகயஆண்டவர்ெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 26
தீருவுக்குஎத ரானதீர்க்கதரிசனம்

1பாப ேலானின்சைறயருப்பன்பத ேனாராம்வருடம்மாதத்தன்முதல்நாளிேல
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்: 2 மனிதகுமாரேன,
தீருவானது எருசேலமுக்கு வ ேராதமாக, ஆ ஆ, மக்களின் வாசலாக இருந்த
நகரம் இடிக்கப்பட்டெதன்றும் என்னிடமாக எல்லாம் புரண்டுவரும், அது
பாழாக்கப்பட்டிருக்க நான் ந ரப்பப்படுேவன் என்றும் ெசால்லுகறபடியனால்,
3 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: தீருேவ, இேதா,
நான் உனக்கு வேராதமாக வருக ேறன்; கடல் தன்னுைடய அைலகைள
எழும்பவரச்ெசய்க றதுேபால நான் அேநகம் ேதசங்கைள உனக்கு வேராதமாக
எழும்பவரச்ெசய்ேவன். 4 அவர்கள் தீருவன் மதல்கைள அழித்து, அதன்
மதல்கைள இடித்துப்ேபாடுவார்கள்; நான் அதன் மண்ணும் அதல்
இல்லாமல் வளக்க ப்ேபாட்டு, அைத ெவறும் பாைறயாக்கவடுேவன்.
5 அது வைலகைள வ ரிக்க ற இடமாக கடலின் நடுவ ேல இருக்கும்; நான்
இைதச் ெசான்ேனன் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்; அது
ேதசங்களுக்குக் ெகாள்ைளயாகும். 6 ெவளியல் இருக்க ற அதன் மகள்கேளா
பட்டயத்தால் ெகான்றுேபாடப்படுவார்கள்; அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவா
என்று அறந்துெகாள்வார்கள். 7 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: இேதா, நான் ராஜாத ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார் என்னும்
பாப ேலான் ராஜாைவ வடக்ேகயருந்து குதைரகளுடனும், இரதங்களுடனும்,
குதைரவீரர்களுடனும் கூட்டத்ேதாடும் அத கமான மக்களுடனும் தீருவுக்கு
வ ேராதமாக வரச்ெசய்ேவன். 8 அவன் ெவளியல் இருக்க ற உன்னுைடய
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மகள்கைள வாளினால் ெகான்று, உனக்கு வேராதமாக மதல்கைளக் கட்டி
அைணேபாட்டு, ேகடயங்கைள எடுத்து, 9 உன்னுைடய மதல்கைள இடிக்க ற
இயந்த ரங்கைள எத ேர ைவத்து, தன்னுைடய கைடப்பாைரகளால் உன்னுைடய
முற்றுைக சுவர்கைள இடித்துப்ேபாடுவான். 10 அவனுைடய குதைரகளின்
கூட்டத்தனால் புழுத எழும்ப உன்ைனமூடும்;இடித்துத்த றக்கப்பட்ட பட்டணத்தல்
நுைழவதுேபால, அவன் உன்னுைடய வாசல்களுக்குள் நுைழயும்ேபாது,
குதைர வீரர்களும் வண்டிகளும், இரதங்களும் இைரக ற சத்தத்தனாேல
உன்னுைடய மதல்கள் அதரும். 11 தன்னுைடய குதைரகளின் குளம்புகளினால்
உன்னுைடய வீத கைளெயல்லாம் மித ப்பான்; உன்னுைடய மக்கைள வாளினால்
ெகான்றுேபாடுவான்; உன்னுைடய பலமானதூண்கள் தைரயல் வழுந்துேபாகும்.
12 அவர்கள் உன்னுைடய ெசல்வத்ைதக் ெகாள்ைளய ட்டு, சரக்குகைளச்
சூைறயாடி, மதல்கைள இடித்து, உனக்கு வருப்பமான வீடுகைள அழித்து,
உன்னுைடய கல்லுகைளயும், மரங்கைளயும், மண்ைணயும் கடலின் நடுவ ேல
ேபாட்டுவடுவார்கள். 13 உன்னுைடய பாட்டுகளின் சத்தத்ைத ஓயச்ெசய்ேவன்;
உன்னுைடய சுரமண்டலங்களின் சத்தம் இனிக் ேகட்கப்படுவதல்ைல.
14 உன்ைன ெவறும் பாைறயாக்கவடுேவன்; நீ வைலகைள வ ரிக்க ற
இடமாக இருப்பாய்; இனிக் கட்டப்படமாட்டாய்; ெயேகாவாகய நான் இைதச்
ெசான்ேனன் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 15 தீருவுக்குக்
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: காயம்பட்டவர்கள்
அலறும்ேபாதும், உன்னுைடய நடுவல் படுெகாைல நடக்கும்ேபாதும், நீ வழுகற
சத்தத்தனால் தீவுகள் அத ராேதா? 16 கடலரசர் எல்ேலாரும் தங்களுைடய
சங்காசனங்கைளவ ட்டு இறங்க ; தங்களுைடய சால்ைவகைளக் கழற்ற ,
தங்களுைடய ச த்த ரத்ைதயலாைடகைள கழற்ற ப்ேபாடுவார்கள்; நடுக்கேம
அவர்கள் உைடயாகும்; தைரய ேல உட்கார்ந்து, ஒவ்ெவாரு ந மிடமும் தத்தளித்து,
உனக்காகவயப்பைடவார்கள். 17அவர்கள்உனக்காக புலம்ப ,உன்ைனக்குறத்து:
கடலில்வாழ்பவர்கள்குடியருந்த புகழ்ெபற்ற நகரேம,ஐேயா,
உன்னில் தங்கனவர்களுக்ெகல்லாம் பயமுண்டாக்கன உன்னுைடய குடிகளுடன்

கடலிேலபலத்தருந்த நீஅழிந்துேபானாேயா,
18நீவழும்நாளில் தீவுகள்தத்தளிக்கும்;
நீஅகன்றுேபாகும்ேபாதுகடலில்உள்ளதீவுகள்கலங்கும்என்பார்கள்.
19ெயேகாவாகயஆண்டவர்ெசால்லுகறதுஎன்னெவன்றால்:
நான்உன்ைனக்குடியல்லாத நகரங்கைளப்ேபாலப் பாழானநகரமாக்கும்ேபாதும்,
மிகுந்த தண்ணீர்கள் உன்ைன மூடத்தக்கதாக நான் உன்ேமல் கடைல

வரச்ெசய்யும்ேபாதும்,
20 ஆரம்பகாலத்தன் மக்களின் அருகல் குழியல் இறங்குகறவர்களுடன் நான்

உன்ைனஇறங்கச்ெசய்ேவன்;
நீ குடிேயறாமலிருக்க ஆரம்பகாலம் முதற்ெகாண்டு பாழாய் இருக்க ற பூமியன்

தாழ்வ டங்களிேல
குழியல்இறங்குகறவர்களுடன்நான்உன்ைனத்தங்கயருக்கச்ெசய்ேவன்;
ஜீவனுள்ேளாருைடய ேதசத்த ேலா மகைமவளங்கச்ெசய்ேவன்.
21உன்ைனமகா பயங்கரமாகைவப்ேபன்;இனி நீஇருக்கமாட்டாய்;
நீ ேதடப்பட்டாலும்இனி என்ைறக்கும்காணப்படமாட்டாய்
என்றுெயேகாவாகயஆண்டவர்ெசால்லுகறார் என்றார்.

அத்த யாயம் 27
தீருவுக்கானபுலம்பல்

1 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக அவர்: 2 மனுபுத்த ரனாகய
நீ இப்ேபாது தீருவன் ெபயரிேல புலம்ப , 3 கடற்கைர ஓரத்த ேல குடியருந்து,
அேநகம் தீவுகளின் மக்களுடன் வயாபாரம்ெசய்க ற தீருைவ ேநாக்க :
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், தீருேவ, நீ
உன்ைனப் பூரண அழகுள்ளவள் என்கறாய். 4 கடல்களின் ைமயத்த ேல
உன்னுைடய எல்ைலகள் இருக்கறது; உன்ைனக் கட்டினவர்கள் உன்ைனப்
பூரணவடிவாகக் கட்டினார்கள். 5 ேசனீரிலிருந்து வந்த ேதவதாருமரத்தால்
உன்னுைடய கப்பற் பலைககைளச் ெசய்தார்கள்; பாய்மரங்கைளச் ெசய்யும்படி
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லீபேனானிலிருந்து ேகதுருமரங்கைளக் ெகாண்டுவந்தார்கள். 6 பாசானின்
கர்வாலிமரங்களினாேல உன்னுைடய துடுப்புகைளச் ெசய்தார்கள்; க த்தீம்
தீவுகளிலிருந்துவந்தஆஷ ர் மரத்தால்உன்னுைடய தளங்கைளெசய்து, அத ேல
யாைனத்தந்தம் பத த்தருந்தார்கள். 7 எக ப்தலிருந்து வந்த ச த்த ரத்ைதயலுள்ள
சணல்நூல் புடைவ நீ வ ரித்த பாயாக இருந்தது; எலீசா தீவுகளின் இளநீலமும்
இளஞ்சவப்பு உன்னுைடய தைரச்சீைலயாக இருந்தது. 8 சீேதான் அர்வாத்
என்னும் பட்டணங்களின் குடிகள் உனக்குத் துடுப்பு ேபாடுக றவர்களாக
இருந்தார்கள். தீருேவ, உன்னிடத்தலிருந்த உன்னுைடய அறஞர்கள்
உன்னுைடய மாலுமிகளாக இருந்தார்கள். 9 ேகபாரின் முத ேயாரும் அதனுைடய
அறஞர்களும் உன்னில் பழுதுபார்க்கும் ேவைல ெசய்க றவர்களாக இருந்தார்கள்;
கடலின் எல்லா கப்பல்களும் அைவகளிலுள்ள கப்பற்காரர்களும் உன்னுடன்
ெதாழில்துைற வயாபாரம் ெசய்க றதற்காக உன்னிடத்தல் இருந்தார்கள்.
10 ெபர்ச யர்களும், லூதயர்களும், பூத்தயர்களும் உன்னுைடய பைடயல்
ேபார்வீரர்களாக இருந்து உனக்குள் ேகடகமும் தைலகவசமும் தூக்கைவத்து,
உன்ைன அலங்கரித்தார்கள். 11 அர்வாத்த ரர்கள் உன்னுைடய பைடவீரர்களும்
உன்னுைடய மதல்கள்ேமல் சுற்றலும், கம்மாத்தயர்கள் உன்னுைடய
மதல்களிலும் இருந்தார்கள்; இவர்கள் உன்னுைடய மதல்கள்ேமல் சுற்றலும்
தங்களுைடய ேகடயங்கைளத் தூக்கைவத்து, உன்னுைடய வடிவத்ைதப்
பூரணப்படுத்தனார்கள். 12 எல்லாவத அத கமான ெபாருள்களினாலும் தர்ஷீஸ்
ஊைரச்ேசர்ந்தவர்கள் உன்னுடன் வயாபாரம் ெசய்தார்கள்; ெவள்ளிையயும்
இரும்ைபயும் தகரத்ைதயும் ஈயத்ைதயும் உன்னுைடய சந்ைதகளில்
வற்க வந்தார்கள். 13 யாவான், தூபால், ேமேசக் என்னும் இனத்தார்கள்
உன்னுைடய வயாபாரிகளாக இருந்து, மனிதர்கைளயும் ெவண்கலப்
பாத்த ரங்கைளயும் உன்னுைடய ெதாழில்துைறக்குக் ெகாண்டுவந்தார்கள்.
14 ெதாகர்மா நகரத்தார்கள் குதைரகைளயும் குதைரவீரர்கைளயும்
ேகாேவறுகழுைதகைளயும் உன்னுைடய சந்ைதகளுக்குக் ெகாண்டுவந்தார்கள்.
15ேததானியர்கள்உன்னுைடயவயாபாரிகளாகஇருந்தார்கள்;அேநகம்தீவுகளின்
ெமாத்தவயாபாரம் உன்னுைடய ைகயல் ேசர்ந்தது; யாைனத்தந்தங்கைளயும்
கருங்காலி மரங்கைளயும் அைவகளுக்குப்பதலாகக் ெகாண்டுவந்தார்கள்.
16 சீரியர்கள் உன்னுைடய ேவைலப்பாடான பற்பல ெபாருள்களுக்காக
உன்னுடன் வயாபாரம்ெசய்து, மரகதங்கைளயும், சவப்புகைளயும்,
ச த்த ரத்ைதயலாைடகைளயும், வைலஉயர்ந்த ஆைடகைளயும், பவளங்கைளயும்,
பளிங்ைகயும் உன்னுைடய சந்ைதகளில் வற்கவந்தார்கள். 17 யூதர்களும்
இஸ்ரேவல் ேதசத்தார்களும் உன்னுடன் வயாபாரம்ெசய்து, மின்னித்,
பன்னாக் என்கற ஊர்களின் ேகாதுைமையயும், ேதைனயும், எண்ெணையயும்,
ப சன்ைதலத்ைதயும் உன்னுைடய ெதாழில்துைறக்குக் ெகாண்டுவந்தார்கள்.
18 தமஸ்கு உன்னுைடய ேவைலகளான பற்பல ெபாருள்களுக்காக, எல்லாவத
அத கமான ெபாருட்களினால் உன்னுடன் வயாபாரம்ெசய்து, ெகல்ேபானின்
த ராட்ைசரசத்ைதயும் ெவண்ைமயான ஆட்டு ேராமத்ைதயும் உனக்கு
வற்றார்கள். 19 தாண் நாட்டாரும், ேபாக்கும்வரத்துமான யாவானரும் தீட்டப்பட்ட
இரும்ைபயும் இலவங்கத்ைதயும், வசம்ைபயும் உன்னுைடய சந்ைதகளில்
ெகாண்டுவந்து உன்னுைடய ெதாழில்துைறயல் வற்றார்கள். 20இரதங்களுக்குப்
ேபாடுக ற ேமன்ைமயான இரத்தனக் கம்பளங்கைள ேததானின் மனிதர்கள்
ெகாண்டுவந்து, உன்னுடன் வயாபாரம் ெசய்தார்கள். 21 அரபயர்களும்,
ேகதாரின் எல்லா ப ரபுக்களும் உனக்கு வாடிக்ைகயானவயாபாரிகளாக ,
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கைளயும்
ெகாண்டுவந்து, உன்னுடன் வயாபாரம் ெசய்தார்கள். 22 ேசபா, ராமா
பட்டணங்களின் வயாபாரிகள் உன்னுடன் வயாபாரம் ெசய்து, ேமல்த்தரமான
எல்லாவத நறுமணப்ெபாருட்கைளயும், எல்லாவத இரத்தனக்கற்கைளயும்,
ெபான்ைனயும் உன்னுைடய சந்ைதகளில் ெகாண்டுவந்தார்கள். 23 ஆரான்,
கன்ேன, ஏேதன் என்னும் பட்டணத்தாரும், ேசபாவன் வயாபாரிகளும்,
அசீரியர்களும், கல்மாத் பட்டணத்தாரும் உன்னுடன் வயாபாரம்ெசய்தார்கள்.
24 இவர்கள் எல்லாவத உயர்ந்த சரக்குகைளயும், இளநீலப் பட்டுகளும்
வச த்த ரத்ைதயலாைடகளும் அடங்கய புடைவக்கட்டுகைளயும், வைல உயர்ந்த
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ஆைடகள் ைவக்கப்பட்டு, கயறுகளால் கட்டியருக்கும் ேகதுருமரப்ெபட்டிகைளயும்
ெகாண்டுவந்து, உன்னுடன் வயாபாரம்ெசய்தார்கள். 25 உன்னுைடய
ெதாழில் துைறயல் தர்ஷீசன் கப்பலாட்கள் உன்ைனப் ேபாற்ற ப்பாடினார்கள்;
நீ கடலின் நடுவ ேல உன்ைனப் பூரணப்படுத்த , உன்ைன மிகவும்
மகைமப்படுத்தனாய்*. 26 துடுப்பு ேபாடுக றவர்கள் ஆழமான தண்ணீர்களில்
உன்ைன வலித்துக் ெகாண்டுேபானார்கள்; நடுக்கடலிேல க ழக்குக்காற்று
உன்ைன உைடத்துப்ேபாட்டது. 27 நீ நாசமைடயும் நாளிேல உன்னுைடய
ெசல்வத்ேதாடும், வற்பைனப் ெபாருட்கேளாடும், ெதாழில் துைறயுடனும்
உன்னுைடய கப்பலாட்களும், உன்னுைடய மாலுமிகளும், உன்னில்
பழுதுபார்க்க றவர்களும், உன்னுைடய வயாபாரிகளும், உன்னிலுள்ள
எல்லா ேபார்வீரர்களும், உன் நடுவல் இருக்கற எல்லாக்கூட்டத்தாரும்
நடுக்கடலிேல வழுவார்கள். 28உன்னுைடய மாலுமிகள் ஓலமிடும் சத்தத்தனால்
சுற்றுப்புறங்கள் அதரும். 29 தண்டுவலிக்கற யாவரும், கப்பலாட்களும், கடல்
மாலுமிகள் அைனவரும், தங்களுைடய கப்பல்கைள வ ட்டு இறங்க , கைரய ேல
நன்று, 30 உனக்காக சத்தமிட்டுப் புலம்ப , மனம்கசந்து அழுது, தங்களுைடய
தைலகளின்ேமல் புழுதையப் ேபாட்டுக்ெகாண்டு, சாம்பலில்புரண்டு, 31உனக்காக
ெமாட்ைடயடித்து சணலாைடைய உடுத்த க்ெகாண்டு, உனக்காக மனம்கசந்து
அழுது, துக்கங்ெகாண்டாடுவார்கள். 32 அவர்கள் உனக்காகத் தங்களுைடய
துக்கத்த ேல ஓலமிட்டு, உனக்காக புலம்ப , உன்ைனக்குறத்து: கடலின் நடுவ ேல
அழிந்துேபான தீருவுக்குச் இைணயான நகரம் உண்ேடா? 33 உன்னுைடய
வயாபாரெபாருட்கள் கடலின் வழியாகக் ெகாண்டுவரப்படும்ேபாது, அேநக
மக்கைளத் தருப்த படுத்தனாய்; உன்னுைடய ெசல்வம் அதகமானதனாலும்,
உன்னுைடய வயாபாரத்தனாலும் பூமியன் ராஜாக்கைள ஐசுவரியவான்களாக
மாற்றனாய். 34 நீ கடலின் தைரகளினாேல ஆழங்களில் உைடக்கப்பட்டேபாது,
உன்னுைடய ெதாழில் துைறயும், உன்னுைடய நடுவலுள்ள கூட்டம் அைனத்தும்
அழிந்துேபானது என்பார்கள். 35 தீவுகளின் குடிகள் எல்லாம் உனக்காக
தைகப்பார்கள்; அவர்களுைடய ராஜாக்கள் மிகவும் ப ரமித்து, கலங்கன
முகமாக இருப்பார்கள். 36 எல்லா மக்களிலுமுள்ள வயாபாரிகள் உன்ேபரில் பழி
கூறுகறார்கள்; நீ பயங்கரமாவாய்; இனி ஒருேபாதும் இருக்கமாட்டாய் என்கறார்
என்றுெசால்என்றார்.

அத்த யாயம் 28
தீருவன்ராஜாவுக்குஎத ரானதீர்க்கதரிசனம்

1 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக அவர்: 2 மனிதகுமாரேன,
நீ தீருவன் அதபதைய ேநாக்க : ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால், உன்னுைடய இருதயம் ேமட்டிைமெகாண்டு: நான்
ேதவன், நான் கடலின் நடுேவ ேதவாசனத்தல் வீற்றருக்க ேறன் என்று
நீ ெசால்லி, உன்னுைடய இருதயத்ைதத் ேதவனின் இருதயத்ைதப்ேபால
ஆக்கனாலும், நீ மனிதேனயல்லாமல் ேதவனல்ல. 3 இேதா, தானிேயைலவ ட
நீ ஞானவான்; இரகசயமானெதான்றும் உனக்கு மைறெபாருள் அல்ல.
4 நீ உன்னுைடய ஞானத்தனாலும் உன்னுைடய புத்தயனாலும் ெபாருள்
சம்பாத த்து, ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும் உன்னுைடய கருவூலங்களில்
ேசர்த்துக்ெகாண்டாய். 5 உன்னுைடய வயாபாரத்தனாலும் உன்னுைடய மகா
ஞானத்தனாலும் உன்னுைடய ெபாருைளப் ெபருகச்ெசய்தாய்; உன்னுைடய
இருதயம் உன்னுைடய ெசல்வத்தனால் ேமட்டிைமயானது. 6 ஆைகயால்
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: நீ உன்னுைடய
இருதயத்ைதத் ேதவனின் இருதயத்ைதப்ேபால ஆக்குகறபடியனால்,
7 இேதா, ேதசங்களில் மகா பலவான்களாகய மறுேதசத்தாைர உனக்கு
வ ேராதமாக வரச்ெசய்ேவன்; அவர்கள் உன்னுைடய ஞானத்தன் அழகுக்கு
வ ேராதமாகத் தங்களுைடய வாள்கைள உருவ , உன்னுைடய ச றப்புகைளக்
குைலத்துப்ேபாடுவார்கள். 8 உன்ைனக் குழிய ேல வழத்தள்ளுவார்கள்;
நீ கடலின் நடுேவ ெகாைல ெசய்யப்பட்டு மரணமைடக றவர்கள்ேபால்
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மரணமைடவாய். 9 உன்ைனக் ெகால்லுகறவனுக்கு முன்பாக: நான்
ேதவெனன்று நீ ெசால்வாேயா? உன்ைனக் குத்த ப்ேபாடுக றவன் ைகக்கு
நீ மனிதேனயல்லாமல் ேதவனல்லேவ. 10 மறுேதசத்தாரின் ைகயனால்
நீ வருத்தேசதனமில்லாதவர்கள் மரணமைடக றதுேபால மரிப்பாய்; நான்
இைதச் ெசான்ேனன் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்
என்று ெசால் என்றார். 11 பன்னும் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு
உண்டாக , அவர்: 12 மனிதகுமாரேன, நீ தீரு ராஜாைவக்குறத்துப் புலம்ப ,
அவைன ேநாக்க : ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
நீ கடவுளின் சாயலில் ெசய்யப்பட்ட முத்தைர ேமாத ரம்; நீ ஞானத்தால்
நைறந்தவன்; பூரண அழகுள்ளவன். 13 நீ ேதவனுைடய ேதாட்டமாக ய ஏேதனில்
இருந்தவன்; பத்மராகம், புஷ்பராகம், ைவரம், படிகப்பச்ைச, ேகாேமதகம், யஸ்ப ,
இந்த ரநீலம், மரகதம், மாணிக்கம் முதலான எல்லாவத இரத்தனங்களும்
ெபான்னும் உன்ைன மூடிக்ெகாண்டிருக்க றது; நீ உருவாக்கப்பட்ட நாளில்
உன்னுைடய ேமளவாத்தயங்களும் உன்னுைடய நாதசுரங்களும் உன்னிடத்தல்
ஆயத்தப்பட்டிருந்தது. 14 நீ காப்பாற்றுகறதற்காக அப ேஷகம்ெசய்யப்பட்ட ேகருப்;
ேதவனுைடய பரிசுத்த பர்வதத்தல் உன்ைன ைவத்ேதன்; ெநருப்புேபான்ற
கற்களின் நடுேவ உலாவனாய். 15 நீ உருவாக்கப்பட்ட நாள் முதல் உன்னில்
அநயாயம் கண்டுபடிக்கப்பட்டதுவைர, உன்னுைடய வழிகளில் குைறயல்லாமல்
இருந்தாய். 16உன்னுைடயவயாபாரத்தன்மிகுதயனால்,உன்னுைடயெகாடுைம
அதகரித்து நீ பாவம்ெசய்தாய்; ஆைகயால் நான் உன்ைன ேதவனுைடய
மைலயலிருந்து ஆகாதவெனன்று தள்ளி, காப்பாற்றுகற ேகருபாக இருந்த
உன்ைன ெநருப்புேபான்ற கற்களின் நடுேவ இல்லாமல் அழித்துப்ேபாடுேவன்.
17 உன்னுைடய அழகனால் உன்னுைடய இருதயம் ேமட்டிைமயானது;
உன்னுைடய மாட்சைமயனால் உன்னுைடய ஞானத்ைதக் ெகடுத்தாய்;
உன்ைனத் தைரய ேல தள்ளிப்ேபாடுேவன்; ராஜாக்கள் உன்ைனப் பார்ப்பதற்காக
உன்ைன அவர்களுக்கு முன்பாக ேவடிக்ைகயாக்குேவன். 18 உன்னுைடய
அக்க ரமங்களின் மிகுதயனாலும், உன்னுைடயவயாபாரத்தன்அநீதத்தனாலும்
உன்னுைடய பரிசுத்தஸ்தலங்கைளப் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கனாய்; ஆைகயால்
உன்ைனச் சுட்ெடரிப்பதற்காக ஒரு ெநருப்ைப நான் உன் நடுவலிருந்து
புறப்படச்ெசய்து, உன்ைனப்பார்க்க ற எல்லாருைடய கண்களுக்கு முன்பாகவும்
உன்ைனப் பூமியன்ேமல் சாம்பலாக்குேவன். 19 மக்களில் உன்ைன அறந்த
அைனவரும் உனக்காக தைகப்பார்கள்; மகா பயங்கரமாவாய்; இனி ஒருேபாதும்
இருக்கமாட்டாய் என்று ெசால்லுகறார் என்று ெசால் என்றார். 20 பன்னும்
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்: 21 மனிதகுமாரேன, நீ
உன்னுைடய முகத்ைதச் சீேதானுக்கு முன்பாக தருப்ப , அதற்கு வ ேராதமாகத்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி, ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: 22ெயேகாவாகய
ேதவன் ெசால்லுகறார்; சீேதாேன, இேதா, நான் உனக்கு வேராதமாக வந்து,
உன் நடுவ ேல மகைமப்படுேவன்; நான் அத ேல நயாயத்தீர்ப்புகைளச்
ெசய்து, அத ேல பரிசுத்தெரன்று வளங்கும்ேபாது, நான் ெயேகாவா என்று
அறந்துெகாள்வார்கள். 23 நான் அத ேல ெகாள்ைளேநாையயும், அதன்
வீதகளில் இரத்தத்ைதயும் வரச்ெசய்ேவன்; அதற்கு வ ேராதமாகச் சுற்றலும்
வந்த வாளினால் காயம்பட்டவர்கள் அதன் நடுவ ேல ெவட்டப்பட்டு வழுவார்கள்;
அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவா என்று அறந்துெகாள்வார்கள். 24 இஸ்ரேவல்
மக்கைள இகழ்ந்த அவர்களுைடய சுற்றுப்புறத்தாராக ய அைனவரிலும், இனிக்
குத்துகற முள்ளும் வலியுண்டாக்குகற ெநரிஞ்சலும் அவர்களுக்கு இருக்காது;
அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவாகய ஆண்டவெரன்று அறந்துெகாள்வார்கள்.
25 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், நான்
இஸ்ரேவல் வீட்டாைர, அவர்கள் ச தறடிக்கப்பட்டிருக்க ற மக்களிடத்தலிருந்து
ேசர்த்துக்ெகாண்டுவந்து, அவர்களால் ேதசகளின் கண்களுக்கு முன்பாகப்
பரிசுத்தெரன்று வளங்கும்ேபாது, அவர்கள் என்னுைடய ஊழியக்காரனாகய
யாக்ேகாபுக்கு நான் ெகாடுத்த தங்களுைடய ேதசத்த ேல குடியருப்பார்கள்.
26 அவர்களுைடய சுற்றுப்புறத்தாரில் அவர்கைள இகழ்ந்த அைனவரிலும் நான்
நயாயத்தீர்ப்புகைளச் ெசய்யும்ேபாது, அவர்கள் அத ேல சுகமாகக் குடியருந்து,
வீடுகைளக் கட்டி, த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள நாட்டி, சுகமாக வாழ்ந்து, நான்
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தங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா என்று அறந்துெகாள்வார்கள் என்கறார்
என்றுெசால்என்றார்.

அத்த யாயம் 29
எக ப்த ற்குவ ேராதமானதீர்க்கதரிசனம்

1 பாப ேலானின் சைறயருப்பன் பத்தாம் வருடம் பத்தாம் மாதத்தன்
பன்னிரண்டாம் நாளிேல ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக ,
அவர்: 2 மனிதகுமாரேன, நீ எக ப்தன் ராஜாவாகய பார்ேவானுக்கு
முன்பாக உன்னுைடய முகத்ைதத் தருப்ப , அவனுக்கும் எக ப்து முழுதுக்கும்
வ ேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி, ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
3 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார், எக ப்தன் ராஜாவாகய பார்ேவாேன.
நீ உன்னுைடய நத களின் நடுவ ேல படுத்துக்ெகாண்டு: என்னுைடய நத
என்னுைடயது, நான் அைத எனக்காக உண்டாக்க ேனன் என்று ெசால்லுகற
ெபரிய முதைலேய, இேதா, நான் உனக்கு வேராதமாக வந்து, 4 உன்னுைடய
வாய ேல துறடுகைள மாட்டி, உன்னுைடய நத களின் மீன்கைள உன்னுைடய
ெசதள்களில் ஒட்டிக்ெகாள்ளும்படி ெசய்து, உன்ைன உன்னுைடய நத களின்
நடுவலிருந்து தூக்கவடுேவன்; உன்னுைடய நத களின் மீன்கள் எல்லாம்
உன்னுைடய ெசதல்களில் ஒட்டிக்ெகாண்டிருக்கும். 5 உன்ைனயும் உன்னுைடய
நத களின் எல்லா மீன்கைளயும் வனாந்த ரத்த ேல ேபாட்டுவடுேவன்;
ெவட்டெவளிய ேல வழுவாய்; நீ ேசர்த்துக்ெகாள்ளப்படுவதல்ைல; உன்ைன
பூமியன் மிருகங்களுக்கும் ஆகாயத்தன் பறைவகளுக்கும் இைரயாகக்
ெகாடுப்ேபன். 6 அப்ெபாழுது எக ப்துேதசத்தன் குடிகெளல்ேலாரும் நான்
ெயேகாவா என்று அறந்துெகாள்வார்கள்; அவர்கள் இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு
நாணல் ேகாலாகஇருந்தார்கேள. 7அவர்கள்உன்ைனக்ைகய ேல ப டிக்கும்ேபாது,
நீ ஒடிந்துேபாய், அவர்கள் வலாைவெயல்லாம் பளப்பாய்; அவர்கள் உன்ேமல்
சாயும்ேபாது,நீமுற ந்து,அவர்கள்இடுப்புமுழுவைதயும்மரத்துப்ேபாகச்ெசய்வாய்.
8 ஆைகயால் ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
இேதா, நான் உன்ேமல் வாைள வரச்ெசய்து, உன்னில் மனிதர்கைளயும்
மிருகங்கைளயும் ெவட்டிப்ேபாடுேவன். 9எக ப்துேதசம் பாழும் வனாந்த ரமுமாகும்;
அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவா என்று அறந்துெகாள்வார்கள்: ைநல் நத
என்னுைடயது, நான்அைதஉண்டாக்க ேனன்என்றுெசான்னாேன. 10ஆைகயால்,
இேதா, நான் உனக்கும் உன்னுைடய நத களுக்கும் வ ேராதமாக வந்து,
மிக்ேதால்முதல் எத்த ேயாப்ப யாவன் எல்ைலயலுள்ள ெசெவேனவைரக்கும்
எக ப்துேதசத்ைத அவாந்தரமும் பாழுமான வனாந்த ரங்களாக்குேவன்.
11 மனிதனுைடய கால் அைதக் கடப்பதுமில்ைல, மிருகஜீவனுைடய கால் அைத
மித ப்பதுமில்ைல;அதுநாற்பதுவருடம்குடியல்லாதருக்கும். 12எக ப்துேதசத்ைதப்
பாழாய்ப்ேபான ேதசங்களின் நடுவ ேல பாழாய்ப்ேபாகச்ெசய்ேவன்; அதன்
பட்டணங்கள்ெவறுைமயாக்கப்பட்ட பட்டணங்களின் நடுவ ேல நாற்பதுவருடங்கள்
பாழாய்க்க டக்கும்; நான் எக ப்தயர்கைளத் ேதசங்களுக்குள்ேள ச தறடித்து,
அவர்கைளத் ேதசங்களுக்குள்ேள தூற்றவடுேவன். 13 ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: நாற்பதுவருடங்கள் முடியும்ேபாது,
நான் எக ப்தயர்கைள அவர்கள் ச தறப்பட்டிருக்க ற மக்களிடத்தலிருந்து
ேசர்த்துக்ெகாண்டு, 14 எக ப்தயர்களின் சைறயருப்ைபத் தருப்ப , அவர்கைள
அவர்களுைடய ப றப்பன் ேதசமாக ய பத்ேராஸ் ேதசத்த ேல தரும்ப
வரச்ெசய்ேவன்; அங்ேக அவர்கள் முக்கயமில்லாத ராஜ்ஜியமாக இருப்பார்கள்.
15 அது இனி ேதசங்களின்ேமல் தன்ைன உயர்த்தாமல், மற்ற ராஜ்ஜியங்களிலும்
முக்கயமற்றதாக இருக்கும்; அவர்கள் இனி ேதசங்கைள ஆளாதபடி அவர்கைளக்
குறுக ப்ேபாகச்ெசய்ேவன். 16 அவர்களின் பன்ேனேபாய், அவர்கைள
ேநாக்க க்ெகாண்டிருக்க றதனால் இஸ்ரேவலர்கள் எனக்குத் தங்களுைடய
அக்க ரமத்ைத நைனப்பூட்டாதபடி, இனி அவர்கள் இவர்களுைடய நம்ப க்ைகயாக
இல்லாமற்ேபாவார்கள்; அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவாகய ஆண்டவர் என்று
அறந்துெகாள்வார்கள் என்கறார் என்று ெசால் என்றார். 17 பாப ேலானின்
சைறயருப்பன் இருபத்ேதழாம்வருடம் முதலாம் மாதம் முதலாம் நாளிேல,
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்: 18 மனிதகுமாரேன,



எேசக்க ேயல்அத்தயாயம் 29:19 1097 எேசக்க ேயல்அத்தயாயம் 30:15

பாப ேலான் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார் தீருவன் முன்ேன தன்னுைடய
ேசைனயனிடத்தல் கடும் ேவைல வாங்கனான்; ஒவ்ெவாரு தைலயும்
ெமாட்ைடயானது; ஒவ்ெவாரு ேதாள்பட்ைடயன் ேதாலும் உரிந்துேபானது;
ஆனாலும் அவன் தீருவுக்கு வ ேராதமாகச் ெசய்த ேவைலயனால் அவனுக்ேகா
அவனுைடய ேசைனக்ேகா கூலி கைடக்கவல்ைல. 19ஆைகயால் ெயேகாவாகய
ஆண்டவர்ெசால்லுகறதுஎன்னெவன்றால்: இேதா,நான்பாப ேலான்ராஜாவாகய
ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு எக ப்துேதசத்ைதக் ெகாடுக்க ேறன்; அவன் அதன்
ஏராளமான மக்கைளச் சைறப டித்து அதன் ெசல்வத்ைதச் சூைறயாடி, அதன்
ெகாள்ைளப்ெபாருைள எடுத்துக்ெகாள்வான்; இது அவனுைடய ேசைனக்குக்
கூலியாக இருக்கும். 20அவன் அத ேல ெசய்த ேவைலக்கு எக ப்துேதசத்ைத நான்
அவனுக்குக் கூலியாகக் ெகாடுத்ேதன்; எனக்காக அைதச் ெசய்தார்கெளன்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 21 அந்த நாளிேல நான் இஸ்ரேவல்
மக்களின் ெகாம்ைப முைளக்கச்ெசய்து, அவர்களுைடய நடுவ ேல தாராளமாகப்
ேபசும் வாைய உனக்குக் கட்டைளயடுேவன்; அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவா என்று
அறந்துெகாள்வார்கள்என்றார்.

அத்த யாயம் 30
எக ப்த ற்கானபுலம்பல்

1 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்: 2 மனிதகுமாரேன,
நீ தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லு: ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால், ஐேயா, ஆபத்துநாள் வருகறெதன்று அலறுங்கள். 3 நாள்
அருகல் இருக்கறது; ஆம், ெயேகாவாவுைடய நாள் அருகல் இருக்கறது;
அது மந்தாரமான நாள், அது அந்நயஜாத களுக்கு வரும் காலம். 4 வாள்
எக ப்த ேல வரும்; எக ப்த ேல ெகாைல ெசய்யப்படுக றவர்கள் வழும்ேபாது
எத்த ேயாப்ப யாவ ேல மகாேவதைன உண்டாயருக்கும்; அதன் ஏராளமான
மக்கைளப் ப டித்துக்ெகாண்டுேபாவார்கள்; அதன் அஸ்தபாரங்கள்
பாழாக்கப்படும். 5 எத்த ேயாப்ப யர்களும், பூத்தயர்களும், லூதயர்களும்,
கலந்த கூட்டமாக ய அைனவரும், லிபயர்களும், உடன்படிக்ைகக்குள்ளான
ேதசத்தன் மக்களும் அவர்களுடன் கூட வாளால் வழுவார்கள். 6 எக ப்ைத
ஆதரிக்க றவர்களும் வழுவார்கள்; அதனுைடய பலத்தன் முக்கயமும்
தாழ்ந்துேபாகும் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; அத ேல மிக்ேதால் முதல்
ெசெவேனவைரக்கும் வாளினால் வழுவார்கெளன்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார். 7 பாழாய்ப்ேபான ேதசங்களின் நடுவ ேல பாழாய்ப்ேபாவார்கள்;
அழிக்கப்பட்ட பட்டணங்களில் அவர்கள் பட்டணங்களும் அழிக்கப்படும்.
8 நான் எக ப்த ேல தீக்ெகாளுத்தும்ேபாதும், உனக்குத் துைணநன்ற யாவரும்
முறக்கப்படும்ேபாதும், நான் ெயேகாவா என்று அறந்துெகாள்வார்கள்.
9 இருமாப்புள்ள எத்த ேயாப்ப யைரத் தத்தளிக்கச்ெசய்து அந்த நாளிேல
என்னுைடயகட்டைளயனால்தூதுவர்கள்கப்பல்களிேலேபாவார்கள்;அப்ெபாழுது
எக ப்தன் நாளிேல உண்டானதுேபால அவர்களுக்குள்ேள மகா ேவதைன
உண்டாயருக்கும்; இேதா, அது வருகறது. 10 ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: பாப ேலான் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சாைரக்
ெகாண்டு எக ப்தன் சந்ததைய ஒழியச்ெசய்ேவன். 11இவனும் இவேனாடு கூடத்
ேதசங்களில்மகாபலசாலிகளானஇவனுைடயமக்களும்ேதசத்ைதஅழிப்பதற்காக
தூண்டப்பட்டு வந்து, தங்களுைடய வாள்கைள எக ப்த ற்கு வ ேராதமாக உருவ ,
ெகாைலெசய்யப்பட்டுஇறந்தவர்களாேலேதசத்ைதந ரப்புவார்கள். 12அப்ெபாழுது
நான் நத கைள வற்ற ப்ேபாகச்ெசய்து, ேதசத்ைதப் ெபால்லாதவர்களின்
ைகய ேல வற்று, ேதசத்ைதயும் அதலுள்ள யாைவயும் அந்நய ேதசத்தாரின்
ைகயால் பாழாக்க ப்ேபாடுேவன்; ெயேகாவாகய நான் இைதச் ெசான்ேனன்.
13 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: நான் அசுத்தமான
சைலகைள அழித்து, ேநாப்பன் சைலகைள ஒழியச்ெசய்ேவன்; இனி
எக ப்துேதசத்தல் ஒரு அத பதயும் இருக்கமாட்டான்; நான் எக ப்துேதசத்தல்
பயமுண்டாக்க , 14 பத்ேராைசப் பாழாக்க , ேசாவானிேல தீக்ெகாளுத்த ,
ேநா பட்டணத்ைதத் தண்டித்து, 15 எக ப்தன் ெபலனாகய சீனின்ேமல்
என்னுைடய கடுங்ேகாபத்ைத ஊற்ற , ேநா பட்டணத்தன் ஏராளமான மக்கைள
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ெவட்டிப்ேபாடுேவன். 16 எக ப்தல் தீக்ெகாளுத்துேவன்; சீன் மகா ேவதைன
அைடயும்; ேநா பட்டணம் தகர்ந்து இடிந்துேபாகும்; ேநாப்புக்கு அனுதனமும்
ெநருக்கங்கள் உண்டாகும். 17 ஆெவன், ப ேபெசத் என்கற பட்டணங்களின்
ேவைலக்காரர்கள்வாளால்வழுவார்கள்; அைவகளின்குடிகள் சைறயருப்புக்குப்
ேபாவார்கள். 18 எக ப்தன் நுகங்கைள நான் முறக்கும்ேபாதும், அதனுைடய
ெபலத்தன் முக்கயம் அத ேல ஓயும்ேபாதும், இருள் அைத மூடும்; தகபாேனச ேல
பகல் இருண்டுேபாகும்; அதன் மகள்கள் சைறப்பட்டுப்ேபாவார்கள். 19 இப்படி
எக ப்த ேல நயாயத்தீர்ப்புகைளச் ெசய்ேவன்; அப்ெபாழுது நான்ெயேகாவா என்று
அறந்துெகாள்வார்கள் என்கறார் என்று ெசால் என்றார். 20 பத ேனாராம் வருடம்
முதலாம் மாதம் ஏழாம் நாளிேல, ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக ,
அவர்: 21 மனிதகுமாரேன, எக ப்தன் ராஜாவாகய பார்ேவானுைடய ைகைய
முறத்துப்ேபாடுேவன்; இேதா, அது குணமாவதற்காகக் கட்டப்படுவதல்ைல; அது
வாைளப்ப டிக்கும்அளவுக்குெபலன்ெபறபத்ைதைவத்துக்கட்டப்படுவதுமில்ைல.
22ஆைகயால் ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: இேதா,
நான் எக ப்தன் ராஜாவாகய பார்ேவானுக்கு வேராதமாக வந்து, ெபலனுள்ளதும்
முறந்ததுமாகய அவனுைடய புயங்கைள முறத்துப்ேபாடுேவன்; வாைள நான்
அவன் ைகயலிருந்து வழச்ெசய்து, 23 எக ப்தயர்கைளத் ேதசங்களுக்குள்ேள
ச தறடித்து, அவர்கைளத் ேதசங்களில்தூற்றவடுேவன். 24பாப ேலான் ராஜாவன்
ைககைளப் ெபலப்படுத்த , அவனுைடய ைகய ேல என்னுைடய வாைளக்
ெகாடுத்து, பார்ேவானின் ைககைள முறத்துவடுேவன்; அப்ெபாழுது அவன்
ெகாைல ெசய்யப்பட்டு தவக்க றதுேபால அவனுக்கு முன்பாகத் தவ ப்பான்.
25பாப ேலான்ராஜாவன்ைககைளப்ெபலப்படுத்துேவன்;பார்ேவானின்ைககேளா
வழுந்துேபாகும்; என்னுைடய வாைள நான் பாப ேலான் ராஜாவன் ைகயல்
ெகாடுக்கும்ேபாதும், அவன் அைத எக ப்து ேதசத்தன்ேமல் நீட்டும்ேபாதும்,
நான் ெயேகாவா என்று அறந்துெகாள்வார்கள். 26 நான் எக ப்தயர்கைளத்
ேதசங்களுக்குள்ேள ச தறடித்து, அவர்கைளத் ேதசங்களில் தூற்ற ப்ேபாடுேவன்;
அப்ெபாழுதுநான்ெயேகாவா என்றுஅறந்துெகாள்வார்கள்.

அத்த யாயம் 31
லீபேனானிலுள்ளேகதுரு

1 பாப ேலானின் சைறயருப்பன் பத ேனாராம் வருடம் மூன்றாம் மாதம்
முதலாம் நாளிேல ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்:
2 மனிதகுமாரேன, எக ப்தன் ராஜாவாகய பார்ேவானுடனும் அவனுைடய
த ரளான மக்களுடனும் நீ ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: நீ உன்னுைடய
மகத்துவத்த ேலயாருக்குஒப்பாகஇருக்க றாய்? 3இேதா,அசீரியன்லீபேனானிேல
அலங்காரக் கைளகேளாடும், ந ழலிடும் தைழகேளாடும், வளர்ந்து உயர்ந்த
ேகதுரு மரமாக இருந்தான்; அதன் கைளகளின் தைழகளுக்குள்ேள அதன்
நுனிக்ெகாழுந்து உயர்ந்தருந்தது. 4 தண்ணீர்கள் அைதப் ெபரிதும், ஆழம்
அைத உயரச்ெசய்தது; அதன் ஆறுகள் அதன் அடிமரத்ைதச் சுற்றலும் ஓடின;
தன்னுைடய நீர்க்கால்கைள ெவளியன் மரங்களுக்ெகல்லாம் பாயவ ட்டது.
5 ஆைகயால் ெவளியன் எல்லா மரங்களிலும் அது மிகவும் உயர்ந்தது; அது
துளிர்வடும்ேபாது த ரளான தண்ணீரினால் அதன் கைளகள் ெபருக , அதன்
கைளகள் நீளமானது. 6 அதன் கைளகளில் ஆகாயத்தன் பறைவகெளல்லாம்
கூடுகட்டின; அதன் கைளகளின்கீழ் ெவளியன் மிருகங்கெளல்லாம்
குட்டிகைளப்ேபாட்டது; ெபரிதான எல்லா ேதசகளும் அதன் நழலிேல
குடியருந்தார்கள். 7 அப்படிேய அதன் ேவர் த ரளான தண்ணீர்களருேக
இருந்ததனால் அது தன்னுைடய ெசழிப்பனாலும் தன்னுைடய கைளகளின்
நீளத்தனாலும் அலங்காரமாக இருந்தது. 8 ேதவனுைடய வனத்தலுள்ள
ேகதுருக்கள் அைத மைறக்கமுடியாமல் இருந்தது; ேதவதாரு மரங்கள் அதன்
ெகாப்புகளுக்குச் சமானமல்ல; அர்ேமான் மரங்கள் அதன் கைளகளுக்கு
ந கரல்ல; ேதவனுைடய வனத்தலுள்ள ஒரு மரமும் அலங்காரத்த ேல அதற்கு
ஒப்பல்ல. 9அதன்அடர்ந்த கைளகளினால் அைதஅலங்கரித்ேதன்; ேதவனுைடய
வனமாகய ஏேதனின் மரங்கெளல்லாம் அதன்ேமல் ெபாறாைமெகாண்டன.
10 ஆைகயால் ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: அது
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தன்னுைடய வளர்த்தய ேல ேமட்டிைமயாக , ெகாப்புகளின் தைழகளுக்குள்ேள
தன்னுைடய நுனிக்கைளைய உயர வளரச்ெசய்ததாலும், அதன் இருதயம்
தன்னுைடய ேமட்டிைமயனால் உயர்ந்துேபானதனாலும், 11 நான் அைதத்
ேதசங்களில் மகா வல்லைமயுள்ளவன் ைகய ேல ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்; அவன்
தனக்கு வருப்பமானபடி அதற்குச் ெசய்வான்; அதனுைடய அக்க ரமத்த ற்காக
அைதத்தள்ளிப்ேபாட்ேடன். 12ேதசங்களில்வல்லவராக யஅந்நயேதசத்தார்அைத
ெவட்டிப்ேபாட்டு, வ ட்டுப்ேபானார்கள்; அதன் ெகாப்புகள் மைலகளின்ேமலும்
எல்லா பள்ளத்தாக்குகளிலும் வழுந்தன; அதன் கைளகள் ேதசத்தனுைடய
எல்லா ஆறுகளினருேக முற ந்தன; பூமியலுள்ள மக்கள் எல்ேலாரும் அதன்
நழைலவ ட்டுக் கைலந்து ேபானார்கள். 13 வழுந்துக டக்க ற அதன்ேமல்
ஆகாயத்துப் பறைவகெளல்லாம் தங்கனது; அதன் ெகாம்புகளின்ேமல்
ெவளியன் மிருகங்கெளல்லாம் தங்கன. 14 தண்ணீரின் ஓரமாக வளருகற
எந்த மரங்களும் தங்களுைடய உயரத்தனாேல ேமட்டிைம ெகாள்ளாமலும்,
தங்களுைடய ெகாப்புகளின் தைழக்குள்ேள தங்களுைடய நுனிக்கைளைய
உயர வளரவ டாமலும், தண்ணீைரக் குடிக்க ற எந்த மரங்களும், தங்களுைடய
உயரத்தனாேல தங்கள்ேமல் நம்ப க்ைகைவக்காமலும் இருக்கும்படி
இப்படிச் ெசய்ேவன்; மனிதகுமாரர்களின் நடுேவ அவர்கள் எல்ேலாரும்
குழியல் இறங்குகறவர்களுடன் மரணத்தற்கு ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டு,
பூமியன் தாழ்வ டங்களில் ேபானார்கள். 15 ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: அவன் பாதாளத்தல் இறங்குகற நாளிேல
புலம்பைல வருவத்ேதன்; நான் அவனுக்காக ஆழத்ைத மூடிப்ேபாட்டு,
த ரளான தண்ணீர்கள் ஓடாதபடி அதன் ஆறுகைள அைடத்து, அவனுக்காக
லீபேனாைன இருளைடயச்ெசய்ேதன்; ெவளியன் மரங்கெளல்லாம் அவனுக்காக
பட்டுப்ேபானது. 16 நான் அவைனக் குழியல் இறங்குகறவர்களுடன்
பாதாளத்தல்இறங்கச்ெசய்யும்ேபாது, அவன்வழுகற சத்தத்தனால் ேதசங்கைள
அத ரச்ெசய்ேவன்; அப்ெபாழுது பூமியன் தாழ்வ டங்களில் ஏேதனின் மரங்களும்.
லீபேனானின் ேமன்ைமயான ச றந்த மரங்களும், தண்ணீர் குடிக்கும் எல்லா
மரங்களும் ஆறுதல் அைடந்தன. 17அவனுடன் இவர்களும், ேதசங்களின் நடுேவ
அவன் நழலில் குடியருந்து அவனுக்குப் பக்கபலமாக இருந்தவர்களும், வாளால்
ெவட்டுப்பட்டவர்கள் அருக ேல பாதாளத்தல் இறங்கனார்கள். 18 இப்படிப்பட்ட
மகைமயலும் மகத்துவத்தலும் ஏேதனின் மரங்களில் நீ எதற்கு ஒப்பானவன்?
ஏேதனின் மரங்களுடன் நீயும் பூமியன் தாழ்வ டங்களில் இறக்கப்பட்டு, வாளாேல
ெவட்டுபட்டவர்களுடன் வருத்தேசதனமில்லாதவர்களின் நடுவ ேல க டப்பாய்;
பார்ேவானும் அவனுைடய கூட்டமும் இதுேவ என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார் என்றுெசால்என்றார்.

அத்த யாயம் 32
பார்ேவானுக்கானபுலம்பல்

1 பாப ேலானின் சைறயருப்பன் பன்னிரண்டாம் வருடம் பன்னிரண்டாம்
மாதம் முதலாம் நாளிேல ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக ,
அவர்: 2 மனிதகுமாரேன, நீ எக ப்தன் ராஜாவாகய பார்ேவாைனக்குறத்துப்
புலம்ப , அவனுடன் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: ேதசங்களுக்குள்ேள
நீ பாலசங்கத்த ற்கு ஒப்பானவன்; நீ ெபருந்தண்ணீர்களில் முதைலையப்ேபால்
இருந்து,உன்னுைடயநத களில்எழும்ப ,உன்னுைடயகால்களால்தண்ணீர்கைளக்
கலக்க , அைவகளின் ஆறுகைளக் குழப்பவ ட்டாய். 3ஆைகயால் ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்: நான் ெவகு மக்கள் கூட்டத்ைதக்ெகாண்டு உன்ேமல்
என்னுைடய வைலைய வீசுேவன்; அவர்கள் என்னுைடய வைலயல் உன்ைன
இழுத்துக்ெகாள்வார்கள். 4 உன்ைனத் தைரய ேல ேபாட்டுவடுேவன்; நான்
உன்ைன ெவட்டெவளியல் எற ந்துவ ட்டு, ஆகாயத்துப் பறைவகைளெயல்லாம்
உன்ேமல் இறங்கச்ெசய்து, பூமியைனத்தன் மிருகங்கைளயும் உன்னால்
தருப்தயாக்க , 5 உன்னுைடய சைதைய மைலகளின்ேமல் ேபாட்டு, உன்னுைடய
உடலினாேல பள்ளத்தாக்குகைள ந ரப்ப , 6 நீ நீந்தன ேதசத்தன்ேமல்
உன்னுைடய இரத்தத்ைத மைலகள்வைரப் பாயச்ெசய்ேவன்; ஆறுகள் உன்னாேல
ந ரம்பும். 7 உன்ைன நான் அைணத்துப்ேபாடும்ேபாது, வானத்ைத மூடி, அதன்
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நட்சத்த ரங்கைள இருண்டு ேபாகச்ெசய்ேவன்; சூரியைன ேமகத்தனால்
மூடுேவன், சந்த ரனும் தன்னுைடய ஒளிையக் ெகாடுக்காமல் இருக்கும். 8 நான்
வானேஜாதயான வளக்குகைளெயல்லாம் உன்ேமல் இருண்டு ேபாகச்ெசய்து,
உன்னுைடய ேதசத்தன்ேமல் இருைள வரச்ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 9உன்னுைடய அழிைவ ேதசங்கள் வைர, நீ அறயாத
ேதசங்கள்வைர நான் எட்டச்ெசய்யும்ேபாது, அேநகம் மக்களின் இருதயத்ைத
கலக்கமைடயச் ெசய்ேவன். 10அேநகம் மக்கைளஉனக்காக தைகக்கச்ெசய்ேவன்;
அவர்களின்ராஜாக்கள்,தங்களுைடயமுகங்களுக்குமுன்பாகஎன்னுைடயவாைள
நான் வீசும்ேபாது மிகவும் தடுக்கடுவார்கள்; நீ வழும் நாளில் அவரவர் தம்தம்
உயருக்காக ஒவ்ெவாரு ந மிடமும் தத்தளிப்பார்கள். 11 ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: பாப ேலான் ராஜாவன் வாள் உன்ேமல்
வரும். 12 பராக்க ரமசாலிகளின் வாள்களால் உன்னுைடய மக்கள்கூட்டத்ைத
வழச்ெசய்ேவன்; அவர்கள் எல்ேலாரும் ேதசங்களில் வல்லைமயானவர்கள்;
அவர்கள் எக ப்தன் ஆடம்பரத்ைதக் ெகடுப்பார்கள்; அதன் ஏராளமான
கூட்டம் அழிக்கப்படும். 13 த ரளான தண்ணீர்களின் கைரகளில் நடமாடுக ற
அதன் மிருகங்கைளெயல்லாம் அழிப்ேபன்; இனி மனிதனுைடய கால்
அைவகைளக் கலக்குவதுமில்ைல, மிருகங்களுைடய குளம்புகள் அைவகைளக்
குழப்புவதுமில்ைல. 14 அப்ெபாழுது அவர்களுைடய தண்ணீர்கைளத்
ெதளியச்ெசய்து,அவர்களுைடயஆறுகைளஎண்ெணையப்ேபால்ஓடச்ெசய்ேவன்
என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 15 நான் எக ப்துேதசத்ைதப்
பாழாக்கும்ேபாதும், ேதசம் தன்னுைடய நைறைவ இழந்து ெவறுைமயாகக்
க டக்கும்ேபாதும், நான் அதல் குடியருக்க ற யாவைரயும் அழிக்கும்ேபாதும், நான்
ெயேகாவாஎன்றுஅறந்துெகாள்வார்கள். 16இதுபுலம்பல்;இப்படிப்புலம்புவார்கள்;
இப்படி ேதசத்தன் மகள்கள் புலம்புவார்கள்; இப்படி எக ப்த ற்காகவும், அதனுைடய
எல்லாத் த ரளான மக்களுக்காகவும் புலம்புவார்கள் என்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார் என்று ெசால் என்றார். 17 பன்னும் பன்னிரண்டாம்
வருடம் அந்த மாதத்தன் பதைனந்தாம் நாளிேல ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
எனக்கு உண்டாக , அவர்: 18 மனிதகுமாரேன, நீ எக ப்தனுைடய ஏராளமான
மக்களுக்காக புலம்ப , அவர்கைளயும் ப ரபலமான ேதசத்தன் மகள்கைளயும்
குழியல் இறங்கனவர்கள் அருக ேல பூமியன் தாழ்வ டங்களில் தள்ளிவடு.
19 மற்றவர்கைளவ ட நீ அழகல் ச றந்தவேளா? நீ இறங்க , வருத்தேசதனம்
இல்லாதவர்களிடத்தல் இரு. 20 அவர்களுைடய வாளால் ெவட்டுப்பட்டவர்களின்
நடுவ ேல வழுவார்கள், வாளுக்கு ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றார்கள்;
அவைளயும் அவளுைடய மக்கள்கூட்டம் யாைவயும் ப டித்தழுங்கள்.
21 பராக்க ரமசாலிகளில் வல்லவர்களும், அவனுக்குத் துைணநன்றவர்களும்,
பாதாளத்தன் நடுவலிருந்து அவனுடன் ேபசுவார்கள்; அவர்கள் வருத்தேசதனம்
இல்லாதவர்களாக வாளால் ெவட்டுண்டு, இறங்க , அங்ேக இருக்க றார்கள்.
22 அங்ேக அசூரும் அவனுைடய எல்லாக் கூட்டத்தாரும் க டக்க றார்கள்;
அவைனச் சுற்றலும் அவர்களுைடய ப ேரதக்குழிகள் இருக்க றது; அவர்கள்
எல்ேலாரும் வாளால் ெவட்டுண்டு வழுந்தவர்கள்தாேன. 23 பாதாளத்தன்
பக்கங்களில் அவர்களுைடய ப ேரதக்குழிகள் இருக்க றது; அவனுைடய
ப ேரதக்குழிையச் சுற்றலும் அவனுைடய கூட்டம் க டக்க றது, வாழ்ேவாரின்
ேதசத்த ேல பயத்ைத உண்டாக்கன அவர்கள் எல்ேலாரும் வாளால் ெவட்டுண்டு
வழுந்தவர்கள்தாேன. 24 அங்ேக ஏலாமும் அவனுைடய ப ேரதக்குழிையச்
சுற்றலும் அவனுைடய எல்லா ஏராளமான மக்களும் க டக்க றார்கள்; அவர்கள்
எல்ேலாரும் வாளால் ெவட்டுண்டு வழுந்து, வருத்தேசதனம் இல்லாதவர்களாக
பூமியன் தாழ்வ டங்களில் இறங்கனார்கள்; வாழ்ேவாருைடய ேதசத்த ேல
பயத்ைத உண்டாக்கன அவர்கள், குழியல் இறங்கனவர்களுடன் தங்களுைடய
அவமானத்ைதச் சுமக்க றார்கள். 25 ெவட்டுண்டவர்களின் நடுேவ அவைன
அவனுைடய எல்லா ஏராளமான மக்களுக்குள்ளும் க டத்தனார்கள்; அவைனச்
சுற்றலும் அவர்களுைடய ப ேரதக்குழிகள் இருக்க றது; அவர்கள் எல்ேலாரும்
வாளால் ெவட்டப்பட்ட வருத்தேசதனம் இல்லாதவர்கள்; ஜீவனுள்ேளாருைடய
ேதசத்த ேல அவர்கள் பயத்ைத உண்டாக்கனவர்களாக இருந்தும், அவர்கள்
குழியல் இறங்கனவர்களுடன் தங்களுைடய அவமானத்ைதச் சுமக்க றார்கள்;
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அவன் ெவட்டப்பட்டவர்களின் நடுேவ ைவக்கப்பட்டிருக்க றான். 26 அங்ேக
ேமேசக்கும் தூபாலும் அவர்களுைடய ஏராளமான மக்களும் க டக்க றார்கள்;
அவர்கைளச் சுற்றலும் அவர்களுைடய ப ேரதக்குழிகள் இருக்க றது; அவனுைடய
உயருள்ேளாருைடய ேதசத்த ேல பயத்ைத உண்டாக்கனவர்களாக இருந்தும்,
அவர்கெளல்ேலாரும் வருத்தேசதனம் இல்லாதவர்கள்; வாளால் ெவட்ட்டப்பட்டு
வழுவார்கள். 27 உயருள்ேளாருைடய ேதசத்த ேல பலசாலிகளுக்குக் பயம்
உண்டாக்குகறவர்களாக இருந்தும், அவர்கள் வருத்தேசதனம் இல்லாதவர்களாக
வழுந்து, தங்களுைடய ேபார் ஆயுதங்களுடன் பாதாளத்தல் இறங்கன
பலசாலிகளுடன் இவர்கள் இருப்பதல்ைல; அவர்கள் தங்களுைடய
வாள்கைளத் தங்களுைடய தைலகளின்கீழ் ைவத்தார்கள்; ஆனாலும்
அவர்களுைடய அக்க ரமம் தங்களுைடய எலும்புகளின்ேமல் இருக்கும்.
28 நீயும் வருத்தேசதனம் இல்லாதவர்களின் நடுேவ ெநாறுங்குண்டு, வாளால்
ெவட்டப்பட்டவர்களுடன் இருப்பாய். 29 அங்ேக ஏேதாமும் அதன் ராஜாக்களும்
அதன் எல்லாப் ப ரபுக்களும் க டக்க றார்கள்; வாளால் ெவட்டப்பட்டவர்களிடத்தல்
இவர்கள் தங்களுைடய வல்லைமயுடன் க டத்தப்பட்டார்கள்; இவர்கள்
வருத்தேசதனம் இல்லாதவர்களிடத்தலும், குழியல் இறங்குகறவர்களிடத்தலும்
இருக்கறார்கள். 30 அங்ேக வடதைச அத பத கள் அைனவரும் எல்லாச்
சீேதானியர்களும் இருக்கறார்கள்; இவர்கள் பயம் உண்டாக்குகறவர்களாக
இருந்தாலும் தங்களுைடய பராக்க ரமத்ைதக்குற த்து ெவட்கப்பட்டு,
ெவட்டப்பட்டவர்களிடத்தல் இறங்க , வாளால் ெவட்டப்பட்டவர்களுடன்
வருத்தேசதனம் இல்லாதவர்களாக இருந்து, குழியல் இறங்கனவர்களிடத்தல்
தங்களுைடய அவமானத்ைதச் சுமந்துெகாண்டிருக்க றார்கள். 31 பார்ேவான்
அவர்கைளப் பார்த்து தன்னுைடய ஏராளமான மக்களின்ேபரிலும்
ஆறுதலைடவான்; வாளால் ெவட்டப்பட்டார்கெளன்று, பார்ேவானும் அவனுைடய
சர்வேசைனயும் ஆறுதலைடவார்கள் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார். 32 என்ைனப்பற்றய பயத்ைத ஜீவனுள்ேளார் ேதசத்தல்
உண்டாக்குக ேறன், பார்ேவானும் அவனுைடய ஏராளமான மக்களும் வாளால்
ெவட்டுபட்டவர்களிடத்தல் வருத்தேசதனம் இல்லாதவர்களின் நடுேவ
க டத்தப்படுவார்கள்என்கறைதக்ெயேகாவாகயஆண்டவர்ெசால்லுகறார் என்று
ெசால்என்றார்.

அத்த யாயம் 33
எேசக்க ேயலின்காவற்காரன்

1 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்: 2 மனிதகுமாரேன,
நீ உன்னுைடய மக்களுடன் ேபச , அவர்களுடன் ெசால்லேவண்டியதாவது:
நான் ேதசத்தன்ேமல் வாைள வரச்ெசய்யும்ேபாது ேதசத்தன் மக்கள்
தங்களுைடய எல்ைலகளிலுள்ள ஒருவைன அைழத்து, அவைனத் தங்களுக்குக்
காவற்காரனாக ைவத்தபன்பு, 3 இவன் ேதசத்தன்ேமல் வாள் வருவைதக்கண்டு,
எக்காளம் ஊத , மக்கைள எச்சரிக்கும்ேபாது, 4 எக்காளத்தன் சத்தத்ைதக்
ேகட்க றவன் அைதக் ேகட்டும், எச்சரிக்ைகயாக இல்லாமல், வாள் வந்து
அவைன வாரிக்ெகாள்ளுகறது உண்டானால், அவனுைடய இரத்தப்பழி
அவனுைடய தைலயன்ேமல் சுமரும். 5 அவனுைடய எக்காளத்தன் சத்தத்ைதக்
ேகட்டும், எச்சரிக்ைகயாக இருக்கவல்ைல; அவனுைடய இரத்தப்பழி அவன்
ேமேல சுமரும்; எச்சரிக்ைகயாக இருக்க றவேனா தன்னுைடய உயைரத்
தப்புவ த்துக்ெகாள்ளுவான். 6 காவற்காரன் வாள் வருவைதக் கண்டும், அவன்
எக்காளம் ஊதாமலும் மக்கள் எச்சரிக்கப்படாமலும், வாள் வந்து அவர்களில்
யாராவது ஒருவைன வாரிக்ெகாள்ளுகறது உண்டானால், அவன் தன்னுைடய
அக்க ரமத்த ேல வாரிக்ெகாள்ளப்பட்டான்; ஆனாலும் அவன் இரத்தப்பழிையக்
காவற்காரன் ைகய ேல ேகட்ேபன். 7 மனிதகுமாரேன, நான் உன்ைன இஸ்ரேவல்
மக்களுக்குக் காவற்காரனாக ைவத்ேதன்; ஆைகயால் நீ என்னுைடய வாயனாேல
வார்த்ைதையக் ேகட்டு, என்னுைடய ெபயரினாேல அவர்கைள எச்சரிப்பாயாக.
8 நான் துன்மார்க்கைன ேநாக்க : துன்மார்க்கேன, நீ சாகேவ சாவாய்
என்று ெசால்லும்ேபாது, நீ துன்மார்க்கைனத் தன்னுைடய துன்மார்க்கத்தல்
இல்லாமலிருக்கும்படி எச்சரிக்காமற்ேபானால், அந்தத் துன்மார்க்கன் தன்னுைடய
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அக்க ரமத்த ேல மரணமைடவான்: ஆனாலும் அவனுைடய இரத்தப்பழிைய
உன்னுைடய ைகய ேல ேகட்ேபன். 9 துன்மார்க்கன் தன்னுைடய வழிையவ ட்டுத்
தரும்பும்படி நீ அவைன எச்சரித்தும், அவன் தன்னுைடய வழிையவ ட்டுத்
தரும்பாமற்ேபானால், அவன் தன்னுைடய அக்க ரமத்த ேல மரிப்பான்;
நீேயா உன்னுைடய ஆத்துமாைவத் தப்புவ ப்பாய். 10 மனிதகுமாரேன, நீ
இஸ்ரேவல் மக்கைள ேநாக்க : எங்களுைடய துேராகங்களும் எங்களுைடய
பாவங்களும் எங்கள்ேமல் இருக்கறது, நாங்கள் ேசார்ந்துேபாக ேறாம், நாங்கள்
பைழப்பது எப்படிெயன்று நீங்கள் ெசால்லுகறீர்கள். 11 ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: நான் துன்மார்க்கனுைடய
மரணத்ைத வரும்பாமல், துன்மார்க்கன் தன்னுைடய வழிைய வ ட்டுத் தரும்ப ப்
பைழப்பைதேய வரும்புக ேறன் என்று என்னுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு
ெசால்லுக ேறன்; இஸ்ரேவல் மக்கேள, உங்களுைடய ெபால்லாத வழிகைள
வ ட்டுத் தரும்புங்கள், தரும்புங்கள்; நீங்கள் ஏன் இறக்கேவண்டும் என்கறார்
என்று அவர்களுடன் ெசால்லு. 12 மனிதகுமாரேன, நீ உன்னுைடய மக்கைள
ேநாக்க : நீத மான் துேராகம்ெசய்க ற நாளிேல அவனுைடய நீத அவைனக்
காப்பாற்றுவதல்ைல; துன்மார்க்கன் தன்னுைடய துன்மார்க்கத்ைதவ ட்டுத்
தரும்புக ற நாளிேல அவன் தன்னுைடய அக்க ரமத்தனால் வழுந்து
ேபாவதுமில்ைல; நீத மான் பாவம்ெசய்க ற நாளிேல தன்னுைடய நீதயனால்
பைழப்பதுமில்ைல. 13 பைழக்கேவ பைழப்பாய் என்று நான் நீத மானுக்குச்
ெசால்லும்ேபாது, அவன் தன்னுைடய நீதைய நம்ப , அநயாயம்ெசய்தால்,
அவனுைடய நீதயல் ஒன்றும் நைனக்கப்படுவதல்ைல, அவன் ெசய்த
தன்னுைடய அநயாயத்த ேல மரிப்பான். 14 பன்னும் சாகேவ சாவாய்
என்று நான் துன்மார்க்கனுக்குச் ெசால்லும்ேபாது, அவன் தன்னுைடய
பாவத்ைதவ ட்டுத் தரும்ப , நயாயமும் நீதயும்ெசய்து, 15 துன்மார்க்கன் தான்
வாங்கன அைடமானத்ைதயும் தான் ெகாள்ைளய ட்ட ெபாருைளயும் தரும்பக்
ெகாடுத்துவ ட்டு, அநயாயம் ெசய்யாதபடி ஜீவப்ப ரமாணங்களில் நடந்தால்,
அவன் சாகாமல் பைழக்கேவ பைழப்பான். 16 அவன் ெசய்த அவனுைடய
எல்லாப் பாவங்களும் அவனுக்கு வேராதமாக நைனக்கப்படுவதல்ைல; அவன்
நயாயமும் நீதயும் ெசய்தான், பைழக்கேவ பைழப்பான் என்று ெசால்லு.
17உன்னுைடயமக்கேளா,ஆண்டவருைடயவழி ெசம்ைமயானதல்லஎன்கறார்கள்;
அவர்களுைடய வழிேய ெசம்ைமயானதல்ல. 18 நீத மான் தன்னுைடய
நீதையவ ட்டுத்தரும்ப , அநயாயம்ெசய்தால், அவன் அதனால் மரிப்பான்.
19 துன்மார்க்கன் தன்னுைடய அக்க ரமத்ைதவ ட்டுத் தரும்ப , நயாயமும் நீதயும்
ெசய்தால், அவன் அைவகளினால் பைழப்பான். 20 நீங்கேளா, ஆண்டவருைடய
வழி ெசம்ைமயானதல்ல என்கறீர்கள், இஸ்ரேவல் மக்கேள, நான் உங்களில்
ஒவ்ெவாருவைனயும் அவனவன் வழிகளின்படி நயாயம் தீர்ப்ேபன் என்று ெசால்
என்றார்.

எருசேலமின்வீழ்ச்ச வவரிக்கப்படுதல்
21 எங்களுைடய சைறயருப்பன் பன்னிரண்டாம் வருடம் பத்தாம் மாதம்

ஐந்தாம் நாளிேல எருசேலமிலிருந்து தப்பன ஒருவன் என்னிடத்தல் வந்து:
நகரம் அழிக்கப்பட்டது என்றான். 22 தப்பனவன் வருகறதற்கு முந்தன
மாைலேவைளய ேலெயேகாவாவுைடயைகஎன்ேமல்அமர்ந்து,அவன்காைலயல்
என்னிடத்தல் வரும்வைர என்னுைடய வாையத் த றந்தருக்கச்ெசய்தது;
என்னுைடய வாய் த றக்கப்பட்டது, பன்பு நான் மவுனமாக இருக்கவல்ைல.
23 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்:
24 மனிதகுமாரேன, இஸ்ரேவல் ேதசத்தன் பாழான இடங்களிலுள்ள குடிகள்:
ஆப ரகாம் ஒருவனாக இருந்து, ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாண்டான்;
நாங்கள் அேநகராக இருக்க ேறாம், எங்களுக்கு இந்த ேதசம் ெசாந்தமாக
ெகாடுக்கப்பட்டது என்று ெசால்லுகறார்கள். 25 ஆைகயால், நீ அவர்கைள
ேநாக்க : நீங்கள் இரத்தத்துடன் கூடியைதத் தன்று, உங்களுைடய அசுத்தமான
சைலகளுக்கு ேநராக உங்களுைடய கண்கைள ஏெறடுத்து, இரத்தத்ைதச்
ச ந்தயருக்க றீர்கள், நீங்கள் ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வீர்கேளா?
26 நீங்கள் உங்கள் வாைள நம்ப க்ெகாண்டு, அருவருப்பானைதச் ெசய்து,
உங்களில் அவனவன் தன்தன் அயலான் மைனவையத் தீட்டுப்படுத்துகறீர்கள்;
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நீங்கள் ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வீர்கேளா என்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார் என்று ெசால்லு. 27 நீ அவர்கைள ேநாக்க : பாழான
இடங்களில்இருக்க றவர்கள்வாளால்வழுவார்கள்; ெவளிகளில்இருக்க றவைன
மிருகங்களுக்கு இைரயாக ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்; ேகாட்ைடகளிலும் குைககளிலும்
இருக்க றவர்கள் ெகாள்ைளேநாயால் மரிப்பார்கள். 28 நான் ேதசத்ைதப்
பாழாக்குேவன்; அப்ெபாழுது அதனுைடய ெபலத்தன் ெபருைம ஒழிந்துேபாகும்;
அப்ெபாழுதுஇஸ்ரேவலின் மைலகள் கடந்துேபாவாரில்லாமல் பாழாய்க்க டக்கும்.
29அவர்கள் ெசய்த அவர்களுைடய எல்லா அருவருப்புகளுக்காக நான் ேதசத்ைதப்
பாழாக்கும்ேபாது, நான் ெயேகாவா என்று அறந்துெகாள்வார்கள், இைத
என்னுைடயஜீவைனக்ெகாண்டுெசால்லுக ேறன்என்றுெயேகாவாகயஆண்டவர்
ெசால்லுகறார் என்று ெசால்லு. 30 ேமலும் மனிதகுமாரேன, உன்னுைடய
மக்களின் சுவர் ஓரங்களிலும் வீட்டுவாசல்களிலும் உன்ைனக்குறத்துப்ேபச ,
ெயேகாவாவ டத்தலிருந்து புறப்பட்ட வார்த்ைத என்னெவன்று ேகட்ேபாம்
வாருங்கள் என்று ஒருவேராெடாருவரும் சேகாதரனுடன் சேகாதரனும் ெசால்லி,
31 மக்கள் கூடிவருகற வழக்கத்தன்படி உன்னிடத்தல் வந்து, உனக்கு முன்பாக
என்னுைடய மக்கைளப்ேபால் உட்கார்ந்து, உன்னுைடய வார்த்ைதகைளக்
ேகட்க றார்கள்; ஆனாலும் அவர்கள் அைவகளின்படி ெசய்க றதல்ைல; அவர்கள்
தங்களுைடய வாயனாேல அன்பாய் இருக்க ேறாம் என்று ெசால்க றார்கள்,
அவர்கள்இருதயேமாெபாருளாைசையப்பன்பற்ற ப்ேபாக றது. 32இேதா,நீஇனிய
குரலும் கீதவாத்தயம் வாச ப்பதல் சாமர்த்தயமுமுைடயவன் பாடும் இன்பமான
பாட்டுக்குச் சமானமாக இருக்க றாய்; அவர்கள் உன்னுைடய வார்த்ைதகைளக்
ேகட்க றார்கள்; ஆனாலும் அைவகளின்படி ெசய்யாமல்ேபாக றார்கள். 33 இேதா,
அது வருகறது, அது வரும்ேபாது தங்கள் நடுவ ேல ஒரு தீர்க்கதரிச இருந்தான்
என்றுஅறந்துெகாள்வார்கள்என்றார்.

அத்த யாயம் 34
ேமய்ப்பர்களும்ஆடுகளும்

1 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்: 2 மனிதகுமாரேன,
இஸ்ரேவலின் ேமய்ப்பருக்கு வ ேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்; நீ
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி, அவர்களுடன் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ேமய்ப்பருக்குச் ெசால்லுகறார்; தங்கைளேய
ேமய்க்க ற இஸ்ரேவலின் ேமய்ப்பருக்கு ஐேயா, ேமய்ப்பர் அல்லவா மந்ைதைய
ேமய்க்கேவண்டும். 3 நீங்கள் ெநய்ையச் சாப்ப ட்டு, ஆட்டு ேராமத்ைத
உடுப்பாக்க க்ெகாள்ளுகறீர்கள்: ெகாழுத்தைத அடிக்க றீர்கள்; மந்ைதையேயா
ேமய்க்காமல்ேபாக றீர்கள். 4 நீங்கள் பலவீனமானைவகைளப் பலப்படுத்தாமலும்,
ேநாயற்றைவகைளக் குணமாக்காமலும், எலும்பு முற ந்தைவகைளக்
காயங்கட்டாமலும், துரத்தப்பட்டைவகைளத் தருப்ப க்ெகாண்டு வராமலும்,
காணாமல்ேபானைவகைளத் ேதடாமலும் ேபாய், பலாத்காரமும் கடுைமயாக
அைவகைள ஆண்டீர்கள். 5 ேமய்ப்பன் இல்லாததனால் அைவகள்
ச தறுண்டுேபாயன; ச தறப்பட்டு ேபானைவகள் காட்டு மிருகங்களுக்ெகல்லாம்
இைரயானது. 6 என்னுைடய ஆடுகள் எல்லா மைலகளிலும் உயரமான எல்லா
ேமடுகளிலும் அைலந்து, பூமியன்மீெதங்கும் என்னுைடய ஆடுகள் ச தற த்
த ரிக றது; வசாரிக்க றவனுமில்ைல, ேதடுக றவனுமில்ைல. 7 ஆைகயால்,
ேமய்ப்பேர, ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். 8 ெயேகாவாகய
ஆண்டவராக இருக்க ற நான் என்னுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன்;
ேமய்ப்பன் இல்லாததனால் என்னுைடய ஆடுகள் சூைறயாக , என்னுைடய
ஆடுகள் காட்டுமிருகங்களுக்ெகல்லாம் இைரயாகப் ேபானது; என்னுைடய
ேமய்ப்பர்கள் என்னுைடய ஆடுகைள வசாரியாமல்ேபானார்கள், ேமய்ப்பர்கள்
மந்ைதைய ேமய்க்காமல் தங்கைளேய ேமய்த்தார்கள். 9 ஆைகயால் ேமய்ப்பேர,
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். 10 ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார்: இேதா, நான் ேமய்ப்பர்களுக்கு வேராதமாக வந்து, என்னுைடய
ஆடுகைள அவர்கள் ைகய ேல ேகட்டு, ேமய்ப்பர்கள் இனித் தங்கைளேய
ேமய்க்காதபடி, மந்ைதைய ேமய்க்கும் ெதாழிைலவ ட்டு அவர்கைள வலக்க ,
என்னுைடயஆடுகள்அவர்களுக்குஆகாரமாகஇல்லாதபடி,அைவகைளஅவர்கள்
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வாய்க்குத் காப்பாற்றுேவன் என்று ெசால்லு. 11 ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: இேதா, நான் நாேன என்னுைடய ஆடுகைள
வசாரித்து, அைவகைளத் ேதடிப்பார்ப்ேபன். 12 ஒரு ேமய்ப்பன் ச தறுண்ட
தன்னுைடய ஆடுகளின் நடுேவ இருக்கற நாளில் தன்னுைடய மந்ைதையத்
ேதடிக்ெகாண்டிருக்க றதுேபால, நான் என்னுைடய ஆடுகைளத்ேதடி, மப்பும்
மந்தாரமுமான நாளிேல அைவகள் ச தறுண்டுேபான எல்லா இடங்களிலுமிருந்து
அைவகைளத் தப்பவரச்ெசய்து, 13 அைவகைள மக்களிடத்தலிருந்து புறப்படவும்
ேதசங்களிலிருந்து ேசரவும்ெசய்து, அைவகளுைடய ெசாந்தேதசத்த ேல
அைவகைளக் ெகாண்டுவந்து, இஸ்ரேவல் மைலகளின்ேமலும் ஆறுகள்
அருகலும் ேதசத்தன் எல்லா குடியருக்கும் இடங்களிலும் அைவகைள
ேமய்ப்ேபன். 14 அைவகைள நல்ல ேமய்ச்சலிேல ேமய்ப்ேபன்; இஸ்ரேவலுைடய
உயர்ந்த மைலகளில் அைவகளுைடய ெதாழுவம் இருக்கும்; அங்ேக
அைவகள் நல்ல ெதாழுவத்தல் படுத்துக்ெகாள்ளும் இஸ்ரேவலின்
மைலகளின்ேமல் நல்ல ேமய்ச்சைல ேமயும். 15 என்னுைடய ஆடுகைள நான்
ேமய்த்து, அைவகைள நான் மடக்குேவன் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார். 16 நான் காணாமல்ேபானைதத் ேதடி, துரத்தப்பட்டைதத் தரும்பக்
ெகாண்டுவந்து, எலும்பு முற ந்தைதக் காயங்கட்டி, வலிைம இல்லாதைதத்
த டப்படுத்துேவன்; நயாயத்த ற்குத்தக்கதாக அைவகைள ேமய்த்து, ெகாழுத்ததும்
ெபலமுமுள்ளைவகைள அழிப்ேபன். 17 என்னுைடய மந்ைதேய, ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: இேதா, ஆட்டுக்கும் ஆட்டுக்கும்,
ஆட்டுக்கடாக்களுக்கும், ெவள்ளாட்டுக்கடாக்களுக்கும் நான் நயாயந்தீர்ப்ேபன்.
18நீங்கள்நல்லேமய்ச்சைலேமய்ந்து,உங்களுைடய ேமய்ச்சல்களில் மீதயானைத
உங்களுைடய கால்களால் மித க்கலாமா? ெதளிந்த தண்ணீைரக் குடித்து மீதயாக
இருக்க றைத உங்களுைடய கால்களால் குழப்ப ப்ேபாடலாமா? 19 என்னுைடய
ஆடுகள் உங்களுைடய கால்களால் மித க்கப்பட்டைத ேமயவும், உங்களுைடய
கால்களால் குழப்பப்பட்டைதக் குடிக்கவும் ேவண்டுேமா? 20 ஆைகயால்,
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் அைவகைள ேநாக்க : இேதா, நான், நாேன
ெகாழுத்த ஆடுகளுக்கும் இைளத்த ஆடுகளுக்கும் நயாயந்தீர்ப்ேபன். 21 நீங்கள்
பலவீனமாக இருக்க றைவகைளெயல்லாம் ெவளிேயற்ற ச தறச்ெசய்யும்படி,
அைவகைளப் பக்கத்தனாலும் முன்னந்ெதாைடகளினாலும் தள்ளி உங்களுைடய
ெகாம்புகைளக்ெகாண்டுமுட்டுகறதனாேல, 22நான்என்னுைடயஆடுகைளஇனிச்
சூைறயாகாதபடி இரட்ச த்து, ஆடுகளுக்கும் ஆடுகளுக்கும் நயாயந்தீர்ப்ேபன்.
23 அவர்கைள ேமய்க்கும்படி என்னுைடய தாசனாகய தாவீது என்னும் ஒேர
ேமய்ப்பைன நான் அவர்கள்ேமல் வ சாரிப்பாக இருக்க ஏற்படுத்துேவன்;
இவர் அவர்கைள ேமய்த்து, இவேர அவர்களுக்கு ேமய்ப்பனாக இருப்பார்.
24 ெயேகாவாகய நான் அவர்களுக்குத் ேதவனாக இருப்ேபன், என்னுைடய
தாசனாகய தாவீது அவர்கள் நடுவல் அத பதயாக இருப்பார்; ெயேகாவாகய
நான்இைதச் ெசான்ேனன். 25நான்அவர்களுடன் சமாதானஉடன்படிக்ைகெசய்து,
ெகாடிய மிருகங்கைளத் ேதசத்தல் இல்லாதபடி ஒழியச்ெசய்ேவன்; அவர்கள்
சுகமாக வனாந்த ரத்தல் வாழ்ந்து, காடுகளில் உறங்குவார்கள். 26 நான்
அவர்கைளயும் என்னுைடய ேமட்டின் சுற்றுப்புறங்கைளயும் ஆசீர்வாதமாக்க ,
ஏற்றகாலத்த ேல மைழையப் ெபய்யச்ெசய்ேவன்; ஆசீர்வாதமான மைழ ெபய்யும்.
27ெவளியன் மரங்கள் தங்களுைடய பழத்ைதத் தரும்; பூமி தன்னுைடய பலைனக்
ெகாடுக்கும்; அவர்கள் தங்களுைடய ேதசத்தல் சுகமாக இருப்பார்கள்; நான்
அவர்கள் நுகத்தன் கயறுகைள அறுத்து, அவர்கைள அடிைமெகாண்டவர்களின்
ைகக்கு அவர்கைள நீங்கலாக்க வடுவக்கும்ேபாது, நான் ெயேகாவா
என்று அறந்துெகாள்வார்கள். 28 இனி அவர்கள் அந்நயேதசங்களுக்குக்
ெகாள்ைளயாவதல்ைல, பூமியன் மிருகங்கள் அவர்கைள அழிப்பதும் இல்ைல;
தத்தளிக்கச்ெசய்வார் இல்லாமல் சுகமாகத் தங்குவார்கள். 29நான்அவர்களுக்குக்
புகழ்ச்ச ெபாருந்தயஒருநாற்ைறஎழும்பச்ெசய்ேவன்;அவர்கள்இனித்ேதசத்த ேல
பஞ்சத்தால் வாரிக்ெகாள்ளப்படுவதுமில்ைல, இனிப் அந்நயேதசங்கள் ெசய்யும்
அவமானத்ைதச் சுமப்பதுமில்ைல. 30 தங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாக
இருக்க ற நான் தங்களுடன் இருக்கறைதயும், இஸ்ரேவல் மக்களாகய தாங்கள்
என்னுைடய மக்களாக இருக்க றைதயும், அவர்கள் அற ந்துெகாள்வார்கெளன்று
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ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 31 என்னுைடய மந்ைதயும் என்னுைடய
ேமய்ச்சலின் ஆடுகளுமாகய நீங்கள் மனிதர்; நான் உங்களுைடய ேதவன் என்று
ெயேகாவாகயஆண்டவர்ெசால்லுகறார் என்றுெசால்என்றார்.

அத்த யாயம் 35
ஏேதாமிற்குஎத ரானதீர்க்கதரிசனம்

1 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்: 2 மனிதகுமாரேன,
நீ உன்னுைடய முகத்ைத ேசயீர்மைலக்கு ேநராகத் தருப்ப அதற்கு எத ராக
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி, 3 அதற்குச் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார், ேசயீர்மைலேய, இேதா, நான்
உனக்கு எத ராக வந்து, என்னுைடய ைகைய உனக்கு எத ராக நீட்டி,
உன்ைனப் பாழும் பாைலநலமாக்குேவன். 4 உன்னுைடய பட்டணங்கைள
வனாந்த ரமாக்க ப்ேபாடுேவன்; நீ பாழாய்ப்ேபாவாய்; நான் ெயேகாவா
என்று அறந்துெகாள்வாய். 5 நீ பைழய பைகைய ைவத்து, இஸ்ரேவல்
மக்களுைடய அக்க ரமம் நைறேவறும்ேபாது அவர்களுக்கு உண்டான
ஆபத்தன் காலத்த ேல வாளின் கூர்ைமயனால் அவர்களுைடய இரத்தத்ைதச்
ச ந்தனபடியால், 6 நான் இரத்தப்பழிக்கு உன்ைன ஒப்பைடப்ேபன்; இரத்தப்பழி
உன்ைனப் பன்ெதாடரும் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவராக இருக்க ற
நான் என்னுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன்; நீ இரத்தத்ைத
ெவறுக்காததனால் இரத்தம் பன்ெதாடரும். 7 நான் ேசயீர்மைலையப் பாழும்
பாைலவன இடமுமாக்க , அத ேல ேபாக்குவரவு ெசய்பவர்கள் இல்லாதபடி
அழியச்ெசய்து, 8 அதன் மைலகைளக் ெகாைல ெசய்யப்பட்டவர்களாேல
ந ரப்புேவன்; உன்னுைடய ேமடுகளிலும் உன்னுைடய பள்ளத்தாக்குகளிலும்
உன்னுைடய எல்லா ஆறுகளிலும் வாளால் ெவட்டப்பட்டவர்கள் வழுவார்கள்.
9 நீ என்ைறக்கும் பாைலவனமாக இருக்கும்படி ெசய்ேவன்; உன்னுைடய
பட்டணங்கள் குடிேயற்றப்படுவதல்ைல; அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவா என்று
அறந்துெகாள்வார்கள். 10 இரண்டு இனத்தார்களும் இரண்டு ேதசங்களும்
கர்த்தரிடத்தல்இருந்தும்,அைவகள்என்னுைடயைவகளாகும், நான்அைவகைளச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளுேவன்என்றுநீெசால்லுகறபடியனால், 11நீஅவர்கள்ேமல்
ைவத்த வஞ்சத்தனால் ெசய்த உன்னுைடய ேகாபத்த ற்குத்தக்கதாகவும்,
உன்னுைடய ெபாறாைமக்குத்தக்கதாகவும் நான் ெசய்து, ெயேகாவாகய
ஆண்டவராக இருக்க ற நான் உன்ைன நயாயம்தீர்க்கும்ேபாது, என்ைன
அவர்களுக்குள் அதனால் அறயச்ெசய்ேவன் என்று என்னுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன். 12இஸ்ரேவலின் மைலகள் பாழாக்கப்பட்டு
எங்களுக்கு இைரயாகக் ெகாடுக்கப்பட்டது என்று, நீ அைவகளுக்கு வேராதமாகச்
ெசான்ன உன்னுைடய ந ந்தைனகைளெயல்லாம் ெயேகாவாகய நான்
ேகட்ேடன் என்று அப்ெபாழுது அறந்துெகாள்வாய். 13 நீங்கள் உங்களுைடய
வாயனால் எனக்கு வ ேராதமாகப் ெபருைமபாராட்டி, எனக்கு வ ேராதமாக
உங்களுைடய வார்த்ைதகைளப் ெபருகச்ெசய்தீர்கள்; அைத நான் ேகட்ேடன்.
14 பூமிெயல்லாம் மகழும்ேபாது நான் உன்ைனப் பாழாயருக்கும்படி ெசய்ேவன்
என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 15இஸ்ரேவல் மக்களின் ேதசம்
பாழாய்ப்ேபானைதக்கண்டுமகழ்ந்தாேய,உனக்கும்அப்படிேயநடக்கச்ெசய்ேவன்;
ேசயீர்மைலேய,ஏேதாேம, நீமுழுதும்பாழாவாய்;அதனால்நான்ெயேகாவாஎன்று
அறந்துெகாள்வார்கெளன்றுெசான்னார் என்றுெசால்லு.

அத்த யாயம் 36
இஸ்ரேவலின்மைலகளுக்குதீர்க்கதரிசனம்

1 மனிதகுமாரேன, நீ இஸ்ரேவல் மைலகைள ேநாக்க த் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லி, ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவல் மைலகேள,
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். 2 ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார்; பைகவர்கள் உங்கைளக்குறத்து ஆ ஆ, ந த்தய ேமடுகள்
எங்களுைடயதானது என்று ெசால்லுகறபடியனால், 3 நீ தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லிச் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
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ெசால்லுகறார், நீங்கள் அந்நயேதசங்களில் மீதயானவர்களுக்குச் சுதந்தரமாக
இருக்கும்படி அவர்கள் உங்கைளப் பாழாக்க , உங்கைளச் சுற்றலுமிருந்து
வழுங்கனபடியனாலும், நீங்கள் வாயாடிகளுக்குப் ேபச்சும் மக்களுக்கு
அவதூறுமானவர்களானபடியனாலும், 4 இஸ்ரேவல் மைலகேள, நீங்கள்
ெயேகாவாகய ஆண்டவருைடய வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்; மைலகளுக்கும்,
ேமடுகளுக்கும்,ஆறுகளுக்கும்,பள்ளத்தாக்குகளுக்கும்,பாழாக்கப்பட்டபாைலவன
இடங்களுக்கும், ெவறுைமயாக வ டப்பட்ட பட்டணங்களுக்கும் ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்: உங்கைளச் சுற்றலும் மீதயான அந்நயமக்களுக்கு
நீங்கள் ெகாள்ைளயும் பரியாசமுமாகப்ேபானபடியனால், 5 ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்: என்னுைடய ேதசத்ைதக் ெகாள்ைளய டப்பட்ட
ெவளியாக்கும்படி அைத முழு இருதயத்தன் சந்ேதாஷத்ேதாடும் கர்வமான
மனேதாடும் தங்களுக்குச் ெசாந்தமாக நயமித்துக்ெகாண்ட அந்நயமக்களில்
மீதயானவர்களுக்கு வேராதமாகவும் ஏேதாம் அைனத்துக்கும் வ ேராதமாகவும்,
என்னுைடய ெநருப்பான எரிச்சலினால் ேபச ேனன் என்று ந ச்சயமாகச்
ெசால்லுக ேறன். 6ஆைகயால், நீஇஸ்ரேவல் ேதசத்ைதக்குற த்துத் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லி, மைலகளுக்கும், ேமடுகளுக்கும், ஆறுகளுக்கும், பள்ளத்தாக்குகளுக்கும்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்; ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்,
இேதா, நீங்கள் அந்நயேதசங்கள் ெசய்யும் அவமானத்ைதச் சுமந்தபடியனால்
நான் என்னுைடய எரிச்சலினாலும் என்னுைடய கடுங்ேகாபத்தனாலும்
ேபச ேனன், 7 ஆதலால், ெயேகாவாகய ஆண்டவராக இருக்க ற நான்
என்னுைடய கரத்ைத உயர்த்துேவன், உங்கைளச் சுற்றலும் இருக்கற
அந்நயேதசங்கள் தங்களுைடய அவமானத்ைத ந ச்சயமாகச் சுமப்பார்கள்
என்று ெசால்லுக ேறன். 8 இஸ்ரேவல் மைலகேள, நீங்கள் உங்களுைடய
இளங்கைளகைளவ ட்டு, என்னுைடய மக்களாகய இஸ்ரேவலுக்கு உங்களுைடய
பழங்கைளக் ெகாடுப்பீர்கள்; அவர்கள் அருகல் வந்துவ ட்டார்கள். 9இேதா, நான்
உங்களிடமிருந்து, உங்கைளக் கண்காணிப்ேபன்; நீங்கள் பண்படுத்தப்பட்டு
வைதக்கப்படுவீர்கள். 10 நான் உங்கள்ேமல் இஸ்ரேவல் வீட்டாராக ய
மனிதர்கள் யாவைரயும் ெபருகச்ெசய்ேவன்; பட்டணங்கள் குடிேயற்றப்படும்,
பாைலவனமான இடங்கள் கட்டப்படும். 11 உங்கள்ேமல் மனிதர்கைளயும்
மிருகஜீவன்கைளயும் ெபருக ப்பலுகும்படி ெபருகச்ெசய்ேவன்; ஆரம்பநாட்களில்
நீங்கள் இருந்த நைலைமயல் நான் உங்கைள நைலநறுத்த , உங்களுைடய
முந்தன சறப்ைபவ ட உங்களுக்கு அதக ச றப்பு உண்டாகச்ெசய்ேவன்;
அதனால் நான் ெயேகாவா என்று அறந்துெகாள்வீர்கள். 12 நான் உங்கள்ேமல்
என்னுைடய மக்களாகய இஸ்ரேவலின் மனிதர்கைள நடமாடச்ெசய்ேவன்,
அவர்கள் உன்ைனக் ைகயாளுவார்கள்; அவர்களுக்குச் ெசாந்தமாக இருப்பாய்;
நீ இனிேமல் அவர்கைளச் சாகக்ெகாடுப்பதல்ைல. 13 ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: மக்கள் உன்ைனப்பார்த்து:
நீ மனிதர்கைளப் வழுங்குகற ேதசெமன்றும், நீ உன்னுைடய மக்கைளச்
சாகக்ெகாடுக்க ற ேதசெமன்றும் ெசால்லுகறபடியனால், 14 நீ இனிேமல்
மனிதர்கைளப் வழுங்குகறதுமில்ைல, இனிேமல் உன்னுைடய மக்கைளச்
சாகக்ெகாடுப்பதுமில்ைல என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
15 நான் இனிேமல் அந்நயமக்கள் ெசய்யும் அவமானத்ைத உன்னிடத்த ேல
ேகட்கச்ெசய்வதுமில்ைல, நீ மக்களின் ந ந்ைதைய இனிேமல் சுமப்பதுமில்ைல;
நீ இனிேமல் உன்னுைடய ேதசங்கைளச் சாகக்ெகாடுப்பதுமில்ைலெயன்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார் என்று ெசால் என்றார். 16 பன்னும்
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்: 17 மனிதகுமாரேன,
இஸ்ரேவல் மக்கள் தங்களுைடய ெசாந்த ேதசத்த ேல குடியருக்கும்ேபாது
அைதத் தங்களுைடய நடக்ைகயனாலும் தங்களுைடய ெசயல்களினாலும்
தீட்டுப்படுத்தனார்கள்; அவர்களுைடய நடக்ைக என்னுைடய முகத்த ற்கு
முன்பாக மாதவ டாயுள்ள ெபண்ணின் தீட்ைடப்ேபால் இருந்தது. 18ஆைகயனால்
ேதசத்த ேல அவர்கள் ச ந்தன இரத்தத்த ற்காக, அைத அவர்கள் தங்களுைடய
அசுத்தமான சைலகளால் தீட்டுப்படுத்தனதற்காக நான் என்னுைடய
கடுங்ேகாபத்ைதஅவர்கள்ேமல்ஊற்ற , 19அவர்கைளஅந்நயேதசங்களுக்குள்ேள
ச தறடித்ேதன்; ேதசங்களில் தூற்ற ப்ேபாடப்பட்டார்கள்; அவர்களுைடய
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நடக்ைகயன்படிேயயும் அவர்களுைடய ெசயல்களின்படிேயயும் அவர்கைள
நயாயந்தீர்த்ேதன். 20 அவர்கள் அந்நயேதசங்களிடத்தல் ேபானேபாது அந்த
மக்கள் இவர்கைளக்குறத்து: இவர்கள் ெயேகாவாவுைடய மக்கள், அவருைடய
ேதசத்தலிருந்து வந்தார்கள் என்று ெசான்னதனால், இவர்கள் என்னுைடய
பரிசுத்தெபயைரப் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கனார்கள். 21 ஆனாலும் இஸ்ரேவல்
மக்கள்தாங்கள்வந்துேசர்ந்தஅந்நயமக்களிடத்த ேலபரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கன
என்னுைடய பரிசுத்த ெபயருக்காகேவ இரங்குக ேறன். 22 ஆதலால், நீ
இஸ்ரேவல் மக்கைள ேநாக்க : ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவல் மக்கைள, உங்களுக்காக அல்ல, நீங்கள்
வந்துேசர்ந்த அந்நய மக்களிடத்தல் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கன என்னுைடய
பரிசுத்த ெபயருக்காகேவ நான் இப்படிச் ெசய்க ேறன். 23 அந்நயமக்களின்
நடுேவ நீங்கள் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கனதும் அவர்களுக்குள் உங்களால்
பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கப்பட்டதுமான என்னுைடய மகத்தான ெபயைர
நான் பரிசுத்தம்ெசய்யும்ெபாழுது; அப்ெபாழுது அந்நயமக்கள் தங்களுைடய
கண்களுக்கு முன்பாக நான் உங்களுக்குள் பரிசுத்தம் ெசய்யப்படும்ேபாது,
நான் ெயேகாவா என்பைத அற ந்துெகாள்வார்கள் என்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 24 நான் உங்கைள அந்நய மக்களிடத்தலிருந்து
அைழத்து,உங்கைளச்எல்லாேதசங்களிலுமிருந்துேசர்த்து,உங்களுைடயெசாந்த
ேதசத்த ற்கு உங்கைளக் ெகாண்டுவருேவன். 25 அப்ெபாழுது நான் உங்கள்ேமல்
சுத்தமான தண்ணீர் ெதளிப்ேபன்; நான் உங்களுைடய எல்லா அசுத்தங்கைளயும்
உங்களுைடய எல்லா அசுத்தமான சைலகைளயும் நீக்க உங்கைளச்
சுத்தமாக்குேவன், நீங்கள் சுத்தமாவீர்கள். 26 உங்களுக்கு புதய இருதயத்ைதக்
ெகாடுத்து, உங்களுைடய உள்ளத்த ேல புத தான ஆவையக் கட்டைளய ட்டு,
கல்லான இருதயத்ைத உங்கள் உடலிலிருந்து எடுத்துப்ேபாட்டு, சைதயான
இருதயத்ைத உங்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன். 27 உங்களுைடய உள்ளத்த ேல
என்னுைடய ஆவைய ைவத்து, உங்கைள என்னுைடய கட்டைளகளில்
நடக்கவும் என்னுைடய நயாயங்கைளக் ைகக்ெகாள்ளவும் அைவகளின்படி
ெசய்யவும்ெசய்ேவன். 28 உங்களுைடய முன்ேனார்களுக்கு நான் ெகாடுத்த
ேதசத்த ேல நீங்கள் குடியருப்பீர்கள்; நீங்கள் என்னுைடய மக்களாக இருப்பீர்கள்,
நான்உங்களுைடயேதவனாகஇருந்து, 29உங்களுைடயஅசுத்தங்கைளெயல்லாம்
நீக்க , உங்கைளக் காப்பாற்ற , உங்கள்ேமல் பஞ்சத்ைதக் கட்டைளய டாமல்,
ேகாதுைமைய வரவைழத்து, அைதப் ெபருகச்ெசய்து, 30 நீங்கள் இனிேமல்
ேதசங்களுக்குள்ேள பஞ்சத்தனால் உண்டாகும் ந ந்ைதைய அைடயாதபடி,
மரத்தன் பழங்கைளயும் வயலின் பலன்கைளயும் ெபருகச்ெசய்ேவன்.
31அப்ெபாழுதுநீங்கள்உங்களுைடயெபால்லாதமார்க்கங்கைளயும்உங்களுைடய
தகாத ெசயல்கைளயும் நைனத்து, உங்களுைடய அக்க ரமங்களுக்காக
உங்களுைடய அருவருப்புகளுக்காக உங்கைளேய ெவறுப்பீர்கள். 32 நான்
இப்படிச் ெசய்வது உங்களுக்காக அல்லெவன்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார், இது உங்களுக்கு ெதரிந்தருப்பதாக; இஸ்ரேவல் மக்கேள,
உங்களுைடய வழிகளுக்காக ெவட்கப்படுங்கள். 33 ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: நான் உங்களுைடய அக்க ரமங்கைளெயல்லாம்
நீக்க , உங்கைளச் சுத்தமாக்கும் காலத்த ேல பட்டணங்களில் குடிேயறச்ெசய்ேவன்;
பாைலவனமான இடங்களும் கட்டப்படும். 34 பாழாக்கப்பட்ட ேதசம்
கடந்துேபாக ற யாவருைடய பார்ைவக்கும் பாழாய்க்க டந்ததற்குப் பதலாக
பய ரிடப்படும். 35 பாழாய்க்க டந்த இந்த ேதசம், ஏேதன் ேதாட்டத்ைதப்ேபாலானது
என்றும், பாைலவனமும் பாழும் அழிக்கப்பட்டும் இருந்த பட்டணங்கள்
பாதுகாப்பானைவகளும் குடிேயற்றப்பட்டைவகளுமாக இருக்க றது என்றும்
ெசால்லுவார்கள். 36 ெயேகாவாகய நான் அழிக்கப்பட்டைவகைளக் கட்டுக ேறன்
என்றும், பாழானைதப் பய ர்நலமாக்குக ேறன் என்றும், அப்ெபாழுது உங்கைளச்
சுற்றலுமுள்ள மீதயான ேதசங்கள் அற ந்துெகாள்வார்கள்; ெயேகாவாகய
நான் இைதச் ெசான்ேனன், இைதச் ெசய்ேவன். 37 ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவல் மக்களுக்காக நான் இைத
நன்ைமச்ெசய்யும்படி அவர்கள் என்னிடத்தல் வண்ணப்பம்ெசய்யேவண்டும்;
மந்ைத ெபருகுகறதுேபால் அவர்களில் மனிதர்கைளப் ெபருகச்ெசய்ேவன்.
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38 பண்டிைக காலங்களில் எருசேலமிேல பரிசுத்தம்ெசய்யப்பட்டுவருகற
மந்ைதகள் எப்படித் த ரளாக இருக்க றேதா, அப்படிேய பாைலவனமாக இருந்த
பட்டணங்கள் மனிதர்களின் மந்ைதயால் ந ரம்ப இருக்கும்; அதனால் நான்
ெயேகாவா என்பைதஅற ந்துெகாள்வார்கள்என்றுெசால்என்றார்.

அத்த யாயம் 37
பள்ளத்தாக்கும்உலர்ந்த எலும்புகளும்

1 ெயேகாவாவுைடய ைக என்ேமல் அமர்ந்து, ெயேகாவா என்ைன
ஆவக்குள்ளாக்க ெவளிேய ெகாண்டுேபாய், எலும்புகள் நைறந்த ஒரு
பள்ளத்தாக்கன் நடுவல் நறுத்த , 2 என்ைன அைவகளின் அருேக சுற்ற
நடக்கச்ெசய்தார்; இேதா, பள்ளத்தாக்கன் ெவட்டெவளிய ேல அந்த எலும்புகள்
மகா த ரளாகக் க டந்தது; அைவகள் மிகவும் உலர்ந்ததுமாக இருந்தது. 3 அவர்
என்ைன ேநாக்க : மனிதகுமாரேன, இந்த எலும்புகள் உய ரைடயுமா என்று
ேகட்டார்; அதற்கு நான்: ெயேகாவாகய ஆண்டவேர, ேதவரீர் அைத அறவீர்
என்ேறன். 4அப்ெபாழுது அவர்: நீ இந்த எலும்புகைளக்குறத்துத் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லி,அைவகைளப் பார்த்துச் ெசால்லேவண்டியதுஎன்னெவன்றால்: உலர்ந்த
எலும்புகேள, ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். 5 ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் இந்த எலும்புகைள ேநாக்க : இேதா, நான் உங்களுக்குள் உயைர
நுைழயச்ெசய்ேவன், அப்ெபாழுது உய ரைடவீர்கள். 6 நான் உங்கள்ேமல்
நரம்புகைளச் ேசர்த்து, உங்கள்ேமல் சைதைய உண்டாக்க , உங்கைளத்
ேதாலினால் மூடி, உங்களில் ஆவையக் கட்டைளயடுேவன்; அப்ெபாழுது
நீங்கள் உய ரைடந்து, நான் ெயேகாவா என்று அறந்துெகாள்வீர்கெளன்று
ெசால்லுகறார் என்று ெசால் என்றார். 7 எனக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய நான்
தீர்க்கதரிசனம் ெசான்ேனன்; நான் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லும்ேபாது ஒரு
இைரச்சல் உண்டானது; இேதா, அைசவுண்டாக , ஒவ்ெவாரு எலும்பும் தன்தன்
எலும்புடன் ேசர்ந்துெகாண்டது. 8 நான் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, இேதா,
அைவகள்ேமல் நரம்புகளும் சைதயும் உண்டானது, ேமற்புறெமங்கும் ேதாலினால்
மூடப்பட்டது;ஆனாலும்அைவகளில்உய ர்இல்லாமலிருந்தது. 9அப்ெபாழுதுஅவர்
என்ைனப் பார்த்து: நீ உயைர ேநாக்க த் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்; மனிதகுமாரேன,
நீ தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி, உயைரேநாக்க : ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறதுஎன்னெவன்றால்,உய ேர,நீகாற்றுத்தைசநான்கலுமிருந்துவந்து,
ெகாைல ெசய்யப்பட்ட இவர்கள் உய ரைடயும்படி இவர்கள்ேமல் ஊது என்கறார்
என்று ெசால் என்றார். 10 எனக்குக் கற்ப க்கப்பட்டபடி நான் தீர்க்கதரிசனம்
ெசான்ேனன்; அப்ெபாழுது உய ர் அவர்களுக்குள்நுைழய, அவர்கள் உய ரைடந்து,
காலூன்ற , மகா ெபரிய பைடயாக நன்றார்கள். 11 அப்ெபாழுது அவர் என்ைன
ேநாக்க : மனிதகுமாரேன, இந்த எலும்புகள் இஸ்ரேவல் மக்கள் அைனவருேம;
இேதா, அவர்கள் எங்களுைடய எலும்புகள் உலர்ந்துேபானது; எங்களுைடய
நம்ப க்ைக அற்றுப்ேபானது; நாங்கள் அறுப்புண்டுேபாக ேறாம் என்கறார்கள்.
12 ஆைகயால் நீ தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி, அவர்களுடன் ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார், இேதா, என்னுைடய
மக்கேள, நான் உங்களுைடய ப ேரதக்குழிகைளத் த றந்து, உங்கைள
உங்களுைடய ப ேரதக்குழிகளிலிருந்து ெவளிப்படவும், உங்கைள இஸ்ரேவல்
ேதசத்த ற்கு வரவும் ெசய்ேவன். 13 என்னுைடய மக்கேள, நான் உங்களுைடய
ப ேரதக்குழிகைளத் த றந்து, உங்கைள உங்களுைடய ப ேரதக்குழிகளிலிருந்து
ெவளிப்படச்ெசய்யும்ேபாது, நான் ெயேகாவா என்று அறந்துெகாள்வீர்கள்.
14என்னுைடயஆவைய*உங்களுக்குள்ைவப்ேபன்;நீங்கள்உய ரைடவீர்கள்;நான்
உங்கைள உங்களுைடய ேதசத்தல் ைவப்ேபன்; அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவா
என்று அறந்துெகாள்வீர்கள்; இைதச் ெசான்ேனன், இைதச் ெசய்ேவன் என்று
ெயேகாவாெசால்லுகறார் என்றுெசால்என்றார்.

ஒேர ராஜாவற்குகீழ்ஒருேதசம்
15 பன்னும் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்:

16 மனிதகுமாரேன, நீ ஒரு ேகாைல எடுத்து, அத ேல யூதாவுக்கும் அைதச்
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ேசர்ந்த இஸ்ரேவல் மக்களுக்கும் உரியது என்று எழுத ; பன்பு ேவெறாரு
ேகாைல எடுத்து, அத ேல எப்ப ராயீமுக்கும் அைதச்ேசர்ந்த இஸ்ரேவல் மக்கள்
அைனவருக்கும் உரிய ேயாேசப்பன் ேகாெலன்று எழுத , 17 அைவகைள ஒேர
ேகாலாகும்படி ஒன்ேறாெடான்று இைணயச்ெசய், அைவகள் உன்னுைடய
ைகயல் ஒன்றாகும். 18 இைவகளின் ெபாருள் இன்னெதன்று எங்களுக்கு
அறவக்கமாட்டீேரா என்று உன்னுைடய மக்கள் உன்னிடத்தல் ேகட்டால், 19 நீ
அவர்கைள ேநாக்க : ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
இேதா, எப்ப ராயீமுக்கும் அைதச் ேசர்ந்த இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களுக்கும்
உரிய ேயாேசப்பன் ேகாைல எடுத்து, அைத யூதாவன் ேகாேலாடு ேசர்த்து,
அைவகைள ஒேர ேகாலாக்குேவன்; அைவகள் என்னுைடய ைகயல் ஒன்றாகும்
என்கறார் என்று ெசால். 20ெசால்லும்ேபாது, நீ எழுதன ேகால்கள்அவர்களுைடய
கண்களுக்கு முன்பாக உன்னுைடய ைகயல் இருக்கேவண்டும். 21 நீ அவர்கைள
ேநாக்க : ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால் இேதா,
நான் இஸ்ரேவல் வீட்டாைர அவர்கள் ேபாயருக்கும் ேதசங்களிடத்தலிருந்து
அைழத்து, சுற்றலுமிருந்து அவர்கைளச் ேசர்த்து, அவர்கைள அவர்கள் ெசாந்த
ேதசத்த ேல வரச்ெசய்து, 22அவர்கைள இஸ்ரேவலின் மைலகளாகய ேதசத்த ேல
ஒேர ேதசமாக்குேவன்; ஒேர ராஜா அவர்கள் எல்ேலாருக்கும் ராஜாவாக இருப்பார்;
அவர்கள் இனி இரண்டு ேதசங்களாக இருப்பதல்ைல; அவர்கள் இனி இரண்டு
ராஜ்ஜியங்களாகப்ப ரிவதுமில்ைல. 23அவர்கள்இனித்தங்களுைடயஅசுத்தமான
சைலகளினாலும் தங்களுைடய அருவருப்புகளினாலும் தங்களுைடய
எல்லா மீறுதல்களினாலும் தங்கைளத் தீட்டுப்படுத்துவதுமில்ைல; அவர்கள்
குடியருந்து பாவம்ெசய்த எல்லா இடங்களிலிருந்தும் நான் அவர்கைள
வளக்க இரட்ச த்து, அவர்கைளச் சுத்தம் ெசய்ேவன்; அப்ெபாழுது அவர்கள்
என்னுைடய மக்களாக இருப்பார்கள், நான் அவர்களுைடய ேதவனாக இருப்ேபன்.
24 என்னுைடய ஊழியனாகய தாவீது என்பவர் அவர்கள்ேமல் ராஜாவாக
இருப்பார்; அவர்கள் எல்ேலாருக்கும் ஒேர ேமய்ப்பர் இருப்பார்; அப்ெபாழுது
அவர்கள் என்னுைடய நயாயங்களில் நடந்து, என்னுைடய கட்டைளகைளக்
ைகக்ெகாண்டு, அைவகளின்படி ெசய்து, 25 நான் என்னுைடய ஊழியனாகய
யாக்ேகாபுக்குக் ெகாடுத்ததும், உங்களுைடய தகப்பன்மார்கள் குடியருந்ததுமான
ேதசத்த ேலகுடியருப்பார்கள்;அவர்களும்அவர்கள்பள்ைளகளும்அவர்களுைடய
பள்ைளகளின் பள்ைளகளும் அத ேல என்ெறன்ைறக்கும் குடியருப்பார்கள்;
என்னுைடய ஊழியனாகய தாவீது என்பவர் என்ெறன்ைறக்கும் அவர்களுக்கு
அத பதயாக இருப்பார். 26 நான் அவர்களுடன் சமாதான உடன்படிக்ைக
ெசய்ேவன்; அது அவர்களுக்கு ந ரந்தர உடன்படிக்ைகயாக இருக்கும்; நான்
அவர்கைள நைலப்படுத்த , அவர்கைள ெபருகச்ெசய்து, அவர்கள் நடுவ ேல
என்னுைடய பரிசுத்த ஸ்தலத்ைத என்ெறன்ைறக்கும் நைலநறுத்துேவன்.
27 என்னுைடய இருப்ப டம் அவர்களிடத்தல் இருக்கும், நான் அவர்களுைடய
ேதவனாக இருப்ேபன், அவர்கள் என்னுைடய மக்களாக இருப்பார்கள்.
28அப்படிேய என்னுைடய பரிசுத்த ஸ்தலம் அவர்கள் நடுவ ேல என்ெறன்ைறக்கும்
இருக்கும்ேபாது, நான் இஸ்ரேவைலப் பரிசுத்தம்ெசய்க ற ெயேகாவா என்று
ேதசங்கள்அற ந்துெகாள்வார்கள்என்கறார் என்றுெசால்என்றார்.

அத்த யாயம் 38
ேகாகுக்குஎத ரானதீர்க்கதரிசனம்

1 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்: 2 மனிதகுமாரேன,
ேமேசக் தூபால் இனத்தாரின் தைலைமயான அத பதயாகய மாேகாகு
ேதசத்தானான ேகாகுக்கு எத ராக நீ உன்னுைடய முகத்ைதத் தருப்ப ,
அவனுக்கு வேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி, 3 ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார், ேமேசக்
தூபால் இனத்தாரின் அத பதயாகய ேகாேக, இேதா, நான் உனக்கு
வேராதமாக வருேவன். 4 நான் உன்ைனத் தருப்ப , உன்னுைடய வாயல்
கடிவாளங்கைளப் ேபாட்டு, உன்ைனயும் உன்னுைடய எல்லாச் பைடையயும்,
குதைரகைளயும், சர்வாயுதந்தரித்த குதைர வீரர்கைளயும், ச ரியேகடகங்களும்
ெபரிய ேகடகமுமுைடய த ரளான கூட்டத்ைதயும் புறப்படச்ெசய்ேவன்;
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அவர்கள் எல்ேலாரும் வாள்கைளப் ப டித்தருப்பார்கள். 5 அவர்களுடன்
கூட ெபர்ச யர்களும், எத்த ேயாப்ப யர்களும், லீபயர்களும் இருப்பார்கள்;
அவர்கெளல்ேலாரும் ேகடகம்ப டித்து, தைலச்சீராவும் அணிந்தருப்பவர்கள்.
6 ேகாமரும் அவனுைடய எல்லா பைடகளும் வடதைசயலுள்ள ெதாகர்மா
வம்சத்தாரும் அவர்களுைடய எல்லா இராணுவங்களுமாகய த ரளான மக்கள்
உன்னுடன் இருப்பார்கள். 7 நீ ஆயத்தப்படு, உன்னுடன் இருக்கற உன்னுைடய
எல்லாக் கூட்டத்ைதயும் ஆயத்தப்படுத்து; நீ அவர்களுக்குக் காவலனாக இரு.
8 அேநக நாட்களுக்குப் ப ற்பாடு நீ வ சாரிக்கப்படுவாய்; வாளுக்கு வளக்க ,
பற்பல மக்களிலிருந்து ேசர்த்துக்ெகாள்ளப்பட்டு வந்தவர்களின் ேதசத்தல்
கைடச வருடங்களிேல வருவாய்; ெநடுநாட்கள் பாழாய் க டந்து, ப ற்பாடு
இனத்தவர்களிலிருந்து ெகாண்டுவரப்பட்டவர்கள் எல்ேலாரும் சுகத்துடன்
குடியருக்கும் இஸ்ரேவலின் மைலகளுக்கு வேராதமாக வருவாய்; அவர்கள்
எல்ேலாரும் பயப்படாமல் குடியருக்கும்ேபாது, 9 ெபருங்காற்ைறப்ேபால்
எழும்ப வருவாய்; நீயும் உன்னுைடய எல்லா பைடகளும் உன்னுடன் இருக்கும்
த ரளான மக்களும் கார்ேமகம்ேபால் ேதசத்ைத மூடுவீர்கள். 10 ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: அந்த நாளிேல பாழாய் க டந்து
தரும்பக் குடிேயற்றப்பட்ட மக்களுக்கு வேராதமாகவும், மக்களிடத்தலிருந்து
ேசர்க்கப்பட்டதும், ஆடுகைளயும், மாடுகைளயும், ஆஸ்தகைளயும் சம்பாத த்து,
ேதசத்தன் நடுவல் குடியருக்க றதுமான மக்களுக்கு வேராதமாகவும், நீ
உன்னுைடய ைகையத் தருப்பும்படி, 11 உன்னுைடய இருதயத்தல் ேயாசைனகள்
எழும்ப, நீ ெபால்லாத நைனைவ நைனத்து, 12 நான் ெகாள்ைளய டவும்
சூைறயாடவும், மதல்களில்லாமல் க டக்க ற க ராமங்களுள்ள ேதசத்த ற்கு
வ ேராதமாகப்ேபாேவன்; அலட்சயமாக சுகத்துடன் குடியருக்க றவர்களின்ேமல்
வருேவன்; அவர்கள் எல்ேலாரும் மதல்களில்லாமல் குடியருக்க றார்கள்;
அவர்களுக்குத் தாழ்ப்பாளும் இல்ைல, கதவுகளும் இல்ைல என்பாய். 13 ேசபா
ேதசத்தாரும், ேததான் ேதசத்தாரும், தர்ஷீசன் வயாபாரிகளும் அதனுைடய
பாலசங்கங்களான அைனவரும் உன்ைன ேநாக்க : நீ ெகாள்ைளய ட அல்லேவா
வருகறாெயன்றும், நீ சூைறயாடி, ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும் ஆஸ்தையயும்
எடுத்துக்ெகாள்ளுகறதற்கும், ஆடுகைளயும், மாடுகைளயும் ப டிக்க றதற்கும்,
மிகவும் ெகாள்ைளயடுகறதற்கும் அல்லேவா உன்னுைடய கூட்டத்ைதக்
கூட்டினாெயன்றும் ெசால்லுவார்கள். 14 ஆைகயால் மனிதகுமாரேன, நீ
தீர்க்கதரிசனம்ெசால்லி, ேகாைகேநாக்க ச்ெசால்லேவண்டியதுஎன்னெவன்றால்;
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்; என்னுைடய மக்களாகய இஸ்ரேவல்
சுகமாகக் குடியருக்க ற அக்காலத்த ேல நீ அைத அறவாய் அல்லேவா?
15அப்ெபாழுதுநீயும்உன்னுடன்த ரளானமக்களும்வடதைசயலுள்ளஉன்னுைடய
இடத்தலிருந்து வருவீர்கள்; அவர்கள் ெபரிய கூட்டமும் த ரளான கூட்டமாக
இருந்து, எல்ேலாரும் குதைரகளின்ேமல் ஏறுகறவர்களாக இருப்பார்கள். 16 நீ
ேதசத்ைதக் கார்ேமகம்ேபால்மூட, என்னுைடய மக்களாகய இஸ்ரேவலுக்கு
வேராதமாக எழும்பவருவாய்; கைடச நாட்களிேல இது நடக்கும்; ேகாேக,
இனத்தார்களின் கண்களுக்கு முன்பாக உன்மூலமாக நான் பரிசுத்தர்
என்று வளங்கப்படுக றதனால் அவர்கள் என்ைன அறவதற்கு உன்ைன
என்னுைடய ேதசத்த ற்கு வ ேராதமாக வரச்ெசய்ேவன். 17உன்ைன அவர்களுக்கு
வேராதமாக வரச்ெசய்ேவன் என்று ஆரம்ப நாட்களிேல அேநக வருடகாலமாகத்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி, இஸ்ரேவலின் தீர்க்கதரிச களாகய என்னுைடய
ஊழியக்காரர்கைளக்ெகாண்டு, அந்த நாட்களிேல நான் குறத்துச்ெசான்னவன்
நீ அல்லேவா என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 18 இஸ்ரேவல்
ேதசத்த ற்கு வ ேராதமாக ேகாகு வரும்காலத்தல் என்னுைடய கடுங்ேகாபம்
என்னுைடய நாச யல் ஏறுெமன்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
19அந்தநாளிேலஇஸ்ரேவல்ேதசத்த ேலெபரியஅத ர்ச்ச உண்டாக , 20என்னுைடய
ப ரசன்னத்தனால் கடலின் மீன்களும், ஆகாயத்துப் பறைவகளும், ெவளியன்
மிருகங்களும்,தைரயல்ஊருகறஎல்லாப ராணிகளும், ேதசெமங்குமுள்ளஎல்லா
உய ரினங்களும்அதரும்; மைலகள்இடியும்; ெசங்குத்தானைவகள்வழும்; எல்லா
மதல்களும் தைரய ேல வழுந்துேபாகும் என்று என்னுைடய எரிச்சலினாலும்
என்னுைடய ேகாபத்தன் அக்கனியனாலும் ந ச்சயமாகச் ெசால்லுக ேறன்.
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21 என்னுைடய எல்லா மைலகளிலும் வாைள அவனுக்கு வேராதமாக
வரவைழப்ேபன்என்றுெயேகாவாகயஆண்டவர்ெசால்லுகறார்;அவனவன்வாள்
அவனவன் சேகாதரனுக்கு வ ேராதமாக இருக்கும். 22 ெகாள்ைளேநாயனாலும்
இரத்தம் ச ந்துதலினாலும் நான் அவனுடன் வழக்காடி, அவன்ேமலும் அவனுைடய
பைடகளின்ேமலும் அவனுடன் இருக்கும் த ரளான மக்களின்ேமலும் ெவள்ளமாக
அடிக்கும்மைழையயும்,ெபருங்கல்மைழையயும்,அக்கனிையயும்,கந்தகத்ைதயும்
ெபருகச்ெசய்ேவன். 23 இப்படியாக நான் அேநக ேதசங்களின் கண்களுக்கு
முன்பாக என்னுைடய மகத்துவத்ைதயும் என்னுைடய பரிசுத்தத்ைதயும்
வளங்கச்ெசய்து, காண்பப்ேபன்; அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவா என்று
அறந்துெகாள்வார்கள்.

அத்த யாயம் 39
ேகாகும்அவனதுபைடயும்மரணமைடதல்

1 இப்ேபாதும் மனிதகுமாரேன, நீ ேகாகுக்கு வ ேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லிச் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார், ேமேசக் தூபால் இனத்தார்களின் அத பதயாகய ேகாேக,
இேதா, நான் உனக்கு வேராதமாக வருக ேறன். 2 நான் உன்ைனத் தருப்ப
உன்ைன ஆறு துறடுகளால் இழுத்து, உன்ைன வடபுறங்களிலிருந்து எழும்பவும்
இஸ்ரேவல் மைலகளில் வரச்ெசய்து, 3 உன்னுைடய வல்ைல உன்னுைடய
இடதுைகயலிருந்து தட்டிவ ட்டு, உன்னுைடய அம்புகைள வலது ைகயலிருந்து
வழச்ெசய்ேவன். 4 நீயும் உன்னுைடய எல்லா பைடகளும் உன்னுடன்
இருக்கற மக்களும் இஸ்ரேவல் மைலகளில் வழுவீர்கள்; பணந்தன்னுகற
எல்லாவத பறைவகளுக்கும் ெவளியன் மிருகங்களுக்கும் உன்ைன இைரயாகக்
ெகாடுப்ேபன். 5 த றந்த ெவளியல் வழுவாய்; நான் இைதச் ெசான்ேனன்
என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 6 நான் மாேகாக டத்தலும்
தீவுகளில்அலட்ச யமாகக்குடியருக்க றவர்களிடத்தலும்ெநருப்ைபஅனுப்புேவன்;
அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவா என்று அறந்துெகாள்வார்கள். 7 இந்தவதமாக
நான் என்னுைடய மக்களாகய இஸ்ரேவலின் நடுவ ேல என்னுைடய பரிசுத்த
ெபயைரத் ெதரிவ ப்ேபன்; என்னுைடய பரிசுத்த ெபயைர இனிப் பரிசுத்தக்
குைலச்சலாக்கவ டமாட்ேடன்; அதனால் நான் இஸ்ரேவலில் பரிசுத்தராக ய
ெயேகாவா என்று அந்நயமக்கள் அற ந்துெகாள்வார்கள். 8 இேதா, அது
வந்து, அது நடந்தது என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்; நான்
ெசான்ன நாள் இதுேவ. 9 இஸ்ரேவல் பட்டணங்களின் குடிகள் ெவளிேயேபாய்,
ெபரிய ேகடகங்களும், ச றயேகடகங்களும், வல்லுகளும், அம்புகளும்,
வைளதடிகளும், ஈட்டிகளுமாகய ஆயதங்கைள எடுத்து எரிப்பார்கள்; ஏழு
வருடம் அைவகைள எடுத்து எரிப்பார்கள். 10 அவர்கள் ெவளியலிருந்து
வறகு ெகாண்டுவராமலும் காடுகளில் ெவட்டாமலும், ஆயுதங்கைள எடுத்து
எரிப்பார்கள்; அவர்கள் தங்கைளக் ெகாள்ைளய ட்டவர்கைளக் ெகாள்ைளய ட்டு,
தங்கைளச் சூைறயாடினவர்கைளச் சூைறயாடுவார்கள் என்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 11 அந்த நாளில் இஸ்ரேவல் ேதசத்த ேல கடலுக்குக்
க ழக்ேக வழிேபாக்கரர்களின் பள்ளத்தாக்ைகப் புைதக்க ற இடமாக ேகாகுக்குக்
ெகாடுப்ேபன்; அது வழிப்ேபாக்கர் மூக்ைகப் ெபாத்த க்ெகாண்டுேபாகச்ெசய்யும்;
அங்ேக ேகாைகயும் அவனுைடய எல்லாச் பைடையயும் புைதத்து, அைத
ஆேமான்ேகாகன் பள்ளத்தாக்கு என்பார்கள். 12 இஸ்ரேவல் மக்கள், ேதசத்ைதச்
சுத்தம்ெசய்யும்படி அவர்கைளப் புைதத்துமுடிக்க ஏழு மாதங்கள் ஆகும்.
13 ேதசத்தன் மக்கெளல்ேலாரும் புைதத்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள்; நான்
மகைமப்படும் அந்த நாளிேல அது அவர்களுக்குக் புகழ்ச்ச யாக இருக்கும் என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 14 ேதசத்ைதச் சுத்தம்ெசய்வதற்காக
அதல் க டக்கும் மற்ற ப ேரதங்கைளப் புைதக்கும்படி எப்ெபாழுதும்
ேதசத்தல் சுற்ற த்த ரியும் மனிதர்கைளயும், சுற்ற த்த ரிக றவர்களுடன்
புைதக்க றவர்கைளயும் ெதரிந்து நயமிப்பார்கள்; ஏழு மாதங்கள் முடிந்தபன்பும்
இவர்கள் ேதடிக்ெகாண்டிருப்பார்கள். 15 ேதசத்தல் சுற்ற த்த ரிக றவர்கள்
த ரிந்துெகாண்டிருப்பார்கள்; யாராவது ஒருவன் மனிதனின் எலும்ைபக்
காணும்ேபாது புைதக்க றவர்கள் அைத ஆேமான்ேகாகுைடய பள்ளத்தாக்க ேல
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புைதக்கும்வைர அதன் அருக ேல ஒரு அைடயாளத்ைத நாட்டுவான். 16 அந்த
நகரத்த ற்கு ஆேமானா என்று ெபயரிடப்படும்; இந்தவதமாக ேதசத்ைதச் சுத்தம்
ெசய்வார்கள். 17 மனிதகுமாரேன, ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: நீ எல்லாவ த பறைவகைளயும் ெவளியல் இருக்க ற எல்லா
மிருகங்கைளயும் ேநாக்க : நீங்கள் ஏகமாகக் கூடிக்ெகாண்டு, இஸ்ரேவலின்
மைலகளில் நான் உங்களுக்காகச் ெசய்யும் யாகமாக ய மகா யாகத்த ற்குச்
சுற்றலுமிருந்து வந்து ேசர்ந்து, இைறச்சையச் சாப்ப ட்டு இரத்தம் குடியுங்கள்.
18 நீங்கள் பராக்க ரமசாலிகளின் இைறச்சையச் சாப்ப ட்டு பூமியனுைடய
ப ரபுக்களின் இரத்தத்ைதக் குடிப்பீர்கள்; அவர்கள் எல்ேலாரும் பாசானிேல
ெகாழுத்துப்ேபான ஆட்டுக்கடாக்களுக்கும், ஆட்டுக்குட்டிகளுக்கும் ெவள்ளாட்டுக்
கடாக்களுக்கும் காைளகளுக்கும் சமமானவர்கள். 19 நான் உங்களுக்காகச்
ெசய்யும் யாகத்த ேல நீங்கள் தருப்தயாகும்வைர ெகாழுப்ைபச் சாப்ப ட்டு,
ெவறயாகும்வைர இரத்தத்ைதக் குடிப்பீர்கள். 20 இந்தவதமாக என்னுைடய
பந்தய ேல குதைரகைளயும், இரதவீரர்கைளயும், பலசாலிகைளயும், எல்லா
ேபார்வீரர்கைளயும் சாப்ப ட்டு, தருப்தயாவீர்கெளன்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார் என்று ெசால்லு. 21இந்த வதமாக என்னுைடய மகைமைய நான்
அந்நயேதசங்களுக்குள்ேள வளங்கச்ெசய்ேவன்; நான் ெசய்த என்னுைடய
நயாயத்ைதயும் அவர்கள்ேமல் நான் ைவத்த என்னுைடய ைகையயும் எல்லா
ேதசங்களும் காண்பார்கள். 22 அன்றுமுதல் என்றும் நான் தங்களுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா என்று இஸ்ரேவல் மக்கள் அற ந்துெகாள்வார்கள்.
23இஸ்ரேவல் மக்கள் தங்களுைடய அக்க ரமத்தனால் சைறப்பட்டுப்ேபானார்கள்
என்று அப்ெபாழுது அந்நயேதசத்தார் அற ந்துெகாள்வார்கள்; அவர்கள் எனக்கு
வ ேராதமாகத் துேராகம்ெசய்ததனால், என்னுைடய முகத்ைத நான் அவர்களுக்கு
மைறத்து, அவர்கள் சத்துருக்களின் ைகயல் அவர்கைள ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்;
அவர்கள் அைனவரும் வாளால் வழுந்தார்கள். 24 அவர்களுைடய அசுத்தத்த ற்கு
ஏற்றபடி, அவர்களுைடய மீறுதல்களுக்கு ஏற்றபடி, நான் அவர்களுக்குச்
ெசய்து, என்னுைடய முகத்ைத அவர்களுக்கு மைறத்ேதன். 25 ஆதலால்
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: 26 அவர்கள்
தங்களுைடய அவமானத்ைதயும், பயப்படுத்துவார் இல்லாமல், தாங்கள் சுகமாகத்
தங்களுைடய ேதசத்தல் குடியருக்கும்ேபாது எனக்கு வ ேராதமாகத் தாங்கள்
ெசய்த எல்லாத் துேராகத்ைதயும் சுமந்து முடித்தபன்பு, நான் யாக்ேகாபன்
சைறயருப்ைபத் தருப்ப , இஸ்ரேவல் வம்சமைனத்தற்கும் இரங்க , என்னுைடய
பரிசுத்தப் ெபயருக்காக ைவராக்கயமாக இருப்ேபன். 27 நான் அவர்கைள
மக்கள் கூட்டங்களிலிருந்து தரும்பவரச்ெசய்து, அவர்களுைடய எத ரிகளின்
ேதசங்களிலிருந்துஅவர்கைளக்கூட்டிக்ெகாண்டுவந்து,த ரளானேதசங்களுைடய
கண்களுக்கு முன்பாக அவர்களுக்குள் நான் பரிசுத்தர் என்று வளங்கும்ேபாது,
28 தங்கைள அந்நயேதசங்களிடத்தல் சைறப்பட்டுப்ேபாகச்ெசய்த நான்
தங்களில் ஒருவைரயும் அங்ேக அப்புறம் ைவக்காமல், தங்கைளத் தங்களுைடய
ெசாந்தேதசத்த ேல தரும்பக் கூட்டிக்ெகாண்டு வந்ேதன் என்பதனால், நான்
தங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா என்று அறந்துெகாள்வார்கள். 29 நான்
இஸ்ரேவல் மக்கள்ேமல் என்னுைடய ஆவைய ஊற்றனதனால் என்னுைடய
முகத்ைத இனி அவர்களுக்கு மைறக்கமாட்ேடன் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார் என்றார்.

அத்த யாயம் 40
புதயஆலயப்பகுத

1 நாங்கள் பாப ேலானில் சைறப்பட்டுப்ேபான இருபத்ைதந்தாம் வருடத்தன்
ஆரம்பத்தல் முதலாம் மாதம் பத்தாம் நாளாகய அன்ேற ெயேகாவாவுைடய
ைக என்ேமல் அமர்ந்தது, அவர் என்ைன அந்த இடத்த ற்குக் ெகாண்டுேபானார்;
அப்ெபாழுது நகரம் அழிக்கப்பட்டுப் பதனான்கு வருடங்களானது.
2 ேதவதரிசனங்களில் அவர் என்ைன இஸ்ரேவல் ேதசத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாய்,
என்ைன மகா உயரமான ஒரு மைலயன்ேமல் நறுத்தனார்; அதன்ேமல்
ெதற்காக ஒரு நகரம் கட்டியருக்க றதுேபால் காணப்பட்டது. 3 அவர் என்ைன
அங்ேக ெகாண்டுேபானார்; இேதா, அங்ேக ஒரு மனிதன் இருந்தார்; அவருைடய
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ேதாற்றம் ெவண்கலமாக இருந்தது; அவர் ைகயல் சணற்கயறும் ஒரு
அளவுேகாலும் இருந்தது; அவர் வாசலிேல நன்றார். 4 அந்த மனிதன் என்ைன
ேநாக்க : மனிதகுமாரேன, நீ கண்ணாரப்பார்த்து, காதாரக்ேகட்டு, நான்
உனக்குக் காண்பப்பெதல்லாவற்றன்ேமலும் உன்னுைடய மனைத ைவ; நான்
உனக்கு அைவகைளக் காண்பப்பதற்காக நீ இங்ேக ெகாண்டுவரப்பட்டாய்; நீ
காண்பைதெயல்லாம்இஸ்ரேவல்மக்களுக்குத்ெதரிவ என்றார்.

ெவளிப ரகாரத்த ற்கானகழக்குவாசல்
5 இேதா, ஆலயத்தற்குப் ெவளிேய சுற்றலும் ஒரு மதல் இருந்தது; அந்த

மனிதன் ைகய ேல ஆறுமுழ நீளமான ஒரு அளவுேகால் இருந்தது; ஒவ்ெவாரு
முழமும் நமது ைகமுழத்தலும் நான்கு வ ரற்கைட அளவு அதகமானது; அவர்
அந்த மதைல அளந்தார்; அகலம் ஒரு ேகாலாகவும் உயரம் ஒரு ேகாலாகவும்
இருந்தது. 6 பன்பு அவர் க ழக்குமுகவாசலுக்கு வந்து, அதன் படிகளின்ேமல்
ஏற , வாசற்படிைய ஒரு ேகால் அகலமாகவும், மறுவாசற்படிைய ஒரு ேகால்
அகலமாகவும் அளந்தார். 7 ஒவ்ெவாரு அைறயும் ஒரு ேகால் நீளமும் ஒரு
ேகால் அகலமுமாக இருந்தது; அைறவீடுகளுக்கு நடுேவ ஐந்து முழ இடம்
வ ட்டிருந்தது; வாசலின் மண்டபத்தருேக உள்வாசற்படி ஒரு ேகாலளவாக
இருந்தது. 8 வாசலின் மண்டபத்ைதயும் உள்ேள ேகாலளவாக அளந்தார்.
9 பன்பு வாசலின் மண்டபத்ைத எட்டுமுழமாகவும், அதன் தூணாதாரங்கைள
இரண்டு முழமாகவும் அளந்தார்; வாசலின் மண்டபம் உட்புறத்தலிருந்தது.
10 க ழக்குதைசக்ெகத ரான வாசலின் அைறகள் இந்தப்பக்கத்தல் மூன்றும்
அந்தப்பக்கத்தல் மூன்றுமாக இருந்தது; அைவகள் மூன்றுக்கும் ஒேர அளவும்,
இந்தப்பக்கத்தலும்அந்தப்பக்கத்தலும்இருந்ததூணாதாரங்களுக்குஒேரஅளவும்
இருந்தது. 11 பன்பு வாசல் நைடயன் அகலத்ைதப் பத்துமுழமாகவும், வாசலின்
நீளத்ைதப் பதன்மூன்று முழமாகவும் அளந்தார். 12 அைறகளுக்குமுன்ேன
இந்தப்பக்கத்தல் ஒரு முழ இடமும் அந்தப்பக்கத்தல் ஒரு முழ இடமும் இருந்தது
ஒவ்ெவாருஅைறஇந்தப்பக்கத்தல்ஆறுமுழமும்அந்தப்பக்கத்தல்ஆறுமுழமுமாக
இருந்தது. 13 பன்பு வாசலில் இருந்த அைறயன் ெமத்ைதயலிருந்து மற்ற
அைறயன் ெமத்ைதவைர இருபத்ைதந்து முழமாக அளந்தார்; கதவுக்குக்
கதவு ேநராக இருந்தது. 14 தூணாதாரங்கைள அறுபது முழமாக அளந்தார்;
இந்தத் தூணாதாரங்களின் அருேக சுற்றலும் முன்வாசலின் முற்றம் இருந்தது.
15நுைழவு வாசலின் முகப்புத் துவங்க , உட்புறவாசல் மண்டபமுகப்புவைர ஐம்பது
முழமாக இருந்தது. 16 வாசலுக்கு உட்புறமாகச் சுற்றலுமுள்ள அைறகளுக்கும்
அைவகளின் தூணாதாரங்களுக்கும் ஒடுக்கமான ஜன்னல்கள் இருந்தது;
மண்டபங்களிலும் அப்படிேய இருந்தது; உள்பக்கமாகச் சுற்றலும் அந்த
ஜன்னல்களும்தூணாதாரங்களில்ெசதுக்கப்பட்ட ேபரீச்சமரங்களும்இருந்தது.

ெவளிமுற்றம்
17 பன்பு என்ைன ெவளிமுற்றத்த ற்கு அைழத்துக்ெகாண்டுேபானார்; அங்ேக

அைறவீடுகளும், முற்றத்தன் சுற்றலும் பத த்த தளவரிைசயும் இருந்தது;
அந்தத் தளவரிைசயன்ேமல் முப்பது அைறவீடுகள் இருந்தது. 18 வாசலுக்குப்
பக்கத்தலும்வாசல்களின்நீளத்த ற்குஎத ரிலுமுள்ளஅந்தத்தளவரிைசதாழ்வான
தளவரிைசயாக இருந்தது. 19 பன்பு அவர் கீழ்வாசலின் முகப்புத்துவங்க ,
உள்முற்றத்துப் புறமுகப்புவைரயுள்ள வசாலத்ைத அளந்தார்; அது கழக்கும்
வடக்கும்நூறுமுழமாகஇருந்தது.

வடக்குவாசல்
20 ெவளிமுற்றத்த ற்கு அடுத்த வடதைசக்கு எத ரான வாசலின் நீளத்ைதயும்

அகலத்ைதயும் அளந்தார். 21 அதற்கு இந்த பக்கத்தல் மூன்று அைறகளும்
அந்த பக்கத்தல் மூன்று அைறகளும் இருந்தது; அதன் தூணாதாரங்களும்
அதன் மண்டபங்களும் முதல் வாசலின் அளவுக்குச் சரியாக இருந்தது;
அதன் நீளம் ஐம்பது முழமும், அகலம் இருபத்ைதந்து முழமுமாக இருந்தது.
22 அதன் ஜன்னல்களும், அதன் மண்டபங்களும், அதன்ேமல் ச த்த ரிக்கப்பட்ட
ேபரீச்சமரங்களும்,கீழ்த்தைசக்குஎத ரானவாசலின்அளவுக்குச்சரியாகஇருந்தது;
அதல் ஏறுகறதற்கு ஏழு படிகள் இருந்தது; அதன் மண்டபங்கள் அைவகளுக்கு
முன்னாக இருந்தது. 23 வடதைசயலும் கீழ்த்தைசயலுமுள்ள ஒவ்ெவாரு
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வாசலுக்கு எத ராக உள்முற்றத்த ற்கும் வாசல்கள் இருந்தது; ஒரு வாசல்துவங்க
மற்றவாசல்வைரநூறுமுழமாகஅளந்தார்.

ெதற்குவாசல்
24 பன்பு என்ைனத் ெதன்தைசக்கு அைழத்துக்ெகாண்டுேபானார்; அங்ேக

ெதன்தைசக்கு எத ரான வாசல் இருந்தது; அதன் தூணாதாரங்கைளயும் அதன்
மண்டபங்கைளயும்அதற்குரிய அளவன்படிஅளந்தார். 25அந்த ஜன்னல்களுக்குச்
சரியாக அதற்கும் அதன் மண்டபங்களுக்கும் ஜன்னல்கள் சுற்றலும் இருந்தது;
நீளம் ஐம்பதுமுழமும் அகலம் இருபத்ைதந்து முழமுமாக இருந்தது. 26 அதல்
ஏறுகறதற்கு ஏழு படிகள் இருந்தது; அதற்கு முன்பாக அதன் மண்டபங்களும்
இருந்தது; அதன் தூணாதாரங்களில் ெசதுக்கப்பட்ட ேபரீச்சமரங்களும் இந்தப்
பக்கத்தல் ஒன்றும்அந்தப் பக்கத்தல் ஒன்றுமாக இருந்தது. 27உள்முற்றத்த ற்கும்
ஒரு வாசல் ெதன்தைசக்கு எத ராக இருந்தது; ெதன்தைசயலுள்ள ஒரு வாசல்
துவங்க மற்றவாசல்வைரநூறுமுழமாகஅளந்தார்.

உட்ப ரகாரத்துக்கானவாசல்
28 பன்பு அவர் ெதற்கு வாசலால் என்ைன உள்முற்றத்த ற்கு

அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அந்த அளவுக்குச் சரியாகத் ெதற்கு வாசைலயும்
அளந்தார். 29 அதன் அைறகளும், அதன் தூணாதாரங்களும், அதன்
மண்டபங்களும், அந்த அளவுக்குச் சரியாக இருந்தது; அதற்கும் அதன்
மண்டபங்களுக்கும் ஜன்னல்கள் சுற்றலும் இருந்தது; நீளம் ஐம்பது முழமும்
அகலம் இருபத்ைதந்து முழமுமாக இருந்தது. 30 இருபத்ைதந்து முழ நீளமும்
ஐந்துமுழ அகலமுமான மண்டபங்கள் சுற்றலும் இருந்தது. 31 அதன்
மண்டபங்கள் ெவளிமுற்றத்தல் இருந்தது; அதன் தூணாதாரங்களில்
ெசதுக்கப்பட்ட ேபரீச்சமரங்களும் இருந்தது; அதல் ஏறுகறதற்கு எட்டுப்படிகள்
இருந்தது. 32 பன்பு அவர் க ழக்குத்தைச வழியாக என்ைன உள்முற்றத்த ற்கு
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அந்த அளவுக்குச் சரியாக அந்த வாசைலயும்
அளந்தார். 33 அதன் அைறகளும் அதன் தூணாதாரங்களும் அதன்
மண்டபங்களும் அந்த அளவுகளுக்குச் சரியாக இருந்தது; அதற்கும் அதன்
மண்டபங்களுக்கும்ஜன்னல்கள்சுற்றலும்இருந்தது;நீளம்ஐம்பதுமுழமும்அகலம்
இருபத்ைதந்து முழமுமாக இருந்தது. 34 அதன் மண்டபங்கள் ெவளிமுற்றத்தல்
இருந்தது; அதன் தூணாதாரங்களில் இந்தப் பக்கத்தலும் அந்தப் பக்கத்தலும்
ெசதுக்கப்பட்ட ேபரீச்சமரங்களும் இருந்தது; அதல் ஏறுகறதற்கு எட்டுப்படிகள்
இருந்தது. 35 பன்பு அவர் என்ைன வடக்குவாசலுக்கு அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய்,
அந்த அளவுக்குச் சரியாக அதன் வாசைல அளந்தார். 36 அதன் அைறகளும்
அதன்தூணாதாரங்களும் அதன் மண்டபங்களும் அளக்கப்பட்டது; அைதச் சுற்ற
ஜன்னல்களும்இருந்தது; நீளம்ஐம்பதுமுழமும்அகலம்இருபத்ைதந்துமுழமுமாக
இருந்தது. 37 அதன் தூணாதாரங்கள் ெவளிமுற்றத்தல் இருந்தது; இந்தப்
பக்கத்தலும் அந்தப் பக்கத்தலும் அதன் தூணாதாரங்களில் ேபரீச்சமரங்களும்
ெசதுக்கப்பட்டிருந்தது;அதல்ஏறுவதற்குஎட்டுப்படிகள்இருந்தது.

பலிகளுக்கானஆயத்தஅைறகள்
38 அதன் அைறகளும் அதன் கதவுகளும் வாசல்களின் தூணாதாரங்களுக்கு

அருகல் இருந்தது; அங்ேக தகனபலிகைளக் கழுவுவார்கள். 39 வாசலின்
மண்டபத்த ேல இந்தப் பக்கத்தல் இரண்டு பீடங்களும்அந்தப் பக்கத்தல் இரண்டு
பீடங்களும் இருந்தது; அைவகளின்ேமல் தகனபலிையயும் பாவநவாரண
பலிையயும் குற்றநவாரணபலிையயும் ெசலுத்துவார்கள். 40வடக்குவாசலுக்குள்
நுைழகறதற்கு ஏற ப்ேபாக ற ெவளிப்பக்கத்த ேல இரண்டு பீடங்களும், வாசலின்
மண்டபத்தலுள்ள மறுபக்கத்த ேல இரண்டு பீடங்களும் இருந்தது. 41 வாசலின்
அருேகஇந்தப்பக்கத்தல்நான்குபீடங்களும்,அந்தப்பக்கத்தல்நான்குபீடங்களும்,
ஆக எட்டுப்பீடங்கள் இருந்தது; அைவகளின்ேமல் பலிகைளச் ெசலுத்துவார்கள்.
42 தகனபலிக்குரிய நான்கு பீடங்கள் ெவட்டின கல்லாக இருந்தது; அைவகள்
ஒன்றைர முழ நீளமும், ஒன்றைர முழ அகலமும், ஒரு முழ உயரமுமாக இருந்தது;
அைவகளின்ேமல் தகனபலிகைளயும் மற்றப் பலிகைளயும் ெசலுத்துகற
ஆயுதங்கைள ைவப்பார்கள். 43 நான்கு வ ரற்கைட அளவான முைளகள் உள்ேள
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சுற்றலும் வரிைசயாக அடிக்கப்பட்டிருந்தது; ெசலுத்தும் பலிகளின் இைறச்ச
பீடங்களின்ேமல்ைவக்கப்படும்.

ஆசாரியர்களுக்கானஅைறகள்
44 உள்முற்றத்த ேல உள்வாசலுக்கு ெவளிேய பாடகர்களின் அைறவீடுகள்

இருந்தது;அைவகளில்வடக்குவாசலின்பக்கமாகஇருந்தைவகள்ெதன்தைசக்கு
எத ராகவும், க ழக்குவாசலின் பக்கமாக இருந்த ேவெறாரு வரிைச வடதைசக்கு
எத ராகவும் இருந்தது. 45 பன்பு அவர் என்ைன ேநாக்க : ெதன்தைசக்கு எத ராக
இருக்க ற இந்த அைற ஆலயக்காவைலக் காக்க ற ஆசாரியர்களுைடயது.
46 வடதைசக்கு எத ராக இருக்க ற அைறேயா, பலிபீடத்தன் காவைலக்காக்க ற
ஆசாரியர்களுைடயது; இவர்கள் ேலவயன் மகன்களில் ெயேகாவாவுக்கு
ஆராதைனெசய்க றதற்காக அவரிடத்தல் ேசருக ற சாேதாக்கன் மகன் என்றார்.
47அவர் முற்றத்ைத நூறுமுழ நீளமாகவும் நூறுமுழ அகலமாகவும் அளந்தார்; அது
சதுரமாகஇருந்தது; பலிபீடேமாஆலயத்த ற்குமுன்பாகஇருந்தது.

ஆலயம்
48 பன்பு அவர் என்ைன ஆலய மண்டபத்த ற்கு அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய்,

மண்டபத்தன்தூணாதாரத்ைத இந்தப்பக்கத்தல் ஐந்து முழமும் அந்தப்பக்கத்தல்
ஐந்து முழமுமாக அளந்தார்; வாசலின் அகலம் இந்தப்புறம் மூன்று முழமும்
அந்தப்பக்கம்மூன்றுமுழமுமாகஇருந்தது. 49மண்டபத்தன்நீளம்இருபதுமுழமும்,
அகலம்பத ெனாருமுழமுமாகஇருந்தது;அதற்குஏற ப்ேபாக றபடிகளும்இருந்தது;
தூணாதாரங்களில் இந்தப்பக்கத்தல் ஒருதூணும்அந்தப்பக்கத்தல் ஒருதூணும்
இருந்தது.

அத்த யாயம் 41
ஆலயத்தன்பகுத கள்

1 பன்பு அவர் என்ைனத் ேதவாலயத்த ற்கு அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய்,
தூணாதாரங்கைள இந்தப்பக்கத்தல் ஆறுமுழ அகலமும் அந்தப்பக்கத்தல்
ஆறுமுழ அகலமுமாக அளந்தார்; அது வாயலின் அகல அளவு. 2 வாசல்
நைடயன் அகலம் பத்து முழமும் வாசல் நைடயன் பக்கங்கள் இந்தப்பக்கத்தல்
ஐந்து முழமும் அந்தப்பக்கத்தல் ஐந்து முழமுமாக இருந்தது; அதன் நீளத்ைத
நாற்பது முழமும் அகலத்ைத இருபது முழமுமாக அளந்தார். 3 பன்பு அவர்
உள்ேள ேபாய், வாசல் நைடயன் நைலத்தூண்கைள இரண்டு முழமாகவும்,
வாசல் நைடைய ஆறுமுழமாகவும், வாசல் நைடயன் அகலத்ைத ஏழுமுழமாகவும்
அளந்தார். 4 பன்பு அவர் ேதவாலயத்தன் முன்பக்கத்த ேல அதன் நீளத்ைத
இருபது முழமாகவும், அதன் அகலத்ைத இருபது முழமாகவும் அளந்து, என்ைன
ேநாக்க : இது மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் என்றார். 5 பன்பு அவர் ஆலயத்தன்
சுவைர ஆறு முழமாகவும், ஆலயத்ைதச் சுற்றலும் இருந்த சுற்றுசுவரின்
அகலத்ைத நான்குமுழமாகவும் அளந்தார். 6 இந்தப் பக்கஅைறகள் அருகருேக,
வரிைசகளாக முப்பத்துமூன்று இருந்தது; அைவகள் ஆலயத்தன் சுவருக்குள்
இைணந்தருக்காமல், பக்கஅைறகளுக்காகச் சுற்றலும் அைவகள் இைணயும்படி
ஆலயத்த ற்குபக்கத்தல்இருந்தஒட்டுச்சுவரிேலஇைணந்தருந்தது. 7உயரஉயரச்
சுற்றலும் பக்கஅைறளுக்கு அகலம் அதகமாக இருந்தது; ஆலயத்ைதச் சுற்றலும்
உயர உயர ஆலயத்ைதச் சுற்ற ச் சுற்ற அகலம் வரவர அத கமாக இருந்தது;
ஆதலால் இப்படியாக கீழ்நைலயலிருந்து நடுநைலவழியாக ேமல்நைலக்கு
ஏறும் வழி இருந்தது. 8 மாளிைகக்குச் சுற்றலும் இருந்த உயரத்ைதயும்
பார்த்ேதன், பக்கஅைறகளின் அஸ்தபாரங்கள் ஆறுெபரிய முழம்ெகாண்ட
ஒரு முழக்ேகாலின் உயரமாக இருந்தது. 9 ெவளிேய பக்கஅைறகளுக்கு
இருந்த சுவரின் அகலம் ஐந்துமுழமாக இருந்தது; ஆலயத்தற்கு இருக்கும்
பக்கஅைறகளின் மாளிைகய ேல ெவறுைமயாக வ ட்டிருந்த இடங்களும்
அப்படிேய இருந்தது. 10 ஆலயத்ைதச் சுற்றலும் அைறவீடுகளுக்கு நடுவாக
இருந்த அகலம் இருபது முழமாக இருந்தது. 11 பக்கஅைறகளினுைடய
வாசல்நைடகள், ெவறுைமயாக வ ட்டிருந்த இடங்களிலிருந்து, ஒரு வாசல் நைட
வடக்ேகயும், ஒரு வாசல்நைட ெதற்ேகயும் இருந்தது; ெவறுைமயாக வ ட்டிருந்த
இடங்களின் அகலம் சுற்றலும் ஐந்து முழமாக இருந்தது. 12 ேமற்கு தைசய ேல



எேசக்க ேயல்அத்தயாயம் 41:13 1116 எேசக்க ேயல்அத்தயாயம் 42:7

தனிப்பட்ட இடத்த ற்கு முன்பாக இருந்த மாளிைகவைர அகலம் எழுபது முழமும்,
மாளிைகயனுைடய சுவரின் அகலம் சுற்றலும் ஐந்துமுழமும், அதனுைடய
நீளம் ெதாண்ணூறு முழமுமாக இருந்தது. 13 அவர் ஆலயத்ைத நூறு முழ
நீளமாகவும், தனிப்பட்ட இடத்ைதயும் மாளிைகையயும், அதன் சுவர்கைளயும்
நூறு முழ நீளமாகவும் அளந்தார். 14 ஆலயத்தன் முன்பக்கமும் க ழக்குக்கு
எத ரான தனிப்பட்ட இடமும் இருந்த அகலம்நூறுமுழமாக இருந்தது. 15தனிப்பட்ட
இடத்தன் பன்பக்கமாக அதற்கு எத ேர இருந்த மாளிைகயன் நீளத்ைதயும்,
அதற்கு இந்தப்பக்கத்தலும் அந்தப்பக்கத்தலும் இருந்த நைடயும் அளந்தார்;
உள்ளான ேதவாலயமும் முற்றத்தன் மண்டபங்களும் உட்பட நூறு முழமாக
இருந்தது. 16 வாசற்படிகளும், ஒடுக்கமான ஜன்னல்களும், மூன்று பக்கங்களில்
சுற்றலும் வாசல்களுக்கு எத ரான நைடபந்தல்களும் சுற்றலும் தைர துவங்க
ஜன்னல்கள் வைர பலைக அடித்தருந்தது; ஜன்னல்கள் மூடப்பட்டிருந்தது.
17 வாசலின் ேமேலதுவங்க ஆலயத்தன் உள்பக்கமும் ெவளிப்பக்கமும்
சுற்றலும் சுவரின் உள்பக்கமும் ெவளிப்பக்கமும் எல்லாம் அளவ ட்டிருந்தது.
18 ேகருபீன்களும் ேபரீச்சமரங்களும் ெசதுக்கப்பட்டிருந்தது; ஒரு ேகருபீனுக்கும்
மற்ெறாரு ேகருபீனுக்கும் நடுவாக ஒவ்ெவாரு ேபரீச்சமரம் இருந்தது; ஒவ்ெவாரு
ேகருபீனுக்கும் இரண்டிரண்டு முகங்கள் இருந்தது. 19 ேபரீச்சமரத்த ற்கு
இந்தபக்கத்தல் மனிதமுகமும், ேபரீச்சமரத்த ற்கு அந்த பக்கத்தல் சங்கமுகமும்
இருந்தது; இப்படிேய ஆலயத்ைதச் சுற்றலும் ெசய்தருந்தது. 20 தைர துவங்க
வாசலின் ேமல்பக்கம்வைர, ேதவாலயத்தன் சுவரிலும், ேகருபீன்களும்
ேபரீச்சமரங்களும் ெசதுக்கப்பட்டிருந்தது. 21 ேதவாலயத்தன் கதவு நைலகள்
சதுரமும், பரிசுத்த ஸ்தலத்தனுைடய முகப்பன் உருவம் அந்த உருவத்த ற்குச்
சரியாக இருந்தது. 22 மரத்தனால் ெசய்யப்பட்ட பலிபீடத்தன் உயரம் மூன்று
முழமும், அதன் நீளம் இரண்டு முழமுமாக இருந்தது; அதன் ேகாடிகளும்
அதன் வளிம்புகளும், அதன் பக்கங்களும் மரத்தனால் ெசய்யப்பட்டிருந்தது.
அவர் என்ைன ேநாக்க : இது ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயலிருக்கற பீடம்
என்றார். 23 ேதவாலயத்த ற்கும் பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்கும் இரண்டு வாசல்களும்,
24 வாசல்களுக்கு மடக்குக் கதவுகளாகய இரட்ைடக் கதவுகளும் இருந்தது;
ஒரு வாசலுக்கு இரண்டு கதவுகளும் மற்ற வாசலுக்கு இரண்டு கதவுகளும்
இருந்தது. 25 சுவர்களில் ெசதுக்கப்பட்டிருந்ததுேபால் ஆலயத்தனுைடய
கதவுகளிலும் ேகருபீன்களும் ேபரீச்சமரங்களும் ெசதுக்கப்பட்டிருந்தது; ெவளிேய
மண்டபத்தன் முன்பாக மர கூைர ைவத்தருந்தது. 26 மண்டபத்தன் பக்கங்களில்
இந்தப்பக்கத்தலும் அந்தப்பக்கத்தலும், ஆலயத்தன் பக்கஅைறகளிலும்
ஒடுக்கமான ஜன்னல்களும் ெசதுக்கப்பட்ட ேபரீச்சமரங்களும் உத்த ரங்களும்
இருந்தது.

அத்த யாயம் 42
ஆசாரியர்களுக்கானஅைறகள்

1 பன்பு அவர் என்ைன வடதைசயன் வழியாக ெவளிமுற்றத்த ேல
புறப்படச்ெசய்து, ப ரத்த ேயகமான இடத்த ற்கு எத ராகவும்,
மாளிைகக்கு எத ராகவும் வடக்ேக இருந்த அைறவீடுகளுக்கு என்ைன
அைழத்துக்ெகாண்டுேபானார். 2 நூறு முழ நீளத்த ற்கு முன்ேன வடக்கு வாசல்
இருந்தது;அந்தஇடத்தன்அகலம்ஐம்பதுமுழம். 3உள்முற்றத்தல்இருந்தஇருபது
முழத்த ற்கு எத ராகவும் ெவளிமுற்றத்தல் இருந்த தளவரிைசக்கு எத ராகவும்
ஒன்றுக்ெகான்று எத ரான மூன்று நைலகளுள்ள மரநைட ேமைடகள் இருந்தது.
4 உள்பக்கத்த ேல அைறவீடுகளின் முன்பாகப் பத்து முழ அகலமான வழியும்,
ஒரு முழ அகலமான பாைதயும் இருந்தது; அைவகளின் வாசல்கள் வடக்ேக
இருந்தது. 5 உயர இருந்த அைறவீடுகள் அகலம் குைறவாக இருந்தது; நைட
மரகூைரகள் கீேழ இருக்க ற அைறவீடுகளுக்கும் நடுேவ இருக்கறைவகளுக்கும்
அதக உயரமான மாளிைகயாக இருந்தது. 6 அைவகள் மூன்று அடுக்குகளாக
இருந்தது; முற்றங்களின் தூண்களுக்கு இருந்ததுேபால, அைவகளுக்குத்
தூண்களில்ைல; ஆைகயால் தைரயலிருந்து அளக்க, அைவகள் கீேழயும்
நடுேவயும் இருக்க றைவகைளவ ட அகலம் குைறவாக இருந்தது. 7 ெவளிேய
அைறவீடுகளுக்கு எத ேர ெவளிமுற்றத் தைசயல் அைறவீடுகளுக்கு முன்பாக



எேசக்க ேயல்அத்தயாயம் 42:8 1117 எேசக்க ேயல்அத்தயாயம் 43:8

இருந்த மதலின் நீளம் ஐம்பது முழம். 8 ெவளிமுற்றத்தலுள்ள அைறவீடுகளின்
நீளம் ஐம்பது முழம், ேதவாலயத்த ற்கு முன்ேன நூறு முழமாக இருந்தது.
9 க ழக்ேக ெவளிமுற்றத்தலிருந்து அந்த அைறவீடுகளுக்குள் நுைழகற
நைட அைவகளின் கீேழ இருந்தது. 10 கீழ்த்தைசயான முற்றத்து மதலின்
அகலத்த ேல ப ரத்த ேயகமானஇடத்த ற்குமுன்பாகவும் மாளிைகக்குமுன்பாகவும்
அைறவீடுகளும் இருந்தது. 11 அைவகளுக்கு முன்னான வழிய ேல அந்த
அைறவீடுகள்நீளத்தலும்அகலத்தலும்,எல்லாவாசற்படிகளிலும்,த ட்டங்களிலும்,
வாசல் நைடகளிலும் வடதைசயான அைறவீடுகளின் சாயலாக இருந்தது.
12 ெதன்தைசயான அைறவீடுகளின் வாசல் நைடக்கு ஒப்பாக ஒரு வாசல்
நைடவழியன் முகப்பல் இருந்தது; க ழக்கு தைசயல் அைவகளுக்குப் நுைழயும்
இடத்த ேல ஒழுங்கான மதலின் எத ேர இருந்த வழியன் முகப்பல் ஒரு
வாசல் இருந்தது. 13 அவர் என்ைன ேநாக்க : ப ரத்த ேயகமான இடத்த ற்கு
முன்பாக இருக்க ற வடக்குப் பக்கமான அைறவீடுகளும், ெதற்குப் பக்கமான
அைறவீடுகளும், பரிசுத்த அைறவீடுகளாக* இருக்கறது; கர்த்தரிடத்தல்
ேசருக ற ஆசாரியர்கள் அங்ேக மகா பரிசுத்தமானைதயும் உணவுபலிையயும்,
பாவநவாரண பலிையயும், குற்றநவாரண பலிையயும் ைவப்பார்கள்; அந்த இடம்
பரிசுத்தமாக இருக்க றது. 14 ஆசாரியர்கள் உள்ேள நுைழயும்ேபாது, அவர்கள்
பரிசுத்த ஸ்தலத்தலிருந்து ெவளிமுற்றத்த ற்கு வராததற்கு முன்ேன, அங்ேக
தாங்கள் ஆராதைன ெசய்து, அணிந்தருந்த ஆைடகைளக் கழற்றைவப்பார்கள்;
அந்த ஆைடகள் பரிசுத்தமானைவகள்; ேவேற ஆைடகைள அணிந்துெகாண்டு,
மக்களின் முற்றத்த ேல ேபாவார்கள் என்றார். 15 அவர் உள்வீட்ைட அளந்து
முடிந்தபன்பு, க ழக்கு தைசக்கு எத ரான வாசல்வழியாக என்ைன ெவளிேய
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அைதச் சுற்றலும் அளந்தார். 16 க ழக்குதைசப்
பக்கத்ைத அளவுேகாலால் அளந்தார்; அது அளவுேகாலின்படிேய சுற்றலும்
ஐந்நூறுேகாலாகஇருந்தது. 17வடக்குதைசப்பக்கத்ைதஅளவுேகாலால்சுற்றலும்
ஐந்நூறுேகாலாகஅளந்தார். 18ெதற்குதைசப்பக்கத்ைதஅளவுேகாலால்ஐந்நூறு
ேகாலாகஅளந்தார். 19ேமற்குதைசப்பக்கத்த ற்குத்தரும்ப அைதஅளவுேகாலால்
ஐந்நூறு ேகாலாக அளந்தார். 20 நான்கு பக்கங்களிலும் அைத அளந்தார்;
பரிசுத்தமானதற்கும் பரிசுத்தமில்லாததற்கும் வத்தயாசப்படுத்தும்படிக்கு அதற்கு
ஐந்நூறுேகால்நீளமும்ஐந்நூறுேகால்அகலமுமானமதல்சுற்றலும்இருந்தது.

அத்த யாயம் 43
மகைமஆலயத்த ற்குதரும்புதல்

1 பன்பு அவர் என்ைன கழக்கு தைசக்கு எத ர் வாசலாகய வாசலுக்கு
அைழத்துக்ெகாண்டுேபானார். 2 இேதா, இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய மகைம
க ழக்கு தைசயலிருந்து வந்தது; அவருைடய சத்தம் ெபருெவள்ளத்தன்
இைரச்சைலப்ேபால இருந்தது; அவருைடய மகைமயனால் பூமி ப ரகாச த்தது.
3 நான் கண்ட இந்தத் தரிசனம் நகரத்ைத அழிக்கவந்தேபாது கண்ட
தரிசனம்ேபால இருந்தது; இந்தத் தரிசனங்கள் ேகபார் நத யன் அருக ேல நான்
கண்டிருந்த தரிசனத்ைதப்ேபாலும் இருந்தது; நான் முகங்குப்புற வழுந்ேதன்.
4 ெயேகாவாவுைடய மகைம க ழக்கு தைசக்கு எத ரான வாசல்வழியாக
ஆலயத்த ற்குள்நுைழந்தது. 5அப்ெபாழுதுஆவ என்ைனஎடுத்து,உள்முற்றத்த ேல
ெகாண்டுேபாய்வ ட்டது; இேதா, ெயேகாவாவுைடய மகைம ஆலயத்ைத
ந ரப்பனது. 6 அவர் ஆலயத்தலிருந்து என்னுடன் ேபசுக றைதக் ேகட்ேடன்;
அந்த மனிதன் என்னுைடய அருகல் நன்றருந்தார். 7 அவர் என்ைன ேநாக்க :
மனிதகுமாரேன, இது நான் இஸ்ரேவல் மக்களின் நடுேவ என்ெறன்ைறக்கும்
வாழ்ந்தருக்கும் என்னுைடய சங்காசனமும் என்னுைடய பாதபீடத்தன் இடமுமாக
இருக்க றது; இனி இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரும் அவர்களுைடய ராஜாக்களும்
என்னுைடய பரிசுத்தப் ெபயரிேல தங்களுைடய ேமைடகளில் தங்களுைடய
ேவச த்தனத்தனாலும் தங்களுைடய ராஜாக்களின் ப ேரதங்களினாலும்
தீட்டுப்படுத்துவதல்ைல. 8 அவர்கள் எனக்கும் தங்களுக்கும் நடுேவ ஒரு சுவர்
இருக்கும்படி, தங்களுைடய வாசற்படிைய என்னுைடய வாசற்படி அருகலும்,
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தங்கவாசல் நைலகைள என்னுைடய வாசல்நைலகள் அருகலும் ேசர்த்து,
என்னுைடய பரிசுத்தப் ெபயைர தாங்கள் ெசய்த அருவருப்புகளினால்
தீட்டுப்படுத்தனார்கள்; ஆைகயால் என்னுைடய ேகாபத்த ேல அவர்கைள
நாசமாக்க ேனன். 9 இப்ெபாழுதும் அவர்கள் தங்களுைடய ேவச த்தனத்ைதயும்
தங்களுைடய ராஜாக்களின் ப ேரதங்கைளயும் என்னுைடய சமுகத்தலிருந்து
அகற்றனால் நான் என்ெறன்ைறக்கும் அவர்கள் நடுேவ வாழ்ந்தருப்ேபன்.
10 மனிதகுமாரேன, இஸ்ரேவல் மக்கள் தங்களுைடய அக்க ரமத்தனால்
ெவட்கப்படும்படி, நீ அவர்களுக்கு இந்த ஆலயத்ைதக் காண்ப ; அதன்
அளைவ அளக்கக்கடவர்கள். 11 அவர்கள் ெசய்த எல்லாவற்றற்காக
ெவட்கப்பட்டால், அப்ெபாழுது இந்த ஆலயத்தன் ரூபத்ைதயும், அதன்
அளைவயும்,முன்வாசல்கைளயும், பன்வாசல்கைளயும்,எல்லாஒழுங்குகைளயும்,
எல்லாக் கட்டைளகைளயும், எல்லா நயமங்கைளயும், எல்லாச் சட்டங்கைளயும்
அவர்களுக்குத் ெதரியப்படுத்த , அவர்கள் அதனுைடய எல்லா ஒழுங்குகைளயும்,
எல்லா முைறைமகைளயும் ைகக்ெகாண்டு, அைவகளின்படி ெசய்ய அைத
அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக எழுதைவ. 12 ஆலயத்தனுைடய ப ரமாணம்
என்னெவன்றால்: மைலயன் உயரத்தன்ேமல் சுற்றலும் அதன் எல்ைலெயங்கும்
மிகவும் பரிசுத்தமாகஇருக்கும்;இதுேவஆலயத்தனுைடயப ரமாணம்.

பலிபீடம்
13 முழங்களின்படி அளக்கும் பலிபீடத்தன் அளவுகளாவன: ஒரு ைக முழமும்

நான்கு வ ரற்கைடயும் ெகாண்டது ஒரு முழமாகும்; அதன்படி சுற்றாதாரம்,
ஒரு முழ உயரமும், ஒரு முழ அகலமும், அதன் ஓரத்ைதச் சுற்றலுமுள்ள
வளிம்பு ஒரு ஜாணுமாக இருக்கும்; இது பலிபீடத்தன் ேமல்பக்கம். 14 தைரயல்
இருக்கற ஆதாரம் துவங்க க் கீழ்நைலவைர இரண்டு முழமும், அகலம்
ஒருமுழமும், சன்ன நைலதுவங்க ப் ெபரிய நைலவைர நான்குமுழமும், அகலம்
ஒருமுழமுமாகஇருக்கும். 15பலிபீடத்தன்ச கரம் நான்குமுழஉயரமுமாகஇருக்கும்;
பலிபீடத்தன் உச்ச க்குேமேல நான்கு ெகாம்புகள் இருக்கும். 16 பலிபீடத்தன்
ச கரம் பன்னிரண்டுமுழ நீளமும், பன்னிரண்டுமுழஅகலமும் தன்னுைடய நான்கு
பக்கங்களிலும் நான்கும் சதுரமுமாகஇருக்கும். 17அதன்நான்குபக்கங்களிலுள்ள
சட்டத்தன் நீளம் பதனான்கு முழமும், அகலம் பதனான்கு முழமும், அைதச்
சுற்றலுமிருக்க ற வளிம்பு அைர முழமும், அதற்கு ஆதாரமானது சுற்றலும் ஒரு
முழமுமாக இருக்கும்; அதன் படிகள் கழக்குக்கு எத ராக இருக்கும் என்றார்.
18 பன்னும் அவர் என்ைன ேநாக்க : மனிதகுமாரேன, ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்; பலிபீடத்ைத உண்டாக்கும் நாளிேல அதன்ேமல்
தகனபலியடுகறதற்கும் அதன்ேமல் இரத்தம் ெதளிப்பதற்குமான கட்டைளகள்:
19 எனக்கு ஆராதைன ெசய்க றதற்கு என்னிடத்தல் ேசருக ற சாேதாக்கன்
சந்ததயாரான ேலவ ேகாத்த ரத்தாராக ய ஆசாரியர்களுக்கு நீ பாவநவாரண
பலியாக ஒருஇளங்காைளையக் ெகாடுப்பாயாக என்றுெயேகாவாகயஆண்டவர்
ெசால்லுகறார். 20 அதன் இரத்தத்தல் ெகாஞ்சம் எடுத்து, அதன் நான்கு
ெகாம்புகளிலும், சட்டத்தன் நான்கு முைனகளிலும், சுற்றயருக்க ற வளிம்பலும்
பூச பாவநவ ர்த்த ெசய்து, அைதச் சுத்த கரித்து, 21 பன்பு பாவநவாரணத்தன்
காைளையக் ெகாண்டுேபாய், அைத ஆலயத்த ேல பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்கு
ெவளிேய குற க்கப்பட்ட இடத்த ேல சுட்ெடரிக்கேவண்டும். 22 இரண்டாம்
நாளிேல பழுதற்ற ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவப் பாவநவாரணத்துக்காகப்
பலியடுவாயாக; அவர்கள் இளங்காைளயனாேல பலிபீடத்ைதச் சுத்த கரிப்பு
ெசய்ததுேபாலப் பாவநவாரணம் ெசய்யேவண்டும். 23 நீ பாவநவாரணத்ைத
முடித்தபன்பு,பழுதற்றஒருஇளங்காைளையயும்பழுதற்றஒருஆட்டுக்கடாைவயும்
மந்ைதயலிருந்து எடுத்துப் பலியடுவாயாக. 24அைவகைளக் ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் பலியடுவாயாக; ஆசாரியர்கள் அைவகளின்ேமல் உப்பு தூவ ,
அைவகைளக்ெயேகாவாவுக்குதகனபலியாகஇடேவண்டும். 25ஏழுநாள்வைரக்கும்
அனுதனமும்பாவநவாரணத்துக்காகஒருெவள்ளாட்டுக்கடாைவப்பைடப்பாயாக;
பழுதற்றைவகளான இளங்காைளையயும் மந்ைதயலிருந்து எடுத்த
ஆட்டுக்கடாைவயும் பைடப்பார்களாக. 26 ஏழுநாள்வைரக்கும் பலிபீடத்ைதப்
பாவநவ ர்த்த ெசய்து, அைதச் சுத்த கரித்து, ப ரதஷ்ைட ெசய்யேவண்டும்.
27அந்த நாட்கள் முடிந்தபன்பு, எட்டாம் நாள்முதல்ஆசாரியர்கள் பலிபீடத்தன்ேமல்
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உங்களுைடய தகனபலிகைளயும் உங்களுைடய நன்ற பலிகைளயும்
பைடப்பார்களாக; அப்ெபாழுது உங்கைள அங்கீகரிப்ேபன் என்று ெயேகாவாகய
ஆண்டவர்ெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 44
ப ரபுக்கள், ேலவயர்கள்மற்றும்ஆசாரியர்கள்

1 பன்பு அவர் என்ைன கழக்கு எத ேர பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்கு ெவளிவாசல்
வழிேய தரும்பச்ெசய்தார்; அது பூட்டப்பட்டிருந்தது. 2 அப்ெபாழுது ெயேகாவா
என்ைன ேநாக்க : இந்த வாசல் த றக்கப்படாமல் பூட்டப்பட்டிருக்கும்; ஒருவரும்
இதற்குள் நுைழவதல்ைல; இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா இதற்குள்
நுைழந்தார், ஆைகயால் இது பூட்டப்பட்டிருக்கேவண்டும். 3 இது அதபத க்ேக
உரியது, அதபத ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் உணவு உண்பதற்காக இதல்
உட்காருவான்; அவன் வாசல் மண்டபத்தன் வழியாக நுைழந்து, மறுபடியும்
அதன் வழியாகப் புறப்படுவான் என்றார். 4 பன்பு அவர் என்ைன வடக்கு
வாசல்வழியாக ஆலயத்தன் முகப்ப ேல அைழத்துக்ெகாண்டுேபானார்; இேதா,
ெயேகாவாவுைடய ஆலயம் ெயேகாவாவுைடய மகைமயால் நைறந்தைத நான்
கண்டு, முகங்குப்புற வழுந்ேதன். 5 அப்ெபாழுது ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க :
மனிதகுமாரேன, ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் எல்லா நயமங்கைளயும்
அதன் எல்லா சட்டங்கைளயும் குறத்து நான் உன்னுடன் ெசால்வைதெயல்லாம்
நீ உன்னுைடய மனத ேல கவனித்து, உன்னுைடய கண்களினாேல பார்த்து,
உன்னுைடய காதுகளினாேல ேகட்டு, பரிசுத்த ஸ்தலத்தனுைடய எல்லா
வாசற்படிகளின் வழியாக ஆலயத்த ற்குள் நுைழவதும் அதலிருந்து
புறப்படுவதும் இன்னவதெமன்று நீ ஆேலாச த்துப் பார்த்து, 6 இஸ்ரேவல்
மக்களாகய கலகக்காரர்களுடன் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார், இஸ்ரேவல் மக்கேள, நீங்கள் ெசய்த
எல்லா அருவருப்புகளும் ேபாதும். 7 நீங்கள் எனக்குச் ெசலுத்தேவண்டிய
ஆகாரமாக ய ெகாழுப்ைபயும், இரத்தத்ைதயும் ெசலுத்தும்ேபாது, என்னுைடய
ஆலயத்ைதப் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கும்படி வருத்தேசதனமில்லாத இருதயமும்
வருத்தேசதனமில்லாத மாம்சமுமுள்ள அந்நயர்கைள என்னுைடய பரிசுத்த
ஸ்தலத்த ற்குள் இருக்கறதற்காக அைழத்துக்ெகாண்டு வந்தீர்கள்; நீங்கள்
ெசய்த எல்லா அருவருப்புகளினாலும் அவர்கள் என்னுைடய உடன்படிக்ைகைய
மீறனார்கள். 8 நீங்கள் என்னுைடய பரிசுத்த ெபாருட்களின் காவைலக்
காக்காமல், உங்களுக்குவருப்பமானவர்கைள என்னுைடய பரிசுத்தஸ்தலத்த ேல
என்னுைடய காவைலக் காக்க றதற்காக ைவத்தீர்கள். 9ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவல் மக்களின் நடுவல் இருக்கற
எல்லா அந்நயர்களிேலா கீழ்படியாத இருதயமும் வருத்தேசதனமில்லாத
மாம்சமுமுள்ள அந்நயர் ஒருவனும் என்னுைடய பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்குள்
நுைழவதல்ைல. 10 இஸ்ரேவல் வழிதப்ப ப்ேபாகும்ேபாது, என்ைனவட்டுத்
தூரமானவர்களும், என்ைனவட்டு வழிதப்ப த் தங்களுைடய அசுத்தமான
சைலகைளப் பன்பற்றனவர்களுமாகய ேலவயர்களும் தங்களுைடய
அக்க ரமத்ைதச் சுமப்பார்கள். 11 ஆகலும் அவர்கள் என்னுைடய ஆலயத்தன்
வாசல்கைளக் காத்து, என்னுைடய ஆலயத்தல் ேவைலெசய்து, என்னுைடய
பரிசுத்த ஸ்தலத்த ேல பணிவைடக்காரர்களாக இருப்பார்கள்; அவர்கள்
மக்களுக்காக தகனபலிகைளயும் மற்றப் பலிகைளயும் ெசலுத்த , இவர்களுக்கு
ேவைல ெசய்க றதற்கு இவர்கள் முன்பாக என்னுைடய பரிசுத்த ஸ்தலத்த ேல
பணிவைடக்காரர்களாக இருப்பார்கள். 12 அவர்கள் இவர்களுைடய அசுத்தமான
சைலகளுக்கு முன்பாக நன்று இவர்களுக்கு ேவைலெசய்து, இஸ்ரேவல்
மக்கைள அக்க ரமத்தல் வழச்ெசய்தபடியனால், நான் என்னுைடய ைகைய
அவர்களுக்குவேராதமாகஉயர்த்த ேனன்,அவர்கள்தங்களுைடயஅக்க ரமத்ைதச்
சுமப்பார்கள் என்றுெயேகாவாகயஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 13அவர்கள் எனக்கு
ஆசாரியர்களாக ஆராதைன ெசய்வதற்கு என்னுைடய அருகல் வராமலும், மகா
பரிசுத்தமான இடத்தல் என்னுைடய பரிசுத்த ெபாருட்களில் யாெதான்றற்கு
அருகல் வராமலும் இருக்கேவண்டும், அவர்கள் தங்களுைடய ெவட்கத்ைதயும்
தாங்கள் ெசய்த அருவருப்புகைளயும் சுமக்கேவண்டும். 14 ஆலயத்தன்
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எல்லா ேவைலகளுக்கும் அதல் ெசய்யப்படேவண்டிய எல்லாவற்றற்கும் நான்
அவர்கைள அதல் காவல்காக்க றவர்களாக இருக்கக் கட்டைளயடுேவன்.
15 இஸ்ரேவல் மக்கள், என்ைன வட்டு வழிதப்ப ப்ேபாகும்ேபாது, என்னுைடய
பரிசுத்த ஸ்தலத்தன் காவைலக் காக்க ற சாேதாக்கன் மகனாகய ேலவயர்கள்
என்னும் ஆசாரியர்கேள எனக்கு ஆராதைனெசய்ய என்னுைடய அருகல் ேசர்ந்து,
ெகாழுப்ைபயும், இரத்தத்ைதயும் எனக்குச் ெசலுத்த என்னுைடய சந்ந தயல்
ந ற்பார்கெளன்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 16 இவர்கள்
என்னுைடயபரிசுத்தஸ்தலத்த ற்குள்நுைழவார்கள்,இவர்கேளஎனக்குஆராதைன
ெசய்ய என்னுைடய பீடத்ைதக் அருேக வந்து, என்னுைடய காவைலக் காப்பார்கள்.
17 உள்முற்றத்தன் வாசல்களுக்குள் நுைழகறேபாது, சணல்நூல் ஆைடகைள
அணிந்துக்ெகாள்வார்களாக; அவர்கள் உள்முற்றத்தன் வாசல்களிலும்,
உள்ேளயும் ஆராதைன ெசய்யும்ேபாது, ஆட்டு ேராமத்தாலான உைடைய
அணியக்கூடாது. 18 அவர்களுைடய தைலகளில் சணல்நூல் குல்லாக்கைளயும்,
அவர்களுைடய இடுப்பல் சணல்நூல் ஆைடகைளயும் அணியேவண்டும்;
ேவர்ைவ உண்டாக்கக்கூடிய எைதயும் இடுப்பல் அணியக்கூடாது. 19 அவர்கள்
ெவளிமுற்றமாகய ெவளிமுற்றத்த ேல மக்களிடத்தல் ேபாகும்ேபாது, அவர்கள்
தாங்கள்ஆராதைனெசய்யும்ேநரத்தல்அணிந்தருந்ததங்களுைடயஆைடகைளக்
கழற்ற , அைவகைளப் பரிசுத்த அைறவீடுகளில் ைவத்து, ேவேற ஆைடகைள
அணிந்துெகாள்ள ேவண்டும்; தங்களுைடய ஆைடகளாேல மக்கைளப்
பரிசுத்தப்படுத்தக்கூடாது. 20அவர்கள்தங்களுைடயதைலகைளச் சைரக்காமலும்,
தங்களுைடய முடிைய நீளமாக வளர்க்காமலும், தங்களுைடய தைலமுடிையக்
கத்தரிக்கக்கேவண்டும். 21 ஆசாரியர்களில் ஒருவனும், உள்முற்றத்த ற்குள்
நுைழயும்ேபாது, த ராட்ைசரசம் குடிக்கக்கூடாது. 22 வதைவையயும்
தள்ளிவ டப்பட்டவைளயும் அவர்கள் தருமணம்ெசய்யாமல், இஸ்ரேவல்
வீட்டாளாகய கன்னிைகையேயா, ஒரு ஆசாரியரின் மைனவயாக இருந்த
வதைவையேயா தருமணம்ெசய்யலாம். 23 அவர்கள் பரிசுத்தமானதற்கும்
பரிசுத்தமல்லாததற்கும், தீட்டானதற்கும் தீட்டு இல்லாததற்கும் இருக்கும்
வத்தயாசத்ைத என்னுைடய மக்களுக்குப் ேபாத த்து, அவர்களுக்குத்
ெதரியப்படுத்தேவண்டும். 24 வழக்கருந்தால் அவர்கள் நயாயந்தீர்க்க
ஆயத்தமாக இருந்து, என்னுைடய நயாயங்களின்படி அைதத் தீர்த்து,
என்னுைடய பண்டிைககளில் எல்லாம் என்னுைடய நயாயப்ப ரமாணத்ைதயும்
என்னுைடய கட்டைளகைளயும் ைகக்ெகாண்டு, என்னுைடய ஓய்வுநாட்கைளப்
பரிசுத்தமாக்கேவண்டும். 25 தகப்பன், தாய், மகன், மகள், சேகாதரன்,
கணவனுக்கு வாழ்க்ைகப்படாத சேகாதரி என்னும் இவர்களுைடய சவத்தனால்
அவர்கள் தீட்டுப்படலாேமதவ ர, அவர்களில் ஒருவனும் ெசத்த ஒருவனிடத்தல்
ேபாய்த் தீட்டுப்படக்கூடாது. 26 அவன் சுத்த கரிக்கப்பட்டபன்பு, அவனுக்கு
ஏழுநாட்கள் எண்ணப்படேவண்டும். 27 அவனுைடய பரிசுத்த ஸ்தலத்தல்
ஆராதைன ெசய்யும்படி பரிசுத்த ஸ்தலம் இருக்கற உள்முற்றத்த ற்குள் நுைழகற
நாளிேல, அவன் தனக்காகப் பாவநவாரண பலிையச் ெசலுத்தேவண்டும்
என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 28 அவர்களுக்குரிய பங்கு
என்னெவன்றால்: நாேன அவர்களுைடய பங்கு; ஆைகயால் இஸ்ரேவலில்
அவர்களுக்குெசாத்ைதயும்ெகாடுக்காமல்இருங்கள்; நாேனஅவர்களின்ெசாத்து.
29 உணவுபலிையயும் பாவநவாரணபலிையயும் குற்றநவாரணபலிையயும்
அவர்கள் சாப்படுவார்கள்; இஸ்ரேவலிேல ெபாருத்தைன ெசய்யப்பட்டெதல்லாம்
அவர்களுக்கு உரியதாக இருப்பதாக. 30 எல்லாவத முதற்பழங்களில் எல்லாம்
முந்தன பலனும், நீங்கள் காணிக்ைகயாகச் ெசலுத்தும் எந்தவதமான
ெபாருள்களும் ஆசாரியர்களுக்கு உரியதாக இருப்பதாக; உங்களுைடய
வீட்டில் ஆசீர்வாதம் தங்கும்படி நீங்கள் பைசந்தமாவல் முதற்பாகத்ைதயும்
ஆசாரியனுக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும். 31 பறைவகளிலும் மிருகங்களிலும்
தானாகச் ெசத்ததும் மிருகத்தால் ேவட்ைடயாடப்பட்டதுமான ஒன்ைறயும்
ஆசாரியர்கள் சாப்ப டக்கூடாது.

அத்த யாயம் 45
ேதசம் பங்க டப்படுதல்
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1 நீங்கள் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளும்படி ேதசத்ைதச் சீட்டுப்ேபாட்டுப்
பங்கடும்ேபாது, ேதசத்தல்இருபத்ைதந்தாய ரம் ேகால் நீளமும், பத்தாய ரம் ேகால்
அகலமுமான பரிசுத்த பங்ைகக் ெயேகாவாவுக்ெகன்று ப ரித்து ைவக்கேவண்டும்;
இது தன்னுைடய சுற்றுப்பரப்புள்ள எங்கும் பரிசுத்தமாக இருக்கும். 2 இத ேல
பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்ெகன்று ஐந்நூறு ேகால் நீளமும் ஐந்நூறு ேகால் அகலமுமான
நான்குசதுரமும் அளக்கப்படேவண்டும்; அதற்குச் சுற்றலும் ஐம்பது முழமான
ெவளிந லம் இருக்கேவண்டும். 3இந்த அளவு உட்பட இருபத்ைதந்தாய ரம் ேகால்
நீளத்ைதயும் பத்தாய ரம் ேகால் அகலத்ைதயும் அளப்பாயாக; அதற்குள் பரிசுத்த
ஸ்தலமும் மகா பரிசுத்த ஸ்தலமும் இருக்கேவண்டும். 4 ேதசத்தல் பரிசுத்த
பங்காகய இது ெயேகாவாவுக்கு ஆராதைனெசய்யச் ேசருக றவர்களும், பரிசுத்த
ஸ்தலத்தல் ஆராதைன ெசய்க றவர்களுமான ஆசாரியர்களுக்கு உரியது; இது
அவர்களுக்கு வீடுகளுக்கான இடமும், பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்கு அருகலுள்ள
இடமுமாக இருக்கேவண்டும். 5 பன்னும் இருபத்ைதந்தாய ரம் ேகால் நீளமும்
பத்தாய ரம் ேகால் அகலமுமான இடம் ஆலயத்தன் பணிவைடக்காரர்களாகய
ேலவயர்களுக்கு உரியதாக இருக்கும்; அது அவர்களுைடய உைடைம; அதல்
இருபது அைறவீடுகள் இருக்கேவண்டும். 6 பரிசுத்த பங்காகப் பைடக்கப்பட்டதற்கு
எத ேர நகரத்தன் இடமாக ஐயாய ரம் ேகால் அகலத்ைதயும் இருபத்ைதந்தாய ரம்
ேகால் நீளத்ைதயும் அளந்து ெகாடுப்பீர்களாக; அது இஸ்ரேவல் மக்கள்
அைனவருக்கும் ெசாந்தமாக இருக்கும். 7 பரிசுத்த பங்காகப் பைடக்கப்பட்டதற்கும்
நகரத்தன் இடத்த ற்கும் இந்தப்பக்கத்தலும் அந்தப்பக்கத்தலும், பரிசுத்தப்
பைடப்புக்கு முன்பாகவும், நகரத்தன் இடத்த ற்கு முன்பாகவும், அதபதயனுைடய
பங்கு ேமற்க ேல ேமற்கு பக்கமாகவும் க ழக்க ேல க ழக்கு பக்கமாகவும்
இருப்பதாக; அதன் நீளம் ேமற்கு எல்ைல துவக்க க் க ழக்கு எல்ைலவைர
பங்குகளில் ஒவ்ெவான்றுக்கும் எத ராக இருக்கேவண்டும். 8 இது அவனுக்கு
இஸ்ரேவலிேலெசாத்தாகஇருக்கட்டும்;என்னுைடயஅத பத கள்இனிஎன்னுைடய
மக்கைள ஒடுக்காமல் ேதசத்ைத இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு அவர்களுைடய
ேகாத்த ரங்களுக்குத் தகுந்தபடி வ ட்டுவடுவார்களாக. 9 ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவலின் அதபத கேள, நீங்கள்
ெசய்ததுேபாதும்; நீங்கள் ெகாடுைமையயும் ெகாள்ைளயடுதைலயும் வ ட்டு,
நயாயத்ைதயும் நீதையயும் ெசய்யுங்கள்; உங்களுைடய பலவந்தங்கைள
என்னுைடய மக்கைள வ ட்டு அகற்றுங்கள் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார். 10 உண்ைமயான எைட காட்டும் தராசும், சரியான அளவுள்ள
மரக்காலும், சரியான அளவுள்ள குடமும் உங்களுக்கு இருக்கட்டும். 11 மரக்காலும்
அளவுகுடமும் ஒேர அளவாக இருந்து, மரக்கால் கலத்த ேல பத்தல் ஒரு பங்கும்.
அளவுகுடம் கலத்த ேல பத்தல் ஒரு பங்கும் ப டிக்கேவண்டும்; கலத்தன்படிேய
அதன் அளவு ந ர்ணயக்கப்படுவதாக. 12 ேசக்கலானது இருபது ேகரா; இருபது
ேசக்கலும் இருபத்ைதந்து ேசக்கலும் பதைனந்து ேசக்கலும் உங்களுக்கு ஒரு
இராத்தலாகும்.

காணிக்ைககளும்பரிசுத்த நாட்களும்
13 நீங்கள் ெசலுத்தேவண்டிய காணிக்ைகயாவது: ஒரு கலம் ேகாதுைமய ேல

ஒரு மரக்காலில் ஆறல் ஒருபங்ைகயும், ஒரு கலம் வாற்ேகாதுைமய ேல ஒரு
மரக்காலில் ஆறல் ஒரு பங்ைகயும் பைடக்கேவண்டும். 14 அளவுகுடத்தால்
அளக்க ற எண்ெணயன் கட்டைள: பத்துக்குடம் ப டிக்க ற கலத்துக்குச்
சரியான ஒரு ஜாடி எண்ெணயேல பத்தல் ஒரு பங்ைகப் பைடப்பீர்களாக;
பத்து அளவுகுடம் ஒரு கலமாகும். 15 இஸ்ரேவல் ேதசத்த ேல நல்ல
ேமய்ச்சைல ேமய்க ற மந்ைதய ேல இருநூறு ஆடுகளில் ஒரு ஆடும்,
அவர்களுைடய பாவநவாரணத்தற்காக உணவுபலியாகவும், தகனபலியாகவும்,
சமாதானபலியாகவும் ெசலுத்தப்படேவண்டுெமன்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார். 16 இஸ்ரேவலின் அதபத க்கு முன்பாக ேதசத்தன்
மக்கெளல்ேலாரும் இந்தக் காணிக்ைகையச் ெசலுத்தக் கடனாளிகளாக
இருக்க றார்கள். 17 இஸ்ரேவல் மக்கள் கூடிவர குற க்கப்பட்ட எல்லா
பண்டிைககளிலும் மாதப்ப றப்புகளிலும் ஓய்வு நாட்களிலும் தகனபலிகைளயும்
உணவுபலிகைளயும் பானபலிகைளயும் ெசலுத்துவது அத பதயன்ேமல்
சுமந்த கடனாக இருக்கும்; அவன் இஸ்ரேவல் மக்களுக்காகப் பாவநவாரணம்
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ெசய்வதற்கு பாவநவாரணபலிையயும் உணவுபலிையயும் தகனபலிையயும்
சமாதானபலிையயும் பைடப்பானாக. 18 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: முதலாம் மாதம் முதலாம் நாளிேல நீ பழுதற்ற ஒரு
காைளையக்ெகாண்டுவந்து, பரிசுத்தஸ்தலத்த ற்குப்பாவநவர்த்த ெசய்வாயாக.
19 பாவநவாரணபலியன் இரத்தத்த ேல ெகாஞ்சம் ஆசாரியன் எடுத்து,
ஆலயத்தன்வாசல்நைலகளிலும், பலிபீடத்துச் சட்டத்தன்நான்குமூைலகளிலும்,
உள்முற்றத்தன்வாசல் நைலகளிலும் பூசுவானாக. 20பைழெசய்தவனுக்காகவும்,
அறயாமல் தப்ப தம் ெசய்தவனுக்காகவும் அந்தப்ப ரகாரமாக ஏழாம் நாளிலும்
ெசய்வாயாக; இந்த வதமாக ஆலயத்த ற்குப் பாவநவர்த்த ெசய்வாயாக.
21 முதலாம் மாதம் பதனான்காம் நாளிேல புளிப்ப ல்லாத அப்பம் சாப்படுக ற
ஏழுநாட்கள் பண்டிைகயாகய பஸ்கா ஆரம்பமாகும். 22 அந்த நாளிேல அத பத
தனக்காக ேதசத்து எல்லா மக்களுக்காகவும் பாவநவாரணத்துக்காக ஒரு
காைளையப் பைடப்பானாக. 23 ஏழுநாட்கள் பண்டிைகயல், அவன் அந்த
ஏழுநாட்களும் அனுதனமும் ெயேகாவாவுக்குத் தகனபலியாகப் பழுதற்ற ஏழு
காைளகைளயும் ஏழு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், பாவநவாரணபலியாக ஒரு
ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும்அனுதனமும்பைடப்பானாக. 24ஒவ்ெவாருகாைளயுடன்
ஒரு மரக்கால் மாவும் ஒவ்ெவாரு ஆட்டுக்கடாவுடன் ஒரு மரக்கால் மாவுமான
உணவுபலிையயும், ஒவ்ெவாரு மரக்கால் மாவுடன் ஒருபடி எண்ெணையயும்
பைடப்பானாக. 25 ஏழாம் மாதம் பதைனந்தாம் நாளில் ஆரம்பமாக ற
பண்டிைகய ேல அவன் அப்படிேய ஏழுநாட்களும் அதற்கு இைணயானபடி
பாவநவாரணபலிகைளயும் தகனபலிகைளயும், உணவுபலிகைளயும்,
எண்ெணையயும்பைடக்கக்கடவன்.

அத்த யாயம் 46
அதபதயும் பண்டிைககளும்

1 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: ேவைலெசய்க ற
ஆறுநாட்களிலும் க ழக்குக்கு எத ரான உள்முற்றத்தனுைடய வாசல்
பூட்டப்பட்டிருந்து, ஓய்வு நாளிலும் மாதப்ப றப்பலும் தறக்கப்படேவண்டும்.
2 அப்ெபாழுது இளவரசன் ெவளிவாசல் மண்டபத்தன் வழியாக நுைழந்து,
வாசற்படி அருகல் ந ற்கேவண்டும்; ஆசாரியர்கேளா அவனுைடய
தகனபலிையயும், அவனுைடய சமாதான பலிகைளயும் பைடக்கேவண்டும்;
அவன் வாசற்படிய ேல ஆராதைன ெசய்து, பன்பு புறப்படுவானாக; அந்த வாசல்
மாைலவைர பூட்டப்படாமல் இருப்பதாக. 3 ேதசத்து மக்களும் ஓய்வுநாட்களிலும்
மாதப்ப றப்புகளிலும் அந்த வாசலின் நைடய ேல ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் ஆராதைன ெசய்யேவண்டும். 4 அதபத ஓய்வுநாளிேல
ெயேகாவாவுக்குப் பலியடும் தகனபலி, பழுதற்ற ஆறு ஆட்டுக்குட்டிகளும்
பழுதற்ற ஒரு ஆட்டுக்கடாவுேம. 5 ஆட்டுக்கடாவுடன் உணவுபலியாக ஒரு
மரக்கால் மாைவயும், ஆட்டுக்குட்டிகளுடன் உணவுபலியாகத் தன்னுைடய
த ராணிக்குத்தகுந்ததாகத் தருகற ஈைவயும், ஒவ்ெவாரு மரக்கால் மாேவாடு
ஒருபடி எண்ெணையயும் பைடக்கேவண்டும். 6மாதப்ப றப்பான நாளிேலா, அவன்
பழுதற்ற ஒரு இளங்காைளையயும், பழுதற்ற ஆறு ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் ஒரு
ஆட்டுக்கடாைவயும் பலிய ட்டு, 7உணவுபலியாகஇளங்காைளயுடன்ஒரு மரக்கால்
மாைவயும், ஆட்டுக்கடாவுடன் ஒரு மரக்கால் மாைவயும், ஆட்டுக்குட்டிகளுடன்
தன்னுைடய த ராணிக்குத்தகுந்ததாக, ஒவ்ெவாரு மரக்கால் மாவுடன் ஒருபடி
எண்ெணையயும் பைடக்கேவண்டும். 8 இளவரசன் வருகறேபாது வாசல்
மண்டபத்தன் வழியாக நுைழந்து, அது வழியாகத் தரும்பப் புறப்படேவண்டும்.
9 ேதசத்தன் மக்கள் குறக்கப்பட்ட நாட்களில் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
வரும்ேபாது, ஆராதைன ெசய்க றதற்காக வடக்கு வாசல்வழியாக உள்ேள
நுைழந்தவன் ெதற்கு வாசல்வழியாகப் புறப்படவும், ெதற்கு வாசல்வழியாக
உள்ேள நுைழந்தவன் வடக்கு வாசல்வழியாகப் புறப்படேவண்டும்; தான்
நுைழந்த வாசல்வழியாகத் தரும்ப ப்ேபாகாமல், தனக்கு எத ரான வழியாகப்
புறப்பட்டுப்ேபாவானாக. 10 அவர்கள் உள்ேள நுைழயும்ேபாது, அதபத அவர்கள்
நடுவ ேல அவர்களுடன் உள்ேள நுைழந்து, அவர்கள் புறப்படும்ேபாது அவனும்
கூடப் புறப்படேவண்டும். 11 பண்டிைககளிலும் குறக்கப்பட்ட காலங்களிலும்
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அவன் பைடக்கும் உணவுபலியாவது: காைளயுடன் ஒரு மரக்கால் மாவும்,
ஆட்டுக்கடாவுடன் ஒரு மரக்கால் மாவும், ஆட்டுக்குட்டிகளுடன் அவனுைடய
த ராணிக்குத்தகுந்ததாகத்தருகறஒருஈவும்,ஒவ்ெவாருமரக்கால்மாவுடன்ஒருபடி
எண்ெணயும் ெகாடுக்கேவண்டும். 12இளவரசன் உற்சாகமான தகனபலிையேயா,
சமாதான பலிகைளேயா ெயேகாவாவுக்கு உற்சாகமாகச் ெசலுத்த வரும் ேபாது,
அவனுக்குக் க ழக்கு ேநாக்க இருக்கும் வாசல் த றக்கப்படேவண்டும்; அப்ெபாழுது
அவன்ஓய்வுநாளில்ெசய்க றதுேபால,தன்னுைடயதகனபலிையயும்தன்னுைடய
சமாதான பலிையயும் ெசலுத்த , பன்பு புறப்படேவண்டும்; அவன் புறப்பட்டபன்பு
வாசல் பூட்டப்படேவண்டும். 13 தனந்ேதாறும் ஒருவயதுைடய பழுதற்ற ஒரு
ஆட்டுக்குட்டிையக் ெயேகாவாவுக்குத் தகனபலியாகப் பைடக்கேவண்டும்;
காைலேதாறும் அைதப் பைடக்கேவண்டும். 14 அத ேனாடு காைலேதாறும்
உணவுபலியாக ஒரு மரக்கால் மாவ ேல ஆறெலாரு பங்ைகயும், ெமல்லிய
மாைவப் பைசயும்படி ஒருபடி எண்ெணயேல மூன்றெலாரு பங்ைகயும்
பைடக்கேவண்டும்; இது அன்றாடம் ெயேகாவாவுக்குப் பைடக்கேவண்டிய
ந த்தய கட்டைளயான உணவுபலி. 15 இப்படிக் காைலேதாறும் அனுதன
தகனபலியாக ஆட்டுக்குட்டிையயும் உணவுபலிையயும் எண்ெணையயும்
ெசலுத்தேவண்டும். 16ெயேகாவாகயஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
இளவரசன் தன்னுைடய மகன்களில் ஒருவனுக்குத் தன்னுைடய ெசாத்தல்
ஒரு பங்ைகக் ெகாடுத்தால், அது அவனுைடய மகன்களுைடயதாக இருக்கும்;
அது உரிைமச் ெசாத்தாக அவர்களுக்குச் ெசாந்தமாகும். 17 அவன்
தன்னுைடய ஊழியக்காரர்களில் ஒருவனுக்குத் தன்னுைடய ெசாத்தல்
ஒரு பங்ைகக் ெகாடுத்தருந்தால், அது வடுதைலயன் வருடம்வைர
அவனுைடயதாக இருந்து, பன்பு தரும்ப அத பதயனிடம் ேசரும்; அதன்
ெசாத்து அவனுைடய மகன்களுக்ேக உரியது, அது அவர்களுைடயதாக
இருக்கும். 18 இளவரசனானவன் மக்கைள பறமுதல் ெசய்து, அவர்களின்
ெசாந்தமானதற்கு அவர்கைளப் ெவளியாக்க , அவர்களுைடய ெசாத்தலிருந்து
ஒன்றும் எடுக்கக்கூடாது; என்னுைடய மக்களில் ஒருவரும் தங்களுைடய
ெசாந்தமானதற்கு ெவளியாக்கப்பட்டுச் ச தறடிக்கப்படாதபடி அவன் தன்னுைடய
ெசாந்தத்த ேல தன்னுைடய மகன்களுக்கு ெசாத்து ெகாடுக்கேவண்டும். 19 பன்பு
அவர் வாசலின் பக்கத்தல் இருந்த நைடவழியாக என்ைன வடக்குக்கு எத ரான
ஆசாரியர்களுைடய பரிசுத்த அைறவீடுகளுக்கு அைழத்துக்ெகாண்டுேபானார்;
அந்த இடத்தல் ேமற்ேக இருபக்கத்தலும் ஒரு இடம் இருந்தது. 20 அவர்
என்ைன ேநாக்க : குற்றநவாரணபலிையயும், பாவநவாரணபலிையயும்,
உணவுபலிையயும் ஆசாரியர்கள் ெவளிமுற்றத்த ேல ெகாண்டுேபாய்
மக்கைளப் பரிசுத்தம்ெசய்யாதபடி, அவர்கள் அைவகைளச் சைமக்க றதற்கும்
சுடுகறதற்குமானஇடம்இதுேவஎன்றார். 21பன்புஅவர்என்ைனெவளிமுற்றத்தல்
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், என்ைன முற்றத்தன் நான்கு மூைலகைளயும்
கடந்துேபாகச்ெசய்தார்; முற்றத்து ஒவ்ெவாரு மூைலயலும் ஒவ்ெவாரு முற்றம்
இருந்தது. 22 முற்றத்தன் நான்கு மூைலகளிலும் புைகத்துவாரங்களுள்ள இந்த
முற்றங்கள் நாற்பது முழ நீளமும், முப்பது முழ அகலமுமானைவகள்; இந்த நான்கு
மூைல முற்றங்களுக்கும் ஒேர அளவு இருந்தது. 23 இந்த நான்கற்கும் சுற்றலும்
உள்ேள ஒரு பக்கஅைற உண்டாயருந்தது; இந்தப் பக்கஅைறகளின் சுற்றலும்
அடுப்புகள் ேபாடப்பட்டிருந்தது. 24 அவர் என்ைன ேநாக்க : இைவகள் மக்கள்
ெசலுத்தும் பலிகைள ஆலயத்தன் பணிவைடக்காரர்கள் சைமக்க ற வீடுகள்
என்றார்.

அத்த யாயம் 47
ஆலயத்தலிருந்துபுறப்படும்நத

1 பன்பு அவர் என்ைன ஆலயத்தன் வாசலுக்குத் தரும்பவரச்ெசய்தார்;
இேதா, வாசற்படியன் கீழிருந்து தண்ணீர் புறப்பட்டுக் க ழக்ேக ஓடுகறதாக
இருந்தது; ஆலயத்தன் முகப்பு க ழக்கு ேநாக்க இருந்தது; அந்தத் தண்ணீர்
ஆலயத்தன் வலது பக்கமாகப் பலிபீடத்த ற்குத் ெதற்ேக பாய்ந்தது. 2 அவர்
என்ைன வடக்கு வாசல் வழியாகப் புறப்படச்ெசய்து, என்ைன ெவளிய ேல
க ழக்கு தைசக்கு எத ரான ெவளிவாசல்வைர சுற்ற நடத்த க்ெகாண்டுேபானார்;
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அங்ேக தண்ணீர் வலதுபக்கத்தலிருந்து பாய்க றதாக இருந்தது. 3 அந்த
மனிதன் தமது ைகயல் நூைலப் ப டித்துக்ெகாண்டு, க ழக்ேக புறப்படும்ேபாது
ஆய ரமுழம் அளந்து, என்ைனத் தண்ணீைரக் கடக்கச்ெசய்தார்; தண்ணீர்
கணுக்கால் அளவாக இருந்தது. 4 பன்னும் அவர் ஆய ரமுழம் அளந்து,
என்ைனத் தண்ணீைரக் கடக்கச்ெசய்தார்; அங்ேக தண்ணீர் முழங்கால் அளவாக
இருந்தது; பன்னும் அவர் ஆய ரமுழம் அளந்து என்ைனக் கடக்கச்ெசய்தார்;
அங்ேக தண்ணீர் இடுப்பளவாக இருந்தது. 5 பன்னும் அவர் ஆய ரமுழம்
அளந்தார்; அங்ேக அது நான் கடக்கக்கூடாத நதயாக இருந்தது; தண்ணீர்
நீச்சல் ஆழமும் கடக்கமுடியாத நதயுமாக இருந்தது. 6 அவர் என்ைன ேநாக்க :
மனிதகுமாரேன, இைதக் கண்டாயா என்று ெசால்லி, என்ைன நத ேயாரமாகத்
தரும்ப நடத்த க்ெகாண்டுேபானார். 7 நான் நடந்துவரும்ேபாது, இேதா,
நத ேயாரத்தல் இக்கைரயலும் அக்கைரயலும் ெவகு த ரளான மரங்கள்
இருந்தது. 8 அவர் என்ைன ேநாக்க : இந்தத் தண்ணீர் கழக்குேதசத்த ற்குப்
புறப்பட்டுப்ேபாய், வனாந்த ரவழியாக ஓடி கடலில் வழும்; இது கடலில் பாய்ந்து,
வழுந்தபன்பு, அதன் தண்ணீர் ஆேராக்கயமாகும். 9 நடந்தது என்னெவன்றால்,
இந்த நத ேபாகுமிடெமங்கும் வாழும் உய ரினங்கள் யாவும் பைழக்கும்; இந்தத்
தண்ணீர்அங்ேக வந்தபடியனால் ெவகு ஏராளமான மீன்களும்உண்டாயருக்கும்;
இந்த நத ேபாகுமிடம் எங்குமுள்ள யாவும் ஆேராக்கயமைடந்து பைழக்கும்.
10 அப்ெபாழுது என்ேகத துவங்க எெனக்லாய ம்வைர மீன்ப டிக்க றவர்கள்
அதன் கைரய ேல ந ற்பார்கள்; அெதல்லாம் வைலகைள வ ரிக்க ற இடமாக
இருக்கும்; அதன் மீன்கள் மத்தய தைரக் கடலின் மீன்கைளப்ேபாலப் பல
வைகயானமீன்கள்ஏராளமுமாகஇருக்கும். 11ஆனாலும்அதனுைடயஉைளயான
பள்ளங்களும் அதனுைடய சதுப்பு பகுத களும் ஆேராக்கயமாகாமல், உப்பாகேவ
வ ட்டுவ டப்படும். 12 நத ேயாரமாக அதன் இக்கைரயலும் அக்கைரயலும்
சாப்படுவதற்கான எல்லாவத மரங்களும் வளரும்; அைவகளின் இைலகள்
உத ர்வதுமில்ைல, அைவகளின் பழங்கள் ெகடுவதுமில்ைல; அைவகளுக்குப்
பாயும் தண்ணீர் பரிசுத்த ஸ்தலத்தலிருந்து பாய்க றபடியனால் மாதந்ேதாறும்
புதுபழங்கைளக் ெகாடுத்துக்ெகாண்ேடயருக்கும்; அைவகளின் பழங்கள்
சாப்படுவதற்கும்,அைவகளின்இைலகள்உத ர்ந்து ேபாகாது.

ேதசத்தன்எல்ைலகள்
13 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: நீங்கள்

இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு ேகாத்த ரங்களுைடய எண்ணிக்ைகயன்படிேய
ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாண்டு குறக்கேவண்டிய எல்ைலயாவது:
ேயாேசப்புக்குஇரண்டு பங்குஉண்டு. 14 சேகாதரனுடன் சேகாதரனுக்குச் சரிபங்கு
உண்டாக அைதச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளேவண்டும்; அைத உங்களுைடய
தகப்பன்மார்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று நான் வாக்களித்துக் ெகாடுத்ேதன்;
ஆைகயால் உங்களுக்கு இந்த ேதசம் சுதந்தரமாகக் கைடக்கும். 15 ேதசத்தன்
எல்ைலயாவது: வடக்கு பக்கம் மத்தய தைரக் சமுத்த ரம் துவங்க , ேசதாதுக்குப்
ேபாக ற எத்ேலான்வழியாகஇருக்க ற, 16ஆமாத்தும், ேபெராத்தாவும், தமஸ்குவன்
எல்ைலக்கும் ஆமாத்தன் எல்ைலக்கும் நடுவான ச ப்ராயமும், ஆப்ரானின்
எல்ைலயுடன் ேசர்ந்த ஆத்சார் அத்தீேகானுமானது. 17 அப்படிேய மத்தய தைரக்
கடலிலிருந்து ேபாக ற எல்ைல ஆத்சார் ஏனானும், தமஸ்குவன் எல்ைலயும்,
வடக்கு மூைலயான வடக்கும் ஆமாத்தன் எல்ைலயுமானது; இது வடக்கு பக்கம்.
18க ழக்கு பக்கத்ைதஆப்ரானுக்கும் தமஸ்குவுக்கும் நடுவாகவும், கீேலயாத்துக்கும்
ேயார்தானின் ஓரமான இஸ்ரேவல் ேதசத்த ற்கும், நடுவாகவும் க ழக்கு கடல்வைர
இருக்கும் எல்ைலயாக அளப்பீர்களாக; இது கழக்கு பக்கம். 19 ெதற்கு
மூைலயான ெதற்கு பக்கம் தாமார் துவங்க , காேதசலுள்ள சண்ைடமூட்டுதலின்
தண்ணீர்கள்வைர, ஆறுவைர மத்தய தைரக் கடல்வைரயாகவும் இருப்பது;
இது ெதற்குமூைலயான ெதன்புறம். 20 ேமற்கு பக்கம் அந்த எல்ைல துவங்க
ஆமாத்துக்கு எத ராக வந்து ேசரும்வைர இருக்க ற மத்தய தைரக் கடேல; இது
ேமற்கு பக்கம். 21 இந்த ேதசத்ைத நீங்கள் இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களின்படிேய
உங்களுக்குள்ேள பங்க ட்டுக்ெகாள்வீர்களாக. 22உங்களுக்கும், உங்களுக்குள்ேள
தங்க உங்களுக்குள்ேள பள்ைளகைளப்ெபறுகற அந்நயர்களுக்கும், நீங்கள்
அைதச் சீட்டுப்ேபாட்டுச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வீர்களாக; இவர்கள் உங்களுக்கு



எேசக்க ேயல்அத்தயாயம் 47:23 1125 எேசக்க ேயல்அத்தயாயம் 48:20

இஸ்ரேவல் மக்களில் ப றந்தவர்கைளப்ேபால இருந்து, உங்களுடன் இஸ்ரேவல்
ேகாத்த ரங்களின் நடுேவ ெசாத்த ற்கு உடன்படுவார்களாக. 23 அந்நயன்
எந்தக் ேகாத்த ரத்துடன் தங்கயருக்க றாேனா, அத ேல அவனுைடய ெசாத்ைத
அவனுக்குக்ெகாடுக்கேவண்டும்என்றுெயேகாவாகயஆண்டவர்ெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 48
ேதசத்ைதப ரித்தல்

1 ேகாத்த ரங்களின் ெபயர்கள்: வடக்கு முைனதுவங்க ஆமாத்துக்குப்ேபாக ற
எத்ேலான் வழியன் ஓரத்த ற்கும், ஆத்சார் ஏனானுக்கும், ஆமாத்தருேக
வடக்ேகயருக்க ற தமஸ்குவன் எல்ைலக்கும் உள்ளாகக் க ழக்குதைச துவங்க
ேமற்கலுள்ள மத்தய கடல் தைசவைர தாணுக்கு ஒரு பங்கும், 2 தாணின்
எல்ைலயருேக க ழக்குதைச துவங்க ேமற்கலுள்ள மத்தய கடல் தைசவைர
ஆேசருக்கு ஒரு பங்கும், 3 ஆேசரின் எல்ைலயருேக க ழக்குதைச துவங்க
ேமற்கு தைசவைர நப்தலிக்கு ஒரு பங்கும், 4 நப்தலியன் எல்ைலயருேக
க ழக்குதைச துவங்க ேமற்கு தைசவைர மனாேசக்கு ஒரு பங்கும், 5மனாேசயன்
எல்ைலயருேக க ழக்குதைச துவங்க ேமற்கு தைசவைர எப்ப ராயீமுக்கு
ஒரு பங்கும், 6 எப்ப ராயீமின் எல்ைலயருேக க ழக்கு தைச துவங்க ேமற்கு
தைசவைர ரூபனுக்கு ஒரு பங்கும், 7 ரூபனின் எல்ைலயருேக க ழக்குதைச
துவங்க ேமற்குத்தைசவைர யூதாவுக்கு ஒரு பங்கும் உண்டாவதாக.
8 யூதாவன் எல்ைலயருேக க ழக்குதைச துவங்க ேமற்குத்தைசவைர நீங்கள்
அர்ப்பணிக்கப்படேவண்டிய பங்கு இருக்கும்; இது, இருபத்ைதயாய ரம் ேகால்
அகலமும், க ழக்குதைச துவங்க ேமற்கு தைசவைர இருக்க ற பங்குகளில்
ஒவ்ெவான்றுக்கும் சரியான நீளமுமாம்; பரிசுத்த ஸ்தலம் அதன் நடுவ ேல
இருப்பதாக. 9இத ேல ெயேகாவாவுக்கு நீங்கள்அர்ப்பணிக்கப்படேவண்டிய பங்கு
இருபத்ைதயாய ரம் ேகால் நீளமும், பத்தாய ரங்ேகால் அகலமுமாக இருப்பதாக.
10 வடக்ேக இருபத்ைதந்தாய ரம் ேகால் நீளமும், ேமற்ேக பத்தாய ரம்ேகால்
அகலமும், க ழக்ேக பத்தாய ரம்ேகால் அகலமும், ெதற்ேக இருபத்ைதந்தாய ரம்
ேகால் நீளமுமாகய இந்தப் பரிசுத்த அர்ப்பணிக்கப்பட்ட நலமானது
ஆசாரியருைடயதாக இருக்கும்; ெயேகாவாவுைடய பரிசுத்த ஸ்தலம் அதன்
நடுவ ேலஇருப்பதாக. 11இஸ்ரேவல்மக்கள்வழிதப்ப ப்ேபாகும்ேபாது,ேலவயர்கள்
வழிதப்ப ப்ேபானதுேபால வழிதப்ப ப்ேபாகாமல், என்னுைடய காவைலக்
காத்துக்ெகாண்ட சாேதாக்கயர்களாகய பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட ஆசாரியர்களுக்கு
அது உரியதாகும். 12 அப்படிேய ேதசத்தல் அர்ப்பணிக்கப்படுக றத ேலா
மகா பரிசுத்தமான பங்கு அவர்களுக்கு ேலவயருைடய எல்ைலயருேக
இருப்பதாக. 13 ஆசாரியரின் எல்ைலக்கு எத ராக ேலவயர்கள் அைடயும்
பங்கு இருபத்ைதந்தாய ரம் ேகால் நீளமும் பத்தாய ரம் ேகால் அகலமுமாக
இருக்கேவண்டும்; நீளம் இருபத்ைதந்தாய ரம் ேகாலும், அகலம் பத்தாய ரம்
ேகாலுமாக இருப்பதாக. 14 அவர்கள் அதல் ஒன்ைறயும் வற்கவும் ேதசத்தன்
முதல் வைளைவ மாற்றவும் மற்றவர்களுக்குக் ெகாடுக்கவும் கூடாது; அது
ெயேகாவாவுக்குப் பரிசுத்தமானது. 15 இருபத்ைதந்தாய ரம் ேகாலுக்கு எத ராக
அகலத்தல் மீதயாக இருக்கும் ஐயாய ரம் ேகாேலாெவன்றால், பரிசுத்தமாக
இல்லாமல், குடிேயறும் நகரத்த ற்கும் ெவளிந லங்களுக்கும் வ டேவண்டும்;
நகரம் அதன் நடுவல் இருக்கட்டும். 16 அதன் அளவுகளாவன; வடக்கு பக்கம்
நான்காய ரத்துஐந்நூறுேகாலும்,ெதற்குபக்கம் நான்காய ரத்துஐந்நூறுேகாலும்,
க ழக்கு பக்கம் நான்காய ரத்து ஐந்நூறு ேகாலும், ேமற்குப்பக்கம் நான்காய ரத்து
ஐந்நூறு ேகாலுமாம். 17 நகரத்தன் ெவளிந லங்கள் வடக்ேக இருநூற்ைறம்பது
ேகாலும்,ெதற்ேகஇருநூற்ைறம்பது ேகாலும், க ழக்ேகஇருநூற்ைறம்பது ேகாலும்,
ேமற்ேக இருநூற்ைறம்பது ேகாலுமாக இருக்கட்டும். 18 பரிசுத்த அர்ப்பணித்த
நலத்த ற்கு எத ராக நீளத்தல் மீதயானது கழக்ேக பத்தாய ரம் ேகாலும் ேமற்ேக
பத்தாய ரம் ேகாலுமாம்; அதுபரிசுத்தஅர்ப்பணித்த நலத்த ற்கு எத ராகஇருக்கும்;
அதன் வருமானம் நகரத்த ற்காக ேவைல ெசய்க றவர்களுக்கு ஆகாரமாக
இருப்பதாக. 19இஸ்ரேவலின்எல்லா ேகாத்த ரங்களிலுமிருந்துகுறக்கப்பட்ட ச லர்
நகரத்த ற்காகப்பணிவைடெசய்வார்கள். 20அர்ப்பணிக்கப்பட்டநலம்அைனத்தும்
இருபத்ைதயாய ரம் ேகால் நீளமும், இருபத்ைதந்தாய ரம் ேகால் அகலமுமாக
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இருக்கேவண்டும்; பட்டணத்தன் நலம் உட்பட இந்தப் பரிசுத்த அர்ப்பணிக்கப்பட்ட
நலம் சதுரமாக இருக்கேவண்டும். 21 பரிசுத்த அர்ப்பணிக்கப்பட்ட
நலத்த ற்கும் நகரத்தன் காணிக்கும் இந்த பக்கத்தலும் அந்தப்பக்கத்தலும்,
அர்ப்பணித்த நலத்தனுைடய இருபத்ைதந்தாய ரம் ேகாலின் முன்பாகக்
க ழக்கு எல்ைலவைரயும், ேமற்க ேல இருபத்ைதந்தாய ரம்ேகாலின் முன்பாக
ேமற்ேக மத்தய கடல் எல்ைலவைரக்கும் மீதயாயருப்பது அத பதயனுைடயது;
பங்குகளுக்குஎத ரானஅதுஅத பதயனுைடயதாகஇருப்பதாக;அதற்குநடுவாகப்
பரிசுத்த அர்ப்பணிக்கப்பட்ட நலமும் ஆலயத்தன் பரிசுத்த ஸ்தலமும் இருக்கும்.
22 அதபதயனுைடயதற்கு நடுேவ இருக்கும் ேலவயர்களின் நலம் துவங்கயும்
நகரத்தன் நலம்துவங்கயும், யூதாவன் எல்ைலக்கும் ெபன்யமீனின் எல்ைலக்கும்
நடுேவ இருக்கறது அத பதயனுைடயது. 23 மற்றக் ேகாத்த ரங்களுக்கு
உண்டாகும் பங்குகளாவன: க ழக்குதைச துவங்க ேமற்குத்தைசவைர
ெபன்யமீனுக்கு ஒரு பங்கும், 24 ெபன்யமீன் எல்ைலயருேக க ழக்குதைச
துவங்க ேமற்குத்தைசவைர ச மிேயானுக்கு ஒரு பங்கும், 25 ச மிேயானின்
எல்ைல அருேக க ழக்குதைச துவக்க ேமற்கு தைசவைர இசக்காருக்கு ஒரு
பங்கும், 26இசக்காரின் எல்ைலயருேக க ழக்குதைச துவங்க ேமற்குத்தைசவைர
ெசபுேலானுக்கு ஒரு பங்கும், 27 ெசபுேலானின் எல்ைலயருேக க ழக்குதைச
துவங்க ேமற்குத்தைசவைர காத்துக்கு ஒரு பங்கும் உண்டாயருக்கட்டும்.
28 காத்தன் எல்ைலயருேக ெதன்மூைலயாகய ெதற்கு எல்ைல, தாமார்துவக்க
காேதசலுள்ள சண்ைடமூட்டுதலின் தண்ணீர்கள் வைரயும் மத்தய தைரக்
கடல்வைரக்கும் ேபாகும். 29 ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளும்படி இதுேவ நீங்கள்
இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களுக்குச் சீட்டுப்ேபாட்டுப் பங்கடும் ேதசம், இைவகேள
அவர்களின்பங்குகள்என்றுெயேகாவாகயஆண்டவர்ெசால்லுகறார்.

நகரத்தன்வாசல்
30 நகரத்தலிருந்து புறப்படும் வழிகள்: வடக்கு பக்கத்த ேல நான்காய ரத்து

ஐந்நூறு ேகாலாகய அளவுண்டாயருக்கும். 31 நகரத்தன் வாசல்கள், இஸ்ரேவல்
ேகாத்த ரங்களுைடய ெபயர்களின்படிேய ெபயர் ெபற்றுெகாள்ளட்டும்; வடக்ேக
ரூபனுக்கு ஒரு வாசல், யூதாவுக்கு ஒரு வாசல், ேலவக்கு ஒரு வாசல், ஆக மூன்று
வாசல்கள் இருக்கட்டும். 32 க ழக்கு பக்கத்த ேல நான்காய ரத்து ஐந்நூறு ேகால்,
அதல் ேயாேசப்புக்கு ஒரு வாசல், ெபன்யமீனுக்கு ஒரு வாசல், தாணுக்கு ஒரு
வாசல், ஆகமூன்று வாசல்கள் இருப்பதாக. 33ெதற்கு பக்கத்த ேல நான்காய ரத்து
ஐந்நூறு ேகால், அதல் ச மிேயானுக்கு ஒரு வாசல், இசக்காருக்கு ஒரு வாசல்,
ெசபுேலானுக்கு ஒரு வாசல், ஆக மூன்று வாசல்கள் இருப்பதாக. 34 ேமற்கு
பக்கத்த ேல நான்காய ரத்து ஐந்நூறு ேகால், அதல் காத்துக்கு ஒரு வாசல்,
ஆேசருக்குஒருவாசல், நப்தலிக்குஒருவாசல்,ஆகமூன்றுவாசல்கள்இருப்பதாக.
35 சுற்றலும் அதன் அளவு பதெனட்டாய ரம் ேகாலாகும்; அந்த நாள்முதல் நகரம்
ேயேகாவாஷம்மா என்னும்ெபயர்ெபறும்.
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தானிேயல்
ஆச ரியர்

பாப ேலானின் இருந்த காலத்தல் இஸ்ரேவலிலிருந்து சைறப டிக்கப்பட்ட
யூதனாகய தானிேயலின், ெபயரிேலேய எழுதப்பட்டது. தானிேயலின் அர்த்தம்,
“ேதவேன என் நயாயாத பத ” தானிேயலில் உள்ள 9:2, 10:2ன்படி இதன்ஆச ரியர்
தானிேயல் தான் என்று உறுத ப்படுத்துகறது. பாப ேலானின் தைலநகரில்
தன்னுைடய சைறயருப்பன் அனுபவங்கைளயும் தீர்க்கதரிசனங்கைளயும்
பதவு ெசய்தருக்க றார். அவன் ராஜாவன் அரண்மைனயல் ேசைவ ெசய்ததால்
உயர் அத காரிகளின் மத்தயல் நல்ல வாய்ப்பு கைடத்தது. தன்னுைடய மத
கலாச்சாரத்துக்கு ேவறுப்பட்ட நாட்டிலும் தன் ேதவனுக்கு உண்ைமயாய் இருந்தது
எல்லாமக்களுக்கும்மிக ெபரியமுன்மாத ரியாய்இருக்க றான்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்.
ஏறக்குைறயகமு. 605 க்கும் 530 கமு. க்கும். இைடயல்எழுதப்பட்டது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது.

பாப ேலானிலிருந்த யூத சைறயருப்பு மக்களுக்கும் ேவதத்ைத ப ற்காலத்தல்
வாச ப்பவர்களுக்கும்எழுதப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
இந்த புத்தகத்தல் தானிேயலின் தீர்க்கதரிசனங்கைளயும், தரிசனங்கைளயும்,

நடவடிக்ைககள்எல்லாவற்ைறயும்பதவுெசய்யப்பட்டிருக்க றது. ேதவன்தன்ைனப்
பன்பற்றுகறவர்களுக்கு உண்ைமயுள்ளவராயருக்க றார் பூமிக்குறய பணிகைள
ெசய்யும்ேபாது வரும் ேசாதைனகள், கட்டாயப்படுத்துதல்கள், மத்தயலும்
ேதவனுைடயகாரியங்களில்உண்ைமயருக்க ேபாத க்க றது.

ைமயக்கருத்து
ேதவனின்சர்வத காரம்.

ெபாருளடக்கம்
1. ெபரிய சைலயன் ெசாப்பனத்தன் அர்த்தத்ைத தானிேயல்
ெவளிப்படுத்தனான். — 1:1-2:49

2. சாத்ராக் ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா அக்கனி சூைளயலிருந்து
வடுவக்கப்பட்டனர். — 3:1-30

3. ேநபுகாத்ேநச்ச்சரின்ெசாப்பனம்— 4:1-37
4. அைசயும்ைகவ ரல்களும், தானிேயல்ெசான்னஅழிவன்தீர்க்கதரிசனமும். —
5:1-31

5. சங்ககுைகயல்ேபாடப்பட்ட தானிேயல். (6:1-28). — 6:1-28
6. நாலுெபரிய மிருகங்களின்தரிசனம். — 7:1-28
7.ஆட்டுக்கடா,ெவள்ளாட்டுகடா, சன்னெகாம்புகளின்தரிசனம். — 8:1-27
8. 70வருடத்தன்சைறயருப்புக்காகெசய்யப்பட்டெஜபம்ேகட்கப்பட்டது. — 9:1-27
9. கைடச க்காலயுத்தத்தன், தானிேயலின்தரிசனம்— 10:1-12:13

பாப ேலானில் தானிேயலுக்குப்பயற்ச
1 யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாயாக்கீம் ஆட்ச ெசய்த மூன்றாம்

வருடத்த ேல பாப ேலானின் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார் எருசேலமிற்கு
வந்து, அைத முற்றுைகய ட்டான். 2 அப்ெபாழுது ஆண்டவர் யூதாவன்
ராஜாவாகய ேயாயாக்கீைமயும் ேதவனுைடய ஆலயத்தன் பாத்த ரங்களில்
சலவற்ைறயும் அவனுைடய ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அவன்
அந்தப் பாத்த ரங்கைளச் ச ேனயார் ேதசத்தலுள்ள தன் ெதய்வத்தன்
ேகாவலுக்குக் ெகாண்டுேபாய், அைவகைளத் தன் ெதய்வத்தன்
கருவூலத்தற்குள் ைவத்தான். 3 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் மக்களுக்குள்ேள
ராஜவம்சத்தார்களிலும் உயர்குடிமக்களிலும் எந்தெவாரு குைறபாடும்
இல்லாதவர்களும், அழகானவர்களும், சகல ஞானத்தலும் ேதறனவர்களும்,
அறவல் ச றந்தவர்களும், கல்வயல் ந புணர்களும், ராஜாவன்
அரண்மைனயேல ேவைலெசய்யத் த றைமயுள்ளவர்களுமாகய சல
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வாலிபர்கைளக் ெகாண்டுவரவும், 4 அவர்களுக்குக் கல்ேதயரின் எழுத்ைதயும்
ெமாழிையயும் கற்றுக்ெகாடுக்கவும் ராஜா தன் அதகாரிகளின் தைலவனாகய
அஸ்ேபனாசுக்கு கட்டைளய ட்டான். 5 ராஜா, தான் சாப்படும் உணவேலயும்
தான் குடிக்கும் த ராட்ைசரசத்த ேலயும் தனம் ஒரு பங்ைக அவர்களுக்கு
நயமித்து, அவர்கைள மூன்றுவருடங்கள் வளர்க்கவும், அதன் முடிவ ேல
அவர்கள் ராஜாவற்கு முன்பாக ந ற்கும்படிெசய்யவும் கட்டைளய ட்டான்.
6அவர்களுக்குள் யூதா மக்களாகய தானிேயல், அனனியா, மீஷாேவல், அசரியா
என்பவர்கள் இருந்தார்கள். 7 அதகாரிகளின் தைலவன், தானிேயலுக்கு
ெபல்ெதஷாத்சார் என்றும், அனனியாவற்கு சாத்ராக் என்றும், மீஷாேவலுக்கு
ேமஷாக் என்றும், அசரியாவ ற்கு ஆேபத்ேநேகா என்றும் மறுெபயரிட்டான்.
8 தானிேயல் ராஜா குற த்தருக்க ற உணவனாலும் அவர் குடிக்கும்
த ராட்ைசரசத்தனாலும் தன்ைனத் தீட்டுப்படுத்தக்கூடாெதன்று, தன்இருதயத்தல்
தீர்மானம்ெசய்துெகாண்டு, தன்ைனத் தீட்டுப்படுத்தாதபடி அத காரிகளின்
தைலவனிடத்தல்ேவண்டிக்ெகாண்டான். 9ேதவன்தானிேயலுக்குஅதகாரிகளின்
தைலவனிடத்தல் தயவும் இரக்கமும் கைடக்கும்படி ெசய்தார். 10அதகாரிகளின்
தைலவன் தானிேயைல ேநாக்க : உங்களுக்கு உணைவயும் பானத்ைதயும்
குறத்தருக்க ற ராஜாவாகய என் எஜமானுக்கு நான் பயப்படுக ேறன்; அவர்
உங்கேளாடிருக்க ற வாலிபர்களின் முகங்கைளப்பார்க்கலும் உங்கள் முகங்கள்
வாடிப்ேபானைவகளாக ஏன் காணப்படேவண்டும்? அதனால் ராஜா எனக்கு
மரணதண்டைன ெகாடுப்பாேர என்றான். 11 அப்ெபாழுது அதகாரிகளின்
தைலவனாேல, தானிேயல், அனனியா, மீஷாேவல், அசரியா என்பவர்கள்ேமல்
வ சாரிப்புக்காரனாக ைவக்கப்பட்ட ேமல்ஷார் என்பவைன தானிேயல் ேநாக்க :
12 பத்துநாட்கள்வைரக்கும் உமது அடியார்கைளச் ேசாத த்துப்பாரும்; எங்களுக்கு
சாப்ப ட பருப்பு முதலான காய்கற கைளயும், குடிக்கத் தண்ணீைரயும் ெகாடுத்து,
13 எங்கள் முகங்கைளயும், ராஜஉணைவச் சாப்படுக ற வாலிபர்களுைடய
முகங்கைளயும் ஒப்ப ட்டுப்பாரும்; பன்பு நீர் காண்கறபடி உமது அடியார்களுக்குச்
ெசய்யும்என்றான். 14அவன்இந்தக்காரியத்த ேலஅவர்களுக்குச்ெசவெகாடுத்து,
பத்துநாட்கள்வைர அவர்கைளச் ேசாத த்துப்பார்த்தான். 15 பத்துநாட்கள்
ெசன்றபன்பு, ராஜஉணைவச் சாப்ப ட்ட எல்லா வாலிபர்கைளப்பார்க்கலும்
அவர்கள் முகம் ெதளிவுள்ளதாகவும், உடல் த டமுள்ளதாகவும் காணப்பட்டது.
16 ஆைகயால் ேமல்ஷார் அவர்கள் சாப்ப டச்ெசான்ன உணைவயும், அவர்கள்
குடிக்கச்ெசான்ன த ராட்ைசரசத்ைதயும் நீக்கைவத்து, அவர்களுக்குப் பருப்பு
முதலானைவகைளக் ெகாடுத்தான். 17 இந்த நான்கு வாலிபர்களுக்கும்
ேதவன் சகல எழுத்தலும் ஞானத்தலும் அறைவயும் சாமர்த்தயத்ைதயும்
ெகாடுத்தார்; தானிேயைலச் சகல தரிசனங்கைளயும் கனவுகைளயும்
அறயத்தக்க அறவுள்ளவனாக்கனார். 18 அவர்கைள ராஜாவனிடத்தல்
ெகாண்டுவருகறதற்குக் குறத்த நாட்கள் நைறேவறனேபாது, அதகாரிகளின்
தைலவன் அவர்கைள ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு முன்பாகக் ெகாண்டுவந்து வ ட்டான்.
19 ராஜா அவர்களுடன் ேபசனான்; அவர்கள் எல்ேலாருக்குள்ளும் தானிேயல்,
அனனியா, மீஷாேவல், அசரியா என்பவர்கைளப்ேபால ேவெறாருவனும்
காணப்படவல்ைல; ஆைகயால் இவர்கள் ராஜசமுகத்தல் நன்றார்கள்.
20 ஞானத்தற்கும் புத்த க்குமுரிய எந்த வஷயத்தல் ராஜா அவர்கைளக் ேகட்டு
வ சாரித்தாேனா, அத ேல தன் ராஜ்ஜியம் எங்குமுள்ள சகல ஞானிகளிலும்
ேசாத டர்களிலும் அவர்கைளப் பத்துமடங்கு தறைமயுள்ளவர்களாகக் கண்டான்.
21ேகாேரஸ்ஆட்ச ெசய்யும்முதலாம்வருடம்வைரதானிேயல்அங்ேகஇருந்தான்.

அத்த யாயம் 2
ேநபுகாத்ேநச்சாரின்கனவு

1 ேநபுகாத்ேநச்சார் ஆட்ச ெசய்யும் இரண்டாம் வருடத்த ேல, ேநபுகாத்ேநச்சார்
கனவுகைளக் கண்டான்; அதனால், அவனுைடய ஆவ கலங்க ,
அவனுைடய தூக்கம் கைலந்தது. 2 அப்ெபாழுது ராஜா தன் கனவுகைளத்
தனக்குத் ெதரிவ ப்பதற்காக ஞானிகைளயும் ேசாத டர்கைளயும்
மாயவத்ைதக்காரர்கைளயும் கல்ேதயர்கைளயும் அைழக்கச் ெசான்னான்;
அவர்கள் வந்து, ராஜசமுகத்தல் நன்றார்கள். 3 ராஜா அவர்கைள ேநாக்க : ஒரு
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கனவு கண்ேடன்; அந்தக் கனவன் அர்த்தத்ைத அறயேவண்டுெமன்று என்
ஆவ கலங்கயருக்க றது என்றான். 4 அப்ெபாழுது கல்ேதயர்கள் ராஜாைவ
ேநாக்க : ராஜாேவ, நீர் என்றும் வாழ்க; கனைவ உமது அடியார்களுக்குச்
ெசால்லும், அப்ெபாழுது அதன் அர்த்தத்ைத வடுவப்ேபாம் என்று சீரிய
ெமாழிய ேல* ெசான்னார்கள். 5 ராஜா கல்ேதயர்களுக்கு மறுெமாழியாக:
என்னிடத்தலிருந்து பறக்க ற தீர்மானம் என்னெவன்றால், நீங்கள் கனைவயும்
அதன் அர்த்தத்ைதயும் எனக்குச் ெசால்லாவ ட்டால் துண்டித்துப்ேபாடப்படுவீர்கள்;
உங்கள் வீடுகள் எருக்களங்களாக்கப்படும். 6 கனைவயும் அதன் அர்த்தத்ைதயும்
ெசால்வீர்கெளன்றால், என்னிடத்தல் ெவகுமத கைளயும் பரிசுகைளயும் மிகுந்த
கனத்ைதயும் ெபறுவீர்கள்; ஆைகயால் கனைவயும் அதன் அர்த்தத்ைதயும்
எனக்குத் ெதரிவ யுங்கள் என்றான். 7 அவர்கள் மறுபடியும் மறுெமாழியாக:
ராஜா அடியார்களுக்குக் கனைவச் ெசால்வாராக; அப்ெபாழுது அதன்
அர்த்தத்ைதச் ெசால்ேவாம் என்றார்கள். 8 அதற்கு ராஜா மறுெமாழியாக:
என்னிடத்தலிருந்து தீர்மானம் ப றந்தபடியனாேல நீங்கள் காலதாமதம்
ெசய்யப்பார்க்க றீர்கெளன்று ந ச்சயமாக எனக்குத் ெதரியவருகறது. 9 காலம்
மாறுெமன்று நீங்கள் எனக்கு முன்பாக ெபாய்யும் புரட்டுமான ெசய்தையச்
ெசால்லும்படி த ட்டமிட்டிருக்க றீர்கள்; நீங்கள் கனைவ எனக்குச் ெசால்லாவ ட்டால்,
உங்கள் அைனவருக்கும் இந்த ஒேர தீர்ப்பு ப றந்தருக்க றது; ஆைகயால்
கனைவ எனக்குச் ெசால்லுங்கள்; அப்ெபாழுது அதன் அர்த்தத்ைதயும்
உங்களால் ெசால்லமுடியுெமன்று அறந்துெகாள்ேவன் என்றான். 10 கல்ேதயர்கள்
ராஜசமுகத்தல் மறுெமாழியாக: ராஜா ேகட்கும் காரியத்ைத ெசால்லத்தக்க
மனிதன் பூமியல் ஒருவனும் இல்ைல; ஆைகயால் மகத்துவமும் வல்லைமயுமான
எந்த ராஜாவும் இப்படிப்பட்ட காரியத்ைத ஒரு ஞானியனிடத்தலாவது
ேசாத டனிடத்தலாவது கல்ேதயனிடத்தலாவது ேகட்டதல்ைல. 11 ராஜா ேகட்க ற
காரியம் மிகவும் அருைமயானது; மாம்சமாயருக்க றவர்களுடன் வாசம்ெசய்யாத
ேதவர்கேளயல்லாமல் ராஜசமுகத்தல் அைத அறவக்க முடிந்தவர் ஒருவரும்
இல்ைல என்றார்கள். 12 இதனால் ராஜா மகா ேகாபமும் எரிச்சலுங்ெகாண்டு,
பாப ேலானில் இருக்க ற எல்லா ஞானிகைளயும் ெகாைலெசய்யும்படி
கட்டைளய ட்டான். 13 ஞானிகைளக் ெகாைலெசய்யேவண்டுெமன்கற கட்டைள
ெவளிப்பட்டேபாது, தானிேயைலயும் அவன் ேதாழைரயும் ெகாைலெசய்யத்
ேதடினார்கள். 14 பாப ேலானின் ஞானிகைளக் ெகாைலெசய்யப் புறப்பட்ட
ராஜாவன் ெமய்க்காப்பாளர்களுக்கு அத பதயாகய ஆரிேயாேகாேட தானிேயல்
ேயாசைனயும் புத்தயுமாகப் ேபச : 15 இந்தக் கட்டைள ராஜாவனால் இத்தைன
அவசரமாக ப றப்ப ப்பதற்குக் காரணம் என்ன என்று ராஜாவன் அத பதயாகய
ஆரிேயாகனிடத்தல் ேகட்டான்; அப்ெபாழுது ஆரிேயாகு தானிேயலுக்குக்
காரியத்ைத அறவத்தான். 16 தானிேயல் ராஜாவனிடத்தல் ேபாய், கனவன்
அர்த்தத்ைத ராஜாவற்குக் காண்பக்கும்படித் தனக்குத் தவைணெகாடுக்க
வண்ணப்பம்ெசய்தான். 17 பன்பு தானிேயல் தன் வீட்டிற்குப்ேபாய், தானும்
தன் ேதாழரும் பாப ேலானின் மற்ற ஞானிகேளாேடகூட அழியாதபடிக்கு
இந்த மைறெபாருைளக்குறத்துப் பரேலாகத்தன் ேதவைன ேநாக்க இரக்கம்
ேகட்க றதற்காக, 18 அனனியா, மீஷாேவல், அசரியா என்னும் தன்னுைடய
ேதாழருக்கு இந்தக் காரியத்ைத அறவத்தான். 19 பன்பு இரவுேநரத்தல்
தரிசனத்த ேல தானிேயலுக்கு மைறெபாருள் ெவளிப்படுத்தப்பட்டது; அப்ெபாழுது
தானிேயல் பரேலாகத்தன் ேதவைன மகைமப்படுத்தனான். 20 பன்பு தானிேயல்
ெசான்னது: ேதவனுைடயநாமத்த ற்குஎன்ெறன்ைறக்குமுள்ளசதாகாலங்களிலும்
மகைமயுண்டாவதாக; ஞானமும் வல்லைமயும் அவருக்ேக உரியது. 21 அவர்
காலங்கைளயும் ேநரங்கைளயும் மாற்றுகறவர்; ராஜாக்கைளத் தள்ளி,
ராஜாக்கைள ஏற்படுத்துகறவர்; ஞானிகளுக்குஞானத்ைதயும், அறவாளிகளுக்கு
அறைவயும் ெகாடுக்க றவர். 22 அவேர ஆழமும் மைறெபாருளுமானைத
ெவளிப்படுத்துகறவர்; இருளில் இருக்க றைத அவர் அறவார்; ெவளிச்சம்
அவரிடத்தல் தங்கும். 23 என் ப தாக்களின் ேதவேன, நீர் எனக்கு ஞானமும்
வல்லைமயும் ெகாடுத்து, நாங்கள் உம்மிடத்தல் ேவண்டிக்ெகாண்டைத

* அத்த யாயம் 2:4 2:4 தானிேயல். 2:4-7:28,வைரஅராமிக் ெமாழியல்எழுதப்பட்டிருக்க றது
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இப்ெபாழுது எனக்கு அறவத்து, ராஜாவன் காரியத்ைத எங்களுக்குத்
ெதரிவ த்ததனால்,உம்ைமத்துத த்துப் புகழுக ேறன்என்றான்.

தானிேயல்கனவற்குஅர்த்தம்கூறுதல்
24 பன்பு தானிேயல் பாப ேலானின் ஞானிகைள அழிக்க ராஜா கட்டைளய ட்ட

ஆரிேயாகனிடத்தல் ேபாய்: பாப ேலானின்ஞானிகைளஅழிக்காேதயும், என்ைன
ராஜாவன் முன்பாக அைழத்துக்ெகாண்டுேபாம்; ராஜாவற்கு அர்த்தத்ைதத்
ெதரிவ ப்ேபன் என்று ெசான்னான். 25 அப்ெபாழுது ஆரிேயாகு தானிேயைல
ராஜாவன்முன் ேவகமாக அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய்: சைறப்பட்டுவந்த
யூேதயா ேதசத்தாரில் ஒரு மனிதைனக் கண்டுபடித்ேதன்; அவன் ராஜாவற்கு
அர்த்தத்ைதத் ெதரிவ ப்பான் என்றான். 26 ராஜா ெபல்ெதஷாத்சாெரன்னும்
ெபயருள்ள தானிேயைல ேநாக்க : நான் கண்ட கனவுகைளயும் அதன்
அர்த்தத்ைதயும் நீ எனக்கு அறவக்கமுடியுமா என்று ேகட்டான். 27 தானிேயல்
ராஜசமுகத்தல் மறுெமாழியாக: ராஜா ேகட்க ற மைறெபாருைள ராஜாவற்குத்
ெதரிவ க்க ஞானிகளாலும், ேசாத டராலும், வண் ஆராய்ச்ச யாளர்களாலும்,
குறெசால்லுகறவர்களாலும் முடியாது. 28 மைறெபாருட்கைள ெவளிப்படுத்துகற
பரேலாகத்தலிருக்கற ேதவன் கைடச நாட்களில் சம்பவ ப்பைத ராஜாவாகய
ேநபுகாத்ேநச்சாருக்குத் ெதரிவ த்தருக்க றார்; உம்முைடய கனவும் உமது
படுக்ைகயன்ேமல் உம்முைடய எண்ணத்தல் உண்டான தரிசனங்களும்
என்னெவன்றால்: 29 ராஜாேவ, உம்முைடய படுக்ைகயன்ேமல் நீர்
படுத்தருக்கும்ேபாது, இனிேமல் சம்பவக்கப்ேபாக றெதன்ன என்கற நைனவுகள்
உமக்குள் எழும்பனது; அப்ெபாழுது மைறெபாருட்கைள ெவளிப்படுத்துகறவர்
சம்பவ க்கப்ேபாக றைத உமக்குத் ெதரிவ த்தார். 30 உய ேராடிருக்க ற
எல்ேலாைரப்பார்க்கலும் எனக்கு அதக ஞானம் உண்ெடன்பதனாேல
அல்ல; அர்த்தம் ராஜாவற்குத் ெதரியவரவும், உம்முைடய இருதயத்தன்
நைனவுகைள நீர் அறயவும், இந்த மைறெபாருள் எனக்கு ெவளியாக்கப்பட்டது.
31 ராஜாேவ, நீர் ஒரு ெபரிய சைலையக் கண்டீர்; அந்தப் ெபரிய சைல மிகவும்
ப ரகாசமுள்ளதாயருந்தது; அது உமக்கு முன்ேன நன்றது; அதன் ரூபம்
பயங்கரமாயருந்தது. 32அந்தச் சைலயன்தைல பசும்ெபான்னும், அதன்மார்பும்,
புயங்களும் ெவள்ளியும், அதன் வயறும், ெதாைடயும் ெவண்கலமும், 33 அதன்
கால்கள் இரும்பும், பாதங்கள் பாத இரும்பும் பாத களிமண்ணுமாக இருந்தது.
34 நீர் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத, ைககளால் ெபயர்க்கப்படாத ஒரு கல்
ெபயர்ந்து உருண்டுவந்தது; அது அந்தச் சைலைய இரும்பும் களிமண்ணுமாகய
அதன் பாதங்களில் ேமாத , அைவகைள ெநாறுக்க ப்ேபாட்டது. 35 அப்ெபாழுது
அந்தஇரும்பும், களிமண்ணும், ெவண்கலமும், ெவள்ளியும், ெபான்னும்முழுவதும்
ெநாறுங்குண்டு, ேகாைடக்காலத்தல் ேபாரடிக்க ற களத்தலிருந்து பறந்துேபாக ற
பதைரப்ேபாலாய ற்று; அைவகளுக்கு ஒரு இடமும் கைடக்காமல் காற்று
அைவகைள அடித்துக்ெகாண்டுேபானது; சைலைய ேமாதன கல்ேலாெவன்றால்,
ஒரு ெபரிய மைலயாக பூமிையெயல்லாம் ந ரப்ப ற்று. 36 கனவு இதுதான்;
அதன் அர்த்தத்ைதயும், ராஜசமுகத்தல் ெதரிவ ப்ேபாம். 37 ராஜாேவ, நீர்
ராஜாத ராஜாவாயருக்க றீர்; பரேலாகத்தன் ேதவன் உமக்கு ராஜரீகத்ைதயும்,
பராக்க ரமத்ைதயும், வல்லைமையயும், மகைமையயும் அருளினார்.
38 சகல இடங்களிலுமுள்ள மனிதர்கைளயும், ெவளியன் மிருகங்கைளயும்,
ஆகாயத்துப் பறைவகைளயும் அவர் உமது ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்து, உம்ைம
அைவகைளெயல்லாம் ஆளும்படி ெசய்தார். ெபான்னான அந்தத் தைல நீேர.
39 உமக்குப்ப றகு உமக்குக் கீழ்த்தரமான ேவெறாரு ராஜ்ஜியம் ேதான்றும்; பன்பு
பூமிையெயல்லாம் ஆண்டுெகாள்ளும் ெவண்கலமான மூன்றாம் ராஜ்ஜியம்
ஒன்று எழும்பும். 40 நான்காவது ராஜ்ஜியம் இரும்ைபப்ேபால உறுதயாயருக்கும்;
இரும்பு எல்லாவற்ைறயும் எப்படி ெநாறுக்க ச் சன்னபன்னமாக்குகறேதா,
அப்படிேய இது ெநாறுக்க ப்ேபாடுக ற இரும்ைபப்ேபால அைவகைளெயல்லாம்
ெநாறுக்க த் தகர்த்துப்ேபாடும். 41 பாதங்களும், கால்வ ரல்களும், பாத
குயவனின் களிமண்ணும், பாத இரும்புமாயருக்க நீர் கண்டீேர, அந்த
ராஜ்ஜியம் ப ரிக்கப்படும்; ஆகலும் களிமண்ணுடன் இரும்பு கலந்தருக்க
நீர் கண்டபடிேய இரும்பனுைடய உறுதயல் ெகாஞ்சம் அத ேல இருக்கும்.
42 கால்வ ரல்கள் பாத இரும்பும் பாத களிமண்ணுமாயருந்தது என்னெவன்றால்,
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அந்த ராஜ்ஜியம் ஒரு பங்கு பலமுள்ளதாகவும் ஒரு பங்கு ெநரிசலுமாயருக்கும்.
43 நீர் இரும்ைபக் களிமண்ணுடன் கலந்ததாகக் கண்டீேர, அவர்கள் மற்ற
மனிதர்கேளாடு சம்பந்தங்கலப்பார்கள்; ஆகலும் இேதா, களிமண்ணுடன் இரும்பு
கலவாததுேபால அவர்கள் ஒருவேராெடாருவர் ஒட்டிக்ெகாள்ளாதருப்பார்கள்.
44 அந்த ராஜாக்களின் நாட்களிேல, பரேலாகத்தன் ேதவன் என்ெறன்ைறக்கும்
அழியாத ஒரு ராஜ்ஜியத்ைத எழும்பச்ெசய்வார்; அந்த ராஜ்ஜியம் ேவறு
மக்களுக்கு வ டப்படுவதல்ைல; ஒரு கல் ைகயால் ெபயர்க்கப்படாமல்
மைலயலிருந்து ெபயர்ந்து, உருண்டுவந்து, இரும்ைபயும், ெவண்கலத்ைதயும்,
களிமண்ைணயும், ெவள்ளிையயும், ெபான்ைனயும் ெநாறுக்கனைத நீர்
கண்டீேர, அப்படிேய அது அந்த ராஜ்ஜியங்கைளெயல்லாம் ெநாறுக்க ,
ந ர்மூலமாக்க , அதுேவா என்ெறன்ைறக்கும் ந ற்கும். 45 இனிேமல்
சம்பவக்கப்ேபாக றைத மகா ேதவன் ராஜாவற்குத் ெதரிவ த்தருக்க றார்;
ெசாப்பனமானது உண்ைம, அதன் அர்த்தம் சத்தயம் என்றான். 46 அப்ெபாழுது
ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார் முகங்குப்புற வழுந்து, தானிேயைல வணங்க ,
அவனுக்குக் காணிக்ைகெசலுத்தவும், தூபங்காட்டவும் கட்டைளய ட்டான். 47 ராஜா
தானிேயைல ேநாக்க : நீ இந்த மைறெபாருைள ெவளிப்படுத்தனதனால்,
உண்ைமயாகேவ உங்கள் ேதவேன ேதவர்களுக்கு ேதவனும், ராஜாக்களுக்கு
ஆண்டவரும்,மைறெபாருட்கைளெவளிப்படுத்துகறவருமாயருக்க றார்என்றான்.
48 பன்பு ராஜா தானிேயைலப் ெபரியவனாக்க , அவனுக்கு அேநகம் ச றந்த
ெவகுமத கைளக் ெகாடுத்து, அவைனப் பாப ேலான் மாகாணம் முழுவதற்கும்
அத பதயாகவும், பாப ேலானிலுள்ள சகல ஞானிகளின்ேமலும் ப ரதான
அதகாரியாகவும் நயமித்தான். 49 தானிேயல் ராஜாைவ ேவண்டிெகாண்டதனால்
அவன் சாத்ராக்ைகயும், ேமஷாக்ைகயும், ஆேபத்ேநேகாைவயும் பாப ேலான்
மாகாணத்துக் காரியங்கைளவசாரிக்கும்படிைவத்தான்; தானிேயேலாெவன்றால்
ராஜாவன்அரண்மைனயல்இருந்தான்.

அத்த யாயம் 3
ெபாற்சைலயும்ெநருப்புச்சூைளயும்

1 ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார் அறுபதுமுழ உயரமும், ஆறுமுழ அகலமுமான
ஒருெபாற்சைலைய உண்டாக்க , பாப ேலான் மாகாணத்தலிருக்கற
தூரா என்னும் சமபூமிய ேல நறுத்தனான். 2 பன்பு ராஜாவாகய
ேநபுகாத்ேநச்சார் ேதசாத பத கைளயும், அதகாரிகைளயும், தைலவர்கைளயும்,
நயாயாத பத கைளயும், ெபாக்கஷக்காரர்கைளயும், நீத சாஸ்த ரிகைளயும்,
வசாரிப்புக்காரர்கைளயும், நாடுகளிலுள்ள அதகாரிகள் யாவைரயும்
ேநபுகாத்ேநச்சார் ராஜா நறுத்தன சைலயன் ப ரதஷ்ைடக்கு வந்து ேசரும்படி
அைழப்ப தழ் அனுப்பனான். 3 அப்ெபாழுது ேதசாத பத களும், அதகாரிகளும்,
தைலவர்களும், நயாயாத பத களும், ெபாக்கஷக்காரர்களும், நீத பத களும்,
நாடுகளிலுள்ள அதகாரிகள் யாவரும், ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார்
நறுத்தன சைலயன் ப ரதஷ்ைடக்கு வந்து ேசர்ந்து, ேநபுகாத்ேநச்சார்
நறுத்தன சைலக்கு முன்பாக நன்றார்கள். 4 அறவப்பாளன் உரத்த சத்தமாக:
சகல மக்கேள, ேதசத்தார்கேள, பல ெமாழி ேபசுக றவர்கேள, உங்களுக்கு
அறவக்கப்படுக றது என்னெவன்றால்: 5 எக்காளம், நாதசுரம், கன்னரம்,
வீைண, சுரமண்டலம், தம்புரு முதலான கீதவாத்தயங்களின் சத்தத்ைத
நீங்கள் ேகட்கும்ேபாது, நீங்கள் கீேழவழுந்து, ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார்
நறுத்தன ெபாற்சைலையப் பணிந்துெகாள்ளேவண்டும். 6 எவனாகலும்
கீேழவழுந்து, அைதப் பணிந்துெகாள்ளாவ ட்டால், அவன் அந்ேநரேம எரிக ற
ெநருப்புச்சூைளயன் நடுவ ேல ேபாடப்படுவான் என்றான். 7 ஆதலால்
சகல மக்களும், எக்காளம், நாதசுரம், கன்னரம், வீைண, சுரமண்டலம்
முதலான இைசக்கருவகளின் சத்தத்ைதக் ேகட்டவுடேன, சகல மக்களும்
ேதசத்தார்களும் பல ெமாழி ேபசுக றவர்களும் கீேழவழுந்து, ராஜாவாகய
ேநபுகாத்ேநச்சார் நறுத்தன ெபாற்சைலையப் பணிந்துெகாண்டார்கள்.
8அந்ேநரத்தல் கல்ேதயரில் சலர் ராஜசமுகத்தல்வந்து, யூதர்ேமல்குற்றம்சுமத்த ,
9 ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சாைர ேநாக்க : ராஜாேவ, நீர் என்றும் வாழ்க.
10 எக்காளம், நாதசுரம், கன்னரம், வீைண, சுரமண்டலம், தம்புரு முதலான
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இைசக்கருவகளின் சத்தத்ைதயும் ேகட்க ற எந்த மனிதனும் கீேழவழுந்து,
ெபாற்சைலையப் பணிந்துெகாள்ளேவண்டுெமன்றும், 11 எவனாகலும்
கீேழவழுந்து பணிந்துெகாள்ளாவ ட்டால், அவன் எரிக ற ெநருப்புச்சூைளயன்
நடுவ ேல ேபாடப்படேவண்டுெமன்றும், ராஜாவாகய நீர் கட்டைளய ட்டீேர.
12 பாப ேலான் மாகாணத்தன் காரியங்கைள வசாரிக்கும்படி நீர் ஏற்படுத்தன
சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா என்னும் யூதரான மனிதர்கள் இருக்கறார்கேள;
அவர்கள் ராஜாவாகய உம்ைம மத க்கவல்ைல; அவர்கள் உம்முைடய
ெதய்வங்களுக்கு ஆராதைன ெசய்யாமலும், நீர் நறுத்தன ெபாற்சைலையப்
பணிந்துெகாள்ளாமலும் இருக்கறார்கள் என்றார்கள். 13 அப்ெபாழுது
ேநபுகாத்ேநச்சார் கடுங்ேகாபங்ெகாண்டு சாத்ராக்ைகயும், ேமஷாக்ைகயும்,
ஆேபத்ேநேகாைவயும் அைழத்துக்ெகாண்டுவரும்படி கட்டைளய ட்டான்; அவர்கள்
அந்த மனிதர்கைள ராஜாவன் சமுகத்தல் ெகாண்டுவந்து வ ட்டேபாது,
14 ேநபுகாத்ேநச்சார் அவர்கைள ேநாக்க : சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா
என்பவர்கேள, நீங்கள் என் ெதய்வங்களுக்கு ஆராதைனெசய்யாமலும்
நான் நறுத்தன ெபாற்சைலையப் பணிந்துெகாள்ளாமலும் இருந்தது
உண்ைமதானா? 15 இப்ேபாதும் எக்காளம், நாதசுரம், கன்னரம், வீைண,
சுரமண்டலம், தம்புரு முதலான இைசக்கருவகளின் சத்தத்ைதயும் நீங்கள்
ேகட்கும்ேபாது, கீேழவழுந்து, நான் உண்டாக்கய சைலையப் பணிந்துெகாள்ள
ஆயத்தமாயருந்தால் நல்லது; பணிந்துெகாள்ளாமலிருந்தால், அந்ேநரேம எரிக ற
ெநருப்புச்சூைளயன் நடுவ ேல ேபாடப்படுவீர்கள்; உங்கைள என் ைகக்குத்
தப்புவக்கப்ேபாக ற ேதவன் யார் என்றான். 16 சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா
என்பவர்கள் ராஜாைவ ேநாக்க : ேநபுகாத்ேநச்சாேர, இந்தக் காரியத்ைதக்
குற த்து உமக்கு பதல்ெசால்ல எங்களுக்கு அவசயமில்ைல. 17 நாங்கள்
ஆராத க்க ற எங்கள் ேதவன் எங்கைளத் தப்புவக்க வல்லவராயருக்க றார்;
அவர் எரிக ற ெநருப்புச்சூைளக்கும், ராஜாவாகய உம்முைடய ைகக்கும்
நீங்கலாக்க வடுவப்பார். 18 வடுவக்காமற்ேபானாலும், நாங்கள் உம்முைடய
ெதய்வங்களுக்கு ஆராதைன ெசய்வதுமில்ைல, நீர் நறுத்தன ெபாற்சைலையப்
பணிந்துெகாள்வதுமில்ைலஎன்பதுராஜாவாகயஉமக்குத்ெதரிந்தருக்கக்கடவது
என்றார்கள். 19 அப்ெபாழுது ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு மிகவும் ேகாபம்ெகாண்டு:
சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா என்பவர்களுக்கு வேராதமாக அவனுைடய
முகம் ேவறுபட்டது; சூைளையச் சாதாரணமாகச் சூடாக்குவைதப்பார்க்கலும்
ஏழுமடங்கு அதகமாகச் சூடாக்கும்படி கட்டைளெகாடுத்து, 20 சாத்ராக், ேமஷாக்,
ஆேபத்ேநேகா என்பவர்கைள எரிக ற ெநருப்புச்சூைளய ேல ேபாடுவதற்கு
அவர்கைளக் கட்டும்படி, தன் இராணுவத்தல் பலசாலிகளாகய மனிதர்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டான். 21 அப்ெபாழுது அவர்கள் தங்கள் சால்ைவகேளாடும்,
கால்சட்ைடகேளாடும், தைலப்பாைககேளாடும் மற்ற உைடகேளாடும் கட்டப்பட்டு,
எரிக ற ெநருப்புச்சூைளயன் நடுவ ேல ேபாடப்பட்டார்கள். 22 ராஜாவன்
கட்டைள கடுைமயாக இருந்ததாலும், சூைள மிகவும் சூடாக்கப்பட்டிருந்ததாலும்,
ெநருப்பு ஜூவாைலயானது சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா என்பவர்கைளத்
தூக்க க்ெகாண்டுேபான மனிதர்கைளக் ெகான்றுேபாட்டது. 23 சாத்ராக், ேமஷாக்,
ஆேபத்ேநேகா என்னும் அந்த மூன்று மனிதர்களும் கட்டப்பட்டவர்களாக எரிக ற
ெநருப்புச்சூைளயன் நடுவ ேல வழுந்தார்கள். 24 அப்ெபாழுது ராஜாவாகய
ேநபுகாத்ேநச்சார் ப ரமித்து, உடனடியாக எழுந்தருந்து, தன் மந்த ரிமார்கைள
ேநாக்க : மூன்று மனிதர்கைள அல்லேவா கட்டுண்டவர்களாக ெநருப்ப ேல
ேபாட்ேடாம் என்றான்; அவர்கள் ராஜாவற்கு மறுெமாழியாக: ஆம், ராஜாேவ
என்றார்கள். 25அதற்கு அவன்: இேதா, நான்குேபர் வடுதைலயாக அக்கனியன்
நடுவ ேல உலாவுகறைதக் காண்க ேறன். அவர்களுக்கு ஒரு ேசதமுமில்ைல;
நான்காம் நபரின் சாயல் ேதவபுத்த ரனுக்கு ஒப்பாயருக்க றது என்றான்.
26 அப்ெபாழுது ேநபுகாத்ேநச்சார் எரிக ற ெநருப்புச்சூைளயன் வாசலருகல்
வந்து, உன்னதமான ேதவனுைடய தாசராக ய சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா
என்பவர்கேள, நீங்கள் ெவளிேய வாருங்கள் என்றான்; அப்ெபாழுது சாத்ராக்,
ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா என்பவர்கள் அக்கனியன் நடுவலிருந்து ெவளிேய
வந்தார்கள். 27 ேதசாத பத களும், அதகாரிகளும், தைலவர்களும், ராஜாவன்
மந்த ரிகளும் கூடிவந்து, அந்த மனிதர்களுைடய உடல்கள் ெநருப்பனால்
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பாத க்கப்படாமலும், அவர்களுைடய தைலமுடி கருகாமலும், அவர்களுைடய
சால்ைவகள் ேசதப்படாமலும், ெநருப்பன் வாசைன அவர்களிடத்தல் வீசாமலும்
இருந்தைதக் கண்டார்கள். 28அப்ெபாழுது ேநபுகாத்ேநச்சார் வசனித்து: சாத்ராக்,
ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா என்பவர்களுைடய ேதவனுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம்; அவர்கள்
தங்களுைடய ேதவைனத்தவ ர ேவெறாரு ேதவைனயும் ேசவ த்துப் பணியாமல்,
அவைரேய நம்ப , ராஜாவன் கட்டைளையத் தள்ளி, தங்கள் உடல்கைள
ஒப்புக்ெகாடுத்ததனால், அவர் தமது தூதைன அனுப்ப , தம்முைடய தாசைர
வடுவத்தார். 29 ஆதலால் சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா என்பவர்களுைடய
ேதவனுக்கு வேராதமாகத் தூஷணவார்த்ைதையச் ெசால்லுகற எந்த மக்களும்,
எந்த ேதசத்தானும், எந்த ெமாழி ேபசுக றவனும் துண்டித்துப்ேபாடப்படுவான்;
அவன் வீடு எருக்களமாக்கப்படும் என்று என்னாேல தீர்மானிக்கப்படுக றது;
இவ்வதமாக காப்பாற்றக்கூடிய ேதவன் ேவெறாருவரும் இல்ைலெயன்றான்.
30 பன்பு ராஜா சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா என்பவர்கைளப் பாப ேலான்
ேதசத்த ேலஉயர்த்தனான்.

அத்த யாயம் 4
ேநபுகாத்ேநச்சாரின்மரத்ைதக்குற த்தகனவு

1 ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார் பூமி எங்கும் குடியருக்க ற சகல
மக்களுக்கும் ேதசத்தார்களுக்கும் பல ெமாழி ேபசுக றவர்களுக்கும் எழுதுகறது
என்னெவன்றால்: உங்களுக்குச் சமாதானம் ெபருகுவதாக. 2 உன்னதமான
ேதவன் என்னிடத்தல் ெசய்த அைடயாளங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும்
ப ரச த்தப்படுத்துவது எனக்கு நன்ைமயாகக் கண்டது. 3 அவருைடய
அைடயாளங்கள் எவ்வளவு மகத்துவமும், அவருைடய அற்புதங்கள் எவ்வளவு
வல்லைமயுமாயருக்க றது;அவருைடய ராஜ்ஜியம் ந த்தயராஜ்ஜியம்;அவருைடய
ஆளுைக தைலமுைற தைலமுைறயாக ந ற்கும். 4 ேநபுகாத்ேநச்சாராக ய
நான் என் வீட்டிேல ெசல்வச்ெசழிப்புள்ளவனாயருந்து என் அரண்மைனயேல
வாழ்ந்துெகாண்டிருந்ேதன். 5 நான் ஒரு கனைவக் கண்ேடன்; அது எனக்கு
மிகவும் பயத்ைத உண்டாக்கயது; என் படுக்ைகயன்ேமல் எனக்குள்
உண்டான நைனவுகளும், என் எண்ணத்தல் ேதான்றன தரிசனங்களும்
என்ைனக் கலங்கச்ெசய்தது. 6 ஆைகயால் கனவன் அர்த்தத்ைத எனக்குத்
ெதரிவ ப்பதற்காகப் பாப ேலான் ஞானிகள் அைனவைரயும் என்னிடத்தல்
அைழத்துவரும்படி கட்டைளய ட்ேடன். 7அப்ெபாழுதுஞானிகளும், ேசாத டர்களும்,
கல்ேதயர்களும், குறெசால்லுகறவர்களும் என்னிடத்த ேல வந்தார்கள்;
கனைவ நான் அவர்களுக்குச் ெசான்ேனன்; ஆனாலும் அதன் அர்த்தத்ைத
எனக்கு ெசால்லமுடியாமற்ேபானார்கள். 8 கைடச ய ேல என் ேதவனுைடய
நாமத்தன்படிேய ெபல்ெதஷாத்சார் என்னும்ெபயரிடப்பட்டு, பரிசுத்த ேதவர்களின்
ஆவையயுைடய தானிேயல் என்னிடத்தல் ெகாண்டுவரப்பட்டான்; அவனிடத்தல்
நான் கனைவ வவரித்துச் ெசான்னதாவது: 9 ஞானிகளின் அத பதயாகய
ெபல்ெதஷாத்சாேர, பரிசுத்த ேதவர்களுைடயஆவ உனக்குள்இருக்கறெதன்றும்,
எந்த மைறெபாருைளயும்அறவதுஉனக்கு கடினமல்லெவன்றும் நான்அற ேவன்;
நான்கண்டஎன்கனவன்தரிசனங்கைளயும்அதன்அர்த்தத்ைதயும்ெசால். 10நான்
படுத்தருந்தேபாது என் எண்ணத்தல் ேதான்றன தரிசனங்கள் என்னெவன்றால்:
இேதா, ேதசத்தன் மத்தய ேல மிகவும் உயரமான ஒரு மரத்ைதக் கண்ேடன்.
11 அந்த மரம் வளர்ந்து பலத்து, ேதசத்தன் எல்ைலவைர காணப்படத்தக்கதாக
அதன் உயரம் வானம்வைர எட்டினது. 12 அதன் இைலகள் அழகாகவும், அதன்
பழங்கள் அதகமாகவும் இருந்தது; எல்லா உய ரினங்களுக்கும் அதல் ஆகாரம்
உண்டாயருந்தது; அதன் கீேழ காட்டுமிருகங்கள் ந ழலுக்கு ஒதுங்கனது;
அதன் கைளகளில் ஆகாயத்துப் பறைவகள் வச த்துச் சகல ப ராணிகளும்
அதனால் ேபாஷக்கப்பட்டது. 13 நான் படுத்தருக்கும்ேபாது என் எண்ணத்தல்
ேதான்றன தரிசனங்கைளக் காணும்ேபாது, காவலாளனாகய பரிசுத்தவான்
ஒருவன் வானத்தலிருந்து இறங்கக்கண்ேடன். 14அவன் உரத்த சத்தமிட்டு: இந்த
மரத்ைத ெவட்டி, இதன் கைளகைள ெவட்டிப்ேபாடுங்கள்; இதன் இைலகைள
உத ர்த்து, இதன் பழங்கைளச் ச தறடியுங்கள்; இதன் கீழுள்ள மிருகங்களும்
இதன் கைளகளிலுள்ள பறைவகளும் ேபாய்வ டட்டும். 15 ஆனாலும் இதன்
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ேவர்களுள்ள அடிமரம் பூமியல் இருக்கட்டும்; இரும்பும் ெவண்கலமுமான
வலங்கு ேபாடப்பட்டு, ெவளியன் பசும்புல்லிேல தங்க , ஆகாயத்துப் பனிய ேல
நைனவதாக; மிருகங்கேளாேட பூமியன் தாவரத்த ேல அவனுக்குப் பங்கு
இருப்பதாக. 16அவனுைடய இருதயம் மனித இருதயமாய ராமல் மாறும்படி, மிருக
இருதயம் அவனுக்குக் ெகாடுக்கப்படேவண்டும்; இப்படியருக்க ற அவன்ேமல் ஏழு
வருடங்கள் கடந்துேபாகேவண்டும். 17 உன்னதமான ேதவன் மனிதர்களுைடய
ராஜ்ஜியத்தல் ஆளுைகெசய்து, தமக்குச் ச த்தமானவனுக்கு அைதக் ெகாடுத்து,
மனிதர்களில் தாழ்ந்தவைனயும் அதன்ேமல் அதகாரியாக்குக றார் என்று
மனுக்குலம் அற ந்து ெகாள்வதற்காக காவலாளர்களின் அறக்ைகயனால்
இந்தக் காரியமும், பரிசுத்தவான்களின் வாய்ெமாழியனால் இந்த வ சாரைணயும்
தீர்மானிக்கப்பட்டது என்றான். 18 ேநபுகாத்ேநச்சார் என்னும் ராஜாவாகய நான்
கண்ட கனவு இதுேவ; இப்ேபாது ெபல்ெதஷாத்சாேர, நீ இதன் அர்த்தத்ைதச்
ெசால்; என் ராஜ்ஜியத்தலுள்ள ஞானிகள் எல்ேலாராலும் இதன் அர்த்தத்ைத
எனக்குத் ெசால்லமுடியாமல்ேபானது; நீேயா இைதத் ெதரிவ க்கத்தக்கவன்;
பரிசுத்த ேதவர்களுைடய ஆவ உனக்குள் இருக்கறேத என்றான். 19அப்ெபாழுது
ெபல்ெதஷாத்சாெரன்னும் ெபயருள்ள தானிேயல் சற்றுேநரம் தைகத்துச்
ச ந்த த்துக் கலங்கனான். ராஜா அவைன ேநாக்க : ெபல்ெதஷாத்சாேர, கனவும்
அதன் அர்த்தமும் உன்ைனக் கலங்கச்ெசய்யேவண்டியதல்ைல என்றான்;
அப்ெபாழுது ெபல்ெதஷாத்சார் மறுெமாழியாக: என் எஜமானேன, அந்தச் கனவு
உம்முைடய பைகவர்களிடத்தலும், அதன்அர்த்தம்உம்முைடய எத ரிகளிடத்தலும்
பலிக்கக்கடவது. 20 நீர் கண்ட மரம் வளர்ந்து பலத்து, ேதசத்தன் எல்ைலவைர
காணப்படத்தக்கதாக அதன் உயரம் வானம்வைர எட்டினது. 21அதன் இைலகள்
அழகாகவும்,அதன்பழங்கள்அதகமாகவும்இருந்தது;எல்லாஉய ரினங்களுக்கும்
அதல் ஆகாரம் உண்டாயருந்தது; அதன் கீழ் காட்டுமிருகங்கள் தங்கனது,
அதன் கைளகளில் ஆகாயத்துப் பறைவகள் வச த்தது. 22 அது ெபரியவரும்
பலத்தவருமாயருக்க ற ராஜாவாகய நீர்தாேம; உமது மகத்துவம் ெபருக
வானம்வைரக்கும், உமது ராஜரீகம் பூமியன் எல்ைலவைரக்கும் எட்டியருக்க றது.
23 இந்த மரத்ைத ெவட்டி, இைத அழித்துப்ேபாடுங்கள்; ஆனாலும் இதன்
ேவர்களாகயஅடிமரம்தைரயல்இருக்கட்டும்என்றும்,இரும்பும்ெவண்கலமுமான
வலங்கு ேபாடப்பட்டு, ெவளியன் பசும்புல்லிேல தங்க , ஆகாயத்துப் பனியல்
நைனவதாக; ஏழு வருடங்கள் அவன்ேமல் கடந்துேபாகும்வைர மிருகங்கேளாேட
அவனுைடய பங்கு இருக்கேவண்டும் என்றும், வானத்தலிருந்து இறங்கவந்து
ெசான்ன பரிசுத்த காவலாளைன ராஜாவாகய நீர் கண்டீேர. 24 ராஜாேவ, அதன்
அர்த்தமும் ராஜாவாகய என் ஆண்டவன்ேமல் வந்த உன்னதமான ேதவனுைடய
தீர்மானமும் என்னெவன்றால்: மனிதர்களிலிருந்து நீர் தள்ளிவ டப்படுவீர்;
ெவளியன் மிருகங்களுடன் வச ப்பீர்; மாடுகைளப்ேபாலப் புல்ைலேமய்ந்து,
ஆகாயத்துப் பனிய ேல நைனவீர். 25 உன்னதமான ேதவன் மனிதர்களுைடய
ராஜ்ஜியத்தல் ஆளுைகெசய்து, தமக்கு வருப்பமாயருக்க றவனுக்கு அைதக்
ெகாடுக்க றார் என்பைத நீர் அற ந்துெகாள்ளும்வைர ஏழு வருடங்கள் உம்முைடய
வாழ்நாளில் கடந்துேபாகேவண்டும். 26ஆனாலும் மரத்தன் ேவர்களாகய அடிமரம்
தைரயல் இருக்கட்டும் என்று ெசால்லப்பட்டது என்னெவன்றால்: நீர் ேதவனின்
அதகாரத்ைத அற ந்தபன், ராஜ்ஜியம் உமக்கு நைலநற்கும். 27 ஆைகயால்
ராஜாேவ, நான் ெசால்லும் ஆேலாசைனைய நீர் அங்கீகரித்துக்ெகாண்டு
நீதையச் ெசய்து உமது பாவங்கைளயும், சறுைமயானவர்களுக்கு மனமிரங்க ,
உமது அக்க ரமங்கைளயும் அகற்றவடும்; அப்ெபாழுது உம்முைடய வாழ்வு
நீடித்தருக்கலாம் என்றான். 28இெதல்லாம் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சாரின்ேமல்
வந்தது. 29 பன்னிரண்டு மாதம் ெசன்ற பன்பு, ராஜா பாப ேலான்
ராஜ்ஜியத்தன் அரண்மைனேமல் உலாவக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது: 30 இது என்
வல்லைமயன் பராக்க ரமத்தனால், என் புகழ்ச்ச யன் ப ரஸ்தாபத்த ற்ெகன்று,
ராஜ்ஜியத்த ற்கு அரண்மைனயாக நான் கட்டின மகா பாப ேலான் அல்லவா
என்று ெசான்னான். 31 இந்த வார்த்ைத ராஜாவன் வாயல் இருக்கும்ேபாேத,
வானத்தலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாக : ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சாேர,
ஆட்ச உன்ைனவட்டு நீங்கயது. 32 மனிதர்களிலிருந்து தள்ளப்படுவாய்;
ெவளியன் மிருகங்களுடன் வச ப்பாய்; மாடுகைளப்ேபால் புல்ைல ேமய்வாய்;
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இப்படிேய உன்னதமான ேதவன் மனிதர்களுைடய ராஜ்ஜியத்தல் ஆளுைக
ெசய்து, தமக்கு வருப்பமாயருக்க றவனுக்கு அைதக் ெகாடுக்க றாெரன்பைத
நீ அற ந்துெகாள்ளும்வைர ஏழு வருடங்கள் உன்ேமல் கடந்துேபாகும் என்று
உனக்குச் ெசால்லப்படுக றது என்று ெசான்னது. 33 அந்ேநரேம இந்த
வார்த்ைத ேநபுகாத்ேநச்சாரிடத்தல் நைறேவறயது; அவன் மனிதர்களிலிருந்து
தள்ளப்பட்டு, மாடுகைளப்ேபால் புல்ைல ேமய்ந்தான்; அவனுைடய தைலமுடி
கழுகுகளுைடய இறகுகைளப்ேபாலவும், அவனுைடய நகங்கள் பறைவகளுைடய
நகங்கைளப்ேபாலவும் வளரும்வைர அவன் உடல் ஆகாயத்துப் பனிய ேல
நைனந்தது. 34 அந்த நாட்கள் ெசன்றபன்பு, ேநபுகாத்ேநச்சாராக ய நான் என்
கண்கைள வானத்தற்கு ஏெறடுத்ேதன்; என் புத்த எனக்குத் தரும்பவந்தது;
அப்ெபாழுது நான் உன்னதமான ேதவைன ஸ்ேதாத்த ரித்து, என்ெறன்ைறக்கும்
உய ேராடிருக்க றவைரப் புகழ்ந்து மகைமப்படுத்த ேனன்; அவருைடய
கர்த்தத்துவேம ந த்தய கர்த்தத்துவம், அவருைடய ராஜ்ஜியேம தைலமுைற
தைலமுைறயாக ந ற்கும். 35 பூமியன் குடிகள் எல்லாம் ஒன்றுமில்ைலெயன்று
எண்ணப்படுகறார்கள்; அவர் தமது ச த்தத்தன்படிேய வானத்தன் ேசைனையயும்
பூமியன் குடிமக்கைளயும் நடத்துகறார்; அவருைடய ைகையத்தடுத்து, அவைர
ேநாக்க : என்னெசய்க றீெரன்றுெசால்லத்தக்கவன்ஒருவனும்இல்ைலஎன்ேறன்.
36 அவ்ேவைளயல் என் புத்த எனக்குத் தரும்பவந்தது; என் அரசாட்ச யன்
ேமன்ைமக்காக என்மகைமயும்என்முகக்கைளயும்எனக்குத்தரும்ப வந்தது; என்
மந்த ரிகளும் என் ப ரபுக்களும் என்ைனத் ேதடிவந்தார்கள்; என் ராஜ்ஜியத்த ேல
நான்பலப்படுத்தப்பட்ேடன்;அதகமகத்துவமும்எனக்குக்கைடத்தது. 37ஆைகயால்
ேநபுகாத்ேநச்சாராக ய நான் பரேலாகத்தன் ராஜாைவப் புகழ்ந்து, உயர்த்த ,
மகைமப்படுத்துக ேறன்; அவருைடய ெசயல்கெளல்லாம் சத்தயமும், அவருைடய
வழிகள் நயாயமுமானைவகள்; ெபருைமயாக நடக்க றவர்கைளத் தாழ்த்த
அவராேலஆகும்என்றுஎழுதனான்.

அத்த யாயம் 5
சுவற்ற ேலஎழுதப்பட்ட எழுத்து

1 அேனக ஆண்டுகளுக்கு பறகு ஒரு நாள், ெபல்ஷாத்சார் என்னும் ராஜா
தன் ப ரபுக்களில் 1,000 ேபர்களுக்கு ஒரு ெபரிய வருந்துெசய்து, அந்த
ஆய ரம்ேபர்களுக்கு முன்பாகத் த ராட்ைசரசம் குடித்தான். 2 ெபல்ஷாத்சார்
த ராட்ைசரசத்ைத ருச த்துக் ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, அவன் தன் தகப்பனாகய
ேநபுகாத்ேநச்சார்*எருசேலம்ேதவாலயத்தலிருந்துெகாண்டுவந்தெபான்ெவள்ளி
பாத்த ரங்களில், ராஜாவாகய தானும் தன் ப ரபுக்களும் தன் மைனவகளும்
தன் ைவப்பாட்டிகளும் குடிக்க றதற்காக அைவகைளக் ெகாண்டுவரும்படி
கட்டைளய ட்டான். 3 அப்ெபாழுது எருசேலமிலுள்ள ேதவனுைடய வீடாக ய
ஆலயத்தலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ெபாற்பாத்த ரங்கைளக் ெகாண்டுவந்தார்கள்;
அைவகளில் ராஜாவும் அவனுைடய ப ரபுக்களும் அவனுைடய மைனவகளும்
அவனுைடய ைவப்பாட்டிகளும் குடித்தார்கள். 4 அவர்கள் த ராட்ைசரசம் குடித்து,
ெபான்னும், ெவள்ளியும், ெவண்கலமும், இரும்பும், மரமும், கல்லுமாகய
ெதய்வங்கைளப் புகழ்ந்தார்கள். 5அந்த ேநரத்தல் மனித ைகவ ரல்கள் ேதான்ற ,
வளக்குக்கு எத ராக ராஜ அரண்மைனயன் சாந்து பூசப்பட்ட சுவரிேல எழுதயது;
எழுதன அந்தக் ைகைய ராஜா கண்டான். 6 அப்ெபாழுது ராஜாவன் முகம்
ேவறுபட்டது; அவனுைடய நைனவுகள் அவைனக் கலங்கச்ெசய்தது; அவனுைடய
இடுப்பன் கட்டுகள் தளர்ந்தது, அவனுைடய முழங்கால்கள் ஒன்ேறாெடான்று
ேமாத க்ெகாண்டன. 7 ராஜா உரத்த சத்தமிட்டு; ேசாத டர்கைளயும்,
கல்ேதயர்கைளயும், குறெசால்லுகறவர்கைளயும் உள்ேள அைழத்துவரும்படி
ெசான்னான். ராஜா பாப ேலான் ஞானிகைள ேநாக்க : இந்த எழுத்ைத
வாச த்து, இதன் அர்த்தத்ைத எனக்கு ெவளிப்படுத்துகறவன் எவேனா, அவன்
இரத்தாம்பரமும் கழுத்த ேல தங்கச்சங்கலியும்அணிவக்கப்பட்டு, ராஜ்ஜியத்த ேல
மூன்றாம் அத பதயாக இருப்பான் என்று ெசான்னான். 8அப்ெபாழுது ராஜாவன்

* அத்த யாயம் 5:2 5:2 ெபல்ஷாத்சார், நேபாநீடசன்மூத்த மகன், ேநபுகாத்ேநச்சாரின் ேபரனாக இருக்கலாம்

என்றுசரித்த ரகுற ப்புெசால்க றது.
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ஞானிகள் அைனவரும் வந்துேசர்ந்தார்கள்; ஆனாலும் அவர்கள் அந்த எழுத்ைத
வாச க்கவும், அதன் அர்த்தத்ைத ராஜாவற்குத் ெதரிவ க்கவும் முடியாமலிருந்தது.
9 அப்ெபாழுது ராஜாவாகய ெபல்ஷாத்சார் மிகவும் கலங்கனான்; அவனுைடய
முகம் ேவறுபட்டது; அவனுைடய ப ரபுக்கள் தைகத்தார்கள். 10 ராஜாவும்
அவனுைடய ப ரபுக்களும் ெசான்னைவகைள ராஜாவன் தாய் ேகள்வப்பட்டு
வருந்துசாைலக்குள் நுைழந்தாள். அப்ெபாழுது ராஜாவன் தாய்: ராஜாேவ, நீர்
என்றும் வாழ்க; உமது நைனவுகள் உம்ைமக் கலங்கச்ெசய்யவும், உமது முகம்
ேவறுபடவும் ேவண்டியதல்ைல. 11 உம்முைடய ராஜ்ஜியத்த ேல ஒரு மனிதன்
இருக்கறான்,அவனுக்குள்பரிசுத்தேதவர்களுைடயஆவ இருக்கறது;உம்முைடய
முற்ப தாவன் நாட்களில் ெதளிவும் வ ேவகமும் ெதய்வங்களின் ஞானத்தற்கு
இைணயான ஞானமும் அவனிடத்தல் காணப்பட்டது; ஆைகயால் உம்முைடய
தகப்பனாகய ேநபுகாத்ேநச்சாெரன்னும் ராஜாவானவர் அவைன ஞானிகளுக்கும்
ேசாத டர்களுக்கும்கல்ேதயர்களுக்கும்குறெசால்லுகறவர்களுக்கும்தைலவனாக
ைவத்தார். 12 ராஜாவனால் ெபல்ெதஷாத்சாெரன்னும் ெபயரிடப்பட்ட அந்த
தானிேயலுக்குள் கனவுகைள வளக்க ச்ெசால்க றதும், புைத ெபாருள்கைள
ெவளிப்படுத்துகறதும், கடினமானைவகைளத் ெதளிவ க்க றதுமான அறவும்,
புத்தயும்,வேசஷத்தஆவயும்உண்ெடன்றுகாணப்பட்டது;இப்ேபாதும்தானிேயல்
அைழக்கப்படட்டும், அவன் அர்த்தத்ைத ெசால்வான் என்றாள். 13 அப்ெபாழுது
தானிேயல் ராஜாவன்முன் உள்ேள அைழத்துவரப்பட்டான்; ராஜா தானிேயைலப்
பார்த்து: நீ என்தகப்பனாகய ராஜாயூதாவலிருந்துசைறப டித்துவந்தயூதர்களில்
ஒருவனாகய தானிேயல் அல்லவா? 14 உனக்குள்ேள ேதவர்களின் ஆவ
உண்ெடன்றும், ெதளிவும், புத்தயும், வேசஷத்த ஞானமும் உன்னிடத்தல்
காணப்பட்டெதன்றும் உன்ைனக்குறத்துக் ேகள்வப்பட்ேடன். 15இப்ேபாதும் இந்த
எழுத்ைத வாச க்க றதற்கும், இதன் அர்த்தத்ைத எனக்குத் ெதரிவ க்க றதற்கும்
ஞானிகளும் ேசாத டர்களும் எனக்கு முன்பாக அைழத்துவரப்பட்டார்கள்;
ஆனாலும் இந்த வாக்கயத்தன் அர்த்தத்ைத ெவளிப்படுத்த அவர்களால்
முடியாமற்ேபானது. 16 ெபாருைள ெவளிப்படுத்தவும், கடினமானைவகைளத்
ெதளிவ க்கவும் உன்னாேல முடியுெமன்று உன்ைனக்குறத்துக் ேகள்வப்பட்ேடன்;
இப்ேபாதும் நீ இந்த எழுத்ைத வாச க்கவும், இதன் அர்த்தத்ைத எனக்குத்
ெதரிவ க்கவும் உன்னாேல முடியுமானால், நீ இரத்தாம்பரமும் கழுத்த ேல
தங்கச்சங்கலியும் அணிவக்கப்பட்டு, ராஜ்ஜியத்த ேல மூன்றாம் அத பதயாக
இருப்பாய் என்றான். 17அப்ெபாழுது தானிேயல் ராஜசமுகத்தல் மறுெமாழியாக:
உம்முைடய ெவகுமத கள் உம்மிடத்த ேலேய இருக்கட்டும்; உம்முைடய பரிசுகைள
ேவெறாருவனுக்குக் ெகாடும்; இந்த எழுத்ைத நான் வாச த்து, இதன் அர்த்தத்ைத
ராஜாவற்குத் ெதரிவ ப்ேபன். 18 ராஜாேவ, உன்னதமான ேதவன் உம்முைடய
தகப்பனாகய ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு ராஜ்ஜியத்ைதயும் மகத்துவத்ைதயும்
கனத்ைதயும் மகைமையயும் ெகாடுத்தார். 19 அவருக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட
மகத்துவத்தனாேல சகல மக்களும் ேதசத்தார்களும் பல ெமாழிகைளப்
ேபசுக றவர்களும் அவருக்கு முன்பாக நடுங்க ப் பயந்தருந்தார்கள்; அவர் தமக்கு
வருப்பமானவைனக் ெகான்றுேபாடுவார், தமக்கு வருப்பமானவைன உயேராேட
ைவப்பார்; தமக்கு வருப்பமானவைனஉயர்த்துவார், தமக்கு வருப்பமானவைனத்
தாழ்த்துவார். 20 அவருைடய இருதயம் ெபருைமெகாண்டு, அவருைடய
ஆவ கர்வத்தனாேல கடினப்பட்டேபாது, அவர் தமது சங்காசனத்தலிருந்து
தள்ளப்பட்டார்; அவருைடய மகைம அவைரவ ட்டு அகன்றுேபானது. 21 அவர்
மனிதர்களிலிருந்து தள்ளப்பட்டார்; அவருைடய இருதயம் மிருகங்களுைடய
இருதயம் ேபாலானது; காட்டுக்கழுைதகேளாேட வச த்தார்; உன்னதமான ேதவன்
மனிதர்களின் ராஜ்ஜியத்தல் ஆளுைக ெசய்து, தமக்கு வருப்பமானவைன
அதன்ேமல் அதகாரியாக்குக றார் என்று அவர் உணர்ந்துெகாள்ளும்வைர
மாடுகைளப்ேபால் புல்ைல ேமய்ந்தார்; அவருைடய உடல் ஆகாயத்துப்
பனிய ேல நைனந்தது. 22 அவருைடய மகனாகய ெபல்ஷாத்சார் என்னும்
நீேராெவன்றால், இைதெயல்லாம் அற ந்தருந்தும், உமது இருதயத்ைதத்
தாழ்த்தாமல், 23 பரேலாகத்தன் ஆண்டவருக்கு வ ேராதமாக உம்ைம உயர்த்தனீர்;
அவருைடயஆலயத்தன்பாத்த ரங்கைளஉமக்குமுன்பாகக் ெகாண்டுவந்தார்கள்;
நீரும், உம்முைடய ப ரபுக்களும், உம்முைடய மைனவகளும், உம்முைடய
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ைவப்பாட்டிகளும்அைவகளில்த ராட்ைசரசம்குடித்தீர்கள்;இதுவுமன்ற தம்முைடய
ைகயல் தமது சுவாசத்ைத ைவத்தருக்க றவரும், உமது வழிகளுக்கு எல்லாம்
அத காரியுமாக ய ேதவைன நீர் மகைமப்படுத்தாமல், பார்க்கேவா, ேகட்கேவா,
உணரேவா முடியாமலிருக்கற ெவள்ளியும், ெபான்னும், ெவண்கலமும், இரும்பும்,
மரமும், கல்லுமாகய ெதய்வங்கைளப் புகழ்ந்தீர். 24 அப்ெபாழுது அந்தக் ைக
அவரால் அனுப்பப்பட்டு, இந்த எழுத்து எழுதப்பட்டது. 25 எழுதப்பட்ட எழுத்து
என்னெவன்றால்: ெமேன, ெமேன, ெதக்ேகல், உப்பார்சன் என்பேத. 26 இந்த
வசனத்தன் அர்த்தமாவது: ெமேன என்பதற்கு, ேதவன் உன் ராஜ்ஜியத்ைதக்
கணக்க ட்டு, அதற்கு முடிவுண்டாக்கனார் என்றும், 27 ெதக்ேகல் என்பதற்கு,
நீ தராச ேல நறுக்கப்பட்டு, குைறவுள்ளதாகக் காணப்பட்டாய் என்றும்,
28 ெபேரஸ் என்பதற்கு, உன் ராஜ்ஜியம் ப ரிக்கப்பட்டு, ேமதயர்களுக்கும்
ெபர்ச யர்களுக்கும் ெகாடுக்கப்பட்டது என்றும் அர்த்தம் என்றான். 29அப்ெபாழுது
ெபல்ஷாத்சார் தானிேயலுக்கு இரத்தாம்பரத்ைதயும், அவனுைடய கழுத்தல்
தங்கச்சங்கலிையயும் அணிவ க்கவும், ராஜ்ஜியத்த ேல அவன் மூன்றாம்
அத காரியாயருப்பவன் என்று அவைனக்குறத்துப் பைறசாற்றவும்
கட்டைளய ட்டான். 30 அன்று இரவ ேல கல்ேதயரின் ராஜாவாகய ெபல்ஷாத்சார்
ெகாைலெசய்யப்பட்டான். 31 ேமதயனாகய தரியு தன் அறுபத்த ரண்டாம் வயதல்
ராஜ்ஜியத்ைதக்ைகப்பற்ற க்ெகாண்டான்.

அத்த யாயம் 6
சங்கங்களின்குைகயல்தானிேயல்

1 ராஜ்ஜியம் முழுவைதயும் ஆளுவதற்காகத் தன் ராஜ்ஜியத்தன்ேமல்
நூற்றருபது ேதசாத பத கைளயும், 2 ராஜாவற்கு நஷ்டம் வராதபடிக்கு அந்த
ேதசாத பத கள் கணக்கு ஒப்புவக்க றதற்காக அவர்களுக்கு ேமலாக மூன்று
அதகாரிகைளயும் ஏற்படுத்துவது தரியுவற்கு நலெமன்று காணப்பட்டது;
இவர்களில் தானிேயலும் ஒருவனாயருந்தான். 3 இப்படியருக்கும்ேபாது
தானிேயல் அதகாரிகளுக்கும் ேதசாத பத களுக்கும் ேமலானவனாயருந்தான்;
தானிேயலுக்குள் வேசஷத்த ஆவ இருந்ததால் அவைன ராஜ்ஜியம்
முழுவதற்கும் அதகாரியாக ஏற்படுத்த ராஜா நைனத்தான். 4 அப்ெபாழுது
அதகாரிகளும் ேதசாத பத களும் ராஜ்ஜியத்தன் வசாரிப்ப ேல தானிேயைலக்
குற்றப்படுத்தும்படி காரணத்ைதத் ேதடினார்கள்; ஆனாலும் ஒரு காரணத்ைதயும்
குற்றத்ைதயும் கண்டுபடிக்க அவர்களால் முடியாமலிருந்தது; அவன்
உண்ைமயுள்ளவனாக இருந்ததால் அவன்ேமல் சுமத்த எந்தெவாரு குற்றமும்
குைறவும் காணப்படவல்ைல. 5 அப்ெபாழுது அந்த மனிதர்கள்: நாம் இந்த
தானிேயைல அவனுைடய ேதவைனப்பற்றய ேவதவஷயத்த ேல குற்றப்படுத்தும்
காரணத்ைதக் கண்டுபடித்தாெலாழிய அவைன ேவெறான்றலும்குற்றப்படுத்தும்
காரணத்ைதக் கண்டுபடிக்கமுடியாது என்றார்கள். 6 பன்பு அந்தப் அத காரிகளும்
ேதசாத பத களும் ஒன்றுகூடி ராஜாவனிடத்தல் ேபாய், அவைன ேநாக்க :
தரியு ராஜாேவ, நீர் என்றும் வாழ்க. 7 எவனாகலும் முப்பது நாட்கள்வைரயல்
ராஜாவாகய உம்ைமத்தவ ர எந்த ேதவைனயானாலும் மனிதைனயானாலும்
ேநாக்க , எந்தெவாரு காரியத்ைதக்குற த்து வண்ணப்பம்ெசய்தால், அவன்
சங்கங்களின் குைகய ேல ேபாடப்பட, ராஜா கட்டைள பறப்ப த்து, உறுதயான
உத்த ரவ டேவண்டுெமன்று ராஜ்ஜியத்தனுைடய எல்லா அத காரிகளும்,
ேதசாத பத களும், ப ரபுக்களும், மந்த ரிமார்களும், தைலவர்களும் ஆேலாசைன
ெசய்துெகாண்டிருக்க றார்கள். 8ஆதலால்இப்ேபாதும்ராஜாேவ,ேமதயர்களுக்கும்
ெபர்ச யர்களுக்கும் இருக்கற மாறாத ப ரமாணத்தன்படிேய அந்த உத்த ரவு
மாற்றப்படாதபடி நீர் அைதக் கட்டைளய ட்டு, அதற்குக் ைகெயழுத்து இடேவண்டும்
என்றார்கள். 9 அப்படிேய ராஜாவாகய தரியு அந்தக் கட்டைளப் பத்த ரத்தல்
ைகெயழுத்து ேபாட்டான். 10 தானிேயேலாெவன்றால், அந்தப் பத்த ரத்தல்
ைகெயழுத்து ேபாடப்பட்டெதன்று அறந்தருந்தாலும், தன் வீட்டிற்குள்ேளேபாய்,
தன் ேமலைறய ேல எருசேலமிற்கு ேநராக ஜன்னல்கள் தறந்தருக்க, அங்ேக தான்
முன்பு ெசய்துவந்தபடிேய, தனம் மூன்று ேவைளயும் தன் ேதவனுக்கு முன்பாக
முழங்காற்படிய ட்டு ெஜபம்ெசய்து, ஸ்ேதாத்த ரம் ெசலுத்தனான். 11அப்ெபாழுது
அந்த மனிதர்கள் ஒன்றுகூடி, தானிேயல் தன் ேதவனுக்கு முன்பாக ெஜப த்து
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வண்ணப்பம் ெசய்க றைதக் கண்டார்கள். 12 பன்பு அவர்கள் ராஜாவற்கு
முன்பாக வந்து, ராஜாவன் உத்த ரைவக்குறத்து: எந்த மனிதனாகலும் முப்பது
நாட்கள்வைரயல்ராஜாவாகயஉம்ைமத்தவ ரஎந்த ேதவைனேயாமனிதைனேயா
ேநாக்க எந்தெவாரு காரியத்ைதக்குற த்து வண்ணப்பம்ெசய்தால், அவன்
சங்கங்களின் குைகய ேல ேபாடப்படேவண்டும் என்று நீர் கட்டைளப் பத்த ரத்தல்
ைகெயழுத்த ட்டீர் அல்லவா என்றார்கள். அதற்கு ராஜா: அந்தக் காரியம்
ேமதயர்களுக்கும் ெபர்ச யர்களுக்கும் இருக்கற மாறாத ப ரமாணத்தன்படி
உறுதயாக்கப்பட்டேத என்றான். 13 அப்ெபாழுது அவர்கள் ராஜாைவ ேநாக்க :
சைறப டிக்கப்பட்ட யூேதயா ேதசத்தன் மக்களில் தானிேயல் என்பவன்உம்ைமயும்
நீர் ைகெயழுத்த ட்டுக்ெகாடுத்த கட்டைளையயும் மத க்காமல், தனம் மூன்று
ேவைளயும் தான்ெசய்யும் வண்ணப்பத்ைதச் ெசய்க றான் என்றார்கள்.
14 ராஜா இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்டேபாது, தன்னில் மிகவும் கலக்கமைடந்து,
தானிேயைலக் காப்பாற்றுவதற்கு அவன்ேமல் தன் மனைத ைவத்து, அவைனத்
தப்புவ ப்பதற்காக சூரியன் மைறயும்வைர முயற்ச ெசய்துெகாண்டிருந்தான்.
15 அப்ெபாழுது அந்த மனிதர்கள் ராஜாவனிடத்தல் கூட்டமாக வந்து: ராஜா
கட்டைளய ட்ட எந்த உத்த ரவும் கட்டைளயும் மாற்றப்படமுடியாது என்பது
ேமதயர்களுக்கும் ெபர்ச யர்களுக்கும் ப ரமாணமாயருக்க றெதன்று அறவீராக
என்றார்கள். 16 அப்ெபாழுது ராஜா கட்டைளய ட, அவர்கள் தானிேயைலக்
ெகாண்டுவந்து, அவைனச் சங்கங்களின் குைகய ேல ேபாட்டார்கள்; ராஜா
தானிேயைல ேநாக்க : நீ இைடவ டாமல் ஆராத க்க ற உன் ேதவன் உன்ைனத்
தப்புவ ப்பார் என்றான். 17ஒருகல்குைகயனுைடயவாசலின்ேமல்ெகாண்டுவந்து
ைவக்கப்பட்டது; தானிேயைலப்பற்றய தீர்மானம் மாற்றப்படாதபடிக்கு ராஜா
தன் ேமாத ரத்தனாலும் தன் ப ரபுக்களின் ேமாத ரத்தனாலும் அதன்ேமல்
முத்தைரேபாட்டான். 18பன்பு ராஜா தன்அரண்மைனக்குப் ேபாய், இரவுமுழுவதும்
சாப்ப டாமலும், இைசக்கருவ முதலானைவகைளத் தனக்கு முன்பாக
வரவ டாமலும் இருந்தான்; அவனுக்கு தூக்கமும் வராமற்ேபானது. 19 காைலயல்
சூரியன் உதக்கும்ேபாது ராஜா எழுந்தருந்து, சங்கங்களின் குைகக்கு
ேவகமாகப் ேபானான். 20 ராஜா குைகயன் அருகல் வந்தேபாது, துயரசத்தமாகத்
தானிேயைலக் கூப்ப ட்டு: தானிேயேல, ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய தாசேன, நீ
இைடவ டாமல் ஆராத க்க ற உன் ேதவன் உன்ைனச் சங்கங்களுக்குத் தப்புவக்க
வல்லவராயருந்தாரா என்று தானிேயைலக் ேகட்டான். 21அப்ெபாழுது தானிேயல்:
ராஜாேவ நீர் என்றும் வாழ்க. 22 சங்கங்கள் என்ைனச் ேசதப்படுத்தாதபடிக்குத்
ேதவன் தம்முைடய தூதைன அனுப்ப , அைவகளின் வாையக் கட்டிப்ேபாட்டார்;
அேதெனன்றால் அவருக்கு முன்பாக நான் குற்றமற்றவனாகக் காணப்பட்ேடன்;
ராஜாவாகய உமக்கு முன்பாகவும் நான் அநீத ெசய்ததல்ைல என்றான்.
23 அப்ெபாழுது ராஜா தன்னில் மிகவும் சந்ேதாஷப்பட்டு, தானிேயைலக்
குைகயலிருந்துதூக்கவ டச் ெசான்னான்; அப்படிேய தானிேயல் குைகயலிருந்து
தூக்கவ டப்பட்டான்; அவன் தன் ேதவைன நம்பயருந்ததனால், அவனுக்கு
ஒரு ேசதமும் ஏற்படவல்ைல. 24 தானிேயலின்ேமல் குற்றம்சுமத்தன
மனிதர்கைளேயாெவன்றால், ராஜா ெகாண்டுவரச்ெசான்னான்; அவர்கைளயும்
அவர்களுைடய மகன்கைளயும் அவர்கள் மைனவகைளயும் சங்கங்களின்
குைகய ேல ேபாட்டார்கள்; அவர்கள் குைகயன் அடிய ேல ேசருவதற்குமுன்ேப
சங்கங்கள் அவர்கள்ேமல் பாய்ந்து, அவர்களுைடய எலும்புகைளெயல்லாம்
ெநாறுக்க ப்ேபாட்டது. 25 பன்பு ராஜாவாகய தரியு ேதசெமங்கும் குடியருக்க ற
எல்லா மக்களுக்கும் ேதசத்தார்களுக்கும் பல ெமாழி ேபசுபவர்களுக்கும்
எழுதனது என்னெவன்றால்: உங்களுக்குச் சமாதானம் ெபருகுவதாக. 26 என்
ராஜ்ஜியத்தன் ஆளுைகக்குள் எங்குமுள்ளவர்கள் யாவரும் தானிேயலின்
ேதவனுக்கு முன்பாக நடுங்க ப் பயப்படேவண்டுெமன்று என்னாேல
தீர்மானம்ெசய்யப்படுக றது; அவர் ஜீவனுள்ள ேதவன், அவர் என்ெறன்ைறக்கும்
நைலத்தருக்க றவர்; அவருைடய ராஜ்ஜியம் அழியாதது; அவருைடய
கர்த்தத்துவம் முடிவுவைரக்கும் ந ற்கும். 27 தானிேயைலச் சங்கங்களின் ைகக்குத்
தப்புவ த்த அவேர தப்புவ க்க றவரும் இரட்ச க்க றவரும், வானத்தலும் பூமியலும்
அைடயாளங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும் ெசய்க றவருமாயருக்க றார் என்று
எழுதனான். 28 தரியுவன் ஆட்ச க்காலத்தலும், ெபர்ச யனாகய ேகாேரசுைடய
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ஆட்ச க்காலத்தலும்தானிேயலின்காரியம்ெஜயமாகஇருந்தது.

அத்த யாயம் 7
நான்குமிருகங்கள்

1 பாப ேலானின் ராஜாவாகய ெபல்ஷாத்சாரின் முதலாம் வருடத்த ேல
தானிேயல்ஒருகனைவயும் தன்படுக்ைகயன்ேமல் தன்எண்ணத்தல் ேதான்றன
தரிசனங்கைளயும்கண்டான். பன்புஅவன்அந்தக் கனைவஎழுத , காரியங்களின்
சாராம்சத்ைத வவரித்தான். 2 தானிேயல் ெசான்னது: இரவு ேநரத்தல் எனக்கு
உண்டான தரிசனத்த ேல நான் கண்டது என்னெவன்றால்: இேதா, வானத்தன்
நான்கு காற்றுகளும் ெபரிய சமுத்த ரத்தன்ேமல் அடித்தது. 3 அப்ெபாழுது
ெவவ்ேவறு ேதாற்றமுள்ள நான்கு ெபரிய மிருகங்கள் சமுத்த ரத்தலிருந்து
எழும்பன. 4 முதலாவது சங்கத்ைதப்ேபால இருந்தது; அதற்குக் கழுகன்
இறக்ைககள் இருந்தது; நான் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, அதன் சறகுகள்
படுங்கப்பட்டது; அது தைரயலிருந்து எடுக்கப்பட்டு, மனிதைனப்ேபால
இரண்டு காலின்ேமல் ந மிர்ந்துந ற்கும்படி ெசய்யப்பட்டது; மனித இருதயம்
அதற்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது. 5 பன்பு, கரடிையப் ேபால ேவேற இரண்டாம்
மிருகத்ைதக் கண்ேடன்; அது ஒரு பக்கமாகச் சாய்ந்து நன்று, தன் வாயன்
பற்களுக்குள்ேள மூன்று வலா எலும்புகைளக் கவ்வக்ெகாண்டிருந்தது; எழும்ப
அத க மாம்சம் சாப்படு என்று அதற்குச் ெசால்லப்பட்டது. 6 அதன்பன்பு,
சவங்கையப்ேபாலிருக்க ற ேவெறாரு மிருகத்ைதக் கண்ேடன்; அதன்
முதுகன்ேமல் பறைவயன் இறக்ைககைளப்ேபால நான்கு இறக்ைககள்
இருந்தன; அந்த மிருகத்த ற்கு நான்கு தைலகளும் இருந்தன; அதற்கு
ஆளுைக ெகாடுக்கப்பட்டது. 7 அதற்குப்பன்பு, இரவுேநரத் தரிசனங்களில்
நான்காம் மிருகத்ைதக் கண்ேடன்; அது ெகாடியதும் பயங்கரமும் மகா
பலத்ததுமாயருந்தது; அதற்குப் ெபரிய இரும்புப் பற்கள் இருந்தன; அது
ெநாறுக்க அழித்து, மீதயானைதத் தன் கால்களால் மித த்துப்ேபாட்டது;
அது தனக்கு முன்பருந்த எல்லா மிருகங்கைளப்பார்க்கலும் ேவறுபட்ட
உருவமாயருந்தது,அதற்குப் பத்துக்ெகாம்புகள்இருந்தது. 8அந்தக்ெகாம்புகைள
நான் கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, இேதா, அைவகளுக்கு இைடய ேல
ேவெறாரு ச றய ெகாம்பு எழும்பயது; அதற்கு முன்பாக முந்தன ெகாம்புகளில்
மூன்று படுங்கப்பட்டது; இேதா, அந்தக் ெகாம்ப ேல மனித கண்கைளப்ேபான்ற
கண்களும் ெபருைமயானைவகைளப் ேபசும் வாயும் இருந்தது. 9 நான்
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, சங்காசனங்கள் ைவக்கப்பட்டன; நீண்ட
ஆயுசுள்ளவர்* வீற்றருந்தார்; அவருைடய உைட உைறந்த மைழையப்ேபாலவும்,
அவருைடய தைலமுடி ெவண்ைமயாகவும், பஞ்ைசப்ேபால தூய்ைமயாகவும்
இருந்தது; அவருைடய சங்காசனம் ெநருப்புத் தழலும், அதன் சக்கரங்கள் எரிக ற
ெநருப்புமாயருந்தது. 10அக்கனி நத அவர் சந்ந தயலிருந்து புறப்பட்டு ஓடினது;
ஆயரமாய ரம்ேபர் அவைரச் ேசவ த்தார்கள்; ேகாடானேகாடிேபர் அவருக்கு
முன்பாக நன்றார்கள்; நயாயசங்கம் உட்கார்ந்தது; புத்தகங்கள் தறக்கப்பட்டது.
11 அப்ெபாழுது நான் பார்த்ேதன்; நான் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது
அந்தக் ெகாம்பு ெபருைமயான ேபச்சுகைளப் ேபசனதனால் அந்த மிருகம்
ெகாைலெசய்யப்பட்டது; அதன் உடல் அழிக்கப்பட்டு, எரிக ற ெநருப்ப ற்கு
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டது. 12 மற்ற மிருகங்களுைடய ஆளுைகேயாெவன்றால்,
அைவகைள வட்டு நீக்கப்பட்டது; ஆனாலும், அைவகளுக்குக் காலமும் ேநரமும்
நைறேவறும்வைர அைவகள் உய ேராடு இருக்கக் கட்டைளய டப்பட்டது.
13 இரவுேநரத் தரிசனங்களிேல நான் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, இேதா,
மனிதனுைடய சாயலான ஒருவர் வானத்து ேமகங்களுடேன வந்தார்; அவர்
நீண்ட ஆயுள் உள்ளவரின் அருகல் ெகாண்டுவரப்பட்டார். 14 சகல மக்களும்
ேதசத்தார்களும், பல ெமாழிகைளப் ேபசுக றவர்களும் அவைரேய ேசவ க்கும்படி,
அவருக்குக் கர்த்தத்துவமும், மகைமயும், அரசாட்ச யும் ெகாடுக்கப்பட்டது;
அவருைடய கர்த்தத்துவம் நீங்காத ந த்தய கர்த்தத்துவமும், அவருைடயஆளுைக
அழியாததுமாயருக்கும்.

* அத்த யாயம் 7:9 7:9 ேதவன்
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கனவன்அர்த்தம்
15 தானிேயலாகய நான் என் உடலுக்குள் என் ஆவயேல சஞ்சலப்படமாட்ேடன்;

என் மனதல் ேதான்றன தரிசனங்கள் என்ைனக் கலங்கச்ெசய்தது.
16 சங்காசனத்தன் அருகல் நற்க றவர்களில் ஒருவனிடத்தல் நான்
ேபாய், இதன் அர்த்தம் எல்லாவற்ைறயும் எனக்குச் ெசால்லும்படி அவைன
ேவண்டிக்ெகாண்ேடன்; அவன் அந்தக் காரியங்களின் அர்த்தத்ைத எனக்கு
அறவத்துச் ெசான்னது என்னெவன்றால்: 17அந்த நான்கு ெபரிய மிருகங்களும்
பூமியலிருந்து எழும்புக ற நான்கு ராஜாக்கள். 18 ஆனாலும் உன்னதமான
ேதவனுைடய பரிசுத்தவான்கள் அரசாட்சையப்ெபற்று, என்ெறன்ைறக்குமுள்ள
சதா காலங்களிலும் ராஜ்ஜியத்ைதச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வார்கள் என்றான்.
19 அப்ெபாழுது மற்றைவகைளப்பார்க்கலும் ேவறுபட்ட உருவம் ெகாடியதும்,
இரும்புப் பற்களும், ெவண்கல நகங்களுமுைடயதாக ெநாறுக்க அழித்தது.
மீதயானைதத் தன் கால்களால் மித த்துப் ேபாட்டதுமாயருந்த நான்காம்
மிருகத்ைதக்குற த்தும், 20அதன் தைலேமலுள்ள பத்துக்ெகாம்புகைளக்குறத்தும்,
தனக்கு முன்பாக மூன்று ெகாம்புகள் வழுந்துேபாக எழும்பனதுமாக,
கண்கைளயும் ெபருைமயானைவகைளப் ேபசும் வாைய உைடயதுமாக,
மற்றைவகைளப்பார்க்கலும் பருமனாகத் ேதான்றனதுமாயருந்த அந்த ேவேற
ெகாம்ைபக்குற த்தும், அவற்றன் அர்த்தத்ைத அறய மனதாயருந்ேதன். 21 நீண்ட
ஆயுசுள்ளவராக ய ேதவன் வரும்வைரக்கும், நயாயவ சாரிப்பு, உன்னதமான
ேதவனுைடய பரிசுத்தவான்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டு, பரிசுத்தவான்கள்
ராஜ்ஜியத்ைதச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளும் காலம் வரும்வைரக்கும், 22 இந்தக்
ெகாம்பு பரிசுத்தவான்களுடன் ேபாரிட்டு, அவர்கைள ேமற்ெகாண்டது என்று
கண்ேடன். 23அவன்ெசான்னது: நான்காம்மிருகம்பூமிய ேலஉண்டாகும்நான்காம்
ராஜ்ஜியமாகும்; அது எல்லா ராஜ்ஜியங்கைளப்பார்க்கலும் ேவறுபட்டதாக
இருந்து, பூமிைய எல்லாம் அழித்து, அைத மித த்து, அைத ெநாறுக்க ப்ேபாடும்.
24 அந்தப் பத்துக்ெகாம்புகள் என்னெவன்றால், அந்த ராஜ்ஜியத்த ேல எழும்பும்
பத்து ராஜாக்களாகும்; அவர்களுக்குப்பன்பு ேவெறாருவன் எழும்புவான்;
அவன் முந்தனவர்கைளப்பார்க்கலும் ேவறுபட்டதாக இருந்து, மூன்று
ராஜாக்கைளத் தாழ்த்த ப்ேபாட்டு, 25 உன்னதமான ேதவனுக்கு வேராதமாக
வார்த்ைதகைளப் ேபச , உன்னதமான ேதவனுைடய பரிசுத்தவான்கைள ஒடுக்க ,
காலங்கைளயும் ப ரமாணங்கைளயும் மாற்ற நைனப்பான்; அவர்கள் ஒரு
காலமும். காலங்களும், அைரக்காலமும்† ெசல்லும்வைர அவனுைடய ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவார்கள். 26ஆனாலும் நயாயசங்கம் உட்காரும்; அப்ெபாழுது
முடிவுவைர அவைன முற்றலும் அழிக்கும்படியாக அவனுைடய ஆளுைகைய
நீக்க ப்ேபாடுவார்கள். 27வானத்தன்கீெழங்குமுள்ளராஜ்ஜியங்களின்ராஜரிகமும்
ஆளுைகயும் மகத்துவமும் உன்னதமான ேதவனுைடய பரிசுத்தவான்களாகய
மக்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படும்; அவருைடய ராஜ்ஜியம் ந த்தய ராஜ்ஜியம்; சகல
கர்த்தத்துவங்களும் அவைரச் ேசவ த்து, அவருக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கும் என்றான்.
28 அவன் ெசான்ன வார்த்ைத இத்துடன் முடிந்தது. தானிேயலாகய நான் என்
நைனவுகளால்மிகவும் கலங்க ேனன்; என்முகம் ேவறுபட்டது;இந்தக் காரியத்ைத
என்மனத ேலைவத்துக்ெகாண்ேடன்.

அத்த யாயம் 8
ஆட்டுக்கடா மற்றும்ெவள்ளாட்டுக்கடா

1 தானிேயலாகய எனக்கு முதலில் காண்பக்கப்பட்ட தரிசனத்த ற்குப்பன்பு,
ராஜாவாகய ெபல்ஷாத்சார் ஆட்ச ெசய்த மூன்றாம் வருடத்த ேல
ேவெறாரு தரிசனம் எனக்குக் காண்பக்கப்பட்டது. 2 தரிசனத்த ேல நான்
கண்டது என்னெவன்றால்: நான் பார்க்கும்ேபாது ஏலாம் ேதசத்தலுள்ள
சூசான் அரண்மைனயல் இருந்ேதன்; அங்ேக நான் ஊலாய் என்னும்
ஆற்றங்கைரயல் இருந்ததாகத் தரிசனத்த ேல கண்ேடன். 3 நான் என்
கண்கைள ஏெறடுத்துப்பார்த்ேதன்; இேதா, இரண்டு ெகாம்புகளுள்ள ஒரு
ஆட்டுக்கடா ஆற்றன் முன்பாக நன்றது; அதன் இரண்டு ெகாம்புகளும்

† அத்த யாயம் 7:25 7:25 3. 6வருடங்கள்
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உயர்ந்தைவகளாக இருந்தது; ஆனாலும் அைவகளில் ஒன்று மற்றைதவ ட
உயர்ந்தருந்தது; உயர்ந்தெகாம்பு ப ந்த முைளத்ெதழும்பயது. 4 அந்த
ஆட்டுக்கடா ேமற்கும் வடக்கும் ெதற்கும் பாய்க றைதக் கண்ேடன்; ஒரு
மிருகமும் அதன் முன்ேன நற்கமுடியாமலிருந்தது; அதன் ைகக்குத்
தப்புவ ப்பவருமில்ைல; அது தன் வருப்பப்படிேய ெசய்து வல்லைமெகாண்டது.
5 நான் அைதக் கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, இேதா, ேமற்ேகயருந்து
ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடா நலத்த ேல கால்பத க்காமல் ேதசத்தன்மீெதங்கும்
ெசன்றது; அந்த ெவள்ளாட்டுக்கடாவன் கண்களுக்கு நடுேவ வ ேசஷத்த
ஒரு ெகாம்பு இருந்தது. 6 நான் ஆற்றன் முன்பாக ந ற்கக்கண்ட இரண்டு
ெகாம்புகளுள்ள ஆட்டுக்கடா இருக்கும் இடம்வைர அது வந்து, தன் பலத்தன்
உக்க ரத்ேதாேட அதற்கு எத ராகப் பாய்ந்தது. 7 அது ஆட்டுக்கடாவன் அருகல்
வரக்கண்ேடன்; அது ஆட்டுக்கடாவன்ேமல் கடுங்ேகாபங்ெகாண்டு, அைத
முட்டி, அதன் இரண்டு ெகாம்புகைளயும் முறத்துப்ேபாட்டது; அதன் முன் நற்க
ஆட்டுக்கடாவ ற்குப் பலமில்லாததால், ெவள்ளாட்டுக்கடா அைதத் தைரய ேல
தள்ளி மித த்துப்ேபாட்டது; அதன் ைகக்கு ஆட்டுக்கடாைவத் தப்புவ ப்பவர்
இல்ைல. 8 அப்ெபாழுது ெவள்ளாட்டுக்கடா மிகவும் வல்லைமெகாண்டது;
அது பலங்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, அந்தப் ெபரிய ெகாம்பு முற ந்துேபானது;
அதற்குப் பதலாக ஆகாயத்தன் நான்கு தைசகளுக்கும் எத ராக வ ேசஷத்த
நான்குெகாம்புகள் முைளத்ெதழும்பன. 9 அைவகளில் ஒன்றலிருந்து
ச றய ெகாம்பு ஒன்று புறப்பட்டு, ெதற்குக்கும், க ழக்குக்கும் எத ராகவும்,
அழகான ேதசத்த ற்கு* ேநராகவும் மிகவும் ெபரிதானது. 10 அது வானத்தன்
ேசைனவைர வளர்ந்து, அதன் ேசைனயாகய நட்சத்த ரங்களில் சலவற்ைற
பூமிய ேல வழச்ெசய்து, அைவகைள மித த்தது. 11 அது ேசைனயனுைடய
அத பதவைரக்கும் தன்ைன உயர்த்த , அவரிடத்தலிருந்து அனுதன பலிைய
அகற்றவ ட்டது; அவருைடய பரிசுத்த இடம் தள்ளப்பட்டது. 12 பாதகத்தனிமித்தம்
அனுதன பலியுடன்கூட ேசைனயும் அதற்கு ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டது; அது
சத்தயத்ைதத்தைரய ேலதள்ளியது;அதுெசய்தெதல்லாம்அதற்குச்சாதகமானது.
13 பரிசுத்தவானாகய ஒருவன் ேபசக்ேகட்ேடன்; அப்ெபாழுது ேவெறாரு
பரிசுத்தவான், ேபசனவைர ேநாக்க : அனுதன பலிையக்குறத்தும், அழிைவ
உண்டாக்கும் பாதகத்ைதக்குற த்தும், பரிசுத்த இடமும் ேசைனயும் மித க்கப்பட
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவைதக்குற த்தும், உண்டான தரிசனம் எதுவைரக்கும்
இருக்கும் என்று ேகட்டான். 14அவன் என்ைன ேநாக்க : இரண்டாய ரத்து முந்நூறு
இரவுபகல்ெசல்லும்வைரக்கும்இருக்கும்; பன்பு பரிசுத்தஇடம் சுத்த கரிக்கப்படும்
என்றான்.

தரிசனத்தன்அர்த்தம்
15 தானிேயலாகய நான் இந்தத் தரிசனத்ைதக்கண்டு, அதன் அர்த்தத்ைத

அறய முயற்ச க்கும்ேபாது, இேதா, மனிதசாயலான ஒருவன் எனக்கு முன்ேன
நன்றான். 16 அன்றயும் காப ரிேயேல, இவனுக்குத் தரிசனத்ைத வளங்கச்ெசய்
என்று ஊலாயன் மத்தய ேல கூப்ப ட்டுச் ெசால்லுகற ஒரு மனித சத்தத்ைதயும்
ேகட்ேடன். 17 அப்ெபாழுது அவன் நான் நன்ற இடத்த ற்கு வந்தான்; அவன்
வரும்ேபாது நான் அத ர்ச்ச யைடந்து முகங்குப்புற வழுந்ேதன்; அவன் என்ைன
ேநாக்க : மனிதேன கவனி; இந்தத் தரிசனம் முடிவுகாலத்த ற்குரியது என்றான்.
18 அவன் என்னுடன் ேபசும்ேபாது, நான் தைரயல் முகங்குப்புறக்க டந்து,
அயர்ந்து தூங்க ேனன்; அவேனா என்ைனத்ெதாட்டு, நான் காலூன்ற நற்கும்படி
ெசய்து: 19 இேதா, ேகாபத்தன் முடிவுகாலத்த ேல சம்பவ ப்பைத உனக்குத்
ெதரிவ ப்ேபன்; இது குறக்கப்பட்ட முடிவுகாலத்த ற்குரியது. 20 நீ கண்ட இரண்டு
ெகாம்புகளுள்ள ஆட்டுக்கடா ேமதயா ெபர்ச யா ேதசங்களின் ராஜாக்கள்;
21 ேராமமுள்ள அந்த ெவள்ளாட்டுக்கடா க ேரக்கு ேதசத்தன் ராஜா; அதன்
கண்களுக்கு நடுேவ இருந்த ெபரிய ெகாம்பு அதன் முதலாம் ராஜா; 22 அது
முறந்துேபானபன்பு அதற்குப் பதலாக நான்கு ெகாம்புகள் எழும்பனது
என்னெவன்றால், அந்த ேதசத்த ேல நான்கு ராஜ்ஜியங்கள் எழும்பும்; ஆனாலும்
அவனுக்கு இருந்த வல்லைம அைவகளுக்கு இருக்காது. 23 அவர்களுைடய

* அத்த யாயம் 8:9 8:9இஸ்ரேவல்ேதசம்
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ராஜ்ஜியபாரத்தன் கைடச க்காலத்த ேலாெவன்றால், பாதகருைடய பாதகம்
நைறேவறும்ேபாது மூர்க்கமுகமும் தந்த ரமான ேபச்சுமுள்ள சாமர்த்தயமான
ஒரு ராஜா எழும்புவான். 24 அவனுைடய வல்லைம அதகரிக்கும்; ஆனாலும்
அவனுைடய சுயபலத்தனால் அல்ல, அவன் அத சய வதமாக தீங்குெசய்து,
அநுகூலம்ெபற்றுச் ெசயல்பட்டு, பலவான்கைளயும் பரிசுத்த மக்கைளயும்
அழிப்பான். 25 அவன் தன் தந்த ரத்தனால் வஞ்சகத்ைதக் ைககூடிவரச்ெசய்து,
தன் இருதயத்தல் ெபருைமெகாண்டு, அலட்சயத்துடன் இருக்கற அேநகைர
அழித்து, அதபத களுக்கு அத பதயாயருக்க றவருக்கு வ ேராதமாக எழும்புவான்;
ஆனாலும் அவன் ைகயனாலல்ல ேவறுவதமாக முற த்துப்ேபாடப்படுவான்.
26 ெசால்லப்பட்ட இரவுபகல்களின் தரிசனம் சத்தயமாயருக்க றது; ஆதலால்
இந்தத் தரிசனத்ைத நீ மைறத்துைவ; அதற்கு இன்னும் அேநகநாட்கள்
ஆகும் என்றான். 27 தானிேயலாகய நான் ேசார்வைடந்து, ச லநாட்கள்
வயாத ப்பட்டிருந்ேதன்; பன்பு நான் எழுந்தருந்து, ராஜாவன் ேவைலையச்
ெசய்து, அந்தத் தரிசனத்தனால் தைகத்துக்ெகாண்டிருந்ேதன்; ஒருவருக்கும்
அதுெதரியாது.

அத்த யாயம் 9
தானிேயலின்ெஜபம்

1 கல்ேதயர்களுைடய ராஜ்ஜியத்தன்ேமல் ராஜாவாக்கப்பட்ட ேமதய
சந்ததையச்ேசர்ந்த அகாஸ்ேவருவன் மகனான தரியு ஆட்ச ெசய்க ற முதலாம்
வருடத்த ேல, 2 தானிேயலாகய நான் எருசேலமின் அழிவுகள் நைறேவறமுடிய
எழுபதுவருடங்கள் ஆகுெமன்று ெயேகாவா எேரமியா தீர்க்கதரிச யுடன் ெசான்ன
வருடங்களின் எண்ணிக்ைகையப் புத்தகங்களில் படித்து அற ந்துெகாண்ேடன்.
3 நான் உபவாச த்து, சணல்உைடைய அணிந்தும், சாம்பலிலும் உட்கார்ந்து,
ேதவனாகய ஆண்டவைர ெஜபத்தனாலும் வண்ணப்பங்களினாலும் ேதட
என்முகத்ைத அவருக்கு ேநராக்க , 4 என் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ ேநாக்க
ெஜபம்ெசய்து, பாவ அறக்ைகெசய்து: ஆ ஆண்டவேர, உம்மில் அன்புெசலுத்த ,
உம்முைடயகற்பைனகைளக்ைகக்ெகாள்ளுகறவர்களுக்குஉடன்படிக்ைகையயும்
கருைபையயும் காக்க ற மகத்துவமும் பயங்கரமுமான ேதவேன. 5 நாங்கள்
பாவம்ெசய்து, அக்க ரமக்காரர்களாக இருந்து, துன்மார்க்கமாக நடந்து,
கலகம்ெசய்து, உம்முைடய கற்பைனகைளயும் உம்முைடய நயாயங்கைளயும்
வ ட்டு அகன்றுேபாேனாம். 6 உமது நாமத்தனாேல எங்கள் ராஜாக்கேளாடும்
எங்கள் ப ரபுக்கேளாடும் எங்கள் முற்ப தாக்கேளாடும் ேதசத்தனுைடய
சகலமக்கேளாடும்ேபசனதீர்க்கதரிச களாகயஉம்முைடயஊழியக்காரர்களுக்குச்
ெசவெகாடுக்காமற்ேபாேனாம். 7 ஆண்டவேர, நீத உமக்ேக உரியது; உமக்கு
வ ேராதமாகச் ெசய்த துேராகத்த ற்காக உம்மாேல சமீபமும் தூரமுமான
எல்லா ேதசங்களிலும் துரத்தப்பட்டிருக்க ற யூதா மனிதர்களும் எருசேலமின்
குடிமக்களும் சகல இஸ்ரேவலருமாகய நாங்கள் இந்நாளில் இருக்க றபடிேய
ெவட்கம் எங்களுக்ேக உரியது. 8 ஆண்டவேர, உமக்கு வ ேராதமாகப்
பாவஞ்ெசய்ததனால், நாங்களும் எங்கள் ராஜாக்களும் எங்கள் ப ரபுக்களும்
எங்கள் முற்ப தாக்களும் ெவட்கத்த ற்குரியவர்களாேனாம். 9 அவருக்கு
வ ேராதமாக நாங்கள் கலகம்ெசய்து, அவருைடய தீர்க்கதரிச களாகய
தம்முைடய ஊழியக்காரர்கைளக்ெகாண்டு எங்களுக்கு முன்பாகைவத்த
அவருைடய நயாயப்ப ரமாணங்களின்படி நடக்கத்தக்கதாக நாங்கள்
அவருைடய சத்தத்த ற்குச் ெசவெகாடுக்காமற்ேபாேனாம். 10 ஆனாலும்
எங்கள் ேதவனாகய ஆண்டவரிடத்தல் இரக்கங்களும் மன்னிப்புகளும்
உண்டு. 11 இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் உமது நயாயப்ப ரமாணத்ைத
மீற , உமது சத்தத்த ற்குச் ெசவெகாடுக்காமல் வலக ப்ேபானார்கள்.
அவருக்கு வ ேராதமாகப் பாவஞ்ெசய்ேதாம்; ஆைகயால் ேதவனுைடய
தாசனாகய ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாணப் புத்தகத்தல் எழுதயருக்க ற
சாபமும் கட்டைளய டப்பட்ட தண்டைனயும் எங்கள்ேமல் ஊற்றப்பட்டன.
12 எருசேலமில் சம்பவ த்ததுேபால வானத்தன்கீழ் எங்கும் சம்பவக்காத
ெபரிய தீங்ைக எங்கள்ேமல் வரச்ெசய்ததனால், அவர் எங்களுக்கும் எங்கைள
நயாயந்தீர்த்த நயாயாத பத களுக்கும்வ ேராதமாகச் ெசால்லியருந்த தம்முைடய
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வார்த்ைதகைளநைறேவற்றனார். 13ேமாேசயன்நயாயப்ப ரமாணப்புத்தகத்தல்
எழுதயருக்க றபடிேய இந்தத் தண்டைனகள் எல்லாம் எங்கள்ேமல் வந்தது;
ஆனாலும் நாங்கள் எங்கள் அக்க ரமங்கைளவ ட்டுத் தரும்புவதற்கும், உம்முைடய
சத்தயத்ைதக் கவனிக்க றதற்கும், எங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவன்முகத்ைத
ேநாக்க க் ெகஞ்சனதல்ைல. 14 ஆதலால் ெயேகாவா கவனமாயருந்து, அந்தத்
தண்டைனகள் எங்கள்ேமல் வரச்ெசய்தார்; எங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா தாம்
ெசய்துவருகற தம்முைடய ெசயல்களில் எல்லாம் நீதயுள்ளவர்; நாங்கேளா
அவருைடய சத்தத்த ற்குச் ெசவெகாடுக்காமற்ேபாேனாம். 15 இப்ேபாதும்
உமது மக்கைளப் பலத்த ைகயனால் எக ப்துேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்து,
இந்நாள்வைரக்கும் இருக்க றபடி, உமக்குப் புகைழ உண்டாக்கன எங்கள்
ேதவனாகய ஆண்டவேர, நாங்கள் பாவஞ்ெசய்து, துன்மார்க்கர்களாக நடந்ேதாம்.
16 ஆண்டவேர, உம்முைடய எல்லா நீதயன்படிேய, உமது ேகாபமும் உமது
உக்க ரமும் உம்முைடய பரிசுத்தமைலயாகய எருசேலம் என்னும் உம்முைடய
நகரத்ைத வ ட்டுத் தரும்பும்படி ெசய்யும்; எங்கள் பாவங்களினாலும் எங்கள்
முற்ப தாக்களின் அக்க ரமங்களினாலும் எருசேலமும் உம்முைடய மக்களாகய
நாங்களும் எங்கள் சுற்றுப்புறத்தார் அைனவருக்கும் அவமானமாேனாம்.
17 இப்ேபாதும் எங்கள் ேதவேன, நீர் உமது அடியானுைடய வண்ணப்பத்ைதயும்
அவனுைடய ெகஞ்சுதைலயும் ேகட்டு, பாழாய்க் க டக்க ற உம்முைடய பரிசுத்த
ஸ்தலத்தன்ேமல் ஆண்டவரினிமித்தம் உமது முகத்ைதப் ப ரகாச க்கச்ெசய்யும்.
18 என் ேதவேன, உம்முைடய ெசவையச்சாய்த்துக் ேகட்டருளும்; உம்முைடய
கண்கைளத் தறந்து, எங்கள் பாழான இடங்கைளயும், உமது ெபயர்
இடப்பட்டிருக்க ற நகரத்ைதயும் பார்த்தருளும்; நாங்கள் எங்கள் நீத கைள அல்ல,
உம்முைடய மிகுந்த இரக்கங்கைளேய நம்ப , எங்கள் வண்ணப்பங்கைள உமக்கு
முன்பாகச் ெசலுத்துக ேறாம். 19 ஆண்டவேர ேகளும், ஆண்டவேர மன்னியும்,
ஆண்டவேர கவனியும், என் ேதவேன, உம்மாேல அைதத் தாமத க்காமல்
ெசய்யும்; உம்முைடய நகரத்த ற்கும் உம்முைடய மக்களுக்கும் உம்முைடய ெபயர்
இடப்பட்டிருக்க றேத என்ேறன்.

எழுபதுவாரங்கள்
20 இப்படி நான் ெசால்லி, ெஜபம்ெசய்து, என் பாவத்ைதயும் என்

மக்களாகய இஸ்ரேவலின் பாவத்ைதயும் அறக்ைகெசய்து, என்
ேதவனுைடய பரிசுத்த மைலக்காக என் வண்ணப்பத்ைத என் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்கு முன்பாகச் ெசலுத்த க்ெகாண்டிருந்ேதன். 21 அப்படி
நான் ெஜபம் ெசய்துெகாண்டிருக்கும்ேபாேத, முதல் தரிசனத்த ேல நான்
கண்ட ேதவதூதனாகய காப ரிேயல், ேவகமாகப் பறந்துவந்து, மாைலேநர
பலிெசலுத்தும் மாைலேநரத்த ேல என்ைனத் ெதாட்டான். 22 அவன் எனக்குத்
ெதளிவுண்டாக்க , என்னுடன் ேபச : தானிேயேல, உனக்குஅறைவஉணர்த்தும்படி
இப்ேபாது புறப்பட்டுவந்ேதன். 23 நீ மிகவும் ப ரியமானவன், ஆதலால், நீ
ேவண்டிக்ெகாள்ளத் ெதாடங்கனேபாேத கட்டைள ெவளிப்பட்டது, நான் அைத
அறவக்கவந்ேதன்; இப்ேபாதும் ெசால்லுகற வார்த்ைதைய நீ கவனித்துக்ேகட்டு,
தரிசனத்ைத அற ந்துெகாள். 24 மீறுதைலத் தவ ர்க்க றதற்கும், பாவங்கைளத்
ெதாைலக்க றதற்கும், அக்க ரமத்ைத நவ ர்த்த ெசய்க றதற்கும், ந த்தய
நீதைய வருவக்கறதற்கும், தரிசனத்ைதயும் தீர்க்கதரிசனத்ைதயும் முத்தைர
இடுகறதற்கும், மகா பரிசுத்தமுள்ளவைர* அப ேஷகம்ெசய்க றதற்கும், உன்
மக்களின்ேமலும் உன் பரிசுத்த நகரத்தன்ேமலும் எழுபதுவாரங்கள் ஆகுெமன்று
குறக்கப்பட்டிருக்க றது. 25இப்ேபாதும் நீ அற ந்து உணர்ந்துெகாள்ளேவண்டியது
என்னெவன்றால்: எருசேலைமத் தரும்ப எழுப்ப த்துக்கட்டுக றதற்கான கட்டைள
ெவளிப்படுவதுமுதல், ப ரபுவாகய† ேமச யா வரும்வைர ஏழு வாரங்களும்,
அறுபத்த ரண்டு வாரங்களும் ஆகும்; அைவகளில் வீத களும் மதல்களும்
மறுபடியும் கட்டப்படும்; ஆனாலும்துன்பமான காலங்களில் இப்படியாகும். 26அந்த
அறுபத்த ரண்டு வாரங்களுக்குப் பன்பு ேமச யா ெகால்லப்படுவார்; ஆனாலும்
தமக்காக அல்ல; நகரத்ைதயும் பரிசுத்த இடத்ைதயும் வரப்ேபாக ற ப ரபுவன்
மக்கள் அழித்துப்ேபாடுவார்கள்; அதன் முடிவு ெவள்ளப்ெபருக்கத்ைதப்ேபால
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இருக்கும்; முடிவுவைர ேபாரும் அழிவும் உண்டாக நயமிக்கப்பட்டது. 27 அவர்
ஒரு வாரம்வைரக்கும் அேநகருக்கு உடன்படிக்ைகைய உறுத ப்படுத்த , அந்த
வாரம் பாத ெசன்றேபாது பலிையயும் காணிக்ைகையயும் ஒழியச்ெசய்வார்;
அருவருப்பான இறக்ைககேளாேட பாழாக்குக றவன் வந்து இறங்குவான்,
ந ர்ணயக்கப்பட்டிருக்க ற அழிவு பாழாக்குக றவன்ேமல் தீரும்வைர ஊற்றும்
என்றான்.

அத்த யாயம் 10
மனிதைனக்குறத்ததரிசனம்

1 ெபர்ச யாவன் ராஜாவாகய ேகாேரஸ் ஆட்ச ெசய்த மூன்றாம் வருடத்த ேல
ெபல்ெதஷாத்சார் என்று ெபயரிடப்பட்ட தானிேயலுக்கு ஒரு காரியம்
ெவளிப்படுத்தப்பட்டது; அந்தக் காரியம் சத்தயமும் மாெபரும் ேபாருக்குரியதுமாக
இருக்க றது; அந்தக் காரியத்ைத அவன் கவனித்து, தரிசனத்தன்
அர்த்தத்ைத அற ந்துெகாண்டான். 2 அந்த நாட்களில் தானிேயலாகய
நான் மூன்று வாரம்முழுவதும் துக்க த்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். 3 அந்த
மூன்று வாரங்களாகய நாட்கள் நைறேவறும்வைர சுைவயான உணைவ
நான் சாப்ப டவுமில்ைல, இைறச்சயும் த ராட்ைசரசமும் என் வாய்க்குள்
ேபாகவுமில்ைல, நான் நறுமணத்ைதலம் பூச க்ெகாள்ளவுமில்ைல. 4 முதலாம்
மாதம் இருபத்துநான்காம்ேததய ேல நான் இெதக்ேகல் என்னும் ெபரிய
ஆற்றங்கைரயல் இருந்து, 5 என் கண்கைள ஏெறடுக்கும்ேபாது, சணல்உைட
அணிந்து, தமதுஇடுப்பல்ஊப்பாசன் தங்கக்கச்ைசையக் கட்டிக்ெகாண்டிருக்க ற
ஒரு மனிதைனக் கண்ேடன். 6 அவருைடய உடல் படிகப்பச்ைசையப்ேபாலவும்,
அவருைடய முகம் மின்னலின் ப ரகாசத்ைதப்ேபாலவும், அவருைடய கண்கள்
எரிக ற தீபங்கைளப்ேபாலவும், அவருைடய புயங்களும் அவருைடய கால்களும்
துலக்கப்பட்ட ெவண்கல நறத்ைதப்ேபாலவும், அவருைடய வார்த்ைதகளின்
சத்தம் மக்கள்கூட்டத்தன் ஆரவாரத்ைதப்ேபாலவும் இருந்தது. 7 தானிேயலாகய
நான் மாத்த ரம் அந்தத் தரிசனத்ைதக் கண்ேடன்; என்ேனாேட இருந்த
மனிதர்கேளா அந்தத் தரிசனத்ைதக் காணவல்ைல; அவர்கள் மிகவும் நடுநடுங்க ,
ஓடி ஒளிந்துெகாண்டார்கள். 8 நான் தனித்துவ டப்பட்டு அந்தப் ெபரிய
தரிசனத்ைதக் கண்ேடன்; என் ெபலெனல்லாம் ேபாய ற்று; என் உருவம் மாற
வாடிப்ேபானது; த டனற்றுப்ேபாேனன். 9அவருைடய வார்த்ைதகளின் சத்தத்ைதக்
ேகட்ேடன்; அவருைடய வார்த்ைதகளின் சத்தத்ைத நான் ேகட்கும்ேபாது, நான்
முகம்ெவளிற , தூங்குகறவைனப்ேபாலத் தைரய ேல முகங்குப்புற வழுந்து
க டந்ேதன். 10 இேதா, ஒரு ைக என்ைனத் ெதாட்டு, என் முழங்கால்களும் என்
உள்ளங்ைககளும் தைரைய ஊன்றயருக்கும்படி என்ைனத் தூக்கைவத்தது.
11 அவன் என்ைன ேநாக்க : ப ரியமான மனிதனாகய தானிேயேல, நான்
இப்ேபாது உன்னிடத்த ற்கு அனுப்பப்பட்டு வந்ேதன்; ஆதலால், நான் உனக்குச்
ெசால்லும் வார்த்ைதகளின்ேமல் நீ கவனமாயருந்து, கால்ஊன்ற நல் என்றான்;
இந்த வார்த்ைதைய அவன் என்னிடத்தல் ெசால்லும்ேபாது நடுக்கத்ேதாேட
எழுந்து நன்ேறன். 12 அப்ெபாழுது அவன் என்ைன ேநாக்க : தானிேயேல,
பயப்படாேத; நீ அறைவ அைடக றதற்கும், உன்ைன உன்னுைடய ேதவனுக்கு
முன்பாகச் சறுைமப்படுத்துகறதற்கும், உன் மனைதச் ெசலுத்தன முதல்நாள்
துவங்க உன் வார்த்ைதகள் ேகட்கப்பட்டது; உன் வார்த்ைதகளினிமித்தம் நான்
வந்ேதன். 13 ெபர்ச யா ராஜ்ஜியத்தன் அத பத இருபத்ெதாரு நாட்கள்வைர
என்ேனாடு எத ர்த்து நன்றான்; ஆனாலும் ப ரதான அத பத களில் ஒருவனாகய
*மிகாேவல் எனக்கு உதவயாக வந்தான்; ஆதலால் நான் அங்ேக ெபர்ச யாவன்
ராஜாக்களிடத்தல் தங்கயருந்ேதன். 14 இப்ேபாதும் கைடச நாட்களில் உன்
மக்களுக்குச் சம்பவ ப்பைத உனக்குத் ெதரிவ க்கும்படிக்கு வந்ேதன்; இந்தத்
தரிசனம் நைறேவற இன்னும் நாட்கள் ெசல்லும் என்றான். 15 அவன் இந்த
வார்த்ைதகைள என்ேனாேட ெசால்லும்ேபாது, நான் தைலகவழ்ந்து, தைரைய
ேநாக்க , ேபச்சற்றுப்ேபாேனன். 16 அப்ெபாழுது மனிதனின் சாயலாகய
ஒருவன் என் உதடுகைளத் ெதாட்டான்; உடேன நான் என் வாையத் த றந்து
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ேபச , எனக்கு எத ேர நன்றவைன ேநாக்க : ஐயா, தரிசனத்தனால் என்
மூட்டுகள் புரண்டன, ெபலனற்றுப்ேபாேனன். 17 ஆைகயால் என் ஐயாவுைடய
அடிேயன் என் ஐயாேவாேட எப்படிப் ேபசமுடியும்? இனி என்னில் ெபலனில்ைல,
என்னில் மூச்சுமில்ைல என்ேறன். 18 அப்ெபாழுது மனிதசாயலான ஒருவன்
தரும்ப என்ைனத் ெதாட்டு, என்ைனப் ெபலப்படுத்த , 19 ப ரியமானவேன,
பயப்படாேத; உனக்குச் சமாதானமுண்டாவதாக, த டன்ெகாள், த டன்ெகாள்
என்றான்; இப்படி அவன் என்ேனாேட ேபசும்ேபாது நான் த டன்ெகாண்டு அவைன
ேநாக்க : என் ஆண்டவன் ேபசுவாராக; என்ைனத் த டப்படுத்தனீேர என்ேறன்.
20 அப்ெபாழுது அவன்: நான் உன்னிடத்த ற்கு வந்த காரணம் என்னெவன்று
உனக்குத் ெதரியுமா? இப்ேபாது நான் ெபர்ச யாவன் ப ரபுேவாேட ேபாரிடத்
தரும்ப ப்ேபாக ேறன்; நான் ேபானபன்பு, க ேரக்கு ேதசத்தன் அத பத வருவான்.
21 சத்தய எழுத்த ேல கண்டிருக்கறைத நான் உனக்குத் ெதரிவ ப்ேபன்; உங்கள்
அத பதயாகய †மிகாேவைலத் தவ ர என்ேனாேடகூட அவர்களுக்கு வேராதமாகப்
பலங்ெகாள்ளுகற ேவெறாருவரும்இல்ைல.

அத்த யாயம் 11
ெதற்குமற்றும்வடக்கு ராஜாக்கள்

1 ேமதயனாகய தரியு ஆட்ச ெசய்த முதலாம் வருடத்த ேல நான் அவைனத்
த டப்படுத்தவும் பலப்படுத்தவும் அவனுக்குத் துைண நன்ேறன். 2 இப்ேபாது
நான் உண்ைமயான ெசய்தைய உனக்கு அறவப்ேபன்; இேதா, இன்னும்
மூன்று ராஜாக்கள் ெபர்ச யாவல் எழும்புவார்கள்; அதற்குப்பன்பு நான்காம்
ராஜாவாயருப்பவன் எல்ேலாரிலும் மிக ெசல்வச்ெசழிப்புள்ளவனாக ,
அதனால் அவன் பலங்ெகாண்டு, க ேரக்கு ராஜ்ஜியத்த ற்கு வ ேராதமாக
எல்ேலாைரயும் எழுப்பவடுவான். 3 ஆனாலும் பராக்க ரமமுள்ள ஒரு ராஜா
எழும்ப , வல்லைமேயாடு ஆட்ச ெசய்து, தனக்கு வருப்பமானபடி ெசய்வான்.
4 அவன் எழும்பனபன்பு, அவனுைடய ராஜ்ஜியம் உைடந்துேபாய், வானத்தன்
நான்கு தைசகளிலும் பகுக்கப்படும்; ஆனாலும் அது அவனுைடய சந்ததயாருக்கு
அல்ல, அவன் ெசய்த ஆளுைகயன்படியும் அல்ல; அவனுைடய ராஜ்ஜியம்
படுங்கப்பட்டு, அவனுைடயவர்களல்லாத மற்றவர்களிடமாகக் ெகாடுக்கப்படும்.
5ெதற்கு தைச ராஜா* பலவானாயருப்பான்; ஆனாலும் அவனுைடய ப ரபுக்களில்
ஒருவன் அவைனவட பலவானாக ஆட்ச ெசய்வான்; இவனுைடய ஆளுைக
பலத்த ஆளுைகயாயருக்கும். 6 அவர்கள் சல வருடங்களுக்குப் பன்பு,
ஒருவேராெடாருவர் சம்பந்தம்ெசய்யும்படிக்குத் ெதற்கு தைச ராஜாவன்
மகள் வடக்குதைச ராஜாவனிடத்தல்† வருவாள்; ஆனாலும் அவளுக்குப்
புயபலம் இல்லாமற்ேபாகும்; அவனும் அவனுைடய புயமும் நைலநற்பதல்ைல;
அவளும் அவைள அைழத்துவந்தவர்களும், அவைளப் ெபற்றவனும், அவைள
அக்காலங்களில் பலப்படுத்தனவனும் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவார்கள். 7ஆனாலும்
அவளுைடய ேவர்களின் கைளயாகய ஒருவன் தன் இடத்தல் எழும்ப ,
இராணுவத்ேதாேட வந்து, வடக்குதைச ராஜாவன் பாதுகாப்ப ற்குள் நுைழந்து,
அவர்கைள வேராத த்து, 8 அவர்களுைடய அத பத கைளயும், அவர்களுைடய
வைலேயறப்ெபற்ற ெவள்ளியும் ெபான்னுமாகய பாத்த ரங்கைளயும்,
அவர்களுைடய ெதய்வங்கைளயுங்கூட எக ப்த ற்குக் ெகாண்டுேபாய், ச ல
வருடங்கள்வைர வடக்குதைச ராஜாைவப்பார்க்கலும் நைலயாக ந ற்பான்.
9ெதற்குதைசராஜாஅவன்ராஜ்ஜியத்த ற்குவ ேராதமாகவந்து,தன்ேதசத்த ற்குத்
தரும்ப ப்ேபாவான். 10 ஆனாலும் அவனுைடய மகன்கள் ேபாரிட முயற்ச த்து,
த ரளான பைடகைளக் கூட்டுவார்கள்; இவர்களில் ஒருவன் ந ச்சயமாக வந்து,
ெவள்ளம்ேபாலக் கடந்து, தரும்பவும் தன்னுைடய பாதுகாப்புவைர ேபாரிட்டு
ேசருவான். 11 அப்ெபாழுது ெதற்கு தைச ராஜா கடுங்ேகாபங்ெகாண்டு
புறப்பட்டுப்ேபாய், வடக்குதைச ராஜாேவாேட ேபாரிடுவான்; இவன் ெபரிய
பைடைய ஏகமாக நறுத்துவான்; ஆனாலும் இந்தப் பைட அவனுைடய ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படும். 12 அவன் இந்தப் பைடைய நீக்கனபன்பு, அவனுைடய
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இருதயம் கர்வங்ெகாள்ளும்; அவன்அேநகமாய ரம்ேபைர ெகால்வான்; ஆனாலும்
பலங்ெகாள்ளமாட்டான். 13 ச ல வருடங்கள் ெசன்றபன்பு வடக்குதைச ராஜா
தரும்ப முந்தன பைடயலும் ெபரிதான பைடையச் ேசர்த்து, மகா ெபரிய
பைடேயாடும் த ரளானெசல்வத்ேதாடும் ந ச்சயமாக வருவான். 14அக்காலங்களில்
ெதற்கு தைச ராஜாவற்கு வ ேராதமாக அேநகர் எழும்புவார்கள்; அப்ெபாழுது
உன் மக்களிலுள்ள‡ கலகக்காரர்கள் தரிசனத்ைத நைறேவற்றத் தங்கைள
உயர்த்துவார்கள். 15 வடக்குதைச ராஜா வந்து, ேகாட்ைடமதல்கைளக்
கட்டி, பாதுகாப்பான நகரங்கைளப் ப டிப்பான்; ெதற்கு தைச ராஜாவன்
புயபலங்களும் அவன் ெதரிந்துெகாண்ட மக்களும் நைலநற்காமல்ேபாகும்;
எத ர்க்க றதற்குப் ெபலன் இருக்காது. 16 ஆைகயால் அவனுக்கு வேராதமாக
வருகறவன் தன் வருப்பப்படிச் ெசய்வான்; அவனுக்கு முன்பாக நைலநற்பவன்
ஒருவனும் இல்ைல; அவன் அழகான ேதசத்தல் தங்குவான்; எல்லாம் அவன்
ைகவசமாகும். 17தன் ராஜ்ஜியத்தன்முழுவல்லைமேயாடுதானும்தன்ேனாேடகூட
பைடவீரர்களும்வர,இவன்தன்முகத்ைதத்தருப்புவான்;இப்படிச்ெசய்துெகடுதல்
ஏற்படும்படி அவனுக்கு ஒரு கன்னிப்ெபண்ைணக் ெகாடுப்பான், ஆனாலும்
அவளாேல பலப்படமாட்டான்; அவள் அவன் சார்பல் ந ற்கமாட்டாள். 18 பன்பு
இவன் தன் முகத்ைதத் மத்தய தைரக் கடல் தீவுகளுக்கு ேநராகத் தருப்ப ,
அேநக தீவுகைளப் ப டிப்பான்; ஆனாலும் ஒரு ேசனாத பத இவன் ெசய்க ற
ந ந்ைதைய ஒழியச்ெசய்வதுமல்லாமல், இவன் ெசய்த ந ந்ைதயனிமித்தம்
இவனுக்குச் சரிக்குச் சரிக்கட்டுவான். 19 ஆைகயால் தன் முகத்ைதத் தன்
ேதசத்தன் ேகாட்ைடகளுக்கு ேநராகத் தருப்புவான்; அங்ேக இடறவழுந்து
காணப்படாமற்ேபாவான். 20 ெசழிப்பான ராஜ்ஜியத்தல் வரிவசூலிப்பவைனத்
த ரியச்ெசய்க ற ஒருவன் தன்இடத்தல் எழும்புவான்; ஆகலும் சல நாட்களுக்குள்
ேகாபமில்லாமலும் சண்ைடயல்லாமலும் நாசமைடவான். 21 அவன் இடத்தல்,
அவமத க்கப்பட்டவன் ஒருவன் எழும்புவான்; இவனுக்கு ராஜ்ஜியபாரத்தன்
ேமன்ைமையக் ெகாடுக்காதருப்பார்கள்; ஆனாலும் இவன் சமாதானமாக
நுைழந்து, ஆைசவார்த்ைத ேபச , ராஜ்ஜியத்ைதப் ப டித்துக்ெகாள்வான்.
22 ேவகமாக வருகற பைடகள் இவனாேல ேவகமாக முற க்கப்படும்;
உடன்படிக்ைகயன் தைலவனும்§ முறக்கப்படுவான். 23 ஏெனன்றால் அவேனாேட
சம்பந்தம்ெசய்த நாட்கள்முதல் அவன் தந்த ரமாக நடந்து, ெகாஞ்சம் மக்கேளாேட
புறப்பட்டுவந்து ெபலங்ெகாள்வான். 24 ேதசம் சுகவாழ்ேவாடும் சம்பூரணத்ேதாடும்
இருக்கும்ேபாது, அவன் உட்ப ரேவச த்து, தன் முன்ேனார்களும் தன்
முன்ேனார்களின் முன்ேனார்களும் ெசய்யாதைதச் ெசய்வான், ெகாள்ைளய ட்டுச்
சூைறயாடி, ெபாருைள அவர்களுக்கு இைறத்துப் பங்க ட்டு, ேகாட்ைடகளுக்கு
வேராதமாகத் தனக்குள் சூழ்ச்ச கைள ேயாச ப்பான்; ச லகாலம்வைர
இப்படியருக்கும். 25 பன்னும் ெதற்கு தைச ராஜாவற்கு வ ேராதமாகப் ெபரிய
பைடேயாேட ேபார்ெசய்யத்தன்வல்லைமையயும்தன்ெபலத்ைதயும்எழுப்புவான்;
அப்ெபாழுது ெதற்கு தைச ராஜா மிகவும் பலத்த ெபரிய இராணுவத்ேதாேட ேபாய்
ேபாரிடுவான்; ஆனாலும் அவர்கள் அவனுக்கு வேராதமாகத் தீய ஆேலாசைன
ெசய்தருந்தபடியால், அவன் நற்கமாட்டான். 26 அவனுைடய உணவுகைளச்
சாப்படுக றவர்கள் அவைன நாசப்படுத்துவார்கள்; ஆைகயால் அவனுைடய
இராணுவம் ேவகமாகவரும்; அேநகர் ெகாைலெசய்யப்பட்டுவழுவார்கள். 27இந்த
இரண்டுராஜாக்களின்இருதயமும்தீைமெசய்யநைனக்கும்;ஒேரபந்தயலிருந்து
ெபாய்ேபசுவார்கள்; ஆனாலும் அது வாய்ப்பதல்ைல; குறத்தகாலத்த ற்கு முடிவு
இன்னும் நறுத்தைவக்கப்பட்டிருக்கும். 28 அவன் த ரளான ெசல்வத்ேதாடு
தன் ேதசத்த ற்குத் தரும்ப , தன் இருதயத்ைதப் பரிசுத்த உடன்படிக்ைகக்கு
வ ேராதமாக ைவத்து, அதற்கானைதச் ெசய்து, தன் ேதசத்த ற்குத்
தரும்ப ப்ேபாவான். 29 குறத்தகாலத்த ேல தரும்பவும் ெதன்ேதசத்த ற்கு
வருவான்; ஆனாலும் அவனுைடய பன்நடத்ைத முன்நடத்ைதையப்ேபால்
இருக்காது. 30 அவனுக்கு வேராதமாகக் க த்தீமின் கப்பல்கள் வரும்;
அதனால் அவன் மனேவதைனயைடந்து, தரும்ப ப்ேபாய், பரிசுத்த
உடன்படிக்ைகக்கு வ ேராதமாகக் ேகாபம்ெகாண்டு, அதற்கானைதச் ெசய்து,

‡ அத்த யாயம் 11:14 11:14தானிேயலின் ெசாந்த ஜனங்கள் § அத்த யாயம் 11:22 11:22 யூதர்களின்
ப ராதானஆசாரியன்.
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பரிசுத்த உடன்படிக்ைகையத் தள்ளினவர்கைள அநுசரிப்பான். 31 ஆனாலும்
அவனிடத்தலிருந்து புறப்பட்ட பைடகள் எழும்ப , பாதுகாப்பான பரிசுத்த
ஸ்தலத்ைதப் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்க , அனுதனபலிைய நீக்க , பாழாக்கும்
அருவருப்ைப அங்ேக ைவப்பார்கள். 32 உடன்படிக்ைகக்குத் துேராக களாக
இருக்க றவர்கைள முகதாட்சணியம்ெசய்து வஞ்சக மார்க்கத்தாராக்குவான்;
தங்கள் ேதவைன அறந்தருக்க ற மக்கள் த டன்ெகாண்டு, அதற்ேகற்றபடி
ெசய்வார்கள். 33மக்களில்அறவாளிகள்அேநகருக்குஅறைவஉணர்த்துவார்கள்;
அேநகநாட்கள்வைர பட்டயத்தனாலும் அக்கனியனாலும் சைறயருப்பனாலும்
ெகாள்ைளயனாலும் வழுவார்கள். 34 இப்படி அவர்கள் வழும்ேபாது ெகாஞ்சம்
ஒத்தாைசயால்உதவெபறுவார்கள்; அப்ெபாழுதுஅேநகர்முகதாட்சணியம்ெசய்து
அவர்கைள ஒட்டிக்ெகாள்வார்கள். 35 அறவாளிகைளப் புடமிடுக றதற்கும்,
சுத்த கரிக்க றதற்கும்,ெவண்ைமயாக்குகறதற்கும்அவர்களில்சலர்வழுவார்கள்;
முடிவுகாலம்வைரஇப்படியருக்கும்;குறத்தகாலம்வரஇன்னும்நாட்கள்ெசல்லும்.

தன்ைனத்தான்உயர்த்தனராஜா
36 ராஜா தனக்கு வருப்பமானபடி ெசய்து, தன்ைன உயர்த்த , எந்த

ேதவனிலும் தன்ைனப் ெபரியவனாக்க , ேதவாத ேதவனுக்கு வேராதமாக
ஆச்சரியமான காரியங்கைளப் ேபசுவான்; ேகாபம் தீரும்வைர அவனுக்குக்
ைககூடிவரும்; தீர்மானிக்கப்பட்டது நடந்ேதறும். 37 அவன் தன் முன்ேனார்களின்
ெதய்வங்கைள மத க்காமலும், ெபண்களின் ச ேநகத்ைதயும், எந்த ேதவைனயும்
மத க்காமலும், எல்லாவற்றற்கும் தன்ைனப் ெபரியவனாக்க , 38 பாதுகாப்புகளின்
ேதவைனத் தன் இடத்த ேல கனப்படுத்த , தன் முற்ப தாக்கள் அறயாத ஒரு
ேதவைனப் ெபான்னினாலும், ெவள்ளியனாலும், இரத்தனங்களினாலும்,
வைலயுயர்ந்த ெபாருட்களினாலும் கனப்படுத்துவான். 39 அவன் பாதுகாப்பான
ேகாட்ைடகளுக்காகவும், அந்நய ெதய்வங்களுக்காகவும் ெசய்வது
என்னெவன்றால், *அைவகைளமத க்க றவர்கைளமிகவும் கனப்படுத்த ,அவர்கள்
அேநகைர ஆளும்படிச் ெசய்து, அவர்களுக்கு ேதசத்ைதக் பணத்தற்காகப்
பங்கடுவான். 40 முடிவு காலத்த ேலா ெவன்றால், ெதற்குதைச ராஜா அவனுக்கு
எத ர்த்து ந ற்பான்; வடக்குதைச ராஜாவும்இரதங்கேளாடும் குதைரவீரர்கேளாடும்
த ரளான கப்பல்கேளாடும் சூைறக்காற்றுேபால் அவனுக்கு வேராதமாக
வருவான்; அவன் ேதசங்களுக்குள் நுைழந்து, அைவகைள ெநடுகக் கடந்து
ேபாவான். 41 அவன் அழகான ேதசத்தலும் வருவான்; அப்ெபாழுது அேநக
ேதசங்கள் கவழ்க்கப்படும்; ஆனாலும் ஏேதாமும், ேமாவாபும், அம்ேமான்
மக்களில் முக்கயமானவர்களும் அவன் ைகக்குத் தப்ப ப்ேபாவார்கள்.
42 அவன் ேதசங்களின்ேமல் தன் ைகைய நீட்டுவான்; எக ப்துேதசம்
தப்புவதல்ைல. 43 எக ப்தனுைடய ெபான்னும் ெவள்ளியுமான ெசல்வங்கைளயும்
வைலயுயர்ந்த எல்லா ெபாருட்கைளயும் ஆண்டுெகாள்ளுவான்; லிபயர்களும்
எத்த ேயாப்ப யர்களும்அவனுக்குப் பன்ெசல்லுவார்கள். 44ஆனாலும் கழக்கலும்
வடக்கலும் இருந்துவரும் ெசய்த கள் அவைனக் கலங்கச்ெசய்யும்; அப்ெபாழுது
அவன் அேநகைர ெகாடூரமாக அழிக்க மகா உக்க ரத்ேதாேட புறப்பட்டுப்ேபாய்,
45 மத்தய தைரக் கடல் சமுத்த ரங்களுக்கு, இைடயலுள்ள அழகான பரிசுத்த
மைலயன் அருகல் தன் அரண்மைனயாகய கூடாரங்கைளப் ேபாடுவான்;
ஆனாலும்அவனுக்குஒத்தாைசெசய்பவர்இல்லாமல்,அவன்முடிவைடவான்.

அத்த யாயம் 12
இறுதக்காலங்கள்

1 உன் மக்களின் பாதுகாப்ப ற்காக ந ற்க ற ெபரிய அத பதயாகய மிகாேவல்
அக்காலத்த ேல எழும்புவான். எந்தெவாரு ேதசத்தார்களும் ேதான்றனதுமுதல்
அக்காலம்வைர உண்டாய ராத ஆபத்துக்காலம் வரும்; அக்காலத்த ேல
புத்தகத்தல் எழுதயருக்க றவர்களாகக் காணப்படுகற உன் மக்கள் அைனவரும்
வடுவக்கப்படுவார்கள். 2 பூமியன் தூளிேல இறந்தவர்களாகய அேநகரில்
சலர் ந த்தயஜீவனுக்கும், ச லர் ந த்தய ந ந்ைதக்கும் இகழ்ச்ச க்கும் வழித்து

* அத்த யாயம் 11:39 11:39 தன் ேகாட்ைடைய, அரண்மைனையக் காக்க அந்நய ேதவர்கைள வணங்கும்

ஜனங்களுைடயஉதவையநாடுவான்
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எழுந்தருப்பார்கள். 3 ஞானவான்கள் ஆகாயமண்டலத்தன் ஒளிையப்ேபாலவும்,
அேநகைர நீத க்குட்படுத்துகறவர்கள் நட்சத்த ரங்கைளப்ேபாலவும்
என்ெறன்ைறக்குமுள்ள சதாகாலங்களிலும் ப ரகாச ப்பார்கள். 4 தானிேயலாகய
நீேயாெவன்றால், முடிவுகாலம்வைர இந்த வார்த்ைதகைளப் புைதெபாருளாக
மைறத்துைவத்து, இந்தப் புத்தகத்ைத முத்தைரேபாடு; அப்ெபாழுது அேநகர்
இங்கும் அங்கும் ஓடி ஆராய்வார்கள், அறவும் ெபருக ப்ேபாகும் என்றான்.
5 அப்ெபாழுது, தானிேயலாகய நான் நற்க ற ஆற்றுக்கு இக்கைரயல்
ஒருவனும் ஆற்றுக்கு மறுகைரயல் ஒருவனுமாக இரண்டுேபர் ந ற்கக்கண்ேடன்.
6 சணல்உைட அணிந்தவரும், ஆற்றன் தண்ணீர்களின்ேமல் ந ற்க றவைர
ஒருவன் ேநாக்க : இந்த ஆச்சரியமானைவகளின் முடிவுவர எவ்வளவுகாலம்
ஆகும் என்று ேகட்டான். 7 அப்ெபாழுது சணல்உைட அணிந்தவரும் ஆற்றன்
தண்ணீர்களின்ேமல் ந ற்க றவருமாகய மனிதன் தம்முைடய வலதுகரத்ைதயும்
தம்முைடய இடதுகரத்ைதயும் வானத்த ற்கு ேநராக ஏெறடுத்து, ஒரு காலமும்,
காலங்களும், அைரக்காலமும்*ஆகும் என்றும்; பரிசுத்த மக்களின்வல்லைமையச்
ச தறடித்தல், முடிவு ெபறும்ேபாேத இைவகெளல்லாம் நைறேவற த் தீருெமன்றும்
என்ெறன்ைறக்கும் ஜீவத்தருக்க றவர்ேபரில் ஆைணயடக்ேகட்ேடன். 8 நான்
அைதக் ேகட்டும், அதன் அர்த்தத்ைத அறயவல்ைல; ஆைகயால்: என்
ஆண்டவேன, இைவகளின் முடிவு எப்படியருக்கும் என்று ேகட்ேடன். 9 அதற்கு
அவன்: தானிேயேல, ேபாகலாம்; இந்த வார்த்ைதகள் முடிவுகாலம்வைர
புைதெபாருளாக ைவக்கப்பட்டும் முத்த ரிக்கப்பட்டும் இருக்கும். 10 அேநகர்
சுத்தமும் ெவண்ைமயுமாக்கப்பட்டு, புடமிடப்பட்டவர்களாக வளங்குவார்கள்;
துன்மார்க்கர்கேளா துன்மார்க்கமாக நடப்பார்கள்; துன்மார்க்கரில் ஒருவனும்
உணரமாட்டான், ஞானவான்கேளா உணர்ந்துெகாள்வார்கள். 11 அனுதனபலி
நீக்கப்பட்டு, பாழாக்கும் அருவருப்பு நைலநறுத்தப்படும் காலம்முதல் ஆய ரத்து
இருநூற்றுத் ெதாண்ணூறுநாட்கள்ஆகும். 12ஆயரத்துமுந்நூற்றுமுப்பத்ைதந்து
நாட்கள்வைர காத்தருந்து ேசருக றவன் பாக்கயவான். 13 நீேயாெவன்றால்
முடிவுவரும்வைர ேபாயரு; நீ இைளப்பாற க்ெகாண்டிருந்து, நாட்களின் முடிவ ேல
உனக்குரிய பங்ைகப்ெபற எழுந்தருப்பாய் என்றான்.

* அத்த யாயம் 12:7 12:7மூன்றைரவருடங்கள்
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ஓச யா
ஆச ரியர்

இந்த புத்தகத்தன் அதக பகுத கள் ஓசயாவனால் ேபசப்பட்டைவகள். தாேன
எழுதனாேனா, அல்லது மற்றவர்கள்அவன்ெசான்ன கர்த்தருைடய வசனங்கைள
ேகட்டு ெதாகுக்கப்பட்டு, எழுதனார்கேளா என்று ெதரியவல்ைல. இந்த
தீர்க்கதரிச யன் ெபயரின் அர்த்தம் “இரட்ச ப்பு” தன்னுைடய வாழ்க்ைகேயாடு
தன் ெசய்த கைள இைணக்கறான். இந்த ெபண் துேராகம் ெசய்வாள் என்று
ெதரிந்தும் தருமணம் ெசய்துக்ெகாண்டு, மகன்கைள ெபற்று, அவர்களுக்கு
ெபயரும் தீர்க்கதரிசன அர்த்தத்துடன் இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு நயாயத்தீர்ப்பு
வரும்என்றுைவத்து,ெசய்த அளித்துதன்வாழ்க்ைகையஇைணக்கறான்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயகமு. 750 க்கும் 710 கமு. க்கும். இைடயல்எழுதப்பட்டது.
ஓசயாவன்ெசய்த கள்ேசர்க்கப்பட்டு,ெதாகுக்கப்பட்டு, ப ரத கள்எடுக்கப்பட்டது.

இந்த காரியங்கள் எப்ெபாழுது நடந்தது என்று சரியாக ெதரியாவ ட்டாலும்,
எருசேலமின்அழிவுக்குமுன்எழுதப்பட்டதுஎன்றுந ச்சய க்கப்படுக றது.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
வ ேஷசமாக இந்த புத்தகம் இஸ்ரேவலின் வட இராஜ்ஜியத்த ற்கு எழுதப்பட்டது.

அவர்கள் சைறப்பட்டு ேபானப்ப றகு, இந்த புத்தகம் எச்சரிப்புக்காகவும், மக்கள்
மனம்தரும்ப ஆண்டவரிடம் மறுபடியும்தரும்பக் காக்கப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ேதவனுக்கு, இஸ்ரேவல் மக்களும், நாமும் உண்ைமயாயருக்கேவண்டும்

என்று ஓசயா ஞாபகப்படுத்துகறான். ெயேகாவா தான் ஒேர ெமய்யான
ேதவன். முழு இருதயத்ேதாடு அவைரப் பன்பற்ற தான் வரும்புக றார். பாவம்
நயயாத்தீர்ப்பன் அழிைவக் ெகாண்டுவரும். எத ரி ேசைனயனால் உண்டாகும்
அடிைமத்தனத்தன் ேவதைனகைள எச்சரித்தான். ேதவன் மனிதைனப் ேபால்
வாக்குகைள மீறுகறவர் அல்ல. இஸ்ரேவலர்கள் பாவம் ெசய்தருந்தும் ேதவன்
அவர்கைள ெதாடர்ந்து அன்புகூர்ந்தார், மறுபடியும் தம்மிடம் ேசர்த்துக்ெகாள்ள
வழி ெசய்தார். இஸ்ரேவலர்கள் வக்க ர ஆராதைன ெசய்து, பாவத்த ற்கும்,
தண்டைனக்கும் தகுதயாயருந்தலும், அன்பனிமித்தம் மன்னித்தார், அதற்கு
உவைமயாக, ஓசயாைவ ேகாமர் என்ற ேசாரம்ேபாகும் ெபண்ைண தருமணம்
ெசய்துகாட்டினான்.

ைமயக்கருத்து
ேசாரம்ேபாகுதல்

ெபாருளடக்கம்
1ஓசயாவன்உண்ைமயல்லாதமைனவ . — 1:1-11
2இஸ்ரேவலின்மீதுவரும்நயாயத்தீர்ப்பும், தண்டைனகளும். — 2:1-23
3 ேதவன்தமதுமக்கைளமீட்டார். — 3:1-5
4இஸ்ரேவல்ேசாரம்ேபானதால்ஏற்பட்ட தண்டைன— 4:1-10:15
5இஸ்ரேவலின்மீது, ேதவனின்அன்பு. — 11:1-14:9

1 யூதா ேதசத்து ராஜாக்களாகய உசயா, ேயாதாம், ஆகாஸ், எேசக்கயா
என்பவர்களின்நாட்களிலும், ேயாவாசன்மகனாகயெயஸ்ரேயலின்ராஜாவாகய
ெயெராெபயாம் என்பவனின் நாட்களிலும், ெபேயரியன் மகனாகய ஓசயாவற்கு
கைடத்தெயேகாவாவுைடயவசனம்.

ஓசயாவன்மைனவயும்பள்ைளகளும்
2 ெயேகாவா ஓசயாைவக்ெகாண்டு ெசால்லத் ெதாடங்கனேபாது,

ெயேகாவா ஓசயாைவ ேநாக்க : நீ ேபாய், ஒரு வபச்சாரிையயும் அவளுைடய
பள்ைளகைளயும் உன்னிடமாகச் ேசர்த்துக்ெகாள்; ேதசம் ெயேகாவாைவவ ட்டு
வலக ெகட்டுப்ேபானது என்றார். 3 அவன் ேபாய், த ப்லாய மின் மகளாகய
ேகாேமைரச் ேசர்த்துக்ெகாண்டான்; அவள் கர்ப்பமைடந்து, அவனுக்கு ஒரு
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மகைனப் ெபற்றாள். 4 அப்ெபாழுது ெயேகாவா அவைன ேநாக்க : இவனுக்கு
ெயஸ்ரேயல்* என்னும் ெபயரிடு; ஏெனனில் இன்னும் ெகாஞ்சகாலத்த ேல நான்
ெயகூவன் வம்சத்தாரிடத்த ேல ெயஸ்ரேயலின் இரத்தப்பழிைய வ சாரித்து,
இஸ்ரேவல்வம்சத்தாரின்ஆட்சையமுடிவற்குக்ெகாண்டுவருேவன். 5அந்நாளில்
ெயஸ்ரேயலின் பள்ளத்தாக்க ேல இஸ்ரேவலின் வல்ைல முறப்ேபன் என்றார்.
6 அவள் மறுபடியும் கர்ப்பமைடந்து, ஒரு மகைளப் ெபற்றாள்; அப்ெபாழுது அவர்
அவைன ேநாக்க : இவளுக்கு ேலாருகாமா என்னும் ெபயரிடு; ஏெனனில், நான்
இனி இஸ்ரேவல் வம்சத்தாருக்கு இரக்கம் ெசய்வதல்ைல, நான் அவர்கைள
முழுவதும் அகற்றவடுேவன். 7 யூதாவன் வம்சத்தாருக்ேகா நான் இரக்கம்
ெசய்ேவன்; வல்லினாலும், பட்டயத்தனாலும், ேபாரினாலும், குதைரகளினாலும்,
குதைரவீரர்களினாலும் நான் அவர்கைள காப்பாற்றாமல், அவர்களுைடய
ேதவனாகய கர்த்தராேல அவர்கைள காப்பாற்றுேவன் என்றார். 8 அவள்
ேலாருகாமாைவ† பால்மறக்கச்ெசய்தப றகு, கர்ப்பமைடந்து ஒரு மகைனப்
ெபற்றாள். 9 அப்ெபாழுது அவர்: இவனுக்கு ேலாகம்மீ‡ என்னும் ெபயரிடு;
ஏெனனில் நீங்கள் என் மக்களும்அல்ல, நான்உங்கள் ேதவனாயருப்பதுமில்ைல.
10 என்றாலும், இஸ்ரேவல் மக்களின் ெதாைகைய அளக்கவும் எண்ணமுடியாத
கடற்கைர மணைலப்ேபாலிருக்கும்; நீங்கள் என் மக்களல்ல என்று அவர்களுக்குச்
ெசால்லுவதற்குப் பதலாக நீங்கள் ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய பள்ைளகள் என்று
அவர்களுக்குச் ெசால்லப்படும். 11 அப்ெபாழுது யூதா மக்களும் இஸ்ரேவல்
மக்களும் ஒன்றாகக் கூட்டப்பட்டு, தங்களுக்கு ஒேர அத பதைய ஏற்படுத்த ,
ேதசத்தலிருந்துபுறப்பட்டு§வருவார்கள்;ெயஸ்ரேயலின்நாள்ெபரிதாகஇருக்கும்.

அத்த யாயம் 2
இஸ்ரேவல்தண்டிக்கப்படுதலும்கட்டப்படுதலும்

1 உங்கள் சேகாதரர்கைளப்பார்த்து அம்மீ என்றும், உங்கள்
சேகாதரிகைளப்பார்த்து ருகாமா என்றும் ெசால்லுங்கள். 2 உங்கள் தாயுடன்
வழக்காடுங்கள்; அவள் எனக்கு மைனவயுமல்ல, நான் அவளுக்குக்
கணவனுமல்ல; அவள் தன் வபச்சாரச்ெசயைல தன் முகத்தலிருந்தும், தன்
வபசாரங்கைளத் தன் இருப்ப டத்தன் நடுவலிருந்தும் வலக்க ப்ேபாடேவண்டும்.
3 இல்லாவ ட்டால் நான் அவைள ந ர்வாணமாக்க , அவள் பறந்தநாளில்
இருந்ததுேபால அவைள நறுத்த , அவைள ெவட்டெவளிையப்ேபாலாக்க ,
அவைள வறண்டபூமிையப்ேபால் வ ட்டு, அவைளத் தாகத்தால் சாகச்ெசய்ேவன்;
4 அவளுைடய பள்ைளகள் வபச்சாரப்பள்ைளகளானதால் அவர்களுக்கு
இரங்காதருப்ேபன். 5 அவர்களுைடய தாய் வ பச்சாரம்ெசய்தாள், அவர்கைளக்
கர்ப்பந்தரித்தவள் இழிவான காரியங்கைளச் ெசய்தாள்; அப்பத்ைதயும்,
தண்ணீைரயும், ஆட்டுேராமத்ைதயும், பஞ்ைசயும், எண்ெணையயும்,
பானங்கைளயும் ெகாடுத்துவருகற என் நாயகர்கைளப் பன்பற்ற ப்ேபாேவன்
என்றாள். 6 ஆைகயால், இேதா, நான் உன் வழிைய முட்களினால்
அைடப்ேபன்; அவள் தன் பாைதகைளக் கண்டுபடிக்கமுடியாதபடிக்கு மதைல
எழுப்புேவன். 7 அவள் தன் நாயகர்கைளப் பன்ெதாடர்ந்தும் அவர்கைளச்
ேசருவதல்ைல, அவர்கைளத் ேதடியும் கண்டுபடிப்பதல்ைல; அப்ெபாழுது
அவள்: நான் என் முந்தன கணவனிடத்த ற்குத் தரும்ப ப்ேபாேவன்; இப்ெபாழுது
இருக்கறைதப்பார்க்கலும் அப்ெபாழுது எனக்கு நன்ைமயாயருந்தது
என்பாள். 8 தனக்கு நான் தானியத்ைதயும் த ராட்ைசரசத்ைதயும்
எண்ெணையயும் ெகாடுத்தவெரன்றும், தனக்கு நான் ெவள்ளிையயும்
ெபான்ைனயும் ெபருகச்ெசய்தவெரன்றும் அவள் அறயாமற்ேபானாள்;
அைவகைள அவர்கள் பாகாலுைடயதாக மாற்றனார்கள். 9 ஆதலால் நான்
என் தானியத்ைத அதன் காலத்தலும், என் த ராட்ைசரசத்ைத அதன்
காலத்தலும் தரும்ப எடுத்துக்ெகாண்டு, அவளுைடய ந ர்வாணத்ைத

* அத்த யாயம் 1:4 1:4 இந்த எஸ்ரேயல்-அர்த்தம்-ேதவன் வைதப்பார்/ ச தறடிப்பார்/, இது ஒரு பட்டணம்,
இங்ேகஇஸ்ரேவலின் ராஜா குடும்பத்தாைரெயல்லாம் ெயகூெகான்றுப் ேபாட்டான். ப றகு ராஜாவானான். 2.
ராஜா 9-10. அதகாரங்கள்-பார்க்கவும் † அத்த யாயம் 1:8 1:8இரக்கம் ெபறாதவள் ‡ அத்த யாயம் 1:9

1:9 என்ஜனமல்ல § அத்த யாயம் 1:11 1:11மறுபடியும்தம்மக்கைளநாட்டுவார்.



ஓசயாஅத்தயாயம் 2:10 1151 ஓசயாஅத்தயாயம் 3:4

மூடுகறதற்கு நான் ெகாடுத்தருந்த ஆட்டுேராமத்ைதயும் சணைலயும் தரும்பப்
படுங்க க்ெகாள்ளுேவன். 10 இப்ேபாதும் அவளுைடய ேநசர்களின் கண்களுக்கு
முன்பாக அவளுைடய அவலட்சணத்ைத ெவளிப்படுத்துேவன்; ஒருவரும்
அவைள என் ைகக்கு நீங்கலாக்க வடுவப்பதல்ைல. 11 அவளுைடய
எல்லா மக ழ்ச்சையயும், அவளுைடய பண்டிைககைளயும், அவளுைடய
மாதப்ப றப்புகைளயும், அவளுைடய ஓய்வுநாட்கைளயும், சைபகூடுகற
அவளுைடய எல்லா ஆசரிப்புகைளயும் ஒழியச்ெசய்ேவன். 12 என்
ேநசர்கள் எனக்குக் ெகாடுத்த கூலி என்று அவள் ெசான்ன அவளுைடய
த ராட்ைசச்ெசடிகைளயும், அவளுைடய அத்த மரங்கைளயும் நான் பாழாக்க ,
அைவகைளக் காடாக்க ப்ேபாடுேவன்; காட்டுமிருகங்கள் அைவகைளச் சாப்படும்.
13 அவள் பாகால்களுக்குத் தூபங்காட்டி, தன் ெநற்ற ப்பட்டங்களினாலும் தன்
ஆபரணங்களினாலும் தன்ைன அலங்கரித்துக்ெகாண்டு, தன் ேநசைரப்
பன்ெதாடர்ந்து, என்ைன மறந்துேபான நாட்களுக்காக அவைள வசாரிப்ேபன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 14 ஆனாலும், இேதா, நான் அவளுக்கு
ஆைசகாட்டி, அவைள வனாந்த ரத்த ற்கு அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அவளுடன்
ஆதரவாகப் ேபச , 15 அவ்வடத்தலிருந்து அவளுக்கு அவளுைடய த ராட்ைசத்
ேதாட்டங்கைளயும், நம்ப க்ைகயன் வாசலாக ஆேகார் பள்ளத்தாக்ைகயும்
ெகாடுப்ேபன்; அப்ெபாழுது அவள் அங்ேக, தன் இளவயதன் நாட்களிலும்
தான் எக ப்துேதசத்தலிருந்து வந்த நாளிலும் பாடினதுேபால் பாடுவாள்.*
16 அக்காலத்தல் நீ என்ைன இனி பாகாலி என்று ெசால்லாமல், ஈஷ †என்று
ெசால்லுவாய் என்று ெயேகாவா உைரக்க றார். 17 பாகால்களுைடய ெபயர்கைள
அவள்வாயலிருந்துஅகற்ற ப்ேபாடுேவன்;இனிஅைவகளின்ெபயைரச்ெசால்லி,
அைவகைள நைனக்கற நைனவும் இல்லாமற்ேபாகும். 18 அக்காலத்தல் நான்
அவர்களுக்காகக் காட்டு மிருகங்களுடனும், ஆகாயத்துப் பறைவகளுடனும்,
பூமிய ேல ஊரும் ப ராணிகளுடனும், ஒரு உடன்படிக்ைகெசய்து, வல்ைலயும்
பட்டயத்ைதயும் ேபாைரயும் ேதசத்த ேல இராதபடிக்கு முறத்து, அவர்கைளச்
சுகமாகப் படுத்துக்ெகாண்டிருக்கச்ெசய்ேவன். 19 ந த்தய தருமணத்துக்ெகன்று
உன்ைன எனக்கு நயமித்துக்ெகாள்ளுேவன்; நீதயும் நயாயமும் கருைபயும்
உருக்கமும் இரக்கமுமாக உன்ைன எனக்கு நயமித்துக்ெகாள்ளுேவன்.
20உண்ைமயாகேவஉன்ைனஎனக்குநயமித்துக்ெகாள்ளுேவன்;நீெயேகாவாைவ
அறந்துெகாள்வாய். 21அக்காலத்தல் நான் பதல் ெகாடுப்ேபன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்; நான் வானங்களுக்கு பதல் ெகாடுப்ேபன், அைவகள் பூமிக்கு
பதல்ெகாடுக்கும். 22பூமிதானியத்த ற்கும்,த ராட்ைசரசத்த ற்கும்,எண்ெணய்க்கும்
பதல்ெகாடுக்கும், இைவகள் ெயஸ்ரேயலுக்கும் பதல் ெகாடுக்கும். 23 நான்
அவைள எனக்ெகன்று பூமிய ேல வைதத்து, இரக்கம் ெபறாதருந்தவளுக்கு
இரங்குேவன்; என் மக்களல்லாதருந்தவர்கைள ேநாக்க : நீ என் மக்கெளன்று
ெசால்லுேவன்;அவர்கள்என்ேதவேனஎன்பார்கள்என்றார்.

அத்த யாயம் 3
ஓசயா தன்மைனவயுடன்ெசய்த சமரசம்

1 பன்பு ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : அந்நய ெதய்வங்கைள மத த்து,
த ராட்ைசரசமுள்ள* பாத்த ரங்கைள வரும்புக றவர்களான இஸ்ரேவல்
மக்கள்ேமல் ெயேகாவா ைவத்தருக்க ற அன்பற்கு ஒப்பாக நீ இன்னும்
ேபாய், தன் ேநசரால் ேநச க்கப்பட்டவளும், வபசாரியுமான ஒரு ெபண்ைண
ேநச த்துக்ெகாள் என்று ெசான்னார். 2 அப்ெபாழுது நான் அவைள எனக்குப்
பதைனந்து ெவள்ளிக்காசுகளுக்கும்†, ஒன்றைரக்கலம்‡ வாற்ேகாதுைமக்கும்
வாங்க , 3அவைள ேநாக்க : நீ வ பசாரம் ெசய்யாமலும், ஒருவைனயும் ேசராமலும்
அேநகநாட்கள் எனக்காகக் காத்தரு; உனக்காக நானும் காத்தருப்ேபன் என்ேறன்.
4இஸ்ரேவல்மக்கள்அேநகநாட்களாகராஜாவும்,அதபதயும்இல்லாமலும்,பலியும்,

* அத்த யாயம் 2:15 2:15 பதலளித்தாள் † அத்த யாயம் 2:16 2:16 என்கணவேன * அத்த யாயம் 3:1
3:1 க ழக்ேக வச த்த பண்ைடக்காலத்து ஜனங்கள் தங்கள் ெதய்வத்த ற்கு காய்ந்த த ராட்ைசைய பைடப்பதால்
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சைலயும்இல்லாமலும், ஏேபாத்தும், ேதராபீம் இல்லாமலும்இருப்பார்கள். 5பன்பு
இஸ்ரேவல் மக்கள் தரும்ப , தங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாைவயும், தங்கள்
ராஜாவாகய தாவீைதயும் ேதடி, கைடச நாட்களில் ெயேகாவாைவயும்,அவருைடய
தயைவயும்நாடி நடுக்கத்துடன்வருவார்கள்.

அத்த யாயம் 4
இஸ்ரேவலுக்குஎத ரானகுற்றச்சாட்டு

1 இஸ்ரேவல் மக்கேள, ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்;
ேதசத்து மக்கேளாடு ெயேகாவாவுக்கு வழக்கு இருக்கறது; அேதெனன்றால்
ேதசத்த ேலஉண்ைமயும்,இரக்கமும், ேதவைனப்பற்றயஅறவும்இல்ைல. 2ெபாய்
சத்தயம் ெசய்து, ெபாய்ெசால்லி, ெகாைலெசய்து, தருடி, வபசாரம்ெசய்து,
மீற ப்ேபாக றார்கள்; இரத்தப்பழிகேளாேட இரத்தப்பழிகள் ேசருக றது.
3 இதனிமித்தம் ேதசம் புலம்பும்; அதல் குடியருக்க ற அைனவேராடுங்கூட
மிருகஜீவன்களும் ஆகாயத்துப் பறைவகளும் துவண்டுேபாகும்; கடலின்
உய ரினங்களும் வாரிக்ெகாள்ளப்படும். 4 ஆகலும் ஒருவனும் நயாயத்ைதக்
காண்பக்கவும், அவர்கைளக் கடிந்துெகாள்ளவும் முடியாது; உன் மக்கள்
ஆசாரியேனாேட வழக்காடுக றவர்கைளப்ேபால இருக்க றார்கள். 5 ஆைகயால்
நீ பகலிேல இடறவழுவாய்; இரவ ேல உன்ேனாேடகூடத் தீர்க்கதரிச யும்
இடறவழுவான்; நான்உன்தாையஅழிப்ேபன். 6என்மக்கள்அறவல்லாததனால்
அழிக றார்கள்; நீ அறைவ ெவறுத்தாய், ஆைகயால் நீ என் ஆசாரியனாக
இல்லாமலிருக்க நானும் உன்ைன ெவறுத்துவடுேவன்; நீ உன் ேதவனுைடய
ேவதத்ைத மறந்தாய், ஆைகயால் நானும் உன் பள்ைளகைள மறந்துவடுேவன்.
7 அவர்கள் எவ்வளவாகப் ெபருகனார்கேளா, அவ்வளவாக எனக்கு
வ ேராதமாகப் பாவஞ்ெசய்தார்கள்; அவர்களுைடய மகைமைய ெவட்கமாக
மாறச்ெசய்ேவன். 8அவர்கள் என்மக்களின் பாவத்ைதச் சாப்ப ட்டு,அவர்களுைடய
அக்க ரமத்தன்ேமல் பச தாகமாக இருக்க றார்கள். 9 ஆதலால் மக்களுக்கு
எப்படிேயா ஆசாரியனுக்கும் அப்படிேய; அவர்கள் வழிகளின்படி நான் அவர்கைள
வசாரித்து, அவர்களுைடய ெசயல்களின்படி அவர்களுக்குப் பலனளிப்ேபன்.
10அவர்கள் ெயேகாவாைவ மத க்காமல்இருக்க றதனால்அவர்கள் சாப்ப ட்டாலும்
தருப்தயைடயாமல் இருப்பார்கள்; அவர்கள் வபசாரம் ெசய்தாலும் ெபருகாமல்
இருப்பார்கள். 11 ேவச த்தனமும் த ராட்ைசரசமும் மதுபானமும் இருதயத்ைத
மயக்கும். 12 என் மக்கள் மரக்கட்ைடய டம் ஆேலாசைன ேகட்க றார்கள்;
அவர்களுைடய ைகத்தடி அவர்களுக்குச் ெசய்தைய அறவக்குெமன்று
இருக்கறார்கள்; ேவச த்தன ஆவ அவர்கைள வழிதப்ப அைலயச்ெசய்தது;
அவர்கள் தங்கள் ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்த ராமல் வ பச்சாரவழியல் ேபானார்கள்.
13 அவர்கள் மைலயுச்சயல் பலிய ட்டு, ேமடுகளிேல கர்வாலிமரங்களின்
கீழும், புன்ைனமரங்களின் கீழும், அரசமரங்களின் கீழும், அைவகளின் ந ழல்
நல்லெதன்று, தூபங்காட்டுக றார்கள்; இதனால் உங்களுைடய மகள்கள்
ேவச த்தனமும், உங்கள் மருமக்கள்கள் வபசாரமும் ெசய்க றார்கள். 14 உங்கள்
மகள்கள் ேவச த்தனம் ெசய்க றதனாலும், உங்கள் மருமக்கள்கள் வபசாரம்
ெசய்க றதனாலும், நான் அவர்கைள தண்டிக்காமல் இருப்ேபேனா? அவர்கள்
வலக வபச்சாரிகேளாேட கூடப்ேபாய் தாச கேளாேட *பலியடுகறார்கள்;
உணர்வல்லாத மக்கள் அதனால் அகப்பட்டு வழுவார்கள். 15 இஸ்ரேவேல,
நீ என்ைனவட்டுப் ேபானாலும், யூதாவாகலும் அந்தப் பாவத்த ற்கு
உட்படாதருப்பதாக; கல்காலுக்கு வராமலும், ெபத்தாேவனுக்குப் ேபாகாமலும்,
ெயேகாவாவுைடய ஜீவன்ேமல் என்று ஆைணயடாமலும் இருப்பீர்களாக.
16 இஸ்ரேவல் அடங்காத க டாரிையப்ேபால அடங்காதருக்க றது; இப்ேபாது
ெயேகாவா அவர்கைள வசாலமான ெவளிய ேல ஆட்டுக்குட்டிையப்ேபால்
ேமய்ந்துஅைலயச் ெசய்வார். 17எப்ப ராயீம் சைலகேளாடுஇைணந்தருக்க றான்,

* அத்த யாயம் 4:14 4:14 இந்த ஜனங்கள் கானானியர் சைல வழிபடுக றவர்கள் மத்தயல் வாழ்ந்தார்கள்.
அந்த ெதய்வங்கைள வணங்குவதால் தாங்கள் நன்ைம அைடவார்கள் என்று நம்பனார்கள். ஆைகயால்

அந்த ேகாயலின் ேதவதாச கேளாடு உடலுறவு ைவத்து ெகாள்வதால் தங்களுைடய பூமியன் வைளச்சலும்

மிருகங்களும்ஆச ர்வத க்கப்படும்என்றுகருதனார்கள்.
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அவைனப்ேபாகவடு. 18அவர்களுைடயமதுபானம்புளித்தது,அவர்கள்எப்ேபாதும்
வழிவலக ப்ேபாக றார்கள்; அவர்களுைடய அத பத கள் தாருங்கெளன்று
ெவட்கமானைத நாடுக றார்கள். 19 காற்று அவர்கைளத் தன் இறக்ைககளில்
இறுகப்ப டிக்கும்;அவர்கள்தங்கள்பலிகளால்ெவட்கப்படுவார்கள்.

அத்த யாயம் 5
இஸ்ரேவலுக்குஎத ரானநயாயத்தீர்ப்பு

1 ஆசாரியர்கேள, இைதக் ேகளுங்கள்; இஸ்ரேவல் மக்கேள, கவனியுங்கள்;
ராஜாவன் வீட்டாேர, ெசவெகாடுங்கள்; இந்த நயாயவ சாரிப்பு உங்கள்ேமல்
ெசல்லும்; நீங்கள் மிஸ்பாவல் கண்ணியும் தாேபாரின்ேமல் வ ரிக்கப்பட்ட
வைலயுமானீர்கள். 2 ெநற தவறனவர்கள் அதகமாக வைதெசய்க றார்கள்;
அவர்கள் எல்ேலாைரயும் நான் தண்டிப்ேபன். 3 எப்ப ராயீைம நான்
அற ேவன், இஸ்ரேவல் எனக்கு மைறவானதல்ல; எப்ப ராயீேம, இப்ேபாது
நீ வழிவலக ப்ேபானாேய, இஸ்ரேவல் தீட்டுப்பட்டேத. 4 அவர்கள் தங்கள்
ேதவனிடத்த ற்குத் தரும்புவதற்குத் தங்கள் ெசயல்கைள சரிெசய்யமாட்டார்கள்,
ேவச த்தன ஆவ அவர்கள் உள்ளத்தல் இருக்கறது; ெயேகாவாைவ அறயார்கள்.
5இஸ்ரேவலின் அகந்ைத அவர்களுைடய முகத்த ற்கு முன்பாகச் சாட்ச யடுக றது;
ஆைகயால் இஸ்ரேவலும் எப்ப ராயீமும் தங்கள் அக்க ரமத்தனால் இடற
வழுவார்கள்; அவர்கேளாேட யூதாவும் இடற வழுவான். 6 அவர்கள்
ெயேகாவாைவ ேதடும்படி தங்கள் ஆடுகேளாடும் தங்கள் மாடுகேளாடும்
ேபாவார்கள்; அவைரக் காணமாட்டார்கள்; அவர் அவர்கைள வ ட்டு வலகனார்.
7 ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாக துேராகம்ெசய்தார்கள்; அந்நயபள்ைளகைளப்
ெபற்றார்கள்; இப்ேபாதும் ஒரு மாதத்த ற்குள்ளாக அவர்கள் தங்கள்
பங்குகேளாேட அழிக்கப்படுவார்கள். 8க பயாவ ேல எக்காளத்ைதயும், ராமாவ ேல
பூரிைகையயும்ஊதுங்கள்; ெபத்தாேவனிேல கதறுங்கள்; ெபன்யமீேனஉன்ைனப்
பன்ெதாடருக றார்கள். 9தண்டிப்பன்நாளிேல எப்ப ராயீம் பாழாவான்; ந ச்சயமாக
வரப்ேபாக றைத இஸ்ரேவலின் ேகாத்த ரங்களுக்குள்ேள அறவக்க ேறன்.
10 யூதாவன் ப ரபுக்கள் எல்ைலகைள ஒதுக்குகறவர்களுக்கு ஒப்பானார்கள்;
அவர்கள்ேமல் என் கடுங்ேகாபத்ைதத் தண்ணீைரப்ேபால ஊற்றுேவன்.
11 எப்ப ராயீம் தகாத கற்பைனைய மனதாரப் பன்பற்ற ப்ேபானபடியால்
அவன் ஒடுங்க , நயாயவ சாரைணயல் ெநாறுக்கப்பட்டுப்ேபாக றான்.
12 நான் எப்ப ராயீமுக்குப் பூச்ச அரிப்ைபப்ேபாலவும், யூதாவன் வீட்டிற்கு
உளுப்ைபப்ேபாலவும் இருப்ேபன். 13 எப்ப ராயீம் தன் வயாதையயும், யூதா
தன் காயத்ைதயும் கண்டேபாது, எப்ப ராயீம் அசீரியனிடம் ேபாய் யாேரப்
ராஜாவனிடத்தல் ஆள் அனுப்பனான்; ஆனாலும் உங்கைளக் குணமாக்கவும்
உங்களில் இருக்க ற காயத்ைத ஆற்றவும் அவனால் முடியாமற்ேபானது.
14 நான் எப்ப ராயீமுக்குச் சங்கம்ேபாலவும், யூதாவன் வம்சத்தாருக்குப்
பாலசங்கம்ேபாலவும் இருப்ேபன்; நான் நாேன காயப்படுத்தவ ட்டுப்
ேபாய்வடுேவன்; தப்புவ ப்பார் இல்லாமல் எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாேவன்.
15அவர்கள்தங்கள்குற்றங்கைளஉணர்ந்து,என்முகத்ைதத்ேதடும்வைரநான்என்
இடத்த ற்குத் தரும்ப ப் ேபாய்வடுேவன்; தங்கள் ஆபத்தல் என்ைனக் கருத்தாகத்
ேதடுவார்கள்.

அத்த யாயம் 6
மனந்தரும்பாதஇஸ்ரேவல்

1 ெயேகாவாவ டத்தல் தரும்புேவாம் வாருங்கள்; நம்ைமக் கீறனார், அவேர
நம்ைமக் குணமாக்குவார்; நம்ைம அடித்தார், அவேர நம்முைடய காயங்கைளக்
கட்டுவார். 2 இரண்டுநாட்களுக்குப்பன்பு அவர் நம்ைம உய ர்ப்ப ப்பார்;
மூன்றாம் நாளில் நம்ைம எழுப்புவார்; அப்ெபாழுது நாம் அவருைடய சமுகத்தல்
பைழத்தருப்ேபாம். 3 அப்ெபாழுது நாம் அறவைடந்து, ெயேகாவாைவ
அறயும்படி ெதாடர்ந்து ேபாேவாம்; அவருைடய புறப்படுதல் சூரிய உதயம்ேபால
ஆயத்தமாயருக்க றது; அவர் மைழையப்ேபாலவும், பூமியன்ேமல் ெபய்யும்
முன்மைழ பன்மைழையப்ேபாலவும் நம்மிடத்தல் வருவார். 4 எப்ப ராயீேம,
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உனக்கு என்ன ெசய்ேவன்? யூதாேவ, உனக்கு என்ன ெசய்ேவன்? உங்கள்
பக்த காைலயல் காணும் ேமகத்ைதப்ேபாலவும், வடியற்காைலயல் ேதான்றும்
பனிையப்ேபாலவும் ஒழிந்துேபாக றது. 5ஆைகயால் தீர்க்கதரிச கைளக்ெகாண்டு
அவர்கைள ெவட்டிேனன்; என் வாயன் வார்த்ைதகைளக்ெகாண்டு அவர்கைளக்
ெகான்ேறன்; உன்ேமல் வரும் தண்டைனகள் ெவளிச்சத்ைதப்ேபால் ெவளிப்படும்.
6 பலிைய அல்ல இரக்கத்ைதயும், தகனபலிகைளப்பார்க்கலும் ேதவைன அறகற
அறைவயும் வரும்புக ேறன். 7 அவர்கேளா ஆதாைமப்ேபால் உடன்படிக்ைகைய
மீற , அங்ேக எனக்குவ ேராதமாகத் துேராகம் ெசய்தார்கள். 8கீேலயாத், அக்க ரமம்
ெசய்க றவர்களின் பட்டணம்; அது இரத்தக்காலடிகளால் மித க்கப்பட்டிருக்க றது.
9 ெகாள்ைளக்காரர்களின் கூட்டங்கள் ஒருவனுக்குக் காத்தருக்க றதுேபால,
சீேகமுக்குப் ேபாக ற வழிய ேல ெகாைலெசய்க ற ஆசாரியர்களின் கூட்டம்
காத்தருக்க றது; ேகடான காரியங்கைளேய ெசய்க றார்கள். 10 பயங்கரமான
காரியத்ைத இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரில் கண்ேடன்; அங்ேக எப்ப ராயீமின்
வ பசாரம் உண்டு; இஸ்ரேவல் தீட்டுப்பட்டுப்ேபாய ற்று. 11 யூதாேவ, உனக்கு ஒரு
அறுப்புக்காலம் நயமிக்கப்பட்டிருக்க றது.

அத்த யாயம் 7
1 நான் என் மக்களின் சைறயருப்ைபத் தருப்பும்ேபாதும், நான் இஸ்ரேவைல

குணமாக்க வரும்பும்ேபாதும், எப்ப ராயீமின் அக்க ரமமும் சமாரியாவன்
ெபால்லாப்புகளும் ெவளிப்படுத்தப்படும்; அவர்கள் வஞ்சைன ெசய்க றார்கள்;
தருடன் உள்ேள வருகறான்; ெவளிேய ெகாள்ைளக்காரர்களின் கூட்டத்தார்
ெகாள்ைளயடுகறார்கள். 2அவர்கள் ெபால்லாப்ைபெயல்லாம் நான் நைனவல்
ைவத்தருக்க ேறன் என்று அவர்கள் தங்கள் இருதயத்தல் ச ந்த க்க றதல்ைல;
இப்ேபாதும்அவர்களுைடயெசயல்கள்அவர்கைளச்சூழ்ந்துெகாண்டது;அைவகள்
என்முகத்த ற்குமுன்பாக இருக்க றது. 3 ராஜாைவத் தங்கள் ெபால்லாப்பனாலும்,
அதபத கைளத் தங்கள் ெபாய்களினாலும் சந்ேதாஷப்படுத்துகறார்கள்.
4 அவர்கள் எல்ேலாரும் வ பசாரக்கள்ளர்; அப்பம் சுடுகறவன் எரிக்கும்
அடுப்ைபப்ேபால் இருக்க றார்கள்; அவன் மாைவப் பைசந்ததுமுதல் அது
புளித்துப்ேபாகும்வைர, ெநருப்ைப மூட்டாமல் ஓய்ந்தருக்க றான். 5 நம்முைடய
ராஜாவன் நாெளன்று ெசால்லி, அதபத கள் த ராட்ைசரச ேதால்ைபகளால்
அவனுக்குவயாதயுண்டாக்குகறார்கள்; பரிகாசம்ெசய்க றவர்களுடன்கூடஅவன்
தன் ைகைய நீட்டுக றான். 6அவர்கள் பதவருக்கும்ேபாது, தங்கள் இருதயத்ைத
அடுப்ைபப்ேபால் ஆயத்தப்படுத்துகறார்கள்; அவர்களில் அடுப்புமூட்டுகறவன்
இரவுமுழுவதும் தூங்கனாலும், காைலய ேலாெவன்றால் அது ஜூவாலிக்கற
அக்கனியாக எரியும். 7 அவர்கள் எல்ேலாரும் அடுப்ைபப்ேபால சூடாக , தங்கள்
நயாயாத பத கைள அழித்தார்கள்; அவர்களுைடய ராஜாக்கள் எல்ேலாரும்
வழுந்தார்கள்;அவர்களில்என்ைனேநாக்க க்கூப்படுகறவன்ஒருவனும்இல்ைல.
8எப்ப ராயீம்அந்நயமக்கேளாேட கலந்தருக்க றான்; எப்ப ராயீம் தருப்ப ப்ேபாடாத
அப்பம். 9 அந்நயர்கள் அவனுைடய பலத்ைதத் தன்கறார்கள்; அவேனா அைத
அறயான்; நைரமுடியும் அவனில் ெதளித்தருக்க றது, அவேனா அைத அறயாமல்
இருக்கறான். 10 இஸ்ரேவலின் ெபருைம அவர்கள் முகத்த ற்கு முன்பாகச்
சாட்ச ய ட்டாலும், அவர்கள் தங்கள் ேதவனாகய கர்த்தரிடம் தரும்பாமலும்,
இைவ எல்லாவற்றலும் அவைரத் ேதடாமலும் இருக்கறார்கள். 11 எப்ப ராயீம்
ேபைதயான புறாைவப்ேபால் இருக்க றான், அவனுக்குப் புத்தயல்ைல;
எக ப்தயைனக் கூப்படுகறார்கள்; அசீரியனிடத்த ற்கும் ேபாக றார்கள்.
12 அவர்கள் ேபாகும்ேபாது, என் வைலைய அவர்கள்ேமல் வீசுேவன்; அவர்கைள
ஆகாயத்துப்பறைவகைளப்ேபாலகீேழவழச்ெசய்ேவன்;அவர்களுைடயசைபயல்
ேகள்வப்பட்டபடிேய அவர்கைளத் தண்டிப்ேபன். 13 அவர்கள் என்ைனவட்டு
அைலந்து த ரிக றதனால் அவர்களுக்கு ஐேயா, அவர்களுக்குக் அழிவுவரும்;
எனக்கு வ ேராதமாக துேராகம்ெசய்தார்கள்; நான் அவர்கைள மீட்டிருந்தும்,
அவர்கள் எனக்கு வ ேராதமாகப் ெபாய்ேபசுக றார்கள். 14 அவர்கள் தங்கள்
படுக்ைககளில் அலறுகறேபாது, தங்கள் இருதயத்தல் என்ைன ேநாக்க க்
கூப்படுகறதல்ைல; அவர்கள் தானியத்துக்காகவும் த ராட்ைசரசத்துக்காகவும்
கூடுகறார்கள்; என்ைன ெவறுத்து வலக ப்ேபாக றார்கள். 15 நான் அவர்கைளத்
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தண்டித்ேதன்;அவர்களுைடயபுயங்கள்தரும்பப்பலப்படவும்ெசய்ேதன்;ஆனாலும்
எனக்கு வ ேராதமாகப் ெபால்லாப்பு நைனக்கறார்கள். 16 தரும்புக றார்கள்,
ஆனாலும் உன்னதமான ேதவனிடத்த ற்கு அல்ல; ேமாசம்ேபாக்குக ற
வல்ைலப்ேபால் இருக்க றார்கள்; அவர்களுைடய அத பத கள் தங்கள்
நாவனுைடய ேகாபத்தனிமித்தம் பட்டயத்தால் வழுவார்கள்; இதுேவ எக ப்து
ேதசத்தனிமித்தம்அவர்களுக்குவரும்அவமானம்.

அத்த யாயம் 8
பயனில்லாதஅறுவைட

1 உன் வாய ேல எக்காளத்ைத ைவ; அவர்கள் என் உடன்படிக்ைகைய
மீற , என் நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு வ ேராதமாகத் துேராகம்ெசய்ததனால்,
ெயேகாவாவுைடய வீட்டின்ேமல் எத ரி கழுைகப்ேபால் பறந்துவருகறான்.
2 எங்கள் ேதவேன, உம்ைம அற ந்தருக்க ேறாம் என்று ெசால்லி இஸ்ரேவலர்கள்
கூப்படுவார்கள். 3ஆனாலும் இஸ்ரேவலர்கள் நன்ைமைய ெவறுத்தார்கள்; எத ரி
அவர்கைளத் ெதாடருவான். 4அவர்கள் ராஜாக்கைள ஏற்படுத்த க்ெகாண்டார்கள்,
ஆனாலும் என்னாேல அல்ல; அதபத கைள ைவத்துக்ெகாண்டார்கள்,
ஆனாலும் நான் அற ேயன்; அவர்கள் ேவரறுப்புண்டு ேபாகும்படித் தங்கள்
ெவள்ளியனாலும் தங்கள் ெபான்னினாலும் தங்களுக்கு சைலகைளச்
ெசய்தார்கள். 5 சமாரியாேவ, உன் கன்றுக்குட்டி உன்ைன ெவறுத்துவடுகறது;
என் ேகாபம் அவர்கள்ேமல் மூண்டது; எதுவைரக்கும் சுத்தமைடயாமல்
இருப்பார்கள்? 6 அதுவும் இஸ்ரேவலருைடய ெசய்ைகேய; ெகால்லன்
அைதச் ெசய்தான், ஆதலால் அது ேதவன் அல்லேவ, சமாரியாவன்
கன்றுக்குட்டி துண்டுதுண்டாகப்ேபாகும். 7 அவர்கள் காற்ைற வைதத்து,
சூைறக்காற்ைற அறுப்பார்கள்; வைளச்சல் அவர்களுக்கு இல்ைல;
கத ர் மாைவக் ெகாடுக்கமாட்டாது; ெகாடுத்தாலும் அந்நயர்கள் அைத
வழுங்குவார்கள். 8 இஸ்ரேவலர்கள் வழுங்கப்படுக றார்கள்; அவர்கள் இனி
அந்நய மக்களுக்குள்ேள வரும்பப்படாத பாத்த ரத்ைதப்ேபால் இருப்பார்கள்.
9 அவர்கள் தனித்துத் த ரிக ற காட்டுக்கழுைதையப்ேபால் அசீரியர்களிடம்
ேபானார்கள்; எப்ப ராயீமர்கள் ேநசைரக் கூலிக்கு அமர்த்த க்ெகாண்டார்கள்.
10 அவர்கள் அன்னியமக்கைளக் கூலிக்கு அமர்த்த க்ெகாண்டாலும், இப்ெபாழுது
நான் அவர்கைளக் கூட்டுேவன்; அதபத களின் ராஜா சுமத்தும் சுைமயனால்
அவர்கள் ெகாஞ்சகாலத்த ற்குள்ேள அகப்படுவார்கள். 11 எப்ப ராயீம் பாவம்
ெசய்வதற்ேகதுவாக பலிபீடங்கைளப் ெபருகச்ெசய்தார்கள்; ஆதலால்
பலிபீடங்கேள அவர்கள் பாவம்ெசய்வதற்கு ஏதுவாகும். 12 என் ேவதத்தன்
மகத்துவங்கைள அவர்களுக்கு எழுதக்ெகாடுத்ேதன்; அைவகைள
அந்நய காரியமாக எண்ணினார்கள். 13 எனக்குச் ெசலுத்தும் பலிகளின்
மாம்சத்ைத அவர்கள் பலிய ட்டு சாப்படுக றார்கள்; ெயேகாவா அவர்கள்ேமல்
ப ரியமாக இருக்கமாட்டார்; அவர்களுைடய அக்க ரமத்ைத அவர் நைனத்து,
அவர்களுைடய பாவத்ைத வ சாரிக்கும்ேபாேதாெவனில், அவர்கள் எக ப்த ற்குத்
தரும்ப ப்ேபாவார்கள். 14 இஸ்ரேவல் தன்ைன உண்டாக்கன ேதவைன
மறந்து ேகாவல்கைளக் கட்டுக றான்; யூதா பாதுகாப்பான பட்டணங்கைளப்
ெபருகச்ெசய்க றான்; ஆனாலும் நான் அதன் நகரங்களில் அக்கனிைய
வரச்ெசய்ேவன்;அதுஅைவகளின் ேகாவல்கைளச்சுட்ெடரிக்கும்.

அத்த யாயம் 9
இஸ்ரேவலர்களின்மீறுதலுக்குத்தண்டைன

1 இஸ்ரேவேல, மக ழ்ச்ச யாக இருக்காேத; மற்ற மக்கைளப்ேபால் களிகூராேத;
உன் ேதவைனவட்டு நீ வழிவலக ப்ேபானாய்; தானியம் ேபாரடிக்க ற சகல
களங்களிலும் கூலிைய நாடுக றாய். 2 தானியக்களமும் த ராட்ைசத்ெதாட்டியும்
அவர்கைளப் பைழக்கச்ெசய்வதல்ைல; அவர்களுக்குத் த ராட்ைசரசம்
ஒழிந்துேபாகும். 3 அவர்கள் ெயேகாவாவுைடய ேதசத்தல் குடியருப்பதல்ைல;
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எப்ப ராயீமர்கள் மீண்டும் எக ப்த ற்குப் ேபாவார்கள்; அசீரியாவல் தீட்டுள்ளைதச்*
சாப்படுவார்கள். 4 அவர்கள் ெயேகாவாவுக்குத் த ராட்ைசரசத்தன் பானபலிைய
ஊற்றுவதுமில்ைல, அவருக்கு அங்ககரிப்பாக இருப்பதுமில்ைல; அவர்களுைடய
பலிகள் அவர்களுக்குத் துக்கங்ெகாண்டாடுக றவர்களின் அப்பத்ைதேபால
இருக்கும்; அைதச் சாப்படுக ற அைனவரும் தீட்டுப்படுவார்கள்; அவர்களுைடய
அப்பம் அவர்களுக்ேக உரியது, அது ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தல்
வருவதல்ைல. 5 ஆசரிப்பு நாளிலும், ெயேகாவாவுைடய பண்டிைகநாளிலும்
என்ன ெசய்வீர்கள்? 6இேதா, அவர்கள் அழிவ ற்குத் தப்பும்படி ேபாய்வ ட்டார்கள்;
எக ப்து அவர்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாள்ளும், ேமாப் பட்டணம் அவர்கைள
அடக்கம் ெசய்யும்; அவர்களுைடய ெவள்ளியருந்த வருப்பமான இடங்கள்
ெநருஞ்சமுட்ெசடிகளுக்குச் ெசாந்தமாகும்; அவர்களுைடய குடியருப்புகளில்
முட்ெசடிகள் முைளக்கும். 7வசாரிப்பன் நாட்கள் வரும், நீத சரிக்கட்டும் நாட்கள்
வரும் என்பைத இஸ்ரேவலர்கள் அற ந்துெகாள்வார்கள்; உன் மிகுதயான
அக்க ரமத்தனாேலயும்,மிகுதயானபைகயனாேலயும்தீர்க்கதரிச கள்மூடர்களும்,
ஆவையப் ெபற்ற மனிதர்கள் ைபத்தயம் ப டித்தவர்களுமாக இருக்க றார்கள்.
8 எப்ப ராயீமின் காவற்காரர்கள் என் ேதவேனாடு எத ர்த்து ந ற்க றார்கள்;
தீர்க்கதரிச தன் வழிகளிெலல்லாம் குருவப டிக்க றவனுைடய கண்ணியாகவும்,
தன் ேதவனுைடய ஆலயத்த ேல பைகயாளியாகவும் இருக்க றான். 9 க பயாவன்
நாட்களில் நடந்தது ேபால, அவர்கள் தங்கைள மிகவும் ெகடுத்துக்ெகாண்டார்கள்;
அவர்களுைடய அக்க ரமத்ைத அவர் நைனப்பார், அவர்களுைடய பாவங்கைள
வசாரிப்பார். 10 வனாந்த ரத்தல் த ராட்ைசக்குைலகைளக் கண்டுபடிப்பதுேபால
இஸ்ரேவைலக் கண்டுபடித்ேதன்; அத்தமரத்தல் முதல்முைற பழுத்த
பழங்கைளப்ேபால உங்கள் முற்ப தாக்கைளக் கண்டுபடித்ேதன்; ஆனாலும்
அவர்கள் பாகால்ேபேயாரிடம் ேபாய், இழிவானதற்குத் தங்கைள ஒப்புவத்து,
தாங்கள் ேநச த்தைவகைளப்ேபாலத் தாங்களும் அருவருப்புள்ளவர்களானார்கள்.
11 எப்ப ராயீமின் மகைம ஒரு பறைவையப்ேபால் பறந்துேபாகும்; அது
பறப்பதுமில்ைல, வயற்றலிருப்பதும் இல்ைல, கர்ப்பமைடவதும் இல்ைல.
12 அவர்கள் தங்கள் பள்ைளகைள வளர்த்தாலும், அவர்களுக்கு மனிதர்கள்
இல்லாதபடிக்கு அவர்கைளப் பள்ைளகள் இல்லாதவர்களாக்குேவன்; நான்
அவர்கைள வ ட்டுப்ேபாகும்ேபாது அவர்களுக்கு ஐேயா, 13 நான் எப்ப ராயீைமத்
தீருவன் தைசவைர இருக்க றைதப் பார்க்க றேபாது, அது நல்ல வசதயான
இடத்த ேல நாட்டப்பட்டிருக்க றது; ஆனாலும் எப்ப ராயீமர்கள் தங்கள் மகன்கைளக்
ெகாைல ெசய்க றவனிடத்தல் ெவளிேய ெகாண்டுேபாய்வடுவார்கள்.
14 ெயேகாவாேவ, நீர் அவர்களுக்குக் ெகாடுப்பைதக் ெகாடும்; அவர்களுக்கு
வழுந்துேபாக ற கர்ப்பத்ைதயும் பால் இல்லாத முைலகைளயும் ெகாடும்.
15 அவர்களுைடய ெபால்லாப்ெபல்லாம் கல்காலிேல நடக்கும்; அங்ேக
நான் அவர்கைள ெவறுத்ேதன்; அவர்களுைடய ெபால்லாப்பனிமித்தம்
அவர்கைள நான் என் சமுகத்ைதவ ட்டுத் துரத்துேவன்; இனி அவர்கைள
ேநச க்கமாட்ேடன்; அவர்களுைடய அத பத கள் எல்ேலாரும் துேராக கள்.
16 எப்ப ராயீமர்கள் ெவட்டுண்டுேபானார்கள்; அவர்கள் ேவர் உலர்ந்துேபாய ற்று,
கனிெகாடுக்கமாட்டார்கள்; அவர்கள் பள்ைளகைளப் ெபற்றாலும், அவர்களுைடய
கர்ப்பத்தன் ப ரியமான கனிகைள அழிப்ேபன். 17 அவர்கள் அவருக்குச்
ெசவெகாடாமற்ேபானதனால் என் ேதவன் அவர்கைள ெவறுத்துவடுவார்;
அவர்கள்அந்நயமக்களுக்குள்ேளஅைலந்துத ரிவார்கள்.

அத்த யாயம் 10
1 இஸ்ரேவல் பலனற்ற த ராட்ைசச்ெசடி, அது தனக்குத்தாேன பழங்கைளக்

ெகாடுக்க றது; அவன்தன்பழங்களின்ெபருக்கத்த ற்குச் சரியாகப் பலிபீடங்கைள
அதகமாக்குக றான்; தங்கள் ேதசத்தன் ெசழிப்ப ற்குச் சரியாகச் ச றப்பான
சைலகைளச் ெசய்க றார்கள். 2 ஏமாற்றுகற இருதயம் அவர்களுக்கு
இருக்கறது; இப்ேபாதும் குற்றம் சுமத்தப்படுவார்கள்; அவர்களுைடய
பலிபீடங்கைள இடித்து, அவர்களுைடய சைலகைள நாசமாக்குவார். 3 நாம்

* அத்த யாயம் 9:3 9:3 ேமாேசயன்நயாயப ரமாணம்சலஉணவுகைளசாப்ப ட தைடெசய்தருக்க றது,அது
அசுத்தம் என்றுகருதப்படுக றது.
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ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படாமற்ேபானதனால் நமக்கு ராஜா இல்ைல; ராஜா
இருந்தாலும் நமக்காக என்ன ெசய்வான் என்று இனிச் ெசால்லுவார்கள்.
4 ெபாய்யாகச் சத்தயம் ெசய்க ற வார்த்ைதகைளச் ெசால்லி, உடன்படிக்ைக
ெசய்துெகாண்டார்கள்; ஆைகயால் வயல்ெவளியன் உழவுசால்களில்
வஷச் ெசடிகைளப்ேபால நயாயத்தீர்ப்பு முைளக்கும். 5 சமாரியாவன்
குடிமக்கள் ெபத்தாேவனிலுள்ள கன்றுக்குட்டியனிமித்தம் பயம் அைடவார்கள்;
அதற்காகக் களிகூர்ந்த அதன் மக்களும், அதன் பூசாரிகளும் அதன் மகைம
அைதவ ட்டு நீங்க ப்ேபாய ற்ெறன்று அதற்காகத் துக்கம்ெகாண்டாடுவார்கள்.
6 அதுவும் அசீரியாவ ேல யாேரப் ராஜாவற்குக் காணிக்ைகயாகக்
ெகாண்டுேபாகப்படும்; எப்ப ராயீம் அவமானமைடவான்; இஸ்ரேவல் தன் மர
வக்க ரங்களினால்*ெவட்கப்படுவான். 7 சமாரியாவன் ராஜா தண்ணீரின்ேமல்
இருக்கற நுைரையப்ேபால் அழிந்துேபாவான். 8 இஸ்ரேவலுைடய பாவமாகய
ஆேபனின் ேமைடகள் அழிக்கப்படும்; முட்ெசடிகளும் முட்பூண்டுகளும் அவர்கள்
பலிபீடங்களின்ேமல் முைளக்கும்; மைலகைளப்பார்த்து எங்கைள மூடுங்கள்
என்றும், குன்றுகைளப்பார்த்து எங்கள்ேமல் வழுங்கள் என்றும் ெசால்வார்கள்.
9இஸ்ரேவேல,நீக பயாவன்நாட்களிலிருந்துபாவம்ெசய்துவந்தாய்;க பயாவ ேல
அக்க மக்காரர்கள்ேமல் வந்த ேபார் தங்கைளக் ெநருங்குவதல்ைலெயன்று
அந்த நைலய ேல ந ற்க றார்கள். 10 நான் அவர்கைள தண்டிக்க வரும்புக ேறன்;
அவர்கள் ெசய்த இரண்டுவத பாவங்களினாேல கட்டப்படும்ேபாது, மக்கள்
அவர்களுக்கு வேராதமாகக் கூடுவார்கள். 11 எப்ப ராயீம் நன்றாகப் பழக்கப்பட்டுப்
ேபாரடிக்க வரும்புக ற இளம்கன்றாக இருக்க றான்; ஆனாலும் நான் அவனுைடய
அழகான கழுத்தன்ேமல் பாரத்ைதைவப்ேபன்; எப்ப ராயீைம ஏர் பூட்டி ஓட்டுேவன்;
யூதா உழுவான், யாக்ேகாபு அவனுக்கு வயைல சமப்படுத்துவான். 12 நீங்கள்
நீத க்ெகன்று வைதவைதயுங்கள்; தயவுக்கு ஏற்றபடி அறுப்பு அறுங்கள்;
உங்களுைடய தரிசுநலத்ைதப் பண்படுத்துங்கள்; ெயேகாவா வந்து உங்கள்ேமல்
நீதையப் ெபாழியச்ெசய்யும்வைர, அவைரத் ேதடக் காலமாயருக்க றது.
13 அநயாயத்ைத உழுதீர்கள், அநீதைய அறுத்தீர்கள்; ெபாய்யன் கனிகைளச்
சாப்ப ட்டீர்கள்; உங்கள் வழிையயும் உங்கள் தறைமசாலிகளின் கூட்டத்ைதயும்
நம்பனீர்கள். 14 ஆைகயால் உங்கள் மக்களுக்குள் குழப்பம் எழும்பும்;
பள்ைளகளின்ேமல் தாய் ேமாத யடிக்கப்பட்ட யுத்தநாளிேல ெபத்தார்ேபைலச்
சல்மான் அழித்ததுேபால, உங்கள் எல்லா பாதுகாப்புகளும் அழிக்கப்படும்.
15 உங்கள் ெகாடிய ெபால்லாப்பனால் ெபத்ேதல் இப்படிப்பட்டைத உங்களுக்குச்
ெசய்யும்;அதகாலேமஇஸ்ரேவலின்ராஜாமுற்றலும்அழிக்கப்படுவான்.

அத்த யாயம் 11
இஸ்ரேவலின்ேமல்ேதவனுைடயஅன்பு

1 இஸ்ரேவல் இைளஞனாயருந்தேபாது நான் அவைன ேநச த்ேதன்;
எக ப்தலிருந்து என்னுைடய மகைன வரவைழத்ேதன். 2 அவர்கள் தங்கைள
அைழக்க றவர்களின் முகத்த ற்கு வலக ப்ேபாய்வ ட்டார்கள்;* பாகால்களுக்குப்
பலிய ட்டு,சைலகளுக்குத்தூபங்காட்டினார்கள். 3நான்எப்ப ராயீைமக்ைகப டித்து
நடக்கப் பழக்க ேனன்; ஆனாலும் நான் தங்கைளக் குணமாக்குகறவெரன்று
அறயாமற்ேபானார்கள். 4 மனிதைரக் கட்டி இழுக்கற அன்பன் கயறுகளால்
நான் அவர்கைள இழுத்ேதன், அவர்கள் கழுத்துகளின்ேமல் இருந்த பாரத்ைத
எடுத்துப் ேபாடுக றவைரப்ேபால் இருந்து, அவர்கள் பக்கமாக சாய்ந்து,
அவர்களுக்கு ஆகாரங்ெகாடுத்ேதன். 5 மனந்தரும்பமாட்ேடாெமன்றதனால்
அவர்கள் எக ப்து ேதசத்த ற்குத் தரும்ப ப்ேபாவதல்ைல; அசீரியன்
அவர்களுக்கு ராஜா. 6 ஆைகயால் அவர்களுைடய ஆேலாசைனகளினால்
பட்டயம் அவர்கள் பட்டணங்களுக்குள் பாய்ந்து, அவர்கள் தாழ்ப்பாள்கைள
அழியச்ெசய்து, அவர்கைள எரித்துப்ேபாடும். 7 என் மக்கள் என்ைனவட்டு
வலகுகற ேவறுபாட்ைடப் ப டித்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்; அவர்கைள
உன்னதமானவரிடத்தல் வரவைழத்தாலும் ஒருவனும் எழும்புக றதல்ைல.

* அத்த யாயம் 10:6 10:6 ஆேலாசைனயனாேல * அத்த யாயம் 11:2 11:2 எவ்வளவு
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8 எப்ப ராயீேம, நான் உன்ைன எப்படிக் ைகவடுேவன்? இஸ்ரேவேல, நான்
உன்ைன எப்படி ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்? நான் உன்ைன எப்படி அத்மாைவப்ேபால்
ஆக்குேவன்? உன்ைன எப்படி ெசேபாயீைமப்ேபால ைவப்ேபன்? என்
இருதயம் எனக்குள் குழம்புக றது; என் பரிதாபங்கள் ஏகமாகப் ெபாங்குகறது.
9 என் கடுங்ேகாபத்தன்படிேய ெசய்யமாட்ேடன்; எப்ப ராயீைம அழிக்கும்படித்
தரும்பமாட்ேடன்; ஏெனன்றால் நான் மனிதனல்ல, ேதவனாயருக்க ேறன்; நான்
உன் நடுவலுள்ள பரிசுத்தர்; ஆைகயால் கடுங்ேகாபத்ேதாடு உன்னிடத்தல்
நான் வரமாட்ேடன்.† 10 அவர்கள் ெயேகாவாைவப் பன்பற்றுவார்கள்;
அவர் சங்கத்ைதப்ேபால் ெகர்ச்ச ப்பார்; அவர் ெகர்ச்ச க்கும்ேபாது அவர்கள்
சந்ததயார் ேமற்குத்தைசயலிருந்து நடுங்க வருவார்கள். 11 எக ப்தலிருந்து
குருவகைளப்ேபாலவும், அசீரியா ேதசத்தலிருந்து புறாக்கைளப்ேபாலவும்
பயந்து வருவார்கள்; அப்ெபாழுது அவர்கைள அவர்கள் வீடுகளில்
குடியருக்கச்ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 12 எப்ப ராயீமர்கள்
ெபாய்களினாலும், இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் வஞ்சகத்தனாலும் என்ைனச்
சூழ்ந்துெகாண்டிருக்க றார்கள்; யூதாேவாெவன்றால் இன்னும் ேதவேனாேட
அரசாண்டு, பரிசுத்தவான்கேளாேடஉண்ைமயாயருக்க றான்.

அத்த யாயம் 12
இஸ்ரேவலின்பாவம்

1 எப்ப ராயீம் காற்ைற ேமய்ந்து, ெகாண்டற்காற்ைறப் பன்ெதாடருக றான்;
அவன் நாள்ேதாறும் ெபாய்ையயும் ேகட்ைடயும் ெபருக்கச்ெசய்து, அசீரியருடன்
உடன்படிக்ைக ெசய்க றான்; எக ப்த ற்கு எண்ெணய் ெகாண்டுேபாகப்படுக றது.
2 யூதாேவாடும் ெயேகாவாவுக்கு வழக்கு இருக்கறது; அவர் யாக்ேகாைப அவன்
வழிகளுக்கு ஏற்றபடி வ சாரிக்கப்ேபாக றார்; அவன் ெசயல்களுக்குத்தக்கதாக
அவனுக்கு நீதையச் சரிக்கட்டுவார். 3 அவன் தாயன் கர்ப்பத்தல் தன்
சேகாதரனுைடய குத காைலப் ப டித்தான்*; தன் ெபலத்தனால் ேதவேனாேட
ேபாராடினான். 4 அவன் தூதனுடன் ேபாராடி ேமற்ெகாண்டான், அழுது அவைர
ேநாக்க க் ெகஞ்சனான்; ெபத்ேதலிேல அவர் அவைனக் கண்டு சந்த த்து,
அவ்வடத்தலும் நம்ேமாேட† ேபசனார். 5 கர்த்தராக ய அவர் ேசைனகளின்
ேதவன்; ேயேகாவா என்பது அவருைடய நைலயான நாமம். 6 இப்ேபாதும்
நீ உன் ேதவனிடத்தல் தரும்பு; தயைவயும் நயாயத்ைதயும் ைகக்ெகாண்டு,
இைடவ டாமல் உன் ேதவைன நம்ப க்ெகாண்டிரு. 7 அவன் வயாபாரி,
கள்ளத்தராசு அவன் ைகயல் இருக்கறது; அநயாயம்ெசய்ய வரும்புக றான்.
8 எப்ப ராயீம்: நான் ெசல்வந்தனாேனன்; நான் ெபாருைளச் சம்பாத த்ேதன்; நான்
முயற்ச ெசய்து ேதடின எல்லாவற்றலும் பாவமாகய அக்க ரமம் என்னிடத்தல்
கண்டுபடிக்கப்படுவதல்ைலெயன்று ெசால்லுகறான். 9 உன்ைன எக ப்து
ேதசத்தலிருந்து அைழத்துவந்தது முதல் உன் ேதவனாகய கர்த்தராயருக்க ற
நான், பண்டிைக நாட்களில் ெசய்யப்படுக றதுேபால், மீண்டும் உன்ைனக்
கூடாரங்களில் தங்கயருக்கச்ெசய்ேவன். 10 அப்படிேய தீர்க்கதரிச களுடன்
ெசான்ேனன்; நான் அேநகம் தரிசனங்கைள ெகாடுத்ேதன்; தீர்க்கதரிச கைளக்
ெகாண்டு உவைமகளால் ேபச ேனன். 11 கீேலயாத் அக்க ரமத்தன் இடேமா? ஆம்,
அவர்கள் ெபாய்யரானார்கள்; கல்காலிேல காைளகைளப் பலியடுகறார்கள்;
அவர்களுைடய பீடங்கள் வயல்வரப்புகளில் இருக்க ற கற்குவயல்கைளப்ேபால்
இருக்க றது. 12 யாக்ேகாபு சீரியா ேதசத்த ற்கு ஓடிப்ேபாய், இஸ்ரேவல் ஒரு
ெபண்ணுக்காக ேவைலெசய்து, ஒரு ெபண்ணுக்காக ஆடு ேமய்த்தான்.
13 ெயேகாவா ஒரு தீர்க்கதரிசையக் ெகாண்டு இஸ்ரேவைல எக ப்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்தார்; தீர்க்கதரிச யனால் காக்கப்பட்டான். 14 எப்ப ராயீேமா அவைர
மிகவும் ேகாபப்படுத்தனான்; ஆைகயால் அவனுைடய ஆண்டவர் அவனுைடய
இரத்தப்பழிகைள அவன்ேமல் சுமத்த , அவன் ெசய்த இகழ்ச்சைய அவன்ேமல்
தருப்புவார்.

† அத்த யாயம் 11:9 11:9ஆைகயால் பட்டணத்தற்கு வ ேராதமாக வரமாட்ேடன் * அத்த யாயம் 12:3 12:3
ஆத 25:26, 32:24-26 † அத்த யாயம் 12:4 12:4 நம்ேமாடு
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அத்த யாயம் 13
இஸ்ரேவலுக்குவேராதமானெயேகாவாவுைடய ேகாபம்

1 எப்ப ராயீம் ேபசனேபாது நடுக்கமுண்டாயற்று; அவன் இஸ்ரேவலிேல
ேமன்ைமெபற்றான்; அவன் பாகாலின் வஷயத்தல் குற்றம் ெசய்து
இறந்துேபானான். 2 இப்ேபாதும் அவர்கள் அதகமத கமாகப் பாவம் ெசய்து,
தங்கள் ெவள்ளியனால் ெசய்த சைலகைளயும், தங்கள் அறவுக்ேகற்ப
உருவங்கைளயும் தங்களுக்கு ெசய்துெகாள்க றார்கள்; இைவகெளல்லாம்
தட்டாருைடய ேவைல; மனிதர்களில் பலியடுகறவர்கள் கன்றுக்குட்டிகைள
முத்தமிடலாெமன்று இைவகைளக்குறத்துச் ெசால்க றார்கள். 3 ஆைகயால்
அவர்கள் காைலயல் காணும் ேமகத்ைதப்ேபாலவும், வடியற்காைலயல்
ஒழிந்துேபாக ற பனிையப்ேபாலவும், ெபருங்காற்று களத்தலிருந்து பறக்கடிக்க ற
பதைரப்ேபாலவும், புைகக்கூண்டில் ஏற ப்ேபாக ற புைகையப்ேபாலவும்
இருப்பார்கள். 4 நான் உன்ைன எக ப்து ேதசத்தலிருந்து அைழத்துவந்ததுமுதல்
உன் ேதவனாகய கர்த்தராயருக்க ேறன்; ஆைகயால் நீ என்ைனயன்ற ேவேற
ேதவைன அறயேவண்டாம்; என்ைனயன்ற இரட்சகர் ஒருவரும் இல்ைல. 5 நான்
உன்ைன மகா வறட்ச யான ேதசமாக ய வனாந்த ரத்த ேல அற ந்துெகாண்ேடன்.
6 தங்களுக்கு இருந்த ேமய்ச்சலினால் தருப்தயானார்கள்*; தருப்தயானபன்பு
அவர்களுைடய இருதயம் ேமட்டிைமயானது; அதனால் என்ைன மறந்தார்கள்.
7 ஆைகயால் நான் அவர்களுக்குச் சங்கத்ைதப்ேபால் இருப்ேபன்;
சவங்கையப்ேபால் வழியருேக பதுங்கயருப்ேபன். 8குட்டிகைளப் பறெகாடுத்த
கரடிையப்ேபால நான் அவர்கைள எத ர்த்து, அவர்கள் ஈரைலக் க ழித்து,
அவர்கைள அங்ேக சங்கம் ெகான்றுேபாடுக றதுேபால் ெகான்றுேபாடுேவன்;
காட்டுமிருகங்கள் அவர்கைளப் பீற ப்ேபாடும். 9 இஸ்ரேவேல, நீ உனக்குக் ேகடு
உண்டாக்க க்ெகாண்டாய்; ஆனால் யார் உனக்குச் சகாயம் ெசய்வார்?†. 10 எனக்கு
ராஜாைவயும் அத பத கைளயும் ஏற்படுத்தேவண்டும் என்றாேய; இப்ேபாதும்
உன்னுைடய எல்லாப் பட்டணங்களிலும் உன்ைன வரும்பும் ராஜா எங்ேக?
உன் நயாயாத பத கள் எங்ேக? 11 நான் ேகாபத்த ேல உனக்கு ராஜாைவக்
ெகாடுத்ேதன்; என்உக்க ரத்த ேலஅவைனஎடுத்துக்ெகாண்ேடன். 12எப்ப ராயீமின்
அக்க ரமம் கட்டிைவத்தருக்க றது; அவன் பாவம் பத்த ரப்படுத்தப்பட்டிருக்க றது.
13 ப ரசவ க்கும் ெபண்ணின் ேவதைன அவனுக்கு வரும்; அவன் வேவகமில்லாத
பள்ைள; ப ரசவேநரம் வைர அவன் நற்கவல்ைல. 14 அவர்கைள நான்
பாதாளத்தன் வல்லைமக்கு நீங்கலாக்க மீட்ேபன்; அவர்கைள மரணத்தற்கு
நீங்கலாக்க வடுவப்ேபன்; மரணேம, உன் வாைதகள் எங்ேக? பாதாளேம,
உன் சங்காரம் எங்ேக? மனமாறுதல் என் கண்களுக்கு மைறவானதாக
இருக்கும். 15 இவன் சேகாதரர்களுக்குள்ேள மக்கள் ெபருத்தவனாயருந்தாலும்,
ெயேகாவாவுைடய காற்றாக ய கீழ்க்காற்று வனாந்தரத்தலிருந்து எழும்பவரும்;
அதனால் அவனுைடய ஊற்றுகள் வற்ற ப்ேபாகும்; அவனுைடய கணறு
சுரக்காமல் வற்ற ப்ேபாகும்; அது வரும்பப்படத்தக்க சகல ெபாருட்களுள்ள
வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைளயும் ெகாள்ைளயடித்துக்ெகாண்டுேபாகும்.
16 சமாரியா தன் ேதவனுக்கு வேராதமாகக் கலகம்ெசய்தபடியால், குற்றம்
சுமத்தப்பட்டதாயருக்கும்; அவர்கள் பட்டயத்தால் வழுவார்கள்; அவர்களுைடய
குழந்ைதகள் ேமாதயடிக்கப்படும்; அவர்களுைடய கர்ப்பவத களின் வயறுகள்
கழிக்கப்படும்.

அத்த யாயம் 14
ஆசீர்வாதத்ைதக்ெகாண்டுவரும்மனம்தரும்புதல்

1 இஸ்ரேவேல, உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவ டத்தல் தரும்பு; நீ உன்
அக்க ரமத்தனால் வழுந்தாய். 2வார்த்ைதகைளக்ெகாண்டு ெயேகாவாவ டத்தல்
தரும்புங்கள்; அவைர ேநாக்க : ேதவரீர் எல்லா அக்க ரமத்ைதயும் நீக்க ,
எங்கைளத்தயவாகஅங்கீகரித்தருளும்;அப்ெபாழுதுநாங்கள்எங்கள்உதடுகளின்
பலிகைளச் ெசலுத்துேவாம். 3 அசீரியா எங்கைளக் காப்பாற்றுவதல்ைல;

* அத்த யாயம் 13:6 13:6 நான் ேபாஷத்தஅளவன்படி † அத்த யாயம் 13:9 13:9ஆனாலும்என்னிடத்தல்
உனக்குச் சகாயம்உண்டு
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நாங்கள் குதைரகளின்ேமல் ஏறமாட்ேடாம்; எங்கள் ைககளின் ெசயைலப்பார்த்து:
நீங்கள் எங்களுைடய ேதவர்கள் என்று இனிச் ெசால்லமாட்ேடாம்; த க்கற்றவன்
உம்மிடத்தல் இரக்கம்ெபறுகறான் என்று ெசால்லுங்கள். 4 நான் அவர்கள்
சீர்ேகட்ைடக் குணமாக்குேவன்; அவர்கைள மனப்பூர்வமாகச் ச ேநக ப்ேபன்; என்
ேகாபம் அவர்கைள வ ட்டு நீங்கனது. 5 நான் இஸ்ரேவலுக்குப் பனிையப்ேபால்
இருப்ேபன்; அவன் லீலி மலைரப்ேபால் மலருவான்; லீபேனாைனப்ேபால்
ேவரூன்ற நற்பான். 6 அவனுைடய கைளகள் ஓங்க ப் படரும், அவனுைடய
அலங்காரம் ஒலிவமரத்தனுைடய அலங்காரத்ைதப்ேபாலவும், அவனுைடய
வாசைன லீபேனானுைடய வாசைனையப்ேபாலவும் இருக்கும். 7 அவனுைடய
ந ழலில் குடியருக்க றவர்கள் தரும்புவார்கள்; தானிய வைளச்சைலப்ேபாலச்
ெசழித்து, த ராட்ைசச்ெசடிகைளப்ேபாலப் படருவார்கள்; அவனுைடய வாசைன
லீபேனானுைடய த ராட்ைசரசத்தன் வாசைனையப்ேபால இருக்கும். 8 இனி
எனக்கும் சைலகளுக்கும்என்னஎன்றுஎப்ப ராயீம்ெசால்வான்; நான்அவனுக்குச்
ெசவெகாடுத்து, அவன்ேமல் ேநாக்கமாயருந்ேதன்; நான் பச்ைசயான ேதவதாரு
மரத்ைதப்ேபால் இருக்க ேறன்; என்னாேல உன்னுைடய கனி உண்டானது என்று
எப்ப ராயீம் ெசால்வான். 9 இைவகைள உணரத்தக்க ஞானமுள்ளவன் யார்?
இைவகைள ஏற்றுக்ெகாள்ளத்தக்க புத்தயுள்ளவன் யார்? ெயேகாவாவுைடய
வழிகள் ெசம்ைமயானைவகள், நீத மான்கள் அைவகளில் நடப்பார்கள்;
கலகக்காரர்கேளாெவன்றால்அைவகளில்இடறவழுவார்கள்.
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ேயாேவல்
ஆச ரியர்

ேயாேவல் தான் இதன் ஆச ரியர் என்று இந்த புத்தகத்தல் எழித யுள்ளது
(ேயாேவல் 1:1). இந்த புத்தகத்தல் ெசால்லப்பட்டக் காரியத்ைத தவ ர ேவறு
காரியங்கள் இந்த தீர்க்கதரிசையக் குற த்து அதகமாக அறயப்படவல்ைல.
ெபத்துேவலின் குமாரன் என்று தன்ைன அறயப்படுத்துகறான், யூத
ஜனங்களுக்கு ப ரசங்க த்தான், எருசேலைமக்குற த்துஅதகமாக ெசால்லுகறான்.
யூதாவல் உள்ள ஆலயத்தன் காரியங்கைளக்குறத்தும் ஆசாரியர்கைளக்
குறத்தும்,அதகம்அற ந்தவனாகஇருந்தான். (ேயாேவல் 1:13-14; 2:14, 17).

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயகமு 835 க்கும் 600 க்கும். இைடயல்எழுதப்பட்டது.
ெபர்ச யா சாம்ராஜ்ஜியத்தன் காலத்தல் வாழ்ந்தவன் என்று கருதப்படுக றது.

ெபர்ச யரின் காலத்தல் சல யூதர்கள் எருசேலமுக்கு தரும்பவர
அனுமதக்கப்பட்டார்கள், அவர்கள் ஆலயத்ைதக் கட்டத்ெதாடங்கனார்கள்.
ேயாேவல்ஆலயக்காரியத்ைதக்குற த்துநான்குஅறந்தவனாய்இருந்தான்.
ஆைகயால்இஸ்ரேவலர் சைறயருப்பலிருந்து தரும்ப வந்த ப றகு எழுதப்பட்டு

இருக்கலாம்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

இஸ்ரேவலர்களுக்கும் ேவதத்ைதவாச ப்பவர்களுக்கும்எழுதப்பட்டது.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்

ேதவன் இரக்கம் உள்ளவர், மனம்தரும்பனவர்களுக்கு ேதவன் மன்னிப்பு
அளிக்க றார் இரண்டு காரியங்கைள சறப்பம்சங்களாக இந்த புத்தகம்
வர்ணிக்க றது. ஒன்று ெவட்டுகளிகளின் பைடெயடுப்பும், இரண்டு பரிசுத்த
ஆவயன்ஊற்றப்படுதலும் ஆகும். இதன் நைறேவறுதல் அப்ேபாஸ்தலர் 2 ஆம்
அதகாரத்தல்ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாளில் நடந்தது.

ைமயக்கருத்து
கர்த்தருைடயநாள்

ெபாருளடக்கம்
1.இஸ்ரேவல்ெவட்டுகளிகளால்சூழப்பட்டது— 1:1-20
2. ேதவனின்தண்டைன— 2:1-17
3.இஸ்ரேவல்மறுபடியும்நாட்டப்பட்டது— 2:18-32
4.இஸ்ரேவல்மக்கள்வாழ்ந்த ேதசங்களின்நயாயத்தீர்ப்பு— 3:1-21

ேயாேவலுக்குெகாடுக்கப்பட்ட ெயேகாவாவுைடயவசனம்
1 ெபத்துேவலின் மகனாகய ேயாேவலுக்கு ெகாடுக்கப்பட்ட ெயேகாவாவுைடய

வசனம். 2 முத ேயார்கேள, இைதக் ேகளுங்கள்; ேதசத்தன் அைனத்துக்
குடிமக்கேள,ெசவெகாடுங்கள்;உங்கள்நாட்களிலாவதுஉங்கள்முன்ேனார்களின்
நாட்களிலாவது இப்படிப்பட்டது சம்பவத்ததுண்டா? 3 இந்தச் ெசய்தைய உங்கள்
பள்ைளகளுக்குத் ெதரிவ யுங்கள்; இைத உங்களுைடய பள்ைளகள் தங்கள்
பள்ைளகளுக்கும், அவர்கள் தங்கள் பள்ைளகளுக்கும் சந்ததயாருக்கும்
ெதரிவ ப்பார்களாக. 4 பச்ைசப்புழு வ ட்டைத ெவட்டுக்களி தன்றது; ெவட்டுக்களி
வ ட்டைதப் பச்ைசக்களி தன்றது; பச்ைசக்களி வ ட்டைத முசுக்கட்ைடப்பூச்ச
தன்றது. 5 மது ெவறயர்கேள, வழித்து அழுங்கள்; த ராட்ைசரசம் குடிக்க ற
அைனத்து மக்கேள, புது த ராட்ைசரசத்த ற்காக அலறுங்கள்; அது உங்கள்
வாயலிருந்து அகற்றப்பட்டது. 6 எண்ணிமுடியாத ஒரு ெபரும் மக்கள்கூட்டம்*
என் ேதசத்தன்ேமல் வருகறது; அதன் பற்கள் சங்கத்தன் பற்கள்; ெகாடிய
சங்கத்தன் கைடவாய்ப்பற்கள்† அதற்கு உண்டு. 7 அது என் த ராட்ைசச்ெசடிைய
அழித்து, என் அத்த மரத்ைத உரித்து, அதன் பட்ைடைய முழுவதும்
தன்றுேபாட்டது; அதன் கைளகள் ெவண்ைமயாயற்று. 8 தன் இளவயதன்

* அத்த யாயம் 1:6 1:6ெவட்டுக்களி ேசைன † அத்த யாயம் 1:6 1:6 பார்க்க. ெவளி. 9:7-10
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கணவனுக்காக சணல் ஆைடைய அணிந்தருக்க ற ெபண்ைணப்ேபாலப்
புலம்பும். 9 உணவுபலியும் பானபலியும் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைத
வ ட்டு அகன்றுேபானது; ெயேகாவாவன் ஊழியக்காரர்களாகய ஆசாரியர்கள்
துக்கப்படுக றார்கள். 10 வயல்ெவளி பாழானது, பூமி துக்கம்‡ ெகாண்டாடுக றது;
வைளச்சல் அழிக்கப்பட்டது; புது த ராட்ைசரசம் வற்ற ப்ேபானது; எண்ெணய்
தீர்ந்துேபானது. 11 பய ரிடும் குடிமக்கேள, ெவட்கப்படுங்கள்; ேகாதுைமயும்,
வாற்ேகாதுைமயும் இல்லாமற்ேபானது; த ராட்ைசத்ேதாட்டக்காரர்கேள,
அலறுங்கள்; வயல்ெவளியன் அறுப்பு அழிந்துேபானது. 12 த ராட்ைசச்ெசடி
வதங்க , அத்தமரம் சாரமற்றுப்ேபாக றது; மாதுைள, ேபரீச்சம், க ச்சலி முதலிய
ேதாட்டத்தன் ெசடிகள் எல்லாம் வாடிப்ேபானது; சந்ேதாஷம் மனுக்குலத்ைதவ ட்டு
ஒழிந்துேபானது.

ேதசத்த ற்காகப் புலம்புதல்
13 ஆசாரியர்கேள, சணல் ஆைடைய அணிந்து புலம்புங்கள்; பலிபீடத்தன்

பணிவைடக்காரர்கேள, அலறுங்கள்; என் ேதவனுைடய ஊழியக்காரர்கேள,
நீங்கள் உள்ேள நுைழந்து சணல்ஆைடைய அணிந்தவர்களாக இரவு தங்குங்கள்.
உங்கள் ேதவனுைடயஆலயத்தல் உணவுபலியும் பானபலியும் ெசலுத்தப்படாமல்
நறுத்தப்பட்டது. 14 பரிசுத்த உபவாசநாைள ஏற்படுத்துங்கள்; வேசஷத்த
ஆசரிப்ைப அறவயுங்கள்; மூப்பர்கைளயும் ேதசத்தன் எல்லா குடிமக்கைளயும்,
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவன் ஆலயத்த ேல கூடிவரச்ெசய்து
ெயேகாவாைவ ேநாக்க க்கூப்படுங்கள். 15அந்த பயங்கரமானநாளுக்காகஐேயா,
ெயேகாவாவுைடய நயயதீர்ப்பன் நாள், சமீபமாயருக்க றது; அதுஅழிைவப்ேபால
சர்வ வல்ல ேதவனிடத்தலிருந்து வருகறது. 16 நம்முைடய கண்கைளவட்டு
ஆகாரமும், நம்முைடய ேதவனின் ஆலயத்ைதவ ட்டுச் சந்ேதாஷமும் மக ழ்ச்ச யும்
நீக்கப்படவல்ைலேயா? 17வைதயானதுமண்கட்டிகளின்கீழ்மக்க ப்ேபானது;பய ர்
காய்ந்துேபாக றதனால் க டங்குகள் பாழாக க் களஞ்சயங்கள் இடிந்துேபானது.
18 மிருகங்கள் எவ்வளவாகத் தவக்க றது; மாட்டுமந்ைதகள் தங்களுக்கு
ேமய்ச்சல் இல்லாததனால் கலங்குகறது; ஆட்டுமந்ைதகளும் ேசதமானது.
19 ெயேகாவாேவ, உம்ைம ேநாக்க க் கூப்படுக ேறன்; ெநருப்பு வனாந்த ரத்தன்
ேமய்ச்சல்கைள அழித்தது, ெநருப்புத்தழல் ேதாட்டத்தன் மரங்கைளெயல்லாம்
எரித்துப்ேபாடுக றது. 20 ெவளியன் மிருகங்களும் உம்ைம ேநாக்க க் கதறுகறது;
நத களில் தண்ணீெரல்லாம் வற்ற ப்ேபானது; ெநருப்பு வனாந்த ரத்தன்
ேமய்ச்சல்கைளஅழித்துப்ேபாட்டது.

அத்த யாயம் 2
ெயேகாவாவுைடயநாள்

1 சீேயானிேல எக்காளம் ஊதுங்கள், என் பரிசுத்த மைலய ேல எச்சரிப்பன்
சத்தமிடுங்கள்; ேதசத்தன் குடிமக்கள் எல்ேலாரும் தத்தளிப்பார்களாக;
ஏெனனில் ெயேகாவாவுைடய நாள் வருகறது, அது சமீபமாயருக்க றது.
2 அது இருளும் காரிருளுமான நாள்; அது மப்பும் மந்தாரமுமான நாள்;
வடியற்கால ெவளுப்பு மைலகளின்ேமல் பரவுக றதுேபால ஏராளமான
பலத்த ஒரு மக்கள்கூட்டம் தீவ ரமாக வந்து பரவும்; அப்படிப்பட்டது முன்பு
ஒரு காலத்தலும் உண்டாகவுமில்ைல, இனித் தைலமுைற தைலமுைறயாக
இனிவரும் வருடங்களிலும் உண்டாவதுமில்ைல. 3 அைவகளுக்கு முன்னாக
ெநருப்பு எரிக்கும், அைவகளுக்குப் பன்னாக தழல் எரிக்கும்; அைவகளுக்கு
முன்னாக ேதசம் ஏேதன் ேதாட்டத்ைதப்ேபாலவும், அைவகளுக்குப் பன்னாகப்
பாழான வனாந்த ரத்ைதப்ேபாலவும் இருக்கும்; அைவகளுக்கு ஒன்றும்
தப்ப ப்ேபாவதல்ைல. 4 அைவகளின் சாயல் குதைரகளின் சாயைலப்ேபால
இருக்கும்; அைவகள் குதைர வீரர்கைளப்ேபால ஓடும். 5 அைவகள் ஓடுகற
இரதங்களின் இைரச்சைலப்ேபாலவும், ைவக்ேகாைல எரிக்க ற ெநருப்பு
ஜூவாைலயன் சத்தத்ைதப்ேபாலவும், ேபாருக்கு ஆயத்தப்பட்ட ெபரும்
மக்கள்கூட்டத்தன் இைரச்சைலப்ேபாலவும், மைலகளுைடய உச்சயன்ேமல்
குத க்கும். 6 அைவகளுக்கு முன்பாக மக்கள் நடுங்குவார்கள்; எல்லா
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முகங்களும் கருக ப்ேபாகும். 7 அைவகள் பராக்க ரமசாலிகைளப்ேபால ஓடும்;
ேபார்வீரர்கைளப்ேபால மதல் ஏறும்; வரிைசகள் கைலயாமல், ஒவ்ெவான்றும் தன்
தன் அணிய ேல ெசல்லும். 8 ஒன்ைற ஒன்று ெநருக்காது; ஒவ்ெவான்றும் தன்
தன் பாைதய ேல ெசல்லும்; அைவகள் ஆயுதங்களுக்குள் வழுந்தாலும் காயம்
ஏற்படாமற்ேபாகும். 9அைவகள் பட்டணம் எங்கும் ெசல்லும்; மதலின்ேமல் ஓடும்;
வீடுகளின்ேமல் ஏறும்; ஜன்னல் வழியாகத் தருடைனப்ேபால உள்ேள நுைழயும்.
10 அைவகளுக்கு முன்பாக பூமி அதரும்; வானங்கள் அைசயும்; சூரியனும்
சந்த ரனும் இருண்டுேபாகும்; நட்சத்த ரங்கள் ஒளி மங்கும். 11 ெயேகாவா தமது
பைடக்குமுன் சத்தமிடுவார்; அவருைடய முகாம் மகா ெபரியது, அவருைடய
வார்த்ைதயன்படி ெசய்க றதற்கு வல்லைமயுள்ளது; ெயேகாவாவுைடய நாள்
ெபரிதும்மகா பயங்கரமுமாகஇருக்கும்;அைதச் சக க்க றவன்யார்?

மனந்தரும்பஅைழப்பு
12 ஆதலால் நீங்கள் இப்ெபாழுேத உபவாசத்ேதாடும் அழுைகேயாடும்

புலம்பேலாடும் உங்கள் முழு இருதயத்ேதாடும் என்னிடத்த ற்குத் தரும்புங்கள்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 13 நீங்கள் உங்கள் உைடகைளயல்ல, உங்கள்
இருதயங்கைளக் க ழித்து, உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தரிடம் தரும்புங்கள்; அவர்
இரக்கமும், மன உருக்கமும், நீடிய சாந்தமும், மிகுந்த கருைபயும் உள்ளவர்;
அவர் தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்படுக றவருமாக இருக்க றார். 14 ஒருேவைள
அவர் தரும்ப மனஸ்தாபப்பட்டு, உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
உணவுபலிகைளயும் பானபலிகைளயும் ெசலுத்துவதற்கான ஆசீர்வாதத்ைதத்
தந்தருளுவார். 15 சீேயானிேல எக்காளம் ஊதுங்கள், பரிசுத்த உபவாசநாைள
நயமியுங்கள், வேசஷத்த ஆசரிப்ைப அறவயுங்கள். 16 மக்கைளக்
கூட்டுங்கள். சைபையப் பரிசுத்தப்படுத்துங்கள்; முத ேயார்கைளச் ேசருங்கள்;
பள்ைளகைளயும் பால்குடிக்க றகுழந்ைதகைளயும்கூட்டுங்கள்; மணவாளன்தன்
அைறையயும், மணவாட்டி தன் மணவைறையயும்வ ட்டுப் புறப்படுவார்களாக.
17 ெயேகாவாவன் ஊழியக்காரர்களாகய ஆசாரியர்கள் மண்டபத்த ற்கும்
பலிபீடத்த ற்கும் நடுேவ அழுது: ெயேகாவாேவ, நீர் உமது மக்கைளத்
தப்பவ ட்டு அந்நய மக்கள் அவர்கைளப் பழிக்கும் ந ந்ைதக்கு உமது மக்கைள
ஒப்புக்ெகாடாதரும்; உங்கள் ேதவன் எங்ேக என்று அந்நயமக்களுக்குள்ேள
ெசால்லப்படுவாேனன் என்பார்களாக. 18 அப்ெபாழுது ெயேகாவா தமது
ேதசத்த ற்காக ைவராக்கயங்ெகாண்டு, தமது மக்கள்ேமல் இரக்கம் காட்டுவார்.
19 ெயேகாவா மறுெமாழி ெகாடுத்து, தமது மக்கைள ேநாக்க : இேதா, நான்
உங்கைளஇனிஅந்நய மக்களுக்குள்ேள ந ந்ைதயாகைவக்காமல்,உங்களுக்குத்
தானியத்ைதயும் த ராட்ைசரசத்ைதயும் எண்ெணையயும் ெகாடுத்ேதன்,
நீங்கள் அதனால் தருப்தயாவீர்கள். 20 வடதைசப் பைடைய உங்களுக்குத்
தூரமாக வலக்க , அதன் முன்பைடைய கீழ்க்கடலுக்கும், அதன் பன்பைடைய
மத்தய தைரக் கடலுக்கு, ேநராக அைத வறட்ச யும் பாழுமான ேதசத்த ற்குத்
துரத்தவடுேவன்; அங்ேக அதன் நாற்றம் எழும்ப , அதன் துர்நாற்றம் வீசும்;
அது ெபரிய காரியங்கைளச் ெசய்தது. 21 ேதசேம, பயப்படாேத, மக ழ்ந்து
களிகூரு; ெயேகாவா ெபரிய ெசயல்கைளச் ெசய்வார். 22ெவளியன் மிருகங்கேள
பயப்படாேதயுங்கள்; வனாந்த ரத்த ேல ேமய்ச்சல்கள் உண்டாகும்; மரங்கள்
காய்கைளக் காய்க்கும்; அத்தமரமும் த ராட்ைசச்ெசடியும் பலைனத்தரும்.
23 சீேயான் மக்கேள, உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குள் மக ழ்ந்து
களிகூருங்கள்; சரியான அளவுபடி* அவர் உங்களுக்கு முன்மாரிையக் ெகாடுத்து,
உங்களுக்கு முன்மாரிையயும் பன்மாரிையயும் ஏற்கனேவ ெபய்யச்ெசய்வார்.
24களங்கள் தானியத்தனால் ந ரம்பும்; ஆைலகளில் த ராட்ைசரசமும் எண்ெணயும்
வழிந்ேதாடும். 25 நான் உங்களிடத்த ற்கு அனுப்பன என் ெபரிய பைடயாகய
ெவட்டுக்களிகளும், பச்ைசக்களிகளும், முசுக்கட்ைடப் பூச்ச களும், பச்ைசப்
புழுக்களும் பட்ச த்த வருடங்களின் வைளச்சைல உங்களுக்குத் தரும்பக்
ெகாடுப்பார். 26 நீங்கள் தருப்தயாகச் சாப்ப ட்டு, தருப்தயைடந்து, உங்கைள
அத சயமாக நடத்தவந்த உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய நாமத்ைதத்
துத ப்பீர்கள்; என் மக்கள் ஒருேபாதும் ெவட்கப்பட்டுப்ேபாவதல்ைல. 27 நான்

* அத்த யாயம் 2:23 2:23அவர்தன்னுைடயநீதயன்படி, நீதயன்ஆச ரியர் படி
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இஸ்ரேவலின் நடுவல் இருக்கறவெரன்றும், நாேன உங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவா, ேவெறாருவர் இல்ைலெயன்றும் அறந்துெகாள்வீர்கள்; என்
மக்கள் ஒருேபாதும் ெவட்கப்பட்டுப்ேபாவதல்ைல. 28 அதற்குப் பன்பு நான்
மாம்சமான அைனவர்ேமலும் என் ஆவைய ஊற்றுேவன்; அப்ெபாழுது உங்கள்
மகன்களும் மகள்களும் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுவார்கள்; உங்கள் மூப்பர்கள்
ெசாப்பனங்கைளயும், உங்கள் வாலிபர்கள் தரிசனங்கைளயும் காண்பார்கள்.†
29ஊழியக்காரர்கள்ேமலும்ஊழியக்காரிகள்ேமலும்,அந்நாட்களிேலஎன்ஆவைய
ஊற்றுேவன். 30வானத்தலும்பூமியலும்இரத்தம் ெநருப்புப் புைகத்தூண்களாகய
அத சயங்கைளக் காட்டுேவன். 31 ெயேகாவாவுைடய ெபரிதும் பயங்கரமுமான
நாள் வருவதற்குமுன்ேன சூரியன் இருளாகவும், சந்த ரன் இரத்தமாகவும் மாறும்.
32அப்ெபாழுதுெயேகாவாவுைடய நாமத்ைதத்ெதாழுதுெகாள்ளுகறவன்எவேனா
அவன் இரட்ச க்கப்படுவான்; ெயேகாவா ெசான்னபடி, சீேயான் மைலயலும்
எருசேலமிலும், ெயேகாவா வரவைழக்கும் மீதயாக இருப்பவர்களிடத்தலும்
இரட்ச ப்புஉண்டாயருக்கும்.

அத்த யாயம் 3
ேதவன்ேதசங்கைளநயாயம்தீர்த்தல்

1 இேதா, யூதாவற்கும் எருசேலமிற்கும் ஏற்பட்டிருக்க ற சைறயருப்ைப நான்
தருப்பும் அந்நாட்களிலும் அக்காலத்தலும், 2 நான் எல்லா ேதசத்தாைரயும் கூட்டி,
ேயாசபாத்தன்பள்ளத்தாக்க ேலஅவர்கைளஇறங்க ப்ேபாகச்ெசய்ேவன்,அவர்கள்
என் மக்கைளயும் இஸ்ரேவெலன்னும் என் பங்ைகயும் அந்நயமக்களுக்குள்ேள
ச தறடித்து என் ேதசத்ைதப் பங்க ட்டுக்ெகாண்டதனால், 3 அவர்கள் என்
மக்கள்ேபரில் சீட்டுப்ேபாட்டு, ஆண்குழந்ைதகைள வபச்சாரிகளுக்கு
வைலயாகக் ெகாடுத்து, மதுபானம் குடிப்பதற்காக ெபண் குழந்ைதகைளத்
த ராட்ைசரசத்த ற்கு வைலயாகக் ெகாடுத்ததனாலும், அங்ேக அவர்கேளாடு
வழக்காடுேவன். 4 தீருேவ, சீேதாேன, ெபலிஸ்தயாவன் அைனத்து எல்ைலகேள,
உங்களுக்கும் எனக்கும் என்ன? இப்படி எனக்குச் சரிக்கட்டுக றீர்கேளா?
இப்படி எனக்குச் சரிக்கட்டுவீர்களாகல், நான் தாமதமில்லாமல் மிகேவகமாக
நீங்கள் சரிகட்டுக றைத உங்கள் தைலயன்ேமல் தரும்பும்படிச் ெசய்ேவன்.
5 நீங்கள் என்னுைடய ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும் எடுத்து, இன்பமும்
உயர்ந்ததுமான என் ெபாருட்கைள உங்கள் ேகாவல்களிேல ெகாண்டுேபாய்,
6 யூதாவன் மக்கைளயும் எருசேலமின் மக்கைளயும் அவர்களுைடய
எல்ைலகளுக்குத் தூரமாக்கும்படிக்கு, க ேரக்கரிடத்தல் வற்றுப்ேபாட்டீர்கள்.
7 இேதா, நீங்கள் அவர்கைள வற்றுப்ேபாட்ட அவ்வ டத்தலிருந்து நான்
அவர்கைள எழும்பவரச்ெசய்து, நீங்கள் சரிக்கட்டினைத உங்கள் தைலயன்ேமல்
தரும்பும்படி ெசய்து, 8 உங்கள் மகன்கைளயும், மகள்கைளயும் யூதா
மக்களின் ைகய ேல வற்ேபன்; இவர்கள் அவர்கைளத் தூரேதசத்தார்களாகய
சேபயரிடத்தல் வற்றுப்ேபாடுவார்கள்; ெயேகாவா இைதச் ெசான்னார். 9 இைத
அந்நயமக்களுக்குள்ேள அறவயுங்கள்; ேபாருக்கு ஆயத்தம்ெசய்யுங்கள்;
பராக்க ரமசாலிகைளஎழுப்புங்கள்;ேபார்வீரர்கள்எல்ேலாரும்ேசர்ந்துஏறவரட்டும்.
10 உங்கள் மண்ெவட்டிகைளப் பட்டயங்களாகவும், உங்கள் அரிவாள்கைள
ஈட்டிகளாகவும்அடியுங்கள்; பலவீனனும்தன்ைனப்பலவான்என்றுெசால்வானாக.
11சகலமக்கேள,நீங்கள்சுற்றலுமிருந்துஒன்றாகவந்துகூடுங்கள்;ெயேகாவாேவ,
நீரும்அங்ேகஉம்முைடய பராக்க ரமசாலிகைளஇறங்கவரச்ெசய்வீராக. 12மக்கள்
எழும்ப ேயாசபாத்தன் பள்ளத்தாக்க ற்கு வருவார்களாக; சுற்றலுமுள்ள மக்கைள
நயாயந்தீர்க்க அங்ேக நான் வீற்றருப்ேபன். 13 பய ர் முற்றயது, அரிவாைள நீட்டி
அறுங்கள்,வந்துஇறங்குங்கள்;ஆைலந ரம்பயருக்க றது,ஆைலயன்ெதாட்டிகள்
வழிந்ேதாடுக றது; அவர்களுைடய ஒழுக்கக்ேகடு ெபரியது. 14 நயாயத்தீர்ப்பன்
பள்ளத்தாக்க ேல மக்கள் த ரள்த ரளாக இருக்க றார்கள்; நயாயத்தீர்ப்பன்
பள்ளத்தாக்க ேல ெயேகாவாவன் நாள் சமீபமாயருக்க றது. 15 சூரியனும்,
சந்த ரனும் இருண்டுேபாகும், நட்சத்த ரங்கள் ஒளிமங்கும். 16 ெயேகாவா
சீேயானிலிருந்து ெகர்ச்ச த்து, எருசேலமிலிருந்து சத்தமிடுவார்; வானமும் பூமியும்

† அத்த யாயம் 2:28 2:28 பார்க்க. அப்ேபாஸ். 2:16-17
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அதரும்; ஆனாலும் ெயேகாவா தமது மக்களுக்கு அைடக்கலமும் இஸ்ரேவல்
மக்களுக்குபாதுகாப்பான ேகாட்ைடயுமாகஇருப்பார். 17என்பரிசுத்த மைலயாகய
சீேயானிேல வாசமாயருக்க ற நான் உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா என்று
அப்ெபாழுதுஅறந்துெகாள்வீர்கள்;அப்ெபாழுதுஎருசேலம்பரிசுத்தமாகஇருக்கும்;
அந்நயர்கள்இனிஅைதக்கடந்துேபாவதல்ைல.

தம்முைடயபள்ைளகைளேதவன்ஆசீர்வத த்தல்
18 அக்காலத்தல் மைலகள் த ராட்ைசரசத்ைதப் ெபாழியும், மைலகள்

பாலாக ஓடும், யூதாவன் ஆறுகள் எல்லாம் கைரபுரண்டு ஓடும்; ஒரு ஊற்று
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தலிருந்து புறப்பட்டு ச த்தீம் என்னும் பள்ளத்தாக்ைக
நீர்ப்பாய்ச்சலாக்கும். 19யூதா மக்களின் ேதசத்த ேல குற்றமில்லாத இரத்தத்ைதச்
ச ந்த ,அவர்களுக்குச்ெசய்தெகாடுைமயன்காரணமாகஎக ப்துபாழாய்ப்ேபாகும்,
ஏேதாம் பாழான வனாந்த ரமாகும். 20 ஆனால் யூதாேவா நீண்டகாலமாகவும்,
எருசேலம் தைலமுைற தைலமுைறயாகவும் குடிேயற்றப்பட்டிருக்கும். 21 நான்
தண்டிக்காமல் வ ட்டிருந்த அவர்களுைடய இரத்தப்பழிைய தண்டிக்காமல்*
வ டமாட்ேடன்;ெயேகாவா சீேயானிேலவாசமாயருக்க றார்.

* அத்த யாயம் 3:21 3:21 தண்டிக்காமல்வ ட்டவர்கைளநான்மன்னிப்ேபன்.
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ஆேமாஸ்
ஆச ரியர்

ஆேமாஸ் 1:1ன்படி,தீர்க்கதரிச ஆேமாஸ்தான்இதன்ஆச ரியர்என்றுகூறுகறது.
ெதக்ேகாவா ஊர் ேமய்ப்பர்கள் மத்தயல் வாழ்ந்தான். தான் தீர்க்கதரிச கள்
குடும்பத்தல் இருந்து வரவல்ைல என்று எழுதுகறான். ேதவன் அக்கனியாலும்
ெவட்டுக க களாலும் இஸ்ரேவைல நயயாம்தீர்க்க இருந்தார், ஆனால் ஆேமாசன்
ெஜபத்தால்தப்பவ க்கப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயகமு 760 க்கும் 750 கமு. க்கும். இைடயல்எழுதப்பட்டது.
இஸ்ரேவலின் வடேதசத்தன் உள்ள ெபத்ேதல், சமாரிய ஊர்களில் ப ரசங்கம்

ெசய்தான்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

இஸ்ரேவலின் வடேதசத்தன் மக்களுக்காகவும், வருங்காலத்தல் ேவதம்
வாச ப்பவர்களுக்கும்எழுதப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ேதவன் ெபருைமைய எத ர்க்க றார். மக்கள் தன்னிடம் உள்ள ஆச ர்வாதம்

ேபாதும் ேதவன் அவசயம் இல்ைல என்று ெசால்லி, ஆச ர்வாதத்ைத ெகாடுத்த
ேதவைனேய மறந்து வ ட்டார்கள். எல்லாைரயும் ேதவன் மத க்க றார், ஏைழகைள
இழிவுப்படுத்துவைதக் குறத்து எச்சரிக்க றார். ேதவைன மகைமப்படுத்தும்
ெமய்யான ஆராதைனைய வரும்புக றார். பணக்காரர்கள் சுயநலவாத களாக
வாழ்ந்தார்கள், தன் பறைன ேநச க்கவல்ைல, ெசாந்த இலாபத்தல் கவனமாக
இருந்தார்கள்ஆைகயால்ேதவனுைடயவார்த்ைதஆேமாஸ்மூலமாகஅவர்களுக்கு
வேராதமாகவந்தது.

ைமயக்கருத்து
நயாயத்தீர்ப்பு

ெபாருளடக்கம்
1. ேதசங்களின்அழிவு— 1:1-2:16
2. தீர்க்கதரிசனஅைழப்பு— 3:1-8
3.இஸ்ரேவலின்நயாயத்தீர்ப்பு— 3:9-9:10
4. மீட்ெடடுப்பு— 9:11-15

இஸ்ரேவலின்அண்ைடேதசத்தார்களுக்கானநயாயத்தீர்ப்பு
1 ெதக்ேகாவா ஊர் ேமய்ப்பருக்குள் இருந்த ஆேமாஸ், யூதாவன் ராஜாவாகய

உசயாவன் நாட்களிலும், இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய ேயாவாசுைடய
மகனாகய ெராெபயாமின் நாட்களிலும், பூமி அத ர்ச்ச உண்டாவதற்கு
இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்ேன, இஸ்ரேவைலக்குறத்துத் தரிசனம்கண்டு
ெசான்ன வார்த்ைதகள். 2 ெயேகாவா சீேயானிலிருந்து ெகர்ச்ச த்து,
எருசேலமிலிருந்து சத்தமிடுவார்; அதனால் ேமய்ப்பர்களின் பசும்புல்நலம்
துக்கம் ெகாண்டாடும்; கர்ேமலின் உச்சயும் காய்ந்துேபாகும். 3 ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: தமஸ்குவனுைடயமூன்று பாவங்களுக்காகவும்
நான்கு பாவங்களுக்காகவும், நான் அதன் தண்டைனையத் தருப்பமாட்ேடன்;
அவர்கள் கீேலயாத்ைத இரும்புக் கருவகளினால் ேபாரடித்தார்கேள.
4ஆசேகலின் வீட்ைட தீக்ெகாளுத்துேவன்; அது ெபனாதாதன் அரண்மைனகைள
அழித்துவடும். 5 நான் தமஸ்குவன் தாழ்ப்பாைள உைடத்து, குடிகைள*
ஆேவன் என்னும் பள்ளத்தாக்கலும், ெசங்ேகால் ெசலுத்துகறவைன ெபத்
ஏேதனிலும் இல்லாதபடி அழித்துப்ேபாடுேவன்; அப்ெபாழுது சீரியாவன்
மக்கள் கீருக்குச் சைறப்பட்டுப்ேபாவார்கள் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
6 ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: காசாவனுைடய மூன்று
பாவங்களுக்காகவும், நான்கு பாவங்களுக்காகவும், நான் அதன் தண்டைனையத்

* அத்த யாயம் 1:5 1:5ஆேவன்பள்ளத்தாக்கு ராஜாக்கைள
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தருப்பமாட்ேடன்; அவர்கள் சைறப்பட்டவர்கைள ஏேதாமியர்களிடத்தல்
ஒப்புவக்கும்படி முழுவதும் சைறயாக்கனார்கேள. 7 காசாவன் மதலுக்குள்
தீக்ெகாளுத்துேவன்; அது அதனுைடய அரண்மைனகைள அழித்துவடும்.
8 நான் குடிகைள அஸ்ேதாத்தலும், ெசங்ேகால் ப டித்தருக்க றவைன
அஸ்கேலானிலும் இல்லாதபடி அழித்து, ெபலிஸ்தர்களில் மீதயானவர்கள்
அழியும்படி என்னுைடய ைகைய எக்ேரானுக்கு வ ேராதமாகத் தருப்புேவன் என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 9 ேமலும்: தீருவனுைடய மூன்று
பாவங்களுக்காகவும், நான்கு பாவங்களுக்காகவும், நான் அதன் தண்டைனையத்
தருப்பமாட்ேடன்; அவர்களுைடய சேகாதர்களின் உடன்படிக்ைகைய
நைனக்காமல், சைறப்பட்டவர்கைள முழுவதும் ஏேதாமியர்கள் ைகயல்
ஒப்புவத்தார்கேள. 10 தீருவன் மதலுக்குள் தீக்ெகாளுத்துேவன்; அது அதன்
அரண்மைனகைள அழித்துவடும் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 11 ேமலும்:
ஏேதாமுைடய மூன்று பாவங்களுக்காகவும், நான்கு பாவங்களுக்காகவும்,
நான் அவனுைடய தண்டைனையத் தருப்பமாட்ேடன்; அவன் தன்னுைடய
சேகாதரைனப்வாேளாடு பன்ெதாடர்ந்து, தன்னுைடய மனைதஇரக்கமற்றதாக்க ,
தன்னுைடய ேகாபத்தனாேல என்ைறக்கும் அவைனப் பீற ப்ேபாட்டு,
தன்னுைடய கடுங்ேகாபத்ைத ந த்தய காலமாக ைவத்தருக்க றாேன.
12 ேதமானிேல தீக்ெகாளுத்துேவன்; அது ேபாஸ்றாவன் அரண்மைனகைள
அழிக்கும் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 13 ெயேகாவா ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: அம்ேமான் மக்களின் மூன்று பாவங்களுக்காகவும்,
நான்கு பாவங்களுக்காகவும், நான் அவர்களுைடய தண்டைனையத்
தருப்பமாட்ேடன்; அவர்கள் தங்களுைடய எல்ைலகைள வ ரிவாக்க கீேலயாத்
ேதசத்தன் கர்ப்பவத கைளக் கீற ப்ேபாட்டார்கேள. 14 ரப்பாவன் மதலுக்குள்
தீக்ெகாளுத்துேவன்; அது யுத்தநாளின் முழக்கமாகவும், ெபருங்காற்றன்
புயலாகவும் அதன் அரண்மைனகைள அழிக்கும். 15 அவர்களுைடய ராஜாவும்,
அவனுைடய அத பத களும் சைறப்பட்டுப்ேபாவார்கள் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 2
இஸ்ரேவலின்மீதுநயாயத்தீர்ப்பு

1 ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: ேமாவாபன் மூன்று
பாவங்களுக்காகவும், நான்கு பாவங்களுக்காகவும், நான் அவனுைடய
தண்டைனையத் தருப்பமாட்ேடன்; அவன் ஏேதாமுைடய ராஜாவன்
எலும்புகைளச் சுட்டு சாம்பலாக்க ப் ேபாட்டாேன. 2 ேமாவாப் ேதசத்தல்
தீக்ெகாளுத்துேவன்; அது கீரிேயாத்தன் அரண்மைனகைள அழிக்கும்;
ேமாவாப யர்கள் இைரச்சேலாடும் ஆர்ப்பரிப்ேபாடும் எக்காள சத்தத்ேதாடும்
சாவார்கள். 3நயாயாத பதையஅவர்களுைடயநடுவல்இல்லாமல்நான்அழித்து,
அவேனாடு அவர்களுைடய ப ரபுக்கைளெயல்லாம் ெகான்றுேபாடுேவன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 4 ேமலும்: யூதாவன் மூன்று பாவங்களுக்காகவும்,
நான்கு பாவங்களுக்காகவும், நான் அவர்களுைடய தண்டைனையத்
தருப்பமாட்ேடன்; அவர்கள் ெயேகாவாவுைடய ேவதத்ைத ெவறுத்து, அவருைடய
கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாள்ளாமல், தங்களுைடய முற்ப தாக்கள் பன்பற்றன
ெபாய்களினால் ேமாசம்ேபானார்கேள. 5 யூதாவ ேல நான் தீக்ெகாளுத்துேவன்;
அது எருசேலமின் அரண்மைனகைள அழிக்கும் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 6 ேமலும்: இஸ்ரேவலின் மூன்று பாவங்களுக்காகவும், நான்கு
பாவங்களுக்காகவும், நான் அவர்களுைடய தண்டைனையத் தருப்பமாட்ேடன்;
அவர்கள் நீத மாைனப் பணத்தற்கும், எளியவைன ஒரு ேஜாடி காலணிகளுக்கும்
வற்றுப்ேபாட்டார்கேள. 7 அவர்கள் தரித்த ரர்களுைடய தைலயன்ேமல்
மண்ைணவாரி இைறத்து, சறுைமயானவர்களின் வழிையப் புரட்டுக றார்கள்;
என்னுைடய பரிசுத்த நாமத்ைதக் ெகடுக்கும்படி மகனும் தகப்பனும் ஒரு
ெபண்ணிடத்தல் உறவுெகாள்ளுகறார்கள். 8 அவர்கள் எல்லா பீடங்களின்
அருகலும் அைடமானமாக வாங்கன ஆைடகளின்ேமல் படுத்துக்ெகாண்டு,
பைணயமாக ப டிக்கப்பட்டவர்களுைடய மதுபானத்ைதத் தங்களுைடய
ெதய்வங்களின் ேகாவலிேல குடிக்க றார்கள் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
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9 நாேனா: ேகதுருமரங்கைளப்ேபால் உயரமும், கர்வாலி மரங்கைளப்ேபால்
ைவரமுமாக இருந்த எேமாரியைன அவர்களுக்கு முன்பாக அழித்ேதன்; உயர
இருந்த அவனுைடய கனிையயும், தாழ இருந்த அவனுைடய ேவர்கைளயும்
அழித்துப்ேபாட்டு, 10 நீங்கள் எேமாரியனுைடய ேதசத்ைதக் ைகப்பற்றும்படி
உங்கைள நான் எக ப்து ேதசத்தலிருந்து வரவைழத்து, உங்கைள நாற்பது
வருடங்களாக வனாந்த ரத்த ேல வழிநடத்த , 11உங்களுைடய மகன்களில் சலைர
தீர்க்கதரிச களாகவும், உங்களுைடய வாலிபர்களில் சலைர நசேரயர்களாகவும்
எழும்பச்ெசய்ேதன்; இஸ்ரேவல் மக்கேள, இப்படி நான் ெசய்யவல்ைலயா என்று
ெயேகாவா ேகட்க றார். 12 நீங்கேளா நசேரயர்களுக்குத் த ராட்ைசரசம் குடிக்கக்
ெகாடுத்து, தீர்க்கதரிச கைள ேநாக்க : நீங்கள் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லேவண்டாம்
என்றுகற்ப த்தீர்கள். 13இேதா,ேகாதுைமக்கட்டுகள்பாரமாகஏற்றப்பட்டவண்டியல்
ெநருக்குகறதுேபால, நான் உங்கைள நீங்கள்இருக்கற இடத்தல் ெநருக்குேவன்.
14அப்ெபாழுது ேவகமானவன் ஓடியும் புகலிடமில்ைல; பலவான் தன் பலத்தனால்
பலப்படுவதுமில்ைல; பலசாலி தன்உயைர காப்பாற்றுவதுமில்ைல. 15வல்ைலப்
ப டிக்க றவன் நற்பதுமில்ைல; ேவகமானவன் தன்னுைடய கால்களால்
தப்ப ப்ேபாவதுமில்ைல; குதைரயன்ேமல் ஏறுகறவன் தன்னுைடய உயைர
காப்பாற்ற க்ெகாள்வதுமில்ைல. 16 பலசாலிகளுக்குள்ேள ைதரியமானவன் அந்த
நாளிேல ந ர்வாணியாகஓடிப்ேபாவான்என்றுெயேகாவாெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 3
இஸ்ரேவலுக்குவேராதமாக சாட்ச கைளவரவைழத்தல்

1 இஸ்ரேவல் மக்கேள, ெயேகாவாகய நான் எக ப்து ேதசத்தலிருந்து
வரவைழத்த முழுக்குடும்பமாகய உங்களுக்கு வேராதமாகச் ெசால்லிய
இந்த வசனத்ைதக் ேகளுங்கள். 2 பூமியன் எல்லா வம்சங்களுக்குள்ளும்
உங்கைளமட்டும் அற ந்துெகாண்ேடன்; ஆைகயால் உங்களுைடய எல்லா
அக்க ரமங்களுக்காக உங்கைளத் தண்டிப்ேபன். 3இரண்டுேபர் ஒருமனப்படாமல்
இருந்தால் ஒன்றுேசர்ந்து நடந்துேபாவார்கேளா? 4 தனக்கு இைர அகப்படாமல்
இருக்கக் காட்டிேல சங்கம் ெகர்ச்ச க்குேமா? இைரப டிக்காமல் இருக்கும்ேபாது
பாலசங்கம் தன்னுைடய குைகயலிருந்து சத்தமிடுேமா? 5 குருவக்குத்
தைரய ேல சுருக்குப் ேபாடப்படாமல் இருந்தால், அது கண்ணியல்
அகப்படுேமா? ஒன்றும் அகப்படாமல் இருக்கும்ேபாது, கண்ணி தைரயலிருந்து
எடுக்கப்படுேமா? 6 ஊரில் எக்காளம் ஊதனால், மக்கள் கலங்காமல்
இருப்பார்கேளா? ெயேகாவாவுைடய ெசயல் இல்லாமல் ஊரில் தீங்கு
உண்டாகுேமா? 7 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் தீர்க்கதரிச களாகய தம்முைடய
ஊழியக்காரர்களுக்குத் தமது இரகச யத்ைத ெவளிப்படுத்தாமல் ஒரு
காரியத்ைதயும் ெசய்யமாட்டார். 8 சங்கம் ெகர்ச்ச க்க றது, யார் பயப்படாமல்
இருப்பான்? ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ேபசுக றார், யார் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லாதருப்பான்? 9 நீங்கள் சமாரியாவன் மைலகளில் கூடிவந்து,
அதன் நடுவல் நடக்க ற ெபரிய கலகங்கைளயும் அதற்குள் ெசய்யப்படுக ற
இடுக்கண்கைளயும் பாருங்கள் என்று அஸ்ேதாத்தன் அரண்மைனகள்ேமலும்,
எக ப்துேதசத்தன் அரண்மைனகள்ேமலும் கூறுங்கள். 10 அவர்கள்
ெசம்ைமயானைதச் ெசய்ய அறயாமல், தங்களுைடய அரண்மைனகளில்
ெகாடுைமையயும் ெகாள்ைளையயும் குவத்துக்ெகாள்ளுகறார்கள் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 11 ஆைகயால் எத ரி வந்து, ேதசத்ைதச்
சூழ்ந்துெகாண்டு, உன்னுைடய ெபலத்ைத உன்னிலிருந்து அகன்றுேபாகச்
ெசய்வான்; அப்ெபாழுது உன்னுைடய அரண்மைனகள் ெகாள்ைளய டப்படும்
என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 12 ேமலும்: ஒரு ேமய்ப்பன்
இரண்டு கால்கைளேயா ஒரு காதன் துண்ைடேயா* சங்கத்தன் வாயலிருந்து
படுங்க த் தப்புவ ப்பைதப்ேபால, சமாரியாவல் குடியருக்க ற இஸ்ரேவல்
மக்கள் ஒரு படுக்ைகயன் மூைலயலிருந்தும், ஒரு ெமத்ைதயன் ேமலிருந்தும்

* அத்த யாயம் 3:12 3:12 ஒரு மிருகம் ஆட்ைட ெகான்று வ ட்டால், அதற்கு சாட்ச யாக ஆட்டின் மீந்த

உறுப்புகைள மந்ைதயன் ெசாந்தக்காரனுக்கு காட்டேவண்டும், அப்படி ெசய்யாவ ட்டால் அந்த ஆட்டுக்காக

நஷ்டத்ைதஅவன்ெசலுத்தேவண்டும்.
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தப்புவ க்கப்படுவார்கள் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 13 நீங்கள் ேகட்டு
யாக்ேகாபு வம்சத்தாருக்குள்ேள சாட்ச யாக அறவக்கேவண்டியது: ேசைனகளின்
ேதவனாக இருக்க ற ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
14 நான் இஸ்ரேவலுைடய பாவங்களுக்காக அவைன வசாரிக்கும் நாளிேல நான்
ெபத்ேதலின்பலிபீடங்கைளவசாரிப்ேபன்; பலிபீடத்தன்ெகாம்புகள்ெவட்டப்பட்டு
தைரய ேல வழும். 15 மைழகாலத்து வீட்ைடயும் ேகாைடக்காலத்து வீட்ைடயும்
அழிப்ேபன்; அப்ெபாழுது யாைனத்தந்தத்தால் ெசய்யப்பட்ட வீடுகள் அழியும்;
ெபரியவீடுகளுக்கும்முடிவுவரும்என்றுெயேகாவாெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 4
ேதவனிடம் தரும்பாதஇஸ்ரேவலர்கள்

1 சமாரியாவன் மைலகளிலுள்ள பாசானின்* மாடுகேள, நீங்கள் இந்த
வார்த்ைதகைளக் ேகளுங்கள்; தரித்த ரர்கைள ஒடுக்க , எளியவர்கைள
ெநாறுக்க , அவர்களுைடய எஜமான்கைள ேநாக்க : நாங்கள் குடிக்கும்படி
ெகாண்டுவாருங்கள் என்று ெசால்லுகறீர்கள். 2இேதா, ெயேகாவாகயஆண்டவர்
உங்கைள ெகாக்க களாலும், உங்களுைடய பன் சந்ததைய மீன்ப டிக்க ற
தூண்டில்களாலும் இழுத்துக்ெகாண்டுேபாகும் நாட்கள் வருெமன்று அவர்
தம்முைடய பரிசுத்தத்ைதக்ெகாண்டு ஆைணயட்டார். 3 அப்ெபாழுது நீங்கள்
ஒவ்ெவாருவனும் அரண்மைனக்குச் சுமந்துெகாண்டு ேபாவைத எற ந்துவ ட்டு†,
தனக்குஎத ரானதறப்புகளின்வழியாகப் புறப்பட்டுப்ேபாவீர்கள்என்றுெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 4 ெபத்ேதலுக்குப் ேபாய்த் துேராகம்ெசய்யுங்கள், கல்காலுக்கும்
ேபாய்துேராகத்ைதப்ெபருகச்ெசய்து,காைலேதாறும்உங்களுைடயபலிகைளயும்,
மூன்றாம் வருடத்த ேல உங்களுைடய தசமபாகங்கைளயும் ெசலுத்த ,
5 புளித்தமாவுள்ள ஸ்ேதாத்த ரபலிேயாடு தூபம் காட்டி, உற்சாகபலிகைளக் கூறத்
ெதரியப்படுத்துங்கள்; இஸ்ரேவல் மக்கேள, இப்படிச் ெசய்வேத உங்களுக்குப்
ப ரியம் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 6 ஆைகயால்
நான் உங்களுைடய பட்டணங்களில் எல்லாம் உங்களுைடய பற்களுக்கு
ஓய்ைவயும், உங்களுைடய இடங்களில் எல்லாம் ஆகாரக்குைறைவயும்
கட்டைளய ட்ேடன்; ஆகலும் நீங்கள் என்னிடத்தல் தரும்பாமல்ேபானீர்கள் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 7 இதுவும் இல்லாமல், அறுப்புக்காலம் வருவதற்கு
இன்னும் மூன்றுமாதங்கள் இருக்கும்ேபாேத மைழைய நான் தடுத்ேதன், ஒரு
பட்டணத்தன்ேமல் மைழெபய்யவும் ஒரு பட்டணத்தன்ேமல் மைழெபய்யாமல்
இருக்கவும் ெசய்ேதன்; ஒரு வயலின்ேமல் மைழெபய்தது, மைழெபய்யாத மற்ற
வயல் காய்ந்துேபானது. 8இரண்டு மூன்று பட்டணங்களின் மனிதர்கள் தண்ணீர்
குடிக்க ஒேர பட்டணத்தற்குப் ேபாய் அைலந்தும் தாகம் தீர்த்துக்ெகாள்ளவல்ைல;
ஆகலும் நீங்கள் என்னிடத்தல் தரும்பாமல்ேபானீர்கள் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 9 ேநாயனாலும் வஷப்பனியனாலும் உங்கைளத் தண்டித்ேதன்;
உங்களுைடய ேசாைலகளிலும் த ராட்ைசத்ேதாட்டங்களிலும் அத்த மரங்களிலும்
ஒலிவமரங்களிலும் மிகுதயானைதப் பச்ைசப்புழு அரித்துப்ேபாட்டது; ஆகலும்
என்னிடத்தல் தரும்பாமல்ேபானீர்கள் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
10 எக ப்த ேல உண்டானதற்கு ஒப்பான ெகாள்ைளேநாைய உங்களுக்குள்
அனுப்ப ேனன்; உங்களுைடய வாலிபர்கைள வாளாேல ெகான்ேறன்;
உங்களுைடய குதைரகைள அழித்துப்ேபாட்ேடன்; உங்களுைடய முகாம்களின்
நாற்றத்ைத உங்களுைடய நாச களிலும் ஏறச்ெசய்ேதன்; ஆகலும் நீங்கள்
என்னிடத்தல் தரும்பாமல்ேபானீர்கள் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
11 ேசாேதாைமயும் ெகாேமாராைவயும் ேதவன் கவழ்த்துப்ேபாட்டதுேபால,
உங்கைளக் கவழ்த்துப்ேபாட்ேடன்; நீங்கள் ெநருப்பலிருந்து பற க்கப்பட்ட
ெகாள்ளிையப்ேபால இருந்தீர்கள்; ஆகலும் நீங்கள் என்னிடத்தல்
தரும்பாமல்ேபானீர்கள் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 12 ஆைகயால்
இஸ்ரேவேல,இப்படிேயஉனக்குச்ெசய்ேவன்;இஸ்ரேவேல, நான்இப்படிஉனக்குச்
ெசய்யப்ேபாக றதனால் உன்னுைடய ேதவைனச் சந்த க்கும்படி ஆயத்தப்படு.
13 அவர் மைலகைள உருவாக்கனவரும், காற்ைற உருவாக்கனவரும்,

* அத்த யாயம் 4:1 4:1 ெசழிப்பான பூமி † அத்த யாயம் 4:3 4:3 உங்கைள எர்ேமான் குன்றுகளில் வீச

எற ேவன்
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மனிதனுைடய நைனவுகள் இன்னெதன்று அவனுக்கு ெவளிப்படுத்துகறவரும்,
அதகாைலைய இருளாக்குகறவரும், பூமியனுைடய உயர்ந்த இடங்களின்ேமல்
உலாவுகறவருமாக இருக்க றார்; ேசைனகளின் ேதவனாகய ெயேகாவா என்பது
அவருைடயநாமம்.

அத்த யாயம் 5
மனந்தரும்புதலுக்கானஅைழப்பு

1 இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர, உங்கைளக்குறத்து நான் புலம்ப ச் ெசால்லும்
இந்த வசனத்ைதக் ேகளுங்கள். 2 இஸ்ரேவல் என்னும் கன்னிப்ெபண்
வழுந்தாள், அவள் இனி ஒருேபாதும் எழுந்தருக்கமாட்டாள்; தன்னுைடய
ேதசத்தல் வழுந்துக டக்க றாள், அவைளத் தூக்கவடுகறவர்கள் இல்ைல.
3 நகரத்தலிருந்து புறப்பட்ட ஆய ரம்ேபரில் நூறுேபரும், நூறுேபரில் பத்துப்ேபரும்
இஸ்ரேவல் வம்சத்தாருக்கு மீதயாக இருப்பார்கள் என்று ெயேகாவாகய
ேதவன் ெசால்லுகறார். 4 ெயேகாவா இஸ்ரேவல் வம்சத்தாருக்குச்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: என்ைனத் ேதடுங்கள், அப்ெபாழுது
பைழப்பீர்கள். 5 ெபத்ேதைலத் ேதடாதீர்கள், கல்காலிலும் ேசராதீர்கள்,
ெபெயர்ெசபாவுக்கும் ேபாகாதீர்கள்; ஏெனன்றால் கல்கால் சைறயருப்பாகவும்,
ெபத்ேதல் பாழான இடமாகவும் ேபாகும். 6 ெயேகாவாைவ ேதடுங்கள்,
அப்ெபாழுது பைழப்பீர்கள்; இல்லாவ ட்டால் ெபத்ேதலில் இருக்கற ஒருவராலும்
அைணக்கப்படாத அக்கனி ேயாேசப்பன் வீட்டில் பற்ற , அைத எரிக்கும்.
7 நயாயத்ைதக் கசப்பாக மாற்ற , நீதையத் தைரய ேல வழச்ெசய்க றவர்கேள
அவைரத் ேதடுங்கள். 8 அவர் நட்சத்த ரங்கைளயும் மிருகசீரிஷத்ைதயும்
உண்டாக்கனவர்; அவர் மரணஇருைள அதகாைலயாக மாற்ற , பகைல
இரவாக அந்தகாரப்படுத்துகறவர்; அவர் கடலின் தண்ணீர்கைள வரவைழத்து,
அைவகைளப் பூமியன் பரப்பன்ேமல் ஊற்றுகறவர்; ெயேகாவா என்பது
அவருைடய நாமம். 9 பாதுகாப்பான இடத்தன்ேமல் அழிவு வரும்படியாக, அவர்
ெகாள்ைள ெகாடுத்தவைனப் பலத்தவனுக்கு வேராதமாக இலகுவைடயச்
ெசய்க றவர். 10 பட்டணத்தன் நுைழவுவாயலிேல கடிந்துெகாள்ளுகறவைன
அவர்கள் பைகத்து, யதார்த்தமாகப் ேபசுக றவைன ெவறுக்கறார்கள். 11 நீங்கள்
தரித்த ரைன மித த்து, அவனுைடய ைகய ேல தானியத்ைதச் சுைமசுைமயாக
வாங்குகறபடியனால், நீங்கள் ேவைலப்பாடுள்ள கற்களால் வீடுகைளக்
கட்டினீர்கள், ஆனாலும் அைவகளில் நீங்கள் குடியருப்பதல்ைல; இன்பமான
த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள நாட்டினீர்கள், ஆனாலும் அைவகளின் இரசத்ைத
நீங்கள் குடிப்பதல்ைல. 12 உங்களுைடய மீறுதல்கள் மிகுத ெயன்றும்,
உங்களுைடய பாவங்கள் பலத்தெதன்றும் அற ேவன்; நீத மாைன ஒடுக்க ,
லஞ்சம் வாங்க , பட்டணத்தன் நுைழவுவாயலில் ஏைழகளின் நயாயத்ைதப்
புரட்டுக றீர்கள். 13 ஆைகயால் புத்த மான் அந்தக்காலத்த ேல ெமௗனமாக
இருக்கேவண்டும்; அந்தக்காலம் தீைமயான காலம். 14 நீங்கள் பைழக்கும்படி
தீைமையஅல்ல,நன்ைமையத்ேதடுங்கள்;அப்ெபாழுதுநீங்கள்ெசால்லுகறபடிேய
ேசைனகளின் ேதவனாகய ெயேகாவா உங்களுடன் இருப்பார். 15 நீங்கள்
தீைமைய ெவறுத்து, நன்ைமைய வரும்ப , நுைழவுவாயலில் நயாயத்ைத
நைலப்படுத்துங்கள்; ஒருேவைள ேசைனகளின் ேதவனாகய ெயேகாவா
ேயாேசப்ப ேல மீதயானவர்களுக்கு இரங்குவார். 16 ஆதலால் ஆண்டவரும்
ேசைனகளின் ேதவனுமாகய ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
எல்லாத் ெதருக்களிலும் புலம்பல் உண்டாகும்; எல்லா வீத களிலும் ஐேயா, ஐேயா,
என்று ஓலமிடுவார்கள்; பய ரிடுக றவர்கைளத் துக்கங்ெகாண்டாடுக றதற்கும்,
ஒப்பாரி பாடத்ெதரிந்தவர்கைளப் புலம்புக றதற்கும் வரவைழப்பார்கள். 17எல்லாத்
த ராட்ைசேதாட்டங்களிலும் புலம்பல் உண்டாயருக்கும். நான் உன் நடுேவ
கடந்துேபாேவன்என்றுெயேகாவாெசால்லுகறார்.

ெயேகாவாவுைடயநாள்
18 ெயேகாவாவுைடய நயாயத்தீர்ப்பன் நாைள வரும்புக றவர்களுக்கு ஐேயா,

அதனால் உங்களுக்கு என்ன உண்டு? ெயேகாவாவுைடய நயாயத்தீர்ப்பன் நாள்
ெவளிச்சமாக இல்லாமல் இருளாக இருக்கும். 19 சங்கத்த ற்குத் தப்பனவனுக்குக்
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கரடி எத ர்ப்பட்டதுேபாலவும், அல்லது வீட்டிற்குள்ேள வந்து சுவரின்ேமல்
தன்னுைடய ைகைய ைவத்தேபாது பாம்பு அவைனக் கடித்ததுேபாலவும்
இருக்கும். 20 ெயேகாவாவுைடய நாள் ெவளிச்சமாக இல்லாமல், இருளும்
ப ரகாசமற்ற காரிருளுமாகஇருக்குமல்லேவா? 21உங்களுைடய பண்டிைககைளப்
பைகத்து ெவறுக்க ேறன்; உங்களுைடய ஆசரிப்பு நாட்களில் எனக்குப்
ப ரியமில்ைல. 22உங்களுைடய தகனபலிகைளயும்உணவுபலிகைளயும் எனக்குப்
பைடத்தாலும் நான் அங்கீகரிக்கமாட்ேடன்; ெகாழுைமயான உங்களுைடய
மிருகங்களின் ஸ்ேதாத்த ரபலிகைளயும் நான் ேநாக்க ப்பார்க்கமாட்ேடன்.
23 உன் பாடல்களின் இைரச்சைல என்ைனவட்டு அகற்று; உன் வீைணகளின்
ஓைசைய நான் ேகட்கமாட்ேடன். 24 நயாயம் தண்ணீைரப்ேபாலவும்,
நீத வற்றாத நதையப்ேபாலவும் புரண்டுவரட்டும். 25 இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாேர, நீங்கள் வனாந்த ரத்த ேல இருந்த நாற்பது வருடங்கள்வைரயல்
பலிகைளயும், காணிக்ைககைளயும் எனக்குச் ெசலுத்தனீர்கேளா? 26 நீங்கள்
உங்களுக்கு உண்டாக்கன ேமாேளாகுைடய கூடாரத்ைதயும், உங்களுைடய
ெதய்வங்களின் நட்சத்த ர ராச யாக ய உங்களுைடய சைலகளின் பல்லக்ைகயும்
சுமந்துெகாண்டு வந்தீர்கேள. 27 ஆைகயால் உங்கைளத் தமஸ்குவுக்கு அப்பால்
குடிேபாகச்ெசய்ேவன் என்று ேசைனகளுைடய ேதவன் என்னும் நாமமுள்ள
ெயேகாவாெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 6
கவைலயற்றருப்பவர்களுக்குஐேயா

1 சீேயானிேல கவைலயற்றருப்பவர்களும் சமாரியாவன் மைலைய
நம்ப க்ெகாண்டிருக்க றவர்களும், ேதசத்தன் தைலைமெயன்னப்பட்டு,
இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் ேதடிவருகறவர்களுமாகய உங்களுக்கு ஐேயா,
2 நீங்கள் கல்ேனவைர ெசன்று, அந்த இடத்தலிருந்து ஆமாத் என்னும் ெபரிய
பட்டணத்தற்குப்ேபாய், ெபலிஸ்தர்களுைடய காத் பட்டணத்தற்கு இறங்க ,
அைவகள் இந்த ராஜ்ஜியங்கைளவ ட நல்லைவகேளா என்றும், அைவகளின்
எல்ைலகள் உங்களுைடய எல்ைலகைளவ ட வ ரிவான இடமானைவகேளா
என்றும் பாருங்கள். 3 தீங்குநாள் தூரெமன்று எண்ணிக் ெகாடுைமயன்
இருக்ைக க ட்டவரும்படிச் ெசய்து, 4 தந்தக் கட்டில்களில் படுத்துக்ெகாண்டு,
தங்களுைடய படுக்ைககளின்ேமல் சவுக்கயமாகப் படுத்து, மந்ைதயலுள்ள
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், மாட்டுத்ெதாழுவத்தலுள்ள கன்றுக்குட்டிகைளயும்
தன்று, 5 தம்புைர வாச த்துப் பாடி, தாவீைதப்ேபால் கீதவாத்தயங்கைளத்
தங்களுக்குஉண்டாக்க , 6ெபரிய பாத்த ரங்களில் மதுபானத்ைதக் குடித்து, ச றந்த
வாசைனத்ைதலங்கைளப் பூச க்ெகாள்ளுகறார்கள்; ஆனாலும் ேயாேசப்ப ற்கு
ேநரிட்ட ஆபத்த ற்குக் கவைலப்படாமல் ேபாக றார்கள். 7 ஆைகயால் அவர்கள்
சைறயருப்ப ற்குப் ேபாக றவர்களின் முதல் வரிைசய ேல ேபாவார்கள்; இப்படிேய
உல்லாசமாகப் படுத்தவர்களின்வருந்துெகாண்டாடல்நன்றுேபாகும்.

இஸ்ரேவலின்ெபருைமையேதவன்ெவறுத்தல்
8 நான் யாக்ேகாபுைடய ேமன்ைமைய ெவறுத்து, அவனுைடய

அரண்மைனகைளப் பைகக்க ேறன்; நான் நகரத்ைதயும் அதன் நைறைவயும்
ஒப்புக்ெகாடுத்துவடுேவன் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் தம்முைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ஆைணயட்டார் என்பைதச் ேசைனகளின் ேதவனாகய
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 9 ஒரு வீட்டிேல பத்துப்ேபர் மீதயாக இருந்தாலும்
அவர்கள் ெசத்துப்ேபாவார்கள். 10 அவர்களுைடய இனத்தானாவது ப ேரதத்ைத
எற க்க றவனாவது எலும்புகைள வீட்டிலிருந்து ெவளிேய ெகாண்டுேபாகும்படி,
அைவகைள எடுத்து, வீட்டின் உட்புறத்த ேல இருக்க றவைன ேநாக்க :
உன்னிடத்தல் இன்னும் யாராவது உண்ேடா என்று ேகட்பான், அவன் இல்ைல
என்பான்; அப்ெபாழுதுஇவன்: நீ ெமௗனமாகஇரு; ெயேகாவாவுைடய நாமத்ைதச்
ெசால்லக்கூடாது என்பான். 11 இேதா, ெயேகாவா கட்டைளய ட்டிருக்க றார்;
ெபரிய வீட்ைடத் த றப்புகள் உண்டாகவும், ச றய வீட்ைட வ ரிசல்கள் உண்டாகவும்
அடிப்பார். 12கன்மைலயன்ேமல்குதைரகள்ஓடுேமா? அங்ேகஒருவன்மாடுகளால்
உழுவாேனா? நயாயத்ைத வஷமாகவும், நீதயன் கனிையக் கசப்பாகவும்
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மாற்றனீர்கள். 13 நாங்கள் எங்களுைடய ேலாேதபார் பட்டணத்தனாேல
எங்களுக்குக் கர்னாயம் பட்டணத்ைத உண்டாக்க க் ெகாள்ளவல்ைலேயா
என்று ெசால்லி, வீண்காரியத்தல் மகழுகறார்கள். 14 இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர,
இேதா, நான் ஒரு ேதசத்ைத உங்களுக்கு வேராதமாக எழுப்புேவன்; அவர்கள்
ஆமாத்துக்குள் நுைழகற வழி ெதாடங்க ச் சமமான நாட்டின் ஆறுவைரக்கும்
உங்கைள ஒடுக்குவார்கள் என்று ேசைனகளின் ேதவனாகய ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 7
ெவட்டுக்களிகள்,அக்கனி மற்றும்தூக்குநூல்

1 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் எனக்குக் காண்பத்தது என்னெவன்றால்: இேதா,
ராஜாவனுைடய புல்லறுப்புக்குப்பன்பு இரண்டாம் அறுவைடயல் புல் முைளக்கத்
ெதாடங்கும்ேபாது அவர் ெவட்டுக்களிகைள உண்டாக்கனார். 2 அைவகள்
ேதசத்தன் புல்ைலத் தன்று தீர்ந்தேபாது, நான்: ெயேகாவாகய ஆண்டவேர,
மன்னித்தருளும்; யாக்ேகாபு தரும்ப யாராேல எழுந்தருப்பான்? அவன்
சறுைமயைடந்தான் என்ேறன். 3 ெயேகாவா அதற்கு மனஸ்தாபப்பட்டு, அப்படி
ஆவதல்ைல என்றார். 4 ெயேகாவாகய ஆண்டவர் எனக்குக் காண்பத்தது
என்னெவன்றால்: இேதா, அக்கனியாேல நயாயம் வ சாரிப்ேபன் என்று
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ேதான்றனார்; அது மகா ஆழத்ைத வழுங்கயது,
அதல் ஒரு பங்ைக வழுங்க முடித்தது. 5 அப்ெபாழுது நான்: ெயேகாவாகய
ஆண்டவேர, நறுத்துேம; யாக்ேகாபு தரும்ப யாராேல எழுந்தருப்பான்? அவன்
மிகச் ச றயதானான் என்ேறன். 6 ெயேகாவா அதற்கு மனஸ்தாபப்பட்டு, அப்படி
ஆவதல்ைல என்றார். 7 பன்பு அவர் எனக்குக் காண்பத்தது என்னெவன்றால்:
இேதா, தூக்குநூல் ப ரமாணத்தனால் கட்டப்பட்ட ஒரு மதலின்ேமல் நன்றார்;
அவர் ைகயல் தூக்குநூல் இருந்தது. 8 ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : ஆேமாேஸ,
நீ என்னத்ைதக் காண்கறாய் என்றார்; தூக்குநூைலக் காண்க ேறன் என்ேறன்;
அப்ெபாழுது ஆண்டவர்: இேதா, இஸ்ரேவல் என்னும் என்னுைடய மக்களின்
நடுேவதூக்குநூைலவடுேவன்;இனிஅவர்கைளமன்னிக்கமாட்ேடன். 9ஈசாக்கன்
ேமைடகள் பாழும், இஸ்ரேவலின் பரிசுத்த இடங்கள் அழிக்கவும்படும்; நான்
ெயெராெபயாம்வீட்டாருக்குவ ேராதமாகப்வாேளாடுஎழும்பவருேவன்என்றார்.

ஆேமாசும்,அமத்சயாவும்
10 அப்ெபாழுது ெபத்ேதலில் ஆசாரியனான அமத்சயா இஸ்ரேவலின்

ராஜாவாகய ெயெராெபயாமுக்கு ஆள் அனுப்ப : ஆேமாஸ் இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாரின் நடுேவ உமக்கு வ ேராதமாகக் கட்டுப்பாடு ெசய்க றான்; ேதசம்
அவனுைடய வார்த்ைதகைளெயல்லாம் சக க்கமாட்டாது. 11 ெயெராெபயாம்
வாளால் சாவான் என்றும், இஸ்ரேவல் தன்னுைடய ேதசத்தலிருந்து
சைறப டித்துக் ெகாண்டுேபாகப்படுவான் என்றும் ஆேமாஸ் ெசால்லுகறான்
என்று ெசால்லச்ெசான்னான். 12 அமத்சயா ஆேமாைஸ ேநாக்க : தரிசனம்
பார்க்க றவேன, ேபா; நீ யூதா ேதசத்த ற்கு ஓடிப்ேபா, அங்ேக அப்பம் சாப்ப ட்டு,
அங்ேக தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லு. 13 ெபத்ேதலிேல இனித் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லாேத;அதுராஜாவன்பரிசுத்தஇடமும் ராஜ்ஜியத்தன்அரண்மைனயுமாக*
இருக்கறது என்றான். 14 ஆேமாஸ் அமத்சயாவுக்குப் பதலாக: நான்
தீர்க்கதரிச யுமல்ல, தீர்க்கதரிச யன் மகனுமல்ல; நான் மந்ைத ேமய்க்க றவனும்,
காட்டத்த ப்பழங்கைளப் பதனிடுக றவனுமாக†இருந்ேதன். 15ஆனால் மந்ைதயன்
பன்னாேல ேபாக றேபாது என்ைனக் ெயேகாவா அைழத்து, நீ ேபாய் என்னுைடய
மக்களாகய இஸ்ரேவலுக்கு வேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லு என்று
ெயேகாவா ெசான்னார். 16 இப்ேபாதும், நீ ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக்
ேகள்; இஸ்ரேவலுக்கு வேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லாேத, ஈசாக்கன்
வம்சத்தனருக்கு வ ேராதமாக ஒன்ைறயும் ெசால்லாேத என்று ெசால்லுகறாேய.
17 இதனால் உன்னுைடய மைனவ நகரத்தல் வபசாரியாவாள்; உன்னுைடய
மகன்களும் உன்னுைடய மகள்களும் வாளால் வழுவார்கள்; உன்னுைடய

* அத்த யாயம் 7:13 7:13ஆலயமாக † அத்த யாயம் 7:14 7:14 ேமற்பார்ைவயாளர்
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வயல் அளவு நூலால் பங்க ட்டுக்ெகாள்ளப்படும்; நீேயாெவன்றால் அசுத்தமான
ேதசத்த ேல‡ ெசத்துப்ேபாவாய்; இஸ்ரேவலும் தன்னுைடய ேதசத்தலிருந்து
சைறப டிக்கப்பட்டுக் ெகாண்டுேபாகப்படுவான் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்
என்றான்.

அத்த யாயம் 8
பழுத்த பழங்களுள்ளகூைட

1 பன்பு ெயேகாவாகய ஆண்டவர் எனக்குக் காண்பத்தது என்னெவன்றால்:
இேதா, பழுத்த பழங்களுள்ள* ஒருகூைட இருந்தது. 2அவர்: ஆேமாேஸ, நீ எைதக்
காண்கறாய் என்றுேகட்டார்? பழுத்த பழங்களுள்ளஒருகூைடையக்காண்க ேறன்
என்ேறன். அப்ெபாழுது ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : என்னுைடய மக்களாகய
இஸ்ரேவலுக்கு முடிவுகாலம் வந்தது; இனி அவர்கைள மன்னிக்கமாட்ேடன்.
3 அந்த நாளிேல ேதவாலயப் பாடல்கள் அலறுதலாக மாறும்; எல்லா இடத்தலும்
த ரளானப ேரதங்கள்புலம்பல்இல்லாமல்எற ந்துவ டப்படும்என்றுெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 4 ேதசத்தல் சறுைமப்பட்டவர்கைள ஒழியச்ெசய்ய,
எளியவர்கைள வழுங்க : 5 நாங்கள் மரக்காைலக் குைறத்து, ேசக்கல் நைறைய
அதகமாக்க , கள்ளத்தராசனால் வஞ்ச த்து, தரித்த ரர்கைளப் பணத்தற்கும்,
எளியவர்கைள ஒரு ேஜாடி காலணிகளுக்கும் வாங்கும்படியும், தானியத்தன்
பதைர வற்கும்படியும், 6 நாங்கள் ேகட்ட ேகாதுைமைய வற்கத்தக்கதாக
மாதப்ப றப்பும், நாங்கள் தானியத்தன் ேசமிப்புக்க டங்குகைள தறக்கத்தக்கதாக
ஓய்வு நாளும் எப்ேபாது முடியும் என்று ெசால்லுகறவர்கேள, இைதக் ேகளுங்கள்.
7 அவர்கள் ெசய்ைககைளெயல்லாம் நான் ஒருேபாதும் மறப்பதல்ைலெயன்று
ெயேகாவா யாக்ேகாபுைடய மகைமயன்ேபரில் ஆைணயட்டார். 8 இதனால்
ேதசம் அத ரவும் அதல் குடியருக்க றவர்கள் எல்ேலாரும் துக்க க்கவும், எங்கும்
நத களாகப் புரண்ேடாடவும், எக ப்தன் ஆற்றுெவள்ளத்ைதப்ேபால் அடித்து,
ெபருெவள்ளமாகவும் ேவண்டாேமா? 9 அந்த நாளிேல நான் மத்தயானத்த ேல
சூரியைனமைறயச்ெசய்து, பட்டப்பகலிேலேதசத்ைதஇருளாக்க , 10உங்களுைடய
பண்டிைககைளத் துக்க ப்பாகவும், உங்களுைடய பாடல்கைளெயல்லாம்
புலம்பலாகவும் மாறச்ெசய்து, எல்லா இடுப்புகளிலும் சணல் ஆைடயும், எல்லாத்
தைலகளிலும் ெமாட்ைடையயும் வருவத்து, அவர்களுைடய துக்க ப்ைப
ஒேர பள்ைளக்காகத் துக்க க்க ற துக்க ப்புக்குச் சமமாக்க , அவர்களுைடய
முடிைவக் கசப்பான நாளாக்குேவன் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார். 11 இேதா, நான் ேதசத்தன்ேமல் பஞ்சத்ைத அனுப்பும் நாட்கள்
வரும்; ஆகாரக்குைறவனால் உண்டாகய பஞ்சமல்ல, தண்ணீர்குைறவனால்
உண்டாகய தாகமுமல்ல, ெயேகாவாவுைடய வசனம் ேகட்கக் கைடக்காத
பஞ்சத்ைத அனுப்புேவன் என்று ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
12 அப்ெபாழுது அவர்கள் ெயேகாவாவுைடய வசனத்ைதத் ேதட ஒரு சமுத்த ரம்
துவங்க மறு சமுத்த ரம்வைர, வடக்குதைச துவங்கக் க ழக்குத்தைசவைர
அைலந்து த ரிந்தும் அைதக் கண்டைடயாமல்ேபாவார்கள். 13 அந்த நாளிேல
அழகுள்ள கன்னிகளும் வாலிபர்களும் தாகத்தனால் ேசார்ந்துேபாவார்கள்.
14 தாேண! உன்னுைடய ேதவனுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டும், ெபெயர்ெசபா
மார்க்கத்தன்† ேதவனுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டும் என்று ெசால்லி, சமாரியாவன்
பாவத்தன்ேமல் ஆைணயடுகறவர்கள் வழுவார்கள்; இனி ஒருேபாதும்
எழுந்தருக்கமாட்டார்கள்என்றார்.

அத்த யாயம் 9
இஸ்ரேவல்அழிக்கப்படுதல்

1 ஆண்டவைரப் பலிபீடத்தன்ேமல் ந ற்கக்கண்ேடன்; அவர்: நீ வாசல்
நைலகள் அைசயும்படி தூணின் உச்சைய அடித்து, அைவகைள அவர்கள்
எல்ேலாருைடய தைலயன்ேமலும் வழும்படி உைடத்துப்ேபாடு; அவர்களுக்குப்
பன்னாகவரும் மீதயானவர்கைள நான் வாளால் ெகான்றுேபாடுேவன்;

‡ அத்த யாயம் 7:17 7:17புறசாத ேதசத்தல் * அத்த யாயம் 8:1 8:1அத்த பழம் † அத்த யாயம் 8:14 8:14
வக்க ரஆராதைன
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அவர்களில் ஓடுகறவன் ஒருவனும் தப்புவதுமில்ைல, அவர்களில் தப்புக றவன்
ஒருவனும் இரட்ச க்கப்படுவதுமில்ைல. 2 அவர்கள் பாதாளம்வைரக்கும்
ேதாண்டிப் பதுங்க க்ெகாண்டாலும், என்னுைடய ைக அந்த இடத்தலிருந்து
அவர்கைளப் ப டித்துக்ெகாண்டுவரும்; அவர்கள் வானம்வைர ஏறனாலும், அந்த
இடத்தலிருந்துஅவர்கைளஇறங்கச்ெசய்ேவன்; 3அவர்கள்கர்ேமலின்உச்சய ேல
ஒளிந்துெகாண்டாலும், அங்ேக அவர்கைளத் ேதடிப்ப டிப்ேபன்; அவர்கள் கடலின்
ஆழத்த ேல ேபாய் என்னுைடய கண்களுக்கு மைறந்துெகாண்டாலும், அங்ேக
அவர்கைளக்கடிக்கப்பாம்புகளுக்குக்கட்டைளயடுேவன். 4அவர்கள்தங்களுைடய
எத ரிக்குமுன்பாகச்சைறப்பட்டுப்ேபானாலும்,அங்ேகஅவர்கைளக்ெகான்றுேபாட
வாளுக்கு நான் கட்டைளய ட்டு, என்னுைடய கண்கைள அவர்கள்ேமல்
நன்ைமக்கல்ல, தீைமக்ெகன்ேற ைவப்ேபன். 5 ேசைனகளின் ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ேதசத்ைதத் ெதாட, அது உருக ப்ேபாகும்; அப்ெபாழுது அதன் குடிகள்
எல்ேலாரும் புலம்புவார்கள்; எங்கும் நதயாகப் புரண்ேடாடி, எக ப்தனுைடய
ஆற்று ெவள்ளத்ைதப்ேபால் ெவள்ளமாகும். 6 அவர் வானத்தல் தமது ேமல்
அைறகைளக் கட்டி, பூமியல் தமது கீழ் அைறகைள அஸ்தபாரப்படுத்த , கடலின்
தண்ணீர்கைள வரவைழத்து, அைவகைளப் பூமியனுைடய வ சாலத்தன்ேமல்
ஊற்றுகறவர்; ெயேகாவா என்பது அவருைடய நாமம். 7 இஸ்ரேவல் மக்கேள,
நீங்கள் எனக்கு எத்த ேயாப்ப யர்களின் மக்கைளப்ேபால் இருக்க றீர்கள்
அல்லேவா என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; நான் இஸ்ரேவைல எக ப்து
ேதசத்தலிருந்தும், ெபலிஸ்தர்கைளக் கப்ேதாரிலிருந்தும், சீரியர்கைளக்
கீரிலிருந்தும் ெகாண்டுவரவல்ைலேயா? 8 இேதா, ெயேகாவாகய ஆண்டவரின்
கண்கள் பாவமுள்ள ராஜ்ஜியத்த ற்கு வ ேராதமாக ைவக்கப்பட்டிருக்க றது;
அைத பூமியன்ேமல் இல்லாமல் அழித்துப்ேபாடுேவன்; ஆகலும் யாக்ேகாபன்
வம்சத்ைத முழுவதும் அழிக்கமாட்ேடன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
9 இேதா, சல்லைடயனால் சலித்து அரிக்க றதுேபால் இஸ்ரேவல் வம்சத்தாைர
எல்லா ேதசங்களுக்குள்ளும் சலித்து அரிக்கும்படி நான் கட்டைளயடுேவன்;
ஆனாலும் ஒரு ேகாதுைம மணியும் தைரய ேல வழுவதல்ைல. 10தீங்கு எங்கைள
அணுகுவதுமில்ைல, எங்களுக்கு ேநரிடுவதுமில்ைலெயன்று என்னுைடய
மக்களில்ெசால்லுகறபாவ கள்எல்ேலாரும்வாளால் சாவார்கள்.

இஸ்ரேவல்புதுப்ப க்கப்படுதல்
11 ஏேதாமில் மீதயானவர்கைளயும், என்னுைடய ெபயர் ெசால்லிய எல்லா

ேதசங்கைளயும் தன்னிடத்தல் ேசர்த்துக்ெகாள்வதற்காக, 12 அந்த நாளிேல
வழுந்துேபான தாவீதன் கூடாரத்ைத நான் தரும்ப எடுத்து, அதன் தறப்புகைள
அைடத்து, அதல் பழுதாய்ப்ேபானைதச் சீர்ப்படுத்த , ஆரம்பநாட்களில்
இருந்ததுேபால அைத நறுவுேவன் என்று இைதச் ெசய்க ற ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 13இேதா,உழுகறவன்அறுக்கறவைனயும்,த ராட்ைசப்பழங்கைள
பழிக றவன்வைதக்க றவைனயும் ெதாடர்ந்துப டித்து, மைலகள் த ராட்ைசரசமாக
வடிக றதும், ேமடுகெளல்லாம் கைரக றதுமான நாட்கள் வரும் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 14 என்னுைடய மக்களாகய இஸ்ரேவலின் சைறயருப்ைபத்
தருப்புேவன்; அவர்கள் பாழான நகரங்கைளக் கட்டி, அைவகளில் குடியருந்து,
த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள நாட்டி, அைவகளுைடய பழரசத்ைதக் குடித்து,
ேதாட்டங்கைள உண்டாக்க , அைவகளின் கனிகைள சாப்படுவார்கள்.
15 அவர்கைள அவர்களுைடய ேதசத்த ேல நாட்டுேவன்; நான் அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்த ேதசத்தலிருந்து அவர்கள் இனிப் படுங்கப்படுவதல்ைலெயன்று உன்
ேதவனாகயெயேகாவாெசால்லுகறார் என்றார்.



ஒபதயா 1 1175 ஒபதயா 8

ஒபத யா
ஆச ரியர்

இந்த புத்தகேம, ஆச ரியர் ஒபதயா என்று ெசால்க றது, இைத தவ ர,
ேவறுக்காரியங்கள் அறயப்படவல்ைல. ஏேதாம் ேதசத்தன் மீது வரும்
நயாயத்தீர்ப்ைப ெசால்லுகறது, மற்றும் ஒபதயா, யூத ேதசத்ைத ேசர்ந்தவன்
என்றும்குறக்க றது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயகமு. 605 க்கும் 586 கமு. க்கும். இைடயல்எழுதப்பட்டது.
எருசேலம் வழுந்த ப றகு, பாப ேலானின் சைறயருப்புக் காலத்தல்

எழுதப்பட்டதாக கருதப்படுக றது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

யூதமக்களுக்குஎழுதப்பட்டது.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்

ஏேதாம் ேதவனுக்கும் இஸ்ரேவலர்களுக்கும் வ ேராதமாக ெசய்த பாவத்ைத
தீர்க்கதரிச ஒபதயா மூலமாக கண்டிக்க றார். ஏேதாமியர்கள் ஏசாவன்
சந்ததயார்கள், இஸ்ரேவலர்கள் ஏசாவன் தம்பயான யாக்ேகாபன் மக்கள். இந்த
இரு சேகாதரர்களின் சண்ைட, அவர்களின் வம்சங்கைளயும் பாத க்க றது. இந்த
பாத ப்பனால், இஸ்ரேவலர்கள் எக ப்ைத வ ட்டு கானானுக்கு, தங்கள் ேதசத்தன்
வழியாக ெசல்ல, எேதாமியர்கள் தைடெசய்தார்கள். ஏேதாமின் ெபருைம என்ற
பாவத்த ற்கு, ேதவனிடத்தலிருந்து தண்டைனக்குரிய வார்த்ைதகைளவரவத்தது.
ேதசம் அவர்களுக்கு ெசாந்தமாகும் கைடச நாட்களில், சீேயான் வடுவக்கப்படும்
என்றேதவனின்வாக்குதத்ேதாடுஇந்த புத்தகம்முடிவைடக றது.

ைமயக்கருத்து
நீதயானநயாயத்தீர்ப்பு.

ெபாருளடக்கம்
1. ஏேதாமின் பாழ்கடிப்பு— 1:1-14
2.இஸ்ரேவலின்முடிவானெவற்ற — 1:15-21

ஏேதாமின்ேமல்வரப்ேபாகும் நயாயத்தீர்ப்பு
1 ஒபதயாவன் தரிசனம்; ெயேகாவாகய ஆண்டவர் ஏேதாைமக் குற த்துச்

ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: எழும்புங்கள், அதற்கு வ ேராதமாக
ேபாரிட எழும்புேவாம் வாருங்கள் என்று அறவக்க, ப ரத ந த மக்களிடத்தல்
அனுப்பப்படும் ெசய்தையக் ெயேகாவா ெசால்லக்ேகட்ேடாம். 2 இேதா,
நான் உன்ைன ேதசங்களில் சறுகும்படிச் ெசய்ேதன்; நீ மிகவும் அசட்ைட
ெசய்யப்பட்டிருக்க றாய். 3 கன்மைல ெவடிப்புகளாகய உன் உயர்ந்த
பகுதய ேல குடியருந்து, என்ைனத் தைரய ேல வழத்தள்ளுகறவன் யார்
என்று உன் இருதயத்தல் ெசால்லுகறவேன, உன் இருதயத்தன் அகந்ைத
உன்ைன ஏமாற்றுகறது. 4 நீ கழுைகப்ேபால உயரத்த ற்குப்ேபானாலும், நீ
நட்சத்த ரங்களுக்குள்ேள உன் கூட்ைடக் கட்டினாலும், அவ்வடத்தலிருந்தும்
உன்ைன வழத்தள்ளுேவன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 5 நீ எவ்வளவாகச்
சங்கரிக்கப்பட்டுப்ேபானாய்! தருடர்கேளா, இரவல் ெகாள்ைளயடிக்க றவர்கேளா
உன்னிடத்தல்வந்தால்,தங்களுக்குப்ேபாதுமானஅளவுதருடுவார்கள்அல்லேவா?
த ராட்ைசப்பழங்கைள அறுக்கறவர்கள் உன்னிடத்தல் வந்தால், ச ல பழங்கைள
வ ட்டுவடுவார்கள் அல்லேவா? 6 ஏசாவனுைடயைவகள் எவ்வளவாகத்
ெகாள்ைளயடிக்கப்பட்டது; அவனுைடய அந்தரங்கப் ெபாக்கஷங்கள் எவ்வளவாக
ஆராய்ந்து எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது. 7 உன்னுடன் உடன்படிக்ைக ெசய்த
எல்லா மனிதர்களும் உன்ைன எல்ைலவைர துரத்தவ ட்டார்கள்; உன்னுடன்
சமாதானமாயருந்த மனிதர்கள் உன்ைன ஏமாற்ற , உன்ைன ேமற்ெகாண்டார்கள்;
உன் அப்பத்ைதச் சாப்ப ட்டவர்கள் உனக்குக் கீேழ கண்ணிைவத்தார்கள்.
அவனுக்கு உணர்வல்ைல. 8 அந்நாளில் அல்லேவா நான் ஏேதாமிலுள்ள
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ஞானிகைளயும், ஏசாவன் மைலயலுள்ள புத்த மான்கைளயும் அழிப்ேபன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 9 ேதமாேன, ஏசாவன் மைலயலுள்ள மனிதர்கள்
அைனவரும் ெகாைலயனால் அழிக்கப்படும்படி உன் பராக்க ரமசாலிகள்
கலங்குவார்கள்.

ஏேதாம் தன்சேகாதரைனஅற்பமாகப் பார்த்தல்
10 நீ உன் சேகாதரனாகய யாக்ேகாபுக்குச் ெசய்த ெகாடுைமயன் காரணமாக

ெவட்கம்உன்ைனமூடும்;நீமுற்றலும்அழிக்கப்பட்டுப்ேபாவாய். 11நீஎத ர்த்துநன்ற
நாளிலும், அந்நயர்கள் அவனுைடய பைடையச் சைறப டித்துப்ேபான நாளிலும்,
மறுேதசத்தார்கள் அவனுைடய வாசல்களுக்குள் நுைழந்து எருசேலமின்ேபரில்
சீட்டுப்ேபாட்ட காலத்தல், நீயும் அவர்களில் ஒருவைனப்ேபால் இருந்தாய்.
12 உன் சேகாதரன் அந்நயர்கள்வசமான அவனுைடய நாைள நீ ப ரியத்ேதாேட
பார்க்காமலும், யூதா மக்களுைடய அழிவன் நாளிேல அவர்கள் ந மித்தம்
சந்ேதாஷப்படாமலும், அவர்கள் ெநருக்கப்படுக ற நாளிேல நீ ெபருைமயாகப்
ேபசாமலும் இருக்கேவண்டியதாயருந்தது. 13 என் மக்களின் ஆபத்து
நாளிேல நீ அவர்களுைடய வாசல்களுக்குள் நுைழயாமலும், அவர்களுைடய
ஆபத்துநாளிேல அவர்கள் அநுபவக்க ற தீங்ைக நீ வருப்பத்துடன் பார்க்காமலும்,
அவர்களுைடய ஆபத்துநாளிேல அவர்களுைடய ெசாத்தல் ைகைவக்காமலும்,
14 அவர்களில் தப்பனவர்கைள அழிக்க வழிச்சந்த ப்புகளிேல ந ற்காமலும்,
இக்கட்டு நாளில் அவர்களில் மீதயானவர்கைளக் காட்டிக்ெகாடுக்காமலும்
இருக்கேவண்டியதாயருந்தது. 15 எல்லா ேதசங்களுக்கும் வ ேராதமான நாளாகய
ெயேகாவாவுைடய நாள் சமீபமாய் வந்தருக்க றது; நீ ெசய்தபடிேய உனக்கும்
ெசய்யப்படும்; உன் ெசய்ைகயன் பலன்உன் தைலயன்ேமல் தரும்பும். 16நீங்கள்
என் பரிசுத்தமைலயன்ேமல் மதுபானம் குடித்ததுேபாலேவ எல்லா மக்களும்
எப்ெபாழுதும் மதுபானம் குடிப்பார்கள்; அவர்கள் குடித்து வழுங்குவார்கள்,
இல்லாதவர்கைளப்ேபால்இருப்பார்கள்.

இஸ்ரேவலின்இறுத ெவற்ற
17 ஆனாலும் சீேயான் மைலய ேல தப்பயருப்பவர்கள் உண்டு, அவர்கள்

பரிசுத்தமாக இருப்பார்கள்; யாக்ேகாபன் வம்சத்தார்கள் தங்களுைடய
ெசாத்துக்கைளச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வார்கள். 18 யாக்ேகாபு வம்சத்தார்கள்
ெநருப்பும், ேயாேசப்பு வம்சத்தார்கள் ெநருப்புத்தழலுமாக இருப்பார்கள்;
ஏசா வம்சத்தார்கேளா ைவக்ேகால் துரும்பாக இருப்பார்கள்; அவர்கள்
இவர்கைளக்ெகாளுத்த , ஏசாவன் வம்சத்தல் மீதயாக இல்லாமல் இவர்கைள
சுட்ெடரிப்பார்கள்; ெயேகாவா இைதச் ெசான்னார். 19 ெதன்ேதசத்தார்கள்
ஏசாவன் மைலையயும், சமனான ேதசத்தார்கள் ெபலிஸ்தரின் ேதசத்ைதயும்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வார்கள்; அவர்கள் எப்ப ராயீமின் நாட்ைடயும்,
சமாரியாவன் நாட்ைடயும் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வார்கள்; ெபன்யமீன்
மனிதர்கள் கீேலயாத்ைதயும் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வார்கள். 20 சாரிபாத்வைர
கானானியர்களுக்குள்ேள சைறப்பட்டுப்ேபான இஸ்ரேவல் மக்களாகய இந்தப்
பைடயும், ேசப்பாராத்தல் சைறப்பட்டுப்ேபான எருசேலம் நகரத்தார்களும்
ெதற்குதைசப் பட்டணங்கைளச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வார்கள். 21 ஏசாவன்
மைலைய நயாயந்தீர்ப்பதற்காக இரட்சகர்கள் சீேயான் மைலயல்
வந்துேசர்வார்கள்;அப்ெபாழுதுஇராஜ்யம்ெயேகாவாவுைடயதாகஇருக்கும்.
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ேயானா
ஆச ரியர்

ேயானாதான்இதன்ஆச ரியர்என்று 1:1,ல்குற ப்ப டப்பட்டுஇருக்க றது. நாசேரத்
ஊருக்கு அருகல் உள்ள காத் ஏபர் என்ற ஊைர ேசர்ந்தவன். இப்ெபாழுது
கலிேலயா என்று அைழக்கப்படுக றது. 2. ராஜா (7:11-20) இஸ்ரேவலின்
வடக்கு ராஜ்ஜியத்தலிருந்து எழும்பன சல தீர்க்கதரிச களில் ேயானாவும்
ஒருவனாயருந்தான். ேதவனுக்கு கீழ்படியதவர்களுக்கும் ேதவன் கருைபயாய்
ெபாறுைமயாய் இருந்து இரண்டாம் வாய்ப்ைபயும் ெகாடுக றார் என்று இந்த
புத்தகம்சுட்டிக்காட்டுக றது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயகமு 793 க்கும் 450 கமு. க்கும். இைடயல்எழுதப்பட்டது.
இந்த சரித்த ரம் இஸ்ரேவலில் ெதாடங்க , மத்தயதைரக்கடலில் உள்ள ேயாப்பா

துைறமுகத்த ற்குப் ேபாய், ைதக்ரிஸ் நத ப்பக்கம் உள்ள அசீரிய ேதசத்தன்
தைலநகரமானநனிேவ பட்டணத்தல்முடிக றது.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
இஸ்ரேவல்ஜனங்களுக்கும்ேவதத்ைதவாச ப்பவர்களுக்கும்எழுதப்பட்டது.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்

கீழ்படியாைமயும், எழுப்புதலும் இந்த புத்தகத்தன் கருத்துகளாகும். ெபரிய
மீனின் வயற்ற ேல மனம்மாறன ேயானாவன் வத்தயாசமான அனுபவம்
எழுதப்பட்டிருக்க றது. அவனுைடய கீழ்படியாைம தன் எழுப்புதலுக்கும்
மாத்த ரமல்ல, நனிேவ, ேதசத்த ற்கும்முழுவதும் எழுப்புதல்வந்தது. ேதவனுைடய
ெசய்த ஒரு குற ப்ப ட்ட ஜனங்களுக்கு மாத்த ரமல்ல, உலகமைனத்தற்கும்
ெசாந்தமாகும். ேதவன் உண்ைமயான மனம்தரும்புதைல வரும்புக றார்.
மனிதர்கள் காணும்படி ெசய்க ற நல்லக் காரியங்கைளஅல்ல, நம்முைடயஇருதய
மாறுதைலேயவரும்புக றார்.

ைமயக்கருத்து
எல்லாஜனங்களுக்கும்கைடக்கும் ேதவனின்கருைப.

ெபாருளடக்கம்
1. ேயானாவன்கீழ்படியாைம— 1:1-14
2. ேயானாைவெபரிய மீன்வழுங்கவ ட்டது— 1:15, 16
3. ேயானாவன்மனம்தரும்புதல்— 1:17-2:10
4. ேயானா நனிேவயல்ப ரசங்க ப்பது— 3:1-10
5. ேதவனுைடயஇரக்கத்தன்ேமல் ேயானா ேகாபம்ெகாள்ளுகறான்— 4:1-11

ேயானாெயேகாவாவுைடய சந்ந தயலிருந்துவலக ஓடுதல்
1 அமித்தாயன் மகனாகய ேயானாவுக்குக் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத

உண்டாக , அவர்: 2 நீ எழுந்து ெபரிய நகரமாக ய நனிேவக்குப் ேபாய்,
அதற்கு எத ராகப் ப ரசங்கம் ெசய்; அவர்களுைடய அக்க ரமம் என்னுைடய
சந்ந தயல் வந்து எட்டினது என்றார். 3 அப்ெபாழுது ேயானா ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயலிருந்து வலக , தர்ஷீசுக்கு ஓடிப்ேபாவதற்கா எழுந்து, ேயாப்பாவுக்குப்
ேபாய், தர்ஷீசுக்குப்ேபாக ற ஒரு கப்பைலக்கண்டு, கட்டணம் ெசலுத்த , தான்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயலிருந்து வலகும்படி, அவர்கேளாடு தர்ஷீசுக்குப்
ேபாகக்கப்பல்ஏறனான். 4ெயேகாவாகடலின்ேமல்ெபருங்காற்ைறஅனுப்பனார்;
அதனால் கடலிேல கப்பல் உைடயுமளவற்கு ெபரிய ெகாந்தளிப்பு உண்டானது.
5 அப்ெபாழுது கப்பற்காரர்கள் பயந்து, அவனவன் தன்தன் ெதய்வங்கைள
ேநாக்க ேவண்டுதல்ெசய்து, பாரத்ைதக் குைறப்பதற்காக கப்பலில் இருந்த
சரக்குகைளக் கடலில் எற ந்துவ ட்டார்கள்; ேயானாேவா கப்பலின் கீழ்த்தளத்தல்
இறங்க ப்ேபாய்ப் படுத்துக்ெகாண்டு, ஆழ்ந்து தூங்கனான். 6 அப்ெபாழுது
மாலுமி அவனிடம் வந்து: நீ தூங்கக் ெகாண்டிருக்க றது என்ன? எழுந்தருந்து
உன்னுைடய ெதய்வத்ைத ேநாக்க ேவண்டிக்ெகாள்; நாம் அழிந்துேபாகாமலிருக்க
உன்னுைடய ெதய்வம் ஒருேவைள நம்ைம நைனத்தருளுவார் என்றான்.
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7 அவர்கள் யாரால் இந்த ஆபத்து நமக்கு வந்தெதன்று நாம் ெதரிந்துெகாள்ள
சீட்டுப்ேபாடுேவாம் வாருங்கள் என்று ஒருவேராெடாருவர் ெசால்லிக்ெகாண்டு
சீட்டுப்ேபாட்டார்கள்; ேயானாவன் ெபயருக்குச் சீட்டு வழுந்தது. 8 அப்ெபாழுது
அவர்கள் அவைன ேநாக்க : யாரால் இந்த ஆபத்து நமக்கு வந்தெதன்று நீ
எங்களுக்குச் ெசால்லேவண்டும்; உன் ெதாழில் என்ன? நீ எங்ேகயருந்து
வருகறாய்? உன் ேதசம் எது? நீ என்ன ஜாதயான் என்று ேகட்டார்கள். 9அதற்கு
அவன்: நான் எப ெரயன்; கடைலயும் பூமிையயும் உண்டாக்கன பரேலாகத்தன்
ேதவனாகயகர்த்தரிடம் பயபக்தயுள்ளவன்என்றான். 10அவன்ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயலிருந்து வலக ஓடிப்ேபாக றவன் என்று தங்களுக்கு அறவத்ததனால்,
அந்த மனிதர்கள் மிகவும் பயந்து, அவைன ேநாக்க : நீ ஏன் இைதச் ெசய்தாய்
என்றார்கள். 11 பன்னும் கடல் அத கமாகக் ெகாந்தளித்துக்ெகாண்டிருந்ததால்,
அவர்கள் அவைன ேநாக்க : கடல் நமக்காக அைமதயாகும்படி நாங்கள் உனக்கு
என்ன ெசய்யேவண்டும் என்று ேகட்டார்கள். 12 அதற்கு அவன்: நீங்கள் என்ைன
எடுத்து கடலிேல ேபாட்டுவடுங்கள்; அப்ெபாழுது கடல் அைமதயாக இருக்கும்;
என்னால்தான் இந்தப் ெபரிய ெகாந்தளிப்பு உங்கள்ேமல் வந்தெதன்பைத
நான் அற ேவன் என்றான். 13 அந்த மனிதர்கள் கைரேசருவதற்காக ேவகமாகத்
தண்டுவலித்தார்கள்; ஆனாலும் கடல் மிகவும் மும்முரமாகக் ெகாந்தளித்துக்
ெகாண்ேடயருந்ததால் அவர்களால் முடியாமற்ேபானது. 14அப்ெபாழுது அவர்கள்
ெயேகாவாைவ ேநாக்க க் கூப்ப ட்டு: ஆ ெயேகாவாேவ, இந்த மனிதனுைடய
ஜீவனுக்காக எங்கைள அழித்துப்ேபாடாதரும்; குற்றமில்லாத இரத்தப்பழிைய
எங்கள்ேமல் சுமத்தாதரும்; ேதவரீர் ெயேகாவா; உமக்குச் ச த்தமாக இருக்க றபடி
ெசய்க றீர் என்று ெசால்லி, 15 ேயானாைவ எடுத்துக் கடலிேல ேபாட்டுவ ட்டார்கள்;
கடல் தன்னுைடய மும்முரத்ைதவ ட்டு அைமதயானது. 16 அப்ெபாழுது அந்த
மனிதர்கள் ெயேகாவாவுக்கு மிகவும் பயந்து, ெயேகாவாவுக்குப் பலிய ட்டுப்
ெபாருத்தைனகைளச் ெசய்தார்கள். 17 ேயானாைவவழுங்குவதற்காக ஒரு ெபரிய
மீைன ெயேகாவா ஆயத்தப்படுத்தயருந்தார்; அந்த மீனின் வயற்ற ேல ேயானா
இரவுபகல்மூன்றுநாட்கள்இருந்தான்.

அத்த யாயம் 2

ேயானாவன்ெஜபம்

1 அந்த மீனின் வயற்றலிருந்து, ேயானா தன்னுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாைவ ேநாக்க வண்ணப்பம்ெசய்து: 2 என் ெநருக்கத்தல் நான்
ெயேகாவாைவ ேநாக்க க் கூப்ப ட்ேடன்; அவர் எனக்கு பதல் ெகாடுத்தார்; நான்
பாதாளத்தன் வயற்றலிருந்து கூக்குரலிட்ேடன், நீர் என் சத்தத்ைதக் ேகட்டீர்.
3 கடலின் நடுைமயமாகய ஆழத்த ேல நீர் என்ைனத் தள்ளிவ ட்டீர்; நீேராட்டம்
என்ைனச் சூழ்ந்துெகாண்டது; உம்முைடய ெவள்ளங்களும் அைலகளும் எல்லாம்
என்ேமல் புரண்டது. 4 நான் உமது கண்களுக்கு எத ேர இல்லாதபடிக்குத்
தள்ளப்பட்ேடன்; ஆனாலும் இன்னமும் உம்முைடய பரிசுத்த ஆலயத்ைத
ேநாக்குேவன் என்ேறன். 5 தண்ணீர்கள் என்னுைடய ஜீவைன எடுக்க என்ைன
ெநருக்கனது; ஆழங்கள் என்ைனச் சூழ்ந்தது; கடற்பாச என் தைலையச்
சுற்ற க்ெகாண்டது. 6 மைலகளின் அடிவாரங்கள்வைரக்கும் இறங்க ேனன்;
பூமியன் தாழ்ப்பாள்கள் என்ெறன்ைறக்கும் என்ைன அைடக்க றதாக இருந்தது;
ஆனாலும் என் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, நீர் என் உயைர அழிவலிருந்து
காப்பாற்றனீர். 7 என்னுைடய ஆத்துமா எனக்குள் ேசார்ந்துேபாகும்ேபாது
ெயேகாவாைவ நைனத்ேதன்; அப்ெபாழுது என் வண்ணப்பம் உமது பரிசுத்த
ஆலயத்த ேல உம்மிடத்தல் வந்து ேசர்ந்தது. 8 ெபாய்யான வக்க ரக
ெதய்வங்கைளப் பற்ற க்ெகாள்ளுகறவர்கள் தங்களுக்கு வரும் கருைபையப்
புறக்கணிக்க றார்கள். 9 நாேனா, துதயன் சத்தத்ேதாடு உமக்குப் பலியடுேவன்;
நான் ெசய்த ெபாருத்தைனையச் ெசலுத்துேவன்; இரட்ச ப்பு ெயேகாவாவுைடயது
என்றான். 10ெயேகாவா மீனுக்குக் கட்டைளய ட்டார், அதுேயானாைவக் கைரய ேல
கக்க ப்ேபாட்டது.
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அத்த யாயம் 3
ேயானா நனிேவக்குச்ெசல்லுதல்

1 இரண்டாவதுமுைற ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத ேயானாவுக்கு உண்டாக ,
அவர்: 2 நீ எழுந்து ெபரிய நகரமாக ய நனிேவக்குப் ேபாய், நான் உனக்குக்
கற்ப க்கும் வார்த்ைதைய அதற்கு எத ராகப் ப ரசங்கம் ெசய் என்றார். 3 ேயானா
எழுந்து, ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதயன்படிேய நனிேவக்குப் ேபானான்;
நனிேவ மூன்று நாட்கள் நைட ப ரயாண தூரமும் வஸ்தாரமான மகா ெபரிய
நகரமாக இருந்தது. 4 ேயானா நகரத்தல் நுைழந்து, ஒரு நாள் ப ரயாணம்ெசய்து:
இன்னும் நாற்பதுநாட்களில் நனிேவ கவழ்க்கப்பட்டுப்ேபாகும் என்று கூறனான்.
5 அப்ெபாழுது நனிேவயலுள்ள மக்கள் ேதவைன வசுவாச த்து, உபவாசம்
ெசய்யும்படிக் கூறனார்கள்; ெபரிேயார்முதல் ச ற ேயார்வைரக்கும் சாக்கு
உைடைய அணிந்துெகாண்டார்கள். 6 இந்தச் ெசய்த நனிேவயன் ராஜாவுக்கு
எட்டினேபாது, அவன் தன்னுைடய சங்காசனத்ைதவ ட்டு எழுந்து, தான்
அணிந்தருந்தஅங்கையக்கழற்ற ப்ேபாட்டு, சாக்குஉைடையஅணிந்துெகாண்டு,
சாம்பலிேல உட்கார்ந்தான். 7 ேமலும் ராஜா, தானும் தன்னுைடயஆேலாசகர்களும்
தீர்மானித்த கட்டைளயாக, நனிேவ எங்கும் மனிதர்களும் மிருகங்களும்,
மாடுகளும், ஆடுகளும் ஒன்றும் ருச பார்க்காமலிருக்கவும், ேமயாமலும்
தண்ணீர் குடிக்காமலும் இருக்கவும், 8 மனிதர்களும் மிருகங்களும் சணலினால்
மூடிக்ெகாண்டு, ேதவைன ேநாக்க அத க சத்தமாகக் கூப்ப டவும், அவரவர்கள்
தம்தம் ெபால்லாத வழிையயும் தம்தம் ைககளிலுள்ள ெகாடுைமையயும்வ ட்டுத்
தரும்பவும்ேவண்டும். 9 யாருக்குத் ெதரியும்; நாம் அழிந்துேபாகாதபடிக்கு
ஒருேவைள ேதவன் மனமிரங்க , தம்முைடய கடுங்ேகாபத்ைதவ ட்டுத்
தரும்பனாலும் தரும்புவார் என்று ெசால்லச்ெசான்னான். 10 அவர்கள்
தங்களுைடய ெபால்லாத வழிையவ ட்டுத் தரும்பனார்கெளன்று ேதவன்
அவர்களுைடய ெசயல்கைளப்பார்த்து, தாம் அவர்களுக்குச் ெசய்ேவன் என்று
ெசால்லியருந்ததீங்ைகக்குற த்துமனமிரங்க ,அைதச்ெசய்யாமல்இருந்தார்.

அத்த யாயம் 4
ெயேகாவாவன்இரக்கத்ைதக்குற த்த ேயானாவன்ேகாபம்

1 ேயானாவுக்கு இது மிகவும் வருத்தமாக இருந்தது; அவன் கடுங்ேகாபம்
ெகாண்டு, 2ெயேகாவாைவ ேநாக்க வண்ணப்பம்ெசய்து: ஆெயேகாவாேவ, நான்
என்ேதசத்தல்இருக்கும்ேபாேதநான்இைதச்ெசால்லவல்ைலயா? இதனாேலேய
நான் முன்னேம தர்ஷீசுக்கு ஓடிப்ேபாேனன்; நீர் இரக்கமும் மன உருக்கமும் நீடிய
சாந்தமும் மிகுந்த கருைபயுமுள்ளவரும், தீங்கற்கு மனமிரங்குகறவருமான
ேதவெனன்றுஅற ேவன். 3இப்ேபாதும் ெயேகாவாேவ, என்உயைர என்ைனவட்டு
எடுத்துக்ெகாள்ளும்;நான்உய ேராடுஇருக்க றைதவ டசாக றதுநலமாகஇருக்கும்
என்றான். 4 அதற்குக் ெயேகாவா: நீ எரிச்சலாக இருக்க றது நல்லேதா என்றார்.
5 பன்பு ேயானா நகரத்தலிருந்து புறப்பட்டு, நகரத்த ற்குக் க ழக்ேக ேபாய், அங்ேக
தனக்கு ஒரு குடிைசையப் ேபாட்டு, நகரத்த ற்கு நடக்கப்ேபாக றைதத் தான்
பார்க்கும்வைரக்கும் அதன் கீேழ ந ழலில் உட்கார்ந்தருந்தான். 6 ேயானாவுைடய
தைலயன்ேமல் ந ழலுண்டாயருக்கவும், அவைனஅவனுைடய மனவருத்தத்த ற்கு
நீங்கலாக்கவும் ேதவனாகய ெயேகாவா ஒரு ஆமணக்குச்ெசடிைய முைளக்கக்
கட்டைளய ட்டு, அைத அவன்ேமல் ஓங்க வளரச்ெசய்தார்; அந்த ஆமணக்குச்
ெசடியனால் ேயானா மிகவும் சந்ேதாஷப்பட்டான். 7 மறுநாளிேலா க ழக்கு
ெவளுக்கும் ேநரத்தல் ேதவன் ஒரு பூச்ச க்குக் கட்டைளய ட்டார்; அதுஆமணக்குச்
ெசடிைய அரித்துப்ேபாட்டது; அதனால் அது காய்ந்துேபானது. 8 சூரியன்
உதத்தேபாது ேதவன் ெவப்பமான கீழ்க்காற்ைறக் கட்டைளய ட்டார்; அப்ெபாழுது
ெவயல் ேயானாவுைடய தைலயல் படுகறதனால் அவன் ேசார்ந்துேபாய்,
தனக்குள்ேள சாைவ வரும்ப : நான் உய ேராடு இருக்க றைதவ ட சாக றது
நலமாக இருக்கும் என்றான். 9 அப்ெபாழுது ேதவன் ேயானாைவ ேநாக்க :
நீ ஆமணக்குச் ெசடிக்காக எரிச்சலாக இருக்க றது நல்லேதா என்றார்;
அதற்கு அவன்: நான் சாகும்வைரக்கும் எரிச்சலாக இருக்க றது நல்லதுதான்
என்றான். 10 அதற்குக் ெயேகாவா: நீ ப ரயாசப்படாததும் நீ வளர்க்காததும்,
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ஒரு இரவ ேல முைளத்ததும், ஒரு இரவ ேல அழிந்துேபானதுமான ஆமணக்குச்
ெசடிக்காக மனதுருகுகறாேய. 11 வலதுைகக்கும் இடதுைகக்கும் வத்தயாசம்
ெதரியாத இலட்சத்து இருபதனாய ரம்ேபருக்கு அதகமான மனிதர்களும்
அேநக மிருகஜீவன்களும் இருக்கற ெபரிய நகரமாக ய நனிேவக்காக நான்
மனதுருகாமல்இருப்ேபேனா என்றார்.
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மீகா
ஆச ரியர்

இந்த புத்தகத்தன் ஆச ரியர் தீர்க்கதரிச யான மீகா. (மீகா 1:1). மீகா ஒரு
க ராமத்து தீர்க்கதரிச , சமுதாயத்தலும் நடக்கும் வக்க ர ஆராதைனக்கும்,
அநயாயத்த ற்கும், வரப்ேபாகும் ேதவனுைடய ேகாபாக்கனிைய ெதரியப்படுத்த,
பட்டணத்தற்கு அனுப்பப்பட்டவன். மீகா வவசாயம் ெசய்யும் ஊர்களில்
வச த்தவன், ேதசத்தன் அரசாங்க அத காரத்துக்கு தூரமாயருந்தான்.
தள்ளுண்டவர்கள்மீதும் அற்பமாய் எண்ணப்பட்டவர்கள் மீதும் கரிசைனக்
ெகாண்டிருந்தான். (மீகா 4:6). இேயசுக றஸ்துவன் பறப்ைபக் குற த்தும்
அவருைடய ந த்தய குணங்கைளக் குறத்தும், ப றக்கும்ஊரான ெபத்ேலேகைமக்
குற த்தும்பைழயஏற்பாட்டில் 700வருடங்களுக்குமுன்பாக எழுதயருக்க றான்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய கமு 730 க்கும் 650 கமு. க்கும். இைடயல் எழுதப்பட்டது.

இஸ்ரேவலின்வட ராஜ்ஜியம் வீழ்ச்ச யைடமுன்முதல்வார்த்ைதகள் எழுதப்பட்டது.
(1:2-7).
அடுத்த பகுத கள் பாப ேலானின் சைறயருப்பன் ேபாதும், ச ல பகுத கள்

சைறயருப்பலிருந்துதரும்ப வந்த ப றகும்எழுதப்பட்டது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

வட ேதசமான இஸ்ரேவல் ேதசத்த ற்கும், ெதன்ேதசமான யூதாவுக்கும்
எழிதனான்.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
இஸ்ரேவல், யூதா ேதசங்களின் மீதும் வரும் நயயத்தீர்ப்ைபயும், ஆயரவருட

அரசாட்ச யல் ேதவ ஜனங்கள் மறுபடியும் தரும்ப இஸ்ரேவல் ேதசத்தல்
நாட்டப்படுவார்கள்என்றஇரண்டுகாரியத்ைதஅத கமாகமீகாஎழுதயருக்க றான்.
ஜனங்கள் சுயநலமாக வாழ்ந்தேபாதும் அவர்களுக்காக ேதவன் ெசய்த
நன்ைமகைளேதவன்ஞாபகப்படுத்தனார்.

ைமயக்கருத்து
ேதவனின்நயாயத்தீர்ப்பு

ெபாருளடக்கம்
1. நயாயத்தீர்ப்புெசய்ய ேதவன்வருகறார்— 1:1-2:13
2.அழிவன்ெசய்த கள்— 3:1-5:15
3. கண்டனக்குரலின்ெசய்த கள்— 6:1-7:10
4.முடிவுைர— 7:11-20
1 ேயாதாம், ஆகாஸ், எேசக்கயா என்னும் யூதா ராஜாக்களுைடய நாட்களில்,

ெமாேரசா ஊைரச்ேசர்ந்த மீகாவுக்கு உண்டானதும், அவன் சமாரியாவ ற்கும்
எருசேலமிற்கும் வ ேராதமாகப் ெபற்றுக்ெகாண்டதுமான ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத.

இஸ்ரேவலின்ேமல்வரப்ேபாகும் நயாயத்தீர்ப்பு
2 அைனத்து மக்கேள, ேகளுங்கள்; பூமிேய, அதலுள்ளைவகேள,

ெசவெகாடுங்கள்; ெயேகாவாகய ஆண்டவர், தம்முைடய பரிசுத்த
ஆலயத்தலிருக்கற ஆண்டவேர உங்களுக்கு வேராதமாகச் சாட்ச யாக
இருப்பார். 3 இேதா, ெயேகாவா தம்முைடய இடத்தலிருந்து புறப்பட்டு
வருகறார்; அவர் இறங்க பூமியன் உயர்ந்த இடங்கைள மித ப்பார். 4 ெமழுகு
ெநருப்ப ற்கு முன்பாக உருகுகறதுேபாலவும், மைலகளிலிருந்து பாயும்தண்ணீர்
தைரையப் பளக்க றதுேபாலவும், மைலகள் அவர் கீேழ உருக , பள்ளத்தாக்குகள்
பளந்துேபாகும். 5இைவஅைனத்தும் யாக்ேகாபுைடய மீறுதலின் காரணமாகவும்,
இஸ்ரேவல் வம்சத்தார்களுைடய பாவங்களின் காரணமாகவும் சம்பவக்கும்;
யாக்ேகாபன் மீறுதலுக்குக் காரணெமன்ன? சமாரியா அல்லேவா? யூதாவன்
ேமைடகளுக்குக் காரணெமன்ன? எருசேலம் அல்லேவா? 6 ஆைகயால்
நான் சமாரியாைவ ெவளியான மண்ேமடும், த ராட்ைசச்ெசடி நடுக ற
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நலமுமாக்க , அதன் கற்கைளப் பள்ளத்தாக்க ேல புரண்டுவழச்ெசய்து,
அதன் அஸ்தபாரங்கைளத் தறந்துைவப்ேபன். 7 அதன் வார்ப்ப க்கப்பட்ட
சைலகள் அைனத்தும் ெநாறுக்கப்படும்; அதன் ெபாருட்கள் அைனத்தும்
ெநருப்பனால் எரித்துப்ேபாடப்படும்; அதன் சைலகைள எல்லாம் பாழாக்குேவன்;
ேவச ப்பைணயத்தனால் ேசர்க்கப்பட்டது, தரும்ப ேவச ப்பைணயமாகச்
ெசலுத்தப்படும்.

இஸ்ரேவல்மற்றும்யூதாவுக்காகப் புலம்புதல்
8இதனால்நான்புலம்ப அலறுேவன்;பற ெகாடுத்தவனாகவும்ந ர்வாணமாகவும்

நடப்ேபன்;நான்நரிகைளப்ேபாலஊைளய ட்டு,ஆந்ைதகைளப்ேபாலஅலறுேவன்.
9 அதன் காயம் ஆறாதது; அது யூதாவைர வந்தது: என் மக்களின் வாசலாகய
எருசேலம்வைர வந்து ேசர்ந்தது. 10அைதக் காத்பட்டணத்த ேல அறவக்காதீர்கள்;
அழேவ ேவண்டாம்; ெபத் அப்ராவ ேல புழுதயல் புரளு. 11 சாப்பீரில்
குடியருக்க றவேள, ெவட்கத்துடன் ந ர்வாணமாக அப்பாேல ேபா; சாயனானில்
குடியருக்க றவன் ெவளிேய வருவதல்ைல; ெபத் ஏேசலின் புலம்பல் உங்களுக்கு
அைடக்கலமாக இருக்காது. 12மாேராத்தல் குடியருக்க றவள் நன்ைமவருெமன்று
எத ர்பார்த்தருந்தாள்; ஆனாலும் தீைம ெயேகாவாவ டத்தலிருந்து எருசேலமின்
வாசல்வைரக்கும்வந்தது. 13லாகீசல்குடியருக்க றவேள, ேவகமானகுதைரகைள
இரதத்த ேல பூட்டு; நீேய மகளாகய சீேயானின் பாவத்த ற்குக் காரணம்;
உன்னிடத்தல் இஸ்ரேவலின் கீழ்ப்படியாைமகள் காணப்பட்டது. 14 ஆைகயால்
ேமார்ேஷத்காத்தனிடத்தல் உனக்கு இருக்கறைதக் ெகாடுத்துவடுவாய்;
அக்சீபன் வீடுகள் இஸ்ரேவலின் ராஜாக்களுக்கு ஏமாற்றமாகப்ேபாகும்.
15 மேரஷாவல் குடியருக்க றவேள, உனக்கு இன்னும் ஒரு உரிைமயாளைன
வரச்ெசய்ேவன்; இஸ்ரேவலின் தைலவர்கள்* அதுல்லாம் வைர வருவார்கள்.
16 உனக்கு அருைமயான உன் பள்ைளகளுக்காக நீ உன் தைலையச் சைரத்து
ெமாட்ைடய ட்டுக்ெகாள்; கழுைகப்ேபால முழுெமாட்ைடயாயரு, அவர்கள்
உன்ைனவட்டுச் சைறப்பட்டுப் ேபாக றார்கள்.

அத்த யாயம் 2
தீயவர்களுக்குஐேயா

1 அக்க ரமத்ைத ேயாச த்து, தங்கள் படுக்ைககளின்ேமல் ெபால்லாப்பு
ெசய்ய த ட்டமிட்டுத் தங்கள் ைகயல் வல்லைம இருக்கறதனால்,
வடியற்காலமாக றேபாது அைதச் ெசயல்படுத்த , 2 வயல்கைள வரும்ப
அைவகைளப் பற த்துக்ெகாண்டு, வீடுகைள வரும்ப அைவகைள
எடுத்துக்ெகாண்டு, மனிதைனயும் அவனுைடய வீட்ைடயும், குடும்பங்கைளயும்
ஒடுக்குகறவர்களுக்குஐேயா, 3ஆைகயால்ெயேகாவா: நான்இந்தவம்சத்தாருக்கு
வ ேராதமாகத் தீைமைய வரச்ெசய்ய நைனக்க ேறன்; அதலிருந்து நீங்கள்
தப்பமாட்டீர்கள்; நீங்கள் ேமட்டிைமயாக நடப்பதல்ைல; அது தீைமயான காலம்.
4 அந்நாளில் உங்கைள உதாரணமாகச்ெசால்லி, நாம் முற்றலும் பாழாேனாம்;
நமது மக்களின் எல்ைலைய மாற்ற ப்ேபாட்டார்; எப்படியாக அைத என்ைனவட்டு
நீக்க ப்ேபாட்டார்! நமது வயல்கைளப் படுங்க ப் பக ர்ந்துெகாடுத்தாேர என்று
துயரமான புலம்பலாகப் புலம்புவார்கள். 5 ெயேகாவாவன் சைபயல் நலங்கைள
அளந்துெகாடுக்க றவர்கள் உனக்கு இல்லாதருப்பார்கள். 6 தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லாதருப்பீர்களாக என்கறார்கள்;அவர்கள்தீர்க்கதரிசனம்ெசால்லுவார்கள்,
இந்தவதமாக அவர்கள் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லாவ ட்டால் பழிச்ெசால் நீங்காேத.
7 யாக்ேகாபு வம்சம் என்று ெபயர் ெபற்றவர்கேள, ெயேகாவாவன் ஆவ
குறுகயருக்க றேதா? அவருைடய ெசயல்கள் இைவகள்தாேனா? ெசம்ைமயாக
நடக்க றவனுக்கு என் வார்த்ைதகள் நன்ைம ெசய்யாேதா? 8 என் மக்கள்
ஆரம்பம்முதல் எத ரிையப்ேபால் எழும்பனார்கள். ேபாரிலிருந்து தரும்பவந்து
வழியல் பயப்படாமல் கடந்துேபாக றவர்களுைடய ேமலங்கையயும்ஆைடையயும்
உரிந்துெகாண்டீர்கள். 9 என் மக்களின் ெபண்கைள அவர்களுைடய வசதயான
வீடுகளிலிருந்து துரத்தவ ட்டீர்கள்; அவர்களுைடய குழந்ைதகளுக்கு இருந்த
என் அலங்காரத்ைத என்ைறக்கும் இல்லாதபடிக்குப் பற த்துக்ெகாண்டீர்கள்.

* அத்த யாயம் 1:15 1:15மகைமயாகய
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10 எழுந்து ேபாங்கள்; இது நீங்கள் இைளப்பாறும் இடம் அல்ல, இது
தீட்டுப்பட்டது, இது உங்கைள அழித்துவடும், அந்த நாசம் மிகவும் ெகாடியதாக
இருக்கும். 11 மனம்ேபாக ற ேபாக்க ேல ேபாய், ெபாய்யானைதச் ெசால்லுகற
ஒருவன், த ராட்ைசரசத்ைதயும் மதுபானத்ைதயும் குறத்து நான் உனக்குப்
ப ரசங்க ப்ேபெனன்றால்,அவேனஇந்தமக்களுக்குஏற்றப ரசங்கயாகஇருப்பான்.
12 யாக்ேகாபன் மக்கேள, உங்கெளல்ேலாைரயும் நான் ந ச்சயமாகக் கூட்டுேவன்,
இஸ்ரேவலின் மீதயானவர்கைள ந ச்சயமாகச் ேசர்ப்ேபன்; ேபாஸ்றாவன்
ஆடுகைளப்ேபால் அவர்கைள ஒேர கூட்டமாக்குேவன், தன் ெதாழுவத்த ற்குள்ேள
ேசர்ந்த மந்ைதக்குச் சமமாக மக்கள் கூட்டத்தனாேல இைரச்சல் உண்டாகும்.
13 தைடகைள நீக்க ப்ேபாடுக றவர் அவர்களுக்கு முன்பாக நடந்துேபாக றார்;
அவர்களுைடய தைடகைள நீக்க , வாசலால் உட்ப ரேவச த்துக் கடந்துேபாவார்கள்;
அவர்களுைடய ராஜாஅவர்களுக்குமுன்பாகப் ேபாவார்,ெயேகாவாஅவர்களுக்கு
முன்பாக நடந்துேபாவார்.

அத்த யாயம் 3
துன்மார்க்கர்களானதைலவர்களும்தீர்க்கதரிச களும்

1 நான் ெசான்னது: யாக்ேகாபன் தைலவர்கேள, இஸ்ரேவல் வம்சத்து
அத பத கேள, நயாயம் இன்னெதன்று அறவது உங்களுக்கு அல்லேவா
உரியது. 2 ஆனாலும் நன்ைமைய ெவறுத்து, தீைமைய வரும்ப , அவர்கள்ேமல்
இருக்கற அவர்களுைடய ேதாைலயும், அவர்களுைடய எலும்புகள்ேமல் இருக்கற
சைதையயும் படுங்க , 3 என் மக்களின் சைதையத் தன்று, அவர்கள்ேமல்
இருக்கற அவர்களுைடய ேதாைல உரிந்துெகாண்டு, எலும்புகைள முறத்து,
பாைனய ேல ேபாடுவதுேபாலவும் இைறச்சையக் ெகாப்பைரக்குள்ேள
ேபாடுவதுேபாலவும் அைவகைள ெவட்டுகறார்கள். 4 அப்ெபாழுது அவர்கள்
ெயேகாவாைவ ேநாக்க க் கூப்படுவார்கள்; ஆனாலும் அவர்கள் தங்கள்
ெசயல்களில் ெபால்லாதவர்களாக இருப்பதனால், அவர் அவர்களுக்கு
மறுெமாழி ெகாடுக்காமல், தமது முகத்ைத அக்காலத்த ேல அவர்களுக்கு
மைறத்துக்ெகாள்ளுவார். 5 தங்கள் பற்களினால் கடிக்க றவர்களாயருந்து,
சமாதானெமன்று ெசால்லி, தங்கள் வாய்க்கு உணைவக் ெகாடுக்காதவனுக்கு
வேராதமாகச் சண்ைடக்கு ஆயத்தமாக , என் மக்கைள ேமாசம்ேபாக்குக ற
தீர்க்கதரிச களுக்கு வேராதமாகக் ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
6 தரிசனம் காணமுடியாத இரவும், குறெசால்லமுடியாத அந்தகாரமும்
உங்களுக்கு வரும்; தீர்க்கதரிச களின்ேமல் சூரியன் மைறந்து, அவர்கள்ேமல்
பகல் மிகவும் இருளாகப்ேபாகும். 7 தரிசனம்பார்க்க றவர்கள் ெவட்கப்பட்டு,
குறெசால்லுகறவர்கள் நாணமைடந்து, உத்த ரவுெகாடுக்க ற ேதவன்
இல்லாததனால் அவர்கள் அைனவரும் தங்கள் வாைய மூடிக்ெகாள்வார்கள்.
8 நாேனா, யாக்ேகாபுக்கு அவனுைடய மீறுதைலயும், இஸ்ரேவலுக்கு அவனுைடய
பாவத்ைதயும்அறவப்பதற்காக,ெயேகாவாவுைடயஆவ அருளியபலத்தனாலும்,
நயாயத்தனாலும், பராக்க ரமத்தனாலும் ந ரப்பப்பட்டிருக்க ேறன். 9 நயாயத்ைத
ெவறுத்து, ஒழுங்கானைவகைளெயல்லாம் ேகாணலாக்க , 10 சீேயாைன
இரத்தப்பழியனாலும், எருசேலைம அநயாயத்தனாலும் கட்டுக ற யாக்ேகாபு
வம்சத்துத் தைலவர்கேள, இஸ்ரேவல்வம்சத்துஅத பத கேள, இைதக் ேகளுங்கள்.
11அதன் தைலவர்கள் லஞ்சத்த ற்கு நயாயந்தீர்க்க றார்கள்; அதன்ஆசாரியர்கள்
ைகக்கூலிக்கு உபேதச க்க றார்கள்; அதன் தீர்க்கதரிச கள் பணத்தற்குக்
குறெசால்லுகறார்கள்; ஆகலும் அவர்கள் ெயேகாவாைவச் சார்ந்துெகாண்டு:
ெயேகாவாஎங்கள்நடுவல்இல்ைலேயா? தீங்குஎங்கள்ேமல்வராதுஎன்கறார்கள்.
12 ஆைகயால் உங்களால் சீேயான் வயல்ெவளிையப்ேபால உழப்பட்டு, எருசேலம்
மண்ேமடுகளாகப்ேபாகும்,ஆலயத்தன்மைல, காட்டு ேமடுகைளப்ேபாலாகும்.

அத்த யாயம் 4
சீேயானிேல ேதவனுைடயஆளுைக

1 ஆனாலும், வரும் நாட்களில் ெயேகாவாவுைடய ஆலயமாகய மைல,
மைலகளின்உச்சயல்நறுவப்பட்டு,மைலகளுக்குேமலாகஉயர்த்தப்பட்டிருக்கும்,
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எல்லா மக்களும் அதனிடத்த ற்கு ஓடிவருவார்கள். 2 த ரளான மக்கள்
புறப்பட்டு வந்து: நாம் ெயேகாவாவன் மைலக்கும், யாக்ேகாபன் ேதவனுைடய
ஆலயத்த ற்கும் ேபாேவாம் வாருங்கள்; அவர் தமது வழிகைள நமக்குப்
ேபாத ப்பார், நாம் அவருைடய பாைதகளில் நடப்ேபாம் என்பார்கள்; ஏெனனில்
சீேயானிலிருந்து ேவதமும், எருசேலமிலிருந்து ெயேகாவாவன் வசனமும்
ெவளிப்படும். 3 அவர் த ரளான மக்களுக்குள் நயாயம் தீர்த்து, தூரத்தலுள்ள
பலம்மிகுந்த ேதசங்கைளக் கடிந்துெகாள்ளுவார்; அப்ெபாழுது அவர்கள்
தங்களுைடய பட்டயங்கைள மண்ெவட்டிகளாகவும், ஈட்டிகைளஅரிவாள்களாகவும்
அடிப்பார்கள்; ஒரு ேதசத்த ற்கு வ ேராதமாக இன்ெனாரு ேதசம் பட்டயம்
எடுப்பதல்ைல; இனி அவர்கள் யுத்தத்ைதக் கற்பதுமில்ைல. 4 அவனவன்
தன்தன் த ராட்ைசச்ெசடியன் நழலிலும், தன்தன் அத்தமரத்தன் நழலிலும்
பயப்படுத்துபவர்கள் இல்லாமல் உட்காருவான்; ேசைனகளுைடய ெயேகாவாவன்
வாய் இைதச் ெசால்லிற்று. 5 சகல மக்களும் தங்கள் தங்கள் ேதவனுைடய
நாமத்ைதப் பற்ற க்ெகாண்டு நடப்பார்கள்; நாங்களும் எங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய நாமத்ைதப் பற்ற க்ெகாண்டு என்ெறன்ைறக்குமுள்ள
சதாகாலங்களிலும் நடப்ேபாம். 6 ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
அந்நாளிேல நான் ெநாண்டியானவைளச் ேசர்த்து, தள்ளப்பட்டவைளயும் தீங்கு
அனுபவத்தவைளயும் கூட்டிக்ெகாண்டு, 7 ெநாண்டியானவைள மீதயான
மக்களாகவும், தூரமாகத் தள்ளப்பட்டுப்ேபானவைளப் பலத்த மக்களாகவும்
ைவப்ேபன்; அவர்கள்ேபரில் ெயேகாவா சீேயான் மைலய ேல இதுமுதல்
என்ெறன்ைறக்கும் ராஜாவாக இருப்பார். 8 மந்ைதயன் காவற்ேகாபுரேம,
மகளாகய சீேயானின் பாதுகாப்ேப, முந்தன ஆளுைக உன்னிடத்தல்
வரும்; ராஜரிகம் மகளாகய எருசேலமிடம் வரும். 9 இப்ேபாதும் நீ ஏன்
சத்தமிட்டு கதறேவண்டும்? ராஜாவானவர் உன்னிடத்தல் இல்ைலேயா? உன்
ஆேலாசைனக்காரர்கள் அழிந்துேபானார்கேளா? ப ரசவ க்க ற ெபண்ணுக்கு
உண்டாக ற ேவதைன உனக்கு உண்டாகும். 10 மகளாகய சீேயாேன, ப ரசவ க்க ற
ெபண்ைணப்ேபாலப ரசவேவதைனப்படு; நீஇப்ேபாதுநகரத்தலிருந்துபுறப்பட்டு,
ெவளிகளில்தங்க ,பாப ேலான்வைரக்கும்ேபாவாய்,அங்ேகவடுவக்கப்படுவாய்;
அங்ேக ெயேகாவா உன்ைன உன் எத ரிகளின் ைகக்கு நீங்கலாக்க மீட்பார்.
11 சீேயான் தீட்டுப்படுவாளாக, எங்கள் கண் அவைளக் காண்பதாக என்று
ெசால்லி, அேநக ேதசத்தார் உனக்கு வ ேராதமாகக் கூடியருக்க றார்கள்.
12ஆனாலும்அவர்கள்ெயேகாவாவுைடயநைனவுகைளஅறயாமலும்,அவருைடய
ேயாசைனைய உணராமலும் இருக்கறார்கள்; அவர் அரிக்கட்டுகைளப்ேபால
அவர்கைளக் களத்த ேல ேசர்ப்பார். 13 மகளாகய சீேயாேன, நீ எழுந்து ேபாரடி;
நான் உன் ெகாம்புகைள இரும்பும், உன் குளம்புகைள ெவண்கலமுமாக்குேவன்;
நீ அேநக மக்கைள ெநாறுக்க ப்ேபாடுவாய்; அவர்கள் ேதடிச் ேசர்த்தைத நீ
கர்த்தருக்ெகன்றும், அவர்களுைடய ெசாத்துக்கைள முழு பூமிக்கும் ஆண்டவராக
இருக்க றவருக்ெகன்றும்நயமிப்பாய்.

அத்த யாயம் 5
வரப்ேபாகும் ேமச யா

1 ேசைனகைளயுைடய நகரேம, இப்ேபாது குழுக்குழுவாகக் கூடிக்ெகாள்; நமக்கு
வ ேராதமாக முற்றுைக ேபாடப்படும்; இஸ்ரேவலுைடய நயாயாத பதையக்
ேகாலினால்கன்னத்த ேலஅடிப்பார்கள். 2எப்ப ராத்தா என்னப்பட்ட ெபத்ெலேகேம,
நீ யூேதயாவலுள்ள ஆய ரங்களுக்குள்ேள ச றயதாயருந்தும், இஸ்ரேவைல
ஆளப்ேபாக றவர் உன்னிடத்தலிருந்து புறப்பட்டு என்னிடத்தல் வருவார்;
அவருைடய புறப்படுதல் அநாத நாட்களாகய பூர்வத்தனுைடயது. 3 ஆனாலும்
ப ரசவ க்க றவள் ப ரசவ க்கும்வைர அவர்கைள ஒப்புக்ெகாடுப்பார்; அப்ெபாழுது
அவருைடய சேகாதரர்களில் மீதயானவர்கள் இஸ்ரேவல் மக்கேளாடு
தரும்புவார்கள். 4 அவர் நன்றுெகாண்டு, ெயேகாவாவுைடய பலத்ேதாடும்
தம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய நாமத்தன் மகத்துவத்ேதாடும்
ேமய்ப்பார்; ஆைகயால் அவர்கள் நைலத்தருப்பார்கள்; அவர் இனி பூமியன்
எல்ைலகள்முழுவதலும்மகைமப்படுவார்.
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இஸ்ரேவலின்எத ரிகளுக்குவரும்நயாயத்தீர்ப்பு
5 இவேர சமாதான காரணர்; அசீரியன் நம்முைடய ேதசத்த ேல வரும்ேபாதும்,

நம்முைடய அரண்மைனகைள மித க்கும்ேபாதும், ஏழு ேமய்ப்பர்கைளயும்
மனிதர்களில் எட்டு அத பத கைளயும் அவனுக்கு வேராதமாக நறுத்துேவன்.
6 இவர்கள் அசீரியா ேதசத்ைதயும், ந ம்ேராதன் ேதசத்ைதயும், அதனுைடய
வாசல்களுக்கு உட்புறமாகப் பட்டயத்த ற்கு இைரயாக்குவார்கள்; அசீரியன்
நம்முைடய ேதசத்தல் வரும்ேபாதும், நம்முைடய எல்ைலகைள மித க்கும்ேபாதும்
அவனுக்கு நம்ைமத் தப்புவ ப்பார். 7யாக்ேகாப ேல மீதயானவர்கள் ெயேகாவாேல
வருகற பனிையப்ேபாலவும், மனிதனுக்குக் காத்தருக்காமலும், மனுமக்களுக்குத்
தாமத க்காமலும், பூண்டுகள்ேமல் வருகற மைழகைளப்ேபாலவும், அேநக
மக்களின் நடுவ ேல இருப்பார்கள். 8 யாக்ேகாப ேல மீதயானவர்கள், சங்கம்
காட்டுமிருகங்களுக்குள்ேள இருக்கறதற்குச் சமமாகவும், கடந்துேபாய் மித த்துத்
தப்புவ ப்பார் இல்லாமல் பீற ப்ேபாடுக ற பாலசங்கம் ஆட்டுமந்ைதகளுக்குள்ேள
இருக்கறதற்குச் சமமாகவும் மக்களுக்குள் அேநக மக்களின் நடுவ ேல
இருப்பார்கள். 9 உன்னுைடய ைக உன் வேராத களின்ேமல் உயரும்; உன்
எத ரிகெளல்ேலாரும்அழிக்கப்படுவார்கள். 10அந்நாளிேலநான்உன்குதைரகைள
உன் நடுவல் இராமல் அழித்து, உன் இரதங்கைள அழித்து, 11 உன் ேதசத்துப்
பட்டணங்கைள அழித்து, உன் மதல்கைளெயல்லாம் அழித்து, 12 சூனிய
வத்ைதகள் உன் ைகயல் இல்லாதபடிக்கு அகற்றுேவன்; நாள் பார்க்க றவர்கள்
உன்னிடத்தல் இல்லாமற்ேபாவார்கள். 13 உன் வார்ப்ப க்கப்பட்ட சைலகைளயும்
உன் சைலகைளயும் உன் நடுவல் இல்லாதபடிக்கு ந ர்மூலமாக்குேவன்; உன்
ைகயன் பைடப்புகைள நீ இனிப் பணிந்துெகாள்ளமாட்டாய். 14 நான் உன்
வக்க ரகத்ேதாப்புகைள உன் நடுவல் இல்லாமல் படுங்க , உன் பட்டணங்கைள
அழித்து, 15 ெசவெகாடுக்காத அந்நய மக்களிடத்த ேல ேகாபத்ேதாடும்
உக்க ரத்ேதாடும் நீதையச் சரிக்கட்டுேவன்என்றார்.

அத்த யாயம் 6
1 ெயேகாவா ெசால்லுகறைதக் ேகளுங்கள்; நீ எழுந்து, மைலகளுக்குமுன்

உன் வழக்ைகச் ெசால்; மைலகள் உன் சத்தத்ைதக் ேகட்கட்டும். 2 மைலகேள,
பூமியன் உறுதயான அஸ்தபாரங்கேள, ெயேகாவாவுைடய வழக்ைகக்
ேகளுங்கள்; ெயேகாவாவுக்கு அவருைடய மக்கேளாடு வழக்கு இருக்கறது;
இஸ்ரேவலர்கேளாடு அவர் வழக்காடுவார். 3 என் மக்கேள, நான் உனக்கு என்ன
ெசய்ேதன்? நான் எதனால் உன்ைன வருத்தப்படுத்த ேனன்? எனக்கு எத ேர
பதல் ெசால். 4நான்உன்ைனஎக ப்துேதசத்தலிருந்துவரவைழத்து, அடிைமத்தன
வீட்டிலிருந்தஉன்ைனமீட்டுக்ெகாண்டு, ேமாேச, ஆேரான், மிரியாம் என்பவர்கைள
உனக்குமுன்பாகஅனுப்ப ேனன். 5என்மக்கேள, ேமாவாபன் ராஜாவாகய பாலாக்
ெசய்த ேயாசைன இன்னெதன்றும், ேபேயாரின் மகனாகய ப ேலயாம் அவனுக்கு
மறுெமாழியாகச் ெசான்னது இன்னெதன்றும், ச த்தீம்* ெதாடங்க கல்கால்வைர
நடந்தது இன்னெதன்றும், நீ ெயேகாவாவுைடய நீத கைள அறந்துெகாள்ளும்படி
நைனத்துக்ெகாள். 6 என்னத்ைதக்ெகாண்டு நான் ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் வந்து, உன்னதமான ேதவனுக்கு முன்பாகப் பணிந்துெகாள்ேவன்?
தகனபலிகேளாடும், ஒருவயதுைடய கன்றுக்குட்டிகேளாடும் அவருைடய
சந்ந தயல் வரேவண்டுேமா? 7 ஆயரங்களான ஆட்டுக்கடாக்களின்ேபரிலும்,
எண்ெணயாக ஓடுகற பத்தாய ரங்களான ஆறுகளின்ேபரிலும், ெயேகாவா
ப ரியமாயருப்பாேரா? என் அக்க ரமத்ைதப் ேபாக்குவதற்காக என் முதற்
ப றந்தவைனயும், என்ஆத்துமாவன் பாவத்ைதப் ேபாக்க என் கர்ப்பக்கனிையயும்
ெகாடுக்கேவண்டுேமா? 8 மனிதேன, நன்ைம இன்னெதன்று அவர் உனக்கு
அறவத்தருக்க றார்; நயாயம்ெசய்து, இரக்கத்ைதச் ச ேநக த்து, உன் ேதவனுக்கு
முன்பாக மனத்தாழ்ைமயாக நடப்பைதத் தவ ர ேவேற எைதக் ெயேகாவா
உன்னிடத்தல் ேகட்க றார்.

* அத்த யாயம் 6:5 6:5 இஸ்ரேவலின் கைடச பாைளயும் ேயார்தான் நதயன் கழக்கு பகுதயல்

இறங்கனார்கள். ேயாசுவா 3:1, ேயார்தாைன கடந்து ேமற்கு பகுதயல் முதன்முைறயாக கானான் ேதசத்தல்

கல்கால் என்ற இடத்தல் பாைளயம் இறங்கனார்கள் ேயாசுவா 4:19, இதன் மத்தயல் நடந்த அற்புத காரியம்

என்னெவன்றால்இஸ்ரேவலர்கள்ேயார்தான்நதையகால்நைடயாக கடந்தார்கள்.
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இஸ்ரேவலின்அநீத க்கானதண்டைன
9ெயேகாவாவுைடய சத்தம் நகரத்ைத ேநாக்க க் கூப்படுகறது; ஞானமுள்ளவன்

உம்முைடய நாமத்ைத மத ப்பான்; மிலாற்ற ற்கும் அைத ேநமித்தவருக்கும்
ெசவெகாடுங்கள். 10 துன்மார்க்கருைடய வீட்டிேல துன்மார்க்கத்தனால்
சம்பாத த்த ெபாக்கஷங்களும், அருவருக்கப்படத்தக்க குைறந்த மரக்காலும்
இன்னும் இருக்கறதல்லேவா? 11 கள்ளத்தராசும் கள்ளப் படிக்கற்களுள்ள
ைபயும் இருக்கும்ேபாது, அவர்கைளச் சுத்தமுள்ளவர்கெளன்று எண்ணுேவேனா?
12 அவர்களில் ஐசுவரியமுள்ளவர்கள் ெகாடுைமயால் நைறந்தருக்க றார்கள்;
அவர்களுக்குள் வாசமாயருக்க றவர்கள் ெபாய்ேபசுக றார்கள்; அவர்கள்
வாயலுள்ள நாவு கபடமுள்ளது. 13 ஆைகயால் நான் உன் பாவங்களுக்காக
உன்ைன அடித்துப் பாழாக்குக றதனால் உன்ைனப் பலவீனமாக்குேவன்†. 14 நீ
சாப்ப ட்டும் தருப்தயைடயாமல் இருப்பாய்; உனக்குள்ேள ேசார்வுண்டாகும்;
பாதுகாத்தும் நீ தப்புவ ப்பதல்ைல; நீ தப்புவ ப்பைதயும் பட்டயத்த ற்கு
ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன். 15 நீ வைதத்தும் அறுக்காமற்ேபாவாய்; நீ
ஒலிவப்பழங்கைளயும் த ராட்ைசப்பழங்கைளயும் ஆைலயாடினாலும், எண்ெணய்
பூச க்ெகாள்வதுமில்ைல, இரசம் குடிப்பதுமில்ைல. 16 நான் உன்ைனப்
பாழாகவும் உன் குடிகைள ஈசலிட்டு ந ந்த க்க ற ந ந்ைதயாகவும் ைவக்கும்படி,
உம்ரியனுைடய கட்டைளகளும் ஆகாப் வீட்டாருைடய அைனத்துச் ெசய்ைககளும்
ைகக்ெகாள்ளப்பட்டுவருகறது;அவர்களுைடயஆேலாசைனகளிேலநடக்க றீர்கள்;
ஆைகயால்என்மக்களின்ந ந்ைதையச்சுமப்பீர்கள்.

அத்த யாயம் 7
இஸ்ரேவலுைடயபாவத்தனால்வந்ததுயரம்

1 ஐேயா, ேகாைடக்காலத்தன் பழங்கைளச் ேசர்த்து, த ராட்ைசபழங்கைள
அறுத்தபன்பு வருகறவைனப்ேபால் இருக்க ேறன்; சாப்படுவதற்கு ஒரு
த ராட்ைசக்குைலயும் என் ஆத்துமா வரும்பய முதல் அறுப்பன் பழமும் இல்ைல.
2 ேதசத்தல் பக்தயுள்ளவன் அற்றுப்ேபானான்; மனிதர்களில் ெசம்ைமயானவன்
இல்ைல; அவர்கெளல்ேலாரும் இரத்தம் ச ந்தப் பதுங்கயருக்க றார்கள்;
அவனவன் தன்தன் சேகாதரைன வைலய ேல ப டிக்க ேவட்ைடயாடுக றான்.
3 ெபால்லாப்புச் ெசய்வதற்கு அவர்களுைடய இரண்டு ைககளும் ஒன்றாகச்
ேசரும்; அதபத ெகாடு என்கறான்; நயாயாத பத ைகக்கூலி ேகட்க றான்;
ெபரியவன் தன் தகாத ஆைசையத் ெதரிவ க்க றான்; இவ்வதமாகப்
புரட்டுக றார்கள். 4 அவர்களில் நல்லவன் முட்ெசடிையப்ேபான்றவன்,
ெசம்ைமயானவன் ெநரிஞ்சைலவ ட மிகவும் கூர்ைமயானவன்; உன்
காவற்காரர்கள் அறவத்த உன் தண்டைனயன் நாள் வருகறது; இப்ெபாழுேத
அவர்களுக்குக் கலக்கம் உண்டு. 5 ச ேநக தைன வசுவாச க்கேவண்டாம்,
வழிகாட்டிைய நம்பேவண்டாம்; உன் மடிய ேல படுத்துக்ெகாள்ளுகறவளுக்கு
முன்பாக உன் வாையத் த றக்காமல் எச்சரிக்ைகயாயரு. 6 மகன் தகப்பைனக்
கனவீனப்படுத்துகறான்; மகள் தன் தாய்க்கு வ ேராதமாகவும், மருமகள் தன்
மாமியாருக்கு வ ேராதமாகவும் எழும்புக றார்கள்; மனிதனுைடய எத ரிகள் அவன்
வீட்டார்தாேன. 7 நாேனாெவன்றால் ெயேகாவாைவ ேநாக்க க்ெகாண்டு, என்
இரட்ச ப்பன்ேதவனுக்குக்காத்தருப்ேபன்; என்ேதவன்என்ைனக்ேகட்டருளுவார்.

அறக்ைகயடுதலும்ேதற்றப்படுதலும்
8 என் எத ரிேய, எனக்கு வ ேராதமாகச் சந்ேதாஷப்படாேத; நான் வழுந்தாலும்

எழுந்தருப்ேபன்; நான் இருளிேல உட்கார்ந்தால், ெயேகாவா எனக்கு
ெவளிச்சமாயருப்பார். 9 நான் ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாகப் பாவம்ெசய்ேதன்;
அவர் எனக்காக வழக்காடி என் நயாயத்ைத வ சாரிக்கும்வைர அவருைடய
ேகாபத்ைதச் சுமப்ேபன்; அவர் என்ைன ெவளிச்சத்த ேல ெகாண்டுவருவார்,
அவருைடய நீதையப் பார்ப்ேபன். 10உன் ேதவனாகய ெயேகாவா எங்ேக என்று
என்ேனாேட ெசால்லுகற என் எத ரியானவள் அைதப் பார்க்கும்ேபாது ெவட்கம்
அவைளமூடும்; என்கண்கள்அவைளக்காணும்;இனிவீத களின் ேசற்ைறப்ேபால
மித க்கப்படுவாள். 11உன் மதல்கைள எடுப்ப க்கும் நாள் வருகறது; அந்நாளிேல

† அத்த யாயம் 6:13 6:13ஒன்றுமில்லாமல்ஆக்குேவன்,வயதயுள்ளவனாக்குேவன்
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ப ரமாணம் ெவகுதூரம் பரவ ப்ேபாகும். 12அந்நாளிேல அசீரியா முதல் எக ப்தன்
பட்டணங்கள் வைரக்கும், எக ப்து முதல் நதவைரக்கும், ஒரு சமுத்த ரமுதல்
மறு சமுத்த ரம்வைரக்கும், ஒரு மைலமுதல் மறு மைலவைரக்குமுள்ள மக்கள்
உன்னிடத்த ற்கு வருவார்கள். 13 ஆனாலும் தன் குடிமக்களினிமித்தமும்
அவர்கள் ெசயல்களுைடய பலன்களினிமித்தமும் ேதசம் பாழாயருக்கும்.
14 கர்ேமலின் நடுவ ேல தனித்து வனவாசமாயருக்க ற உமது சுதந்தரமான
மந்ைதயாகய உம்முைடய ஜனத்ைத உமது ேகாலினால் ேமய்த்தருளும்;
பூர்வநாட்களில் ேமய்ந்தது ேபாலேவ அவர்கள் பாசானிலும் கீேலயாத்தலும்
ேமய்வார்களாக. 15 நீ எக ப்து ேதசத்தலிருந்து புறப்பட்டநாளில் நடந்ததுேபாலேவ
உன்ைன அத சயங்கைளக் காணச்ெசய்ேவன். 16 அந்நயமக்கள் கண்டு
தங்களுைடய எல்லாப் பராக்க ரமத்ைதயுங்குறத்து ெவட்கப்படுவார்கள்; ைகைய
வாயன்ேமல் ைவத்துக்ெகாள்வார்கள்; அவர்கள் காதுகள் ெசவ டாகவடும்.
17 பாம்ைபப்ேபால மண்ைண நக்குவார்கள்; பூமியன் ஊர்வனவற்ைறப்ேபாலத்
தங்கள் மைறவ டங்களிலிருந்து நடுநடுங்க ப் புறப்படுவார்கள்; நமது ேதவனாகய
கர்த்தரிடத்த ற்குத் த க ேலாேட ேசர்ந்து, உனக்குப் பயப்படுவார்கள். 18 தமக்குச்
ெசாந்தமானவர்களில் மீதயானவர்களுைடய அக்க ரமத்ைதப் ெபாறுத்து,
மீறுதைல மன்னிக்க ற ேதவரீருக்கு ஒப்பான ேதவன் யார்? அவர் கருைப
ெசய்ய வரும்புக றபடியால் அவர் என்ெறன்ைறக்கும் ேகாபப்படமாட்டார். 19அவர்
மீண்டும் நம்ேமல் இரங்குவார்; நம்முைடய அக்க ரமங்கைள நீக்க , நம்முைடய
பாவங்கைளெயல்லாம் சமுத்த ரத்தன் ஆழங்களில் ேபாட்டுவடுவார். 20 ேதவரீர்
ஆரம்பநாட்கள்முதல் எங்கள் முன்ேனார்களுக்கு ஆைணயட்ட சத்தயத்ைத
யாக்ேகாபுக்கும், கருைபையஆப ரகாமுக்கும்கட்டைளயடுவீராக.
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நாகூம்
ஆச ரியர்

நாகூமின் ஆச ரியர் நாகூம் என்று 1:1 ல் கூறப்பட்டுள்ளது. நாகூம் என்பதற்கு
ேதற்றரவாளன் என்று அர்த்தம். அசீரியா ராஜ்ஜியத்தன் நனிேவ பட்டணத்து
மக்கள்மனம்தரும்பும்படிஅைழக்க றான். 150வருடங்களுக்குமுன்பு ேயானாவன்
ெசய்தயனால் நனிேவ மக்கள் மனம்தரும்பனார்கள். இப்ெபாழுேதா மறுபடியும்
வக்க ரகராதைனக்குேபாய்வ ட்டார்கள்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக . 620 க்கும் 612 கமு. க்கும். இைடயல்எழுதப்பட்டது.
இரண்டு சரித்த ர ந கழ்ச்ச கள், நனிேவயன் வீழ்ச்ச , மற்றும் ேதெபஸின்

வீழ்ச்சயன் மத்தயல் நாகூம் புத்தகம் எழுதப்பட்டதால், இதன் காலம் சுலபமாக
கண்டுப்ப டிக்கப்பட்டது.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
அசீரியர், இஸ்ரேவலின் பத்து வடஇராஜ்ஜியங்களில் உள்ள ேகாத்த ரங்கைள

சைறப்ப டித்து ேபாய் வ ட்டவர்களுக்கும், இேத மாத ரி நமக்கும் நடக்கலாம் என்று
பயந்தருந்தெதன்ராஜ்ஜியயூதா மக்களுக்கும்எழுதப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ேதவனுைடய நயாயம் சரியானது, ந ச்சயமானது. ேதவன் தயவு காட்டினாலும்

தன்னுைடய நீத நயாயத்ைத புரட்டமாட்டார். இந்த தீய பாைதய ேலப் ேபானால்
என்ன அழிவு வரும் என்று 150 வருடங்களுக்கு முன்னேர, ேயானா தீர்க்கதரிச
மூலமாக எச்சரிக்கப்பட்டார்கள். ேயானாக் காலத்து நனிேவ மக்கள் மனம்
தரும்பனார்கள், இன்ேறா என்னும் அதகமாக தீைம ெசய்க றார்கள். அசீரியர்கள்
தாங்கள் அைடந்த ெவற்ற களினிமித்தம் மூர்க்கெவறயர்களாக வ ட்டனர்.
ஆைகயால், ேதவன் அவர்கைள நயாயம் வ சாரிக்கேபாவதால், யூதா மக்கள்
ேசார்ந்து ேபாகேவண்டாம் என்றுெசால்லுகறான்.

ைமயக்கருத்து.
ஆறுதல்.

ெபாருளடக்கம்
1 ேதவனின்மகைம— 1:1-14
2 நனிேவ ேமல்வரும் ேதவனின்நயாயத்தீர்ப்பு. — 1:15-3:19

தம்முைடயஎத ரிகளின்ேமல் ேதவனுைடயேகாபம்
1 நனிேவ பட்டணத்ைதக் குறத்த எல்ேகாசானாகய நாகூமின் தரிசனப்

புத்தகம். 2 ெயேகாவா எரிச்சலுள்ளவரும் நீதைய நைலநாட்டுக றவருமான
ேதவன்; ெயேகாவா நீத ெசய்க றவர், கடுங்ேகாபமுள்ளவர்; ெயேகாவா
தம்முைடய எத ரிகளுக்குப் ப ரத பலன் அளிக்க றவர். அவர் தம்முைடய
பைகவர்கள்ேமல் என்றும் ேகாபம் ைவக்க றவர். 3 ெயேகாவா நீடிய
சாந்தமும், மிகுந்த வல்லைமயுமுள்ளவர்; அவர்கைளத் தண்டைனயல்லாமல்
தப்புவக்கமாட்டார்; ெயேகாவாவுைடய வழி சுழல்காற்றலும் ெபருங்காற்றலும்
இருக்கறது; ேமகங்கள் அவருைடய பாதத்தலுள்ள தூசயாயருக்க றது. 4 அவர்
சமுத்த ரத்ைத அதட்டி, அைத வற்ற ப்ேபாகச்ெசய்து, சகல ஆறுகைளயும்
வறட்ச யாக்குக றார்; பாசானும் கர்ேமலும் ேசார்ந்து, லீபேனானின் ெசழிப்பு
வாடிப்ேபாகும். 5 அவர் சமுகத்தல் மைலகள் அத ர்ந்து கைரந்துேபாகும்; அவர்
ப ரசன்னத்தனால் உலகமும் பூமியும் அதல் குடியருக்க ற அைனவேராடும்
எடுபட்டுப்ேபாகும். 6 அவருைடய ேகாபத்த ற்கு முன்பாக ந ற்பவன்
யார்? அவருைடய கடுங்ேகாபத்த ேல நைலநற்பவன் யார்? அவருைடய
எரிச்சல் ெநருப்ைபப்ேபால இைறக்கப்படுக றது; அவராேல கன்மைலகள்
ெபயர்க்கப்படும். 7 ெயேகாவா நல்லவர், இக்கட்டு நாளிேல பாதுகாப்பான
ேகாட்ைட; தம்ைம நம்புக றவர்கைள அறந்தருக்க றார். 8ஆனாலும் நனிேவயன்
நைலைய, புரண்டுவருகற ெவள்ளத்தனால் முற்றலுமாக அழிப்பார்;
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இருள் அவருைடய எத ரிகைளப் பன்ெதாடரும். 9 நீங்கள் ெயேகாவாவுக்கு
வ ேராதமாகச் ெசய்ய நைனக்கறெதன்ன? அவர் முற்றலுமாக அழிப்பார்;
துன்பம் மறுபடியும் உண்டாகாது. 10 அவர்கள் மிக ெநருக்கமாக இருக்க ற
முட்ெசடிகளுக்கு ஒப்பாக இருக்கும்ேபாதும், தங்கள் மதுபானத்தனால்
ெவறெகாண்டிருக்கும்ேபாதும், அவர்கள் முழுவதும் காய்ந்துேபான
சருைகப்ேபால எரிந்துேபாவார்கள். 11 ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாகப்
ெபால்லாத நைனவுெகாண்டிருக்க ற தீய ஆேலாசைனக்காரன் ஒருவன்
உன்னிடத்தலிருந்து புறப்பட்டான். 12ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
அவர்கள் சம்பூரணமைடந்து அேநகராயருந்தாலும் அழிந்துேபாவார்கள்; அவன்
ஒழிந்துேபாவான்; உன்ைன நான் சறுைமப்படுத்த ேனன், இனி உன்ைனச்
சறுைமப்படுத்தாதருப்ேபன். 13 இப்ேபாதும் நான் உன்ேமல் இருக்கற அவன்
பாரத்ைத எடுத்துப்ேபாட்டு, உன் கட்டுகைள அறுப்ேபன். 14 உன்ைனக்குறத்துக்
ெயேகாவா கட்டைளெகாடுத்தருக்க றார்; இனி உன் ெபயைர நைல
நாட்ட வாரிசு உருவாவதல்ைல; உன் ேதவர்களின் ேகாவலில் இருக்கற
ெவட்டப்பட்டசைலையயும், வார்க்கப்பட்ட சைலையயும், நான் அழியச்ெசய்ேவன்;
நீ கனவீனனானபடியால் அைத உனக்குப் ப ேரதக்குழியாக்குேவன். 15 இேதா,
சமாதானத்ைதக் கூறுகற சுவ ேசஷகனுைடய கால்கள் மைலகளின்ேமல்
வருகறது; யூதாேவ, உன் பண்டிைககைள அனுசரி; உன் ெபாருத்தைனகைளச்
ெசலுத்து; தீயவன் இனி உன் வழியாகக் கடந்துவருவதல்ைல, அவன் முழுவதும்
அழிக்கப்பட்டான்.

அத்த யாயம் 2
நனிேவயன்அழிவு

1 ச தறடிக்க றவன் உன் முகத்த ற்கு முன்பாக வருகறான்; அரைணக்
காத்துக்ெகாள், வழிையக் காவல் ெசய், இடுப்ைபக் ெகட்டியாகக் கட்டிக்ெகாள்,
உன் ெபலைன மிகவும் உறுத ப்படுத்து. 2 ெவறுைமயாக்குகறவர்கள்
அவர்கைள ெவறுைமயாக்க , அவர்களுைடய த ராட்ைசக்ெகாடிகைளக்
ெகடுத்துப்ேபாட்டாலும், ெயேகாவா யாக்ேகாபன் மகைமையத் தரும்பவரச்
ெசய்வதுேபால், இஸ்ரேவலின் மகைமையயும் தரும்பவரச் ெசய்வார்.
3 அவனுைடய பராக்க ரமசாலிகளின் ேகடகம் இரத்தமயமாகும்; அவனுைடய
ேபார்வீரர்கள் இரத்தாம்பரம் அணிந்து ெகாண்டிருக்க றார்கள்; அவன்
தன்ைன ஆயத்தம்ெசய்யும் நாளிேல இரதங்கள் மின்னுகற சக்கரங்கைள
உைடயதாக இருக்கும்; ஈட்டிகள் குலுங்கும். 4 இரதங்கள் ெதருக்களில்
கடகட என்று ஓடி, வீதகளில் இடதுபக்கமும் வலதுபக்கமும் வரும்; அைவகள்
தீப்பந்தங்கைளப்ேபால வளங்க , மின்னல்கைளப்ேபால ேவகமாகப் பறக்கும்.
5 அவன் தன் ப ரபலமானவர்கைள நைனவுகூருவான்; அவர்கள் தங்கள்
நைடகளில் இடற , ேகாட்ைட சுவருக்கு வைரந்து ஓடுவார்கள்; மைறவ டம்
ஆயத்தப்படுத்தப்படும். 6 ஆறுகளின் மதகுகள் தறக்கப்படும், அரண்மைன
கைரந்துேபாகும். 7 அவள் சைறப்பட்டுப்ேபாகத் தீர்மானமாய ற்று; அவளுைடய
தாத மார்கள் தங்கள் மார்ப ேல அடித்துக்ெகாண்டு, புறாக்கைளப்ேபாலச்
சத்தமிட்டுக் கூடப்ேபாவார்கள். 8 நனிேவ ஆரம்பகாலமுதல் தண்ணீர் நைறந்த
குளம்ேபால் இருந்தது; இப்ேபாேதா அவர்கள் ஓடிப்ேபாக றார்கள்; நல்லுங்கள்
நல்லுங்கள் என்றாலும், தரும்ப ப்பார்க்க றவன் இல்ைல. 9 ெவள்ளிையக்
ெகாள்ைளயடுங்கள், ெபான்ைனயும் ெகாள்ைளயடுங்கள்; ெசல்வத்த ற்கு
முடிவல்ைல; வரும்பப்படத்தக்க சகலவத ெபாருட்களும் இருக்கறது.
10 அவள் ெவறுைமயும் ெவளியும் பாழுமாவாள்; மனம் கைரந்துேபாக றது;
முழங்கால்கள் தள்ளாடுக றது; எல்லா இடுப்புகளிலும் மிகுந்த ேவதைன
உண்டு; எல்ேலாருைடய முகங்களும் கருக ப்ேபாக றது. 11 சங்கங்களின்
குடியருப்பு எங்ேக? பாலசங்கம் இைரதன்கற இடம் எங்ேக? க ழச்சங்கமாகய
சங்கமும், சங்கக்குட்டிகளும் பயப்படுத்துபவர்கள் இல்லாமல் வச க்க ற இடம்
எங்ேக? 12 சங்கம் தன் குட்டிகளுக்குத் ேதைவயானைதக் ெகான்று, தன்
ெபண் சங்கங்களுக்கு ேவண்டியைதத் ெதாண்ைடையப் ப டித்துக் ெகான்று,
இைரகளினால் தன் ெகப கைளயும், ெகான்றுேபாட்டைவகளினால் தன்
இருப்ப டங்கைளயும் ந ரப்ப ற்று. 13 இேதா, நான் உனக்கு வேராதமாக வந்து,
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இரதங்கைள எரித்துப்ேபாடுேவன்; பட்டயம் உன் பாலசங்கங்கைள அழிக்கும்;
நீ இைரக்காகப் ப டிக்கும் ேவட்ைடைய ேதசத்தல் இல்லாமல்ேபாகச் ெசய்ேவன்;
உன் ப ரத ந த களின் சத்தம் இனிக் ேகட்கப்படுவதல்ைல என்று ேசைனகளின்
ெயேகாவாெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 3
நனிேவ நகரத்த ற்குஐேயா

1 இரத்தப்பழிகளின் நகரத்த ற்கு ஐேயா, அது வஞ்சகத்தனாலும்
ெகாடுைமயனாலும் நைறந்தருக்க றது; ெகாள்ைள ஓயாமல் நடக்க றது.
2சாட்ைடகளின்ஓைசயும், உருைளகளின்அத ர்ச்ச யும், குதைரகளின் பாய்ச்சலும்,
இரதங்கள் கடகடெவன்று ஓடுகற சத்தமும், 3 வீரர்கள் குதைர ஏறுகறதும்,
பட்டயங்கள் ப ரகாச க்க றதும், ஈட்டிகள் மின்னுகறதும், ெவட்டுண்டவர்களின்
குவயலும், ப ேரதங்களின் மிகுதயும் அங்ேக உண்டாயருக்கும்; பணங்களுக்கு
கணக்கல்ைல; அவர்கள் பணங்களில் தடுக்கவழுகறார்கள். 4 தன்
ேவச த்தனங்களினால் ேதசங்கைளயும், தன் சூனியங்களினால் மக்கைளயும்
வற்க றமகாசூனியக்காரியும்ரூபவதயுமாயருக்க றேவசயனுைடயமிகுதயான
ேவச த்தனங்களினிமித்தம், 5 இேதா, நான் உனக்கு வேராதமாக வந்து உன்
ஆைடயன் ஓரங்கைள உன் முகம்வைர தூக்கெயடுத்து, ேதசங்களுக்கு உன்
ந ர்வாணத்ைதயும், இராஜ்யங்களுக்கு உன் மானத்ைதயும் ெவளிப்படுத்த ,
6 உன்ேமல் தீட்டானைவகைள எற ந்து, உன்ைனக் கனவீனப்படுத்த , உன்ைன
ேவடிக்ைகயாக்க ப்ேபாடுேவன் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
7 அப்ெபாழுது உன்ைனக் காண்கறவெனல்லாம் நனிேவ பாழாய்ப்ேபாய ற்று,
அதற்காகப் புலம்புக றவர்கள் யார்? ஆறுதல் ெசால்லுகறவர்கைள உனக்கு
எங்ேக ேதடுேவெனன்று ெசால்லி, உன்ைனவட்டு ஓடிப் ேபாவான். 8 நத கள்
மத்தயலிருந்த ேநா அம்ேமாைனப் *பார்க்கலும் நீ ச றப்பானவேனா? அைதச்
சுற்றலும் தண்ணீர் இருந்தது; சமுத்த ரம் அதன் பாதுகாப்பும், சமுத்த ரத்தல்
இைணயும் ஆறுகள் அதன் மதலுமாயருந்தன. 9 எத்த ேயாப்ப யாவும் எக ப்தும்
எண்ணமுடியாத பைடயால் அதற்குப் ெபலனாக இருந்தது; பூத்தும் லிபயாவும்
அதற்கு உதவயாயருந்தது. 10 ஆயனும் அவள் குடியருக்கக் கூடாெதன்று
சைறயருப்ப ேல ெகாண்டுேபாகப்பட்டாள்; அவளுைடய குழந்ைதகள் எல்லா
வீத களின் முைனகளிலும் ேமாத யடிக்கப்பட்டார்கள்; அவளுைடய கனவான்கள்
ெபயரில் சீட்டுப்ேபாட்டார்கள்; அவளுைடய ெபரியவர்கள் எல்ேலாரும்
சங்கலிகளால் கட்டப்பட்டார்கள். 11 நீயும் ெவறெகாண்டு ஒளித்துக்ெகாள்வாய்;
நீயும் உன் எத ரிக்குத் தப்ப பாதுகாப்பான ேகாட்ைடையத் ேதடுவாய். 12 உன்
அரண்கெளல்லாம் முதல் பழுக்கும் பழங்களுள்ள அத்தமரங்கைளப்ேபால்
இருக்கும்; அைவகள் குலுக்கப்பட்டால் அைவகளின் பழம், சாப்படுக றவன்
வாய ேல வழும். 13 இேதா, உன் நடுவல் இருக்கற மக்கள் பயந்தவர்கள்; உன்
ேதசத்தன் வாசல்கள் உன் எத ரிக்குமுன் தறக்கப்பட்டுப்ேபாகும்; ெநருப்பு உன்
தாழ்ப்பாள்கைளச் சுட்ெடரிக்கும். 14 முற்றுைகக்குத் தண்ணீர் ெகாண்டுவந்து
ைவ. உன் பாதுகாப்புகைளப் பலப்படுத்து; ேசற்ற ேல ேபாய்க் களிமண்ைண
மித , சூைளைய உறுத ப்படுத்து. 15 அங்ேக ெநருப்பு உன்ைனச் சுட்ெடரிக்கும்,
பட்டயம் உன்ைன அழிக்கும்; அது பச்ைசக்களிகைளப்ேபால் உன்ைன
அழித்துவடும்; உன்ைனப் பச்ைசக்களிகைளப்ேபால் அத கமாக்க க்ெகாள்,
உன்ைனெவட்டுக்களிகைளப்ேபால்அத கமாக்க க்ெகாள். 16உன்வயாபாரிகைள
வானத்தன் நட்சத்த ரங்கைளவ ட அத கமாக்கனாய்; இந்தப் பச்ைசக்களிகள்
பரவ ப்பறந்துேபாகும். 17 உன் சறந்த தைலவர்கள் ெவட்டுக்களிகளுக்கும், உன்
தளபத கள்ெபருங்களிகளுக்கும்சமமாயருக்க றார்கள்;அைவகள்குளிர்ச்ச யான
நாளில் ேவலிகளில் முகாமிட்டு, சூரியன்உதத்த உடேனேய பறந்துேபாகும்; பன்பு
அைவகள் இருக்கும் இடம் இன்னெதன்று ெதரியாது. 18அசீரியா ராஜாேவ, உன்
ேமய்ப்பர்கள் உறங்குவார்கள்; உன் ப ரபலமானவர்கள் படுத்தருப்பார்கள்; உன்
மக்கள் மைலகளின்ேமல் ச தறயருக்க றார்கள், அைவகைளக்கூட்டிச் ேசர்ப்பவன்
இல்ைல. 19உன் ெநாறுங்குதலுக்குப் பரிகாரம் இல்ைல; உன் காயம் ெகாடியது;

* அத்த யாயம் 3:8 3:8 எக ப்தன்தைலநகரம்
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உன் ெசய்தையக் ேகட்பவர்கள் யாவரும் உன்ேபரில் ைகெகாட்டுவார்கள்; உன்
ெபால்லாப்பு எந்ேநரமும்யார் ேமேலதான்பாயாமற்ேபானது?
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ஆபகூக்
ஆச ரியர்

அத காரம் 1:1 ல் ஆபகூக் தான் ஆச ரியர் என்று அைடயாளம் காட்டுக றது.
அவனுைடய ெபயைரத் தவ ர ேவேற எந்தக் காரியமும் அவைனக்குறத்து
ெசால்லப்படவல்ைல. ஆபகூக் என்னும் தீர்க்கதரிச என்று அைழக்கபடுவதால்,
இஸ்ரேவலர்கள்மத்தயல்நன்றாகஅறயப்பட்டவன்என்றுெதரிக றது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக . மு. 612 க்கும் 605 க்கும். இைடயல்எழுதப்பட்டது.
ெதன்ேதசமானயூதா ராஜ்ஜியம் சைறப்படுமுன்எழுதப்பட்டது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

ெதன்ேதசமான யூதா ராஜ்ஜிய மக்களுக்கும், உலகத்தலுள்ள எல்லா
ேதவமக்களுக்கும்எழுதப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
சத்துருக்கள் வசம் ஏன் ேதவனால் ெதரிந்துக் ெகாள்ளப்பட்ட ஜனம்

பாடுப்பட ேவண்டுெமன்று ஆபகூக் ஆச்சரியப்பட்டுக் ெகாண்டிருந்தான்.
ேதவன் அந்த ேகள்வக்கு பதல் ெகாடுத்தார், ஆபகூக்கன் வசுவாசம்
பலப்படுத்தப்பட்டது. ெயேகாவா தான் தம்முைடய மக்கைள பாதுகாக்க றவர்,
அவைர வசுவாச க்க றவர்கள் பைழப்பார்கள், ெயேகாவா வல்லைமயுள்ள
யுத்தவீரர்,அநயாயம்ெசய்க றபாப ேலானியர்கைளஒருநாளில்நயாயம்தீர்ப்பார்
என்று பைறசாற்றுவதற்காக இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்டது. ெபருைமயுள்ளவர்கள்
தாழ்த்தபடுவார்கள், வசுவாசத்தனால் நீத மான்கள் பைழப்பார்கள் என்று இந்த
புத்தகம் ச த்தரிக்க றது. 2:4.

ைமயக்கருத்து
சர்வவல்லைமயுள்ளேதவைனவசுவாச க்கேவண்டும்.

ெபாருளடக்கம்
1.ஆபகூக்குைறகூருகறான்— 1:1-2:20
2.ஆபகூக்கன்ெஜபம். — 3:1-19
1ஆபகூக்என்னும்தீர்க்கதரிச தரிசனமாகப்ெபற்றுக்ெகாண்டெசய்த .
தீர்க்கதரிச யன்ேகள்வ

2 ெயேகாவாேவ, நான் எதுவைரக்கும் உம்ைம ேநாக்க க் கூப்படுேவன், நீர்
ேகட்காமலிருக்கறீேர! ெகாடுைமயன் காரணமாக நான் எதுவைரக்கும் உம்ைம
ேநாக்க உதவக்காக்கூப்படுேவன், நீர் காப்பாற்றாமல் இருக்க றீேர! 3நீர் எனக்கு
அக்க ரமத்ைதக் காண்பத்து, என்ைனத் தீவைனையப் பார்க்கச்ெசய்க றெதன்ன?
ெகாள்ைளயும் ெகாடுைமயும் எனக்கு முன்ேன நற்க றது; வழக்ைகயும் வாைதயும்
எழுப்புக றவர்கள் உண்டு. 4 ஆைகயால் நயாயப்ப ரமாணம் ெபலனற்றதாக ,
நயாயம் ஒருேபாதும் ெசல்லாமற்ேபாக றது; துன்மார்க்கன் நீத மாைன
சூழ்ந்துெகாள்ளுகறான்;ஆகேவநயாயம் புரட்டப்படுக றது.

ேதவனுைடயபதல்
5 நீங்கள் அந்நயமக்கைள ேநாக்க ப்பார்த்து, ஆச்சரியப்பட்டுப் ப ரமியுங்கள்;

வவரிக்கப்பட்டாலும் நீங்கள் வசுவாச யாத ஒரு ெசயைல உங்கள் நாட்களில்
நடப்ப ப்ேபன். 6 இேதா, நான் கல்ேதயெரன்னும்* ெகாடியதும் ேவகமுமான
மக்கைள எழுப்புேவன்; அவர்கள் தங்களுைடயதல்லாத குடியருப்புக்கைளக்
கட்டிக்ெகாள்ள ேதசத்தன் வசாலங்களில் நடந்துவருவார்கள். 7 அவர்கள்
ெகாடியவர்களும் பயங்கரமுமானவர்கள்; அவர்களுைடய நயாயமும்
அவர்களுைடய ேமன்ைமயும் அவர்களாேலேய உண்டாகும். 8 அவர்களுைடய
குதைரகள் சவங்க கைளவ ட ேவகமும், சாயங்காலத்தல் த ரிக ற ஓநாய்களிலும்
தீவ ரமுமாக இருக்கும்; அவர்களுைடய குதைரவீரர்கள் பரவுவார்கள்;
அவர்களுைடய குதைரவீரர்கள் தூரத்தலிருந்து வருவார்கள்; இைரக்குத்

* அத்த யாயம் 1:6 1:6 பாப ேலானியன்
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தீவ ரிக்க ற கழுகுகைளப்ேபால் பறந்து வருவார்கள். 9 அவர்கெளல்ேலாரும்
ெகாடுைமெசய்ய வருவார்கள்; அவர்களுைடய முகங்கள் வற்றச் ெசய்யும்
கீழ்க்காற்ைறப்ேபாலிருக்கும்; அவர்கள் மணல் அளவு மக்கைளச் சைறப டித்துச்
ேசர்ப்பார்கள். 10 அவர்கள் ராஜாக்கைளக் ெகாடுைம ெசய்வார்கள்;
அதபத கள் அவர்களுக்குக் ேகலிக்குரியவர்களாக இருப்பார்கள்; அவர்கள்
மதல்கைளெயல்லாம் பார்த்து நைகத்து, மண்ேமடுகைளக்குவத்துஅைவகைளப்
ப டிப்பார்கள். 11 அப்ெபாழுது அவனுைடய மனம்மாற, அவன் தன் ெபலன் தன்
ேதவனாேலஉண்டானெதன்றுெசால்லிமிஞ்ச ப்ேபாய்க்குற்றவாளியாவான்.

தீர்க்கதரிச யன்இரண்டாவதுேகள்வ
12 ெயேகாவாேவ, நீர் ஆரம்பகாலமுதல் என் ேதவனும், என் பரிசுத்தருமானவர்

அல்லவா? நாங்கள் சாவதல்ைல; ெயேகாவாேவ, நயாயத்தீர்ப்புச் ெசய்ய
அவைன ைவத்தீர்; கன்மைலேய, தண்டைன ெசய்ய அவைன நயமித்தீர்.
13 தீைமையப் பார்க்காமலிருக்கற சுத்தக்கண்ணேன, அநயாயத்ைத
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கமாட்டீேர; அப்படியருக்க துேராக கைள நீர்
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க றெதன்ன? துன்மார்க்கன் தன்ைனக்காட்டிலும்
நீத மானாக இருக்க றவைன வழுங்கும்ேபாது நீர் ெமௗனமாயருக்க றெதன்ன?
14 மனிதர்கைளச் சமுத்த ரத்து மீன்களுக்கும், அதகாரிய ல்லாத
ஊர்வனவற்றற்கும் சமமாக்குக றெதன்ன? 15 அவர்கெளல்ேலாைரயும்
தூண்டிைலக்ெகாண்டு இழுத்துக்ெகாள்க றான்; அவர்கைளத் தன் வைலயனால்
ப டித்து, தன் கூைடய ேல ேசர்த்துக்ெகாள்ளுகறான்; அதனால் சந்ேதாஷப்பட்டுக்
களிகூருகறான். 16ஆைகயால்அைவகளினால் தன் பங்கு ெகாழுப்புள்ளதும், தன்
உணவு சுைவயுள்ளதாய ற்று என்று ெசால்லி அவன் தன் வைலக்குப் பலிய ட்டுத்
தன்கூைடக்குத்தூபங்காட்டுக றான். 17இதற்காக அவன் தன்வைலையஇழுத்து
அதலுள்ளைவகைளக் ெகாட்டிக்ெகாண்டிருந்து, இரக்கமில்லாமல் மக்கைள
எப்ேபாதும்ெகான்றுேபாடேவண்டுேமா?

அத்த யாயம் 2
வசுவாசத்தனாேலநீத மான்பைழப்பான்

1 நான் என் காவலிேல தரித்து, பாதுகாப்ப ேல நைலெகாண்டிருந்து, அவர்
எனக்கு என்ன ெசால்லுவாெரன்றும், அவர் என்ைனக் கண்டிக்கும்ேபாது நான்
என்ன உத்த ரவு ெசால்லுேவெனன்றும் கவனித்துப்பார்ப்ேபன் என்ேறன்.
2 அப்ெபாழுது ெயேகாவா எனக்கு மறுெமாழியாக: நீ தரிசனத்ைத எழுத , அைத
ெசய்த அறவப்பாளன் வாச க்கும்வதத்தல் பலைககளிேல ெதளிவாக எழுது.
3குறத்தகாலத்த ற்குத் தரிசனம் இன்னும் ைவக்கப்பட்டிருக்க றது; முடிவ ேல அது
சம்பவக்கும்,அதுெபாய்ெசால்லாது;அதுதாமத த்தாலும்அதற்குக் காத்தரு;அது
ந ச்சயமாகவரும்,அதுதாமத ப்பதல்ைல. 4இேதா,அகங்காரியாகஇருக்க றாேன,
அவனுைடய ஆத்துமா அவனுக்குள் ெசம்ைமயானதல்ல; தன் வசுவாசத்தனாேல
நீத மான்பைழப்பான்.

துன்மார்க்கர்களுக்குஐேயா
5 அவன் மதுபானத்தனால் அக்க ரமம்ெசய்து அகங்காரியாக , வீட்டிேல

தங்கயருக்காமல், அவன் தன் ஆத்துமாைவப் பாதாளத்ைதப்ேபால வ ரிவாக்க த்
தருப்தயாகாமல், மரணத்தற்குச் சமமாகச் சகல ேதசங்கைளயும் தன்
வசமாகச் ேசர்த்து, சகல மக்கைளயும் தன்னிடமாகக் கூட்டிக்ெகாண்டாலும்,
6 இவர்கெளல்ேலாரும் அவன்ேபரில் ஒரு பழெமாழிையயும், அவனுக்கு
வேராதமான பழிச்ெசால்ைலயும் கூற , தன்னுைடயதல்லாதைதத் தனக்காகச்
ேசர்த்துக் ெகாள்ளுகறவனுக்கு ஐேயா என்றும், அது எதுவைரக்கும் ந ற்கும்
என்றும், அவன் தன்ேமல் களிமண் சுைமையயல்லவா சுமத்த க்ெகாள்ளுகறான்
என்றும் ெசால்லுவார்கள். 7 உன்ைனக் கடிப்பவர்கள் உடனடியாக எழும்புவதும்,
உன்ைன அைலக்கழிப்பவர்கள் வழிப்பதுமில்ைலேயா? நீ அவர்களுக்குச்
சூைறயாகாேயா? 8 நீ அேநகம் மக்கைளக் ெகாள்ைளய ட்டதனால் மக்களில்
மீதயான யாவரும் நீ ச ந்தன மனித இரத்தத்தன் காரணமாகவும், நீ
ெசய்த ெகாடுைமயன் காரணமாகவும் உன்ைனக் ெகாள்ைளயடுவார்கள்.
9 தீைமயன் வல்லைமக்குத் தப்பேவண்டுெமன்று தன் கூட்ைட உயரத்த ேல



ஆபகூக்அத்தயாயம் 2:10 1194 ஆபகூக்அத்தயாயம் 3:7

ைவக்கும்படிக்கு, தன் வீட்டிற்குப் ெபால்லாத ஆதாயத்ைதத் ேதடுக றவனுக்கு
ஐேயா, 10அேநக மக்கைள ெவட்டிப்ேபாட்டதனால் உன் வீட்டிற்கு ெவட்கமுண்டாக
ஆேலாசைன ெசய்தாய்; உன் ஆத்துமாவுக்கு வ ேராதமாகப் பாவம்ெசய்தாய்.
11 சுவரிலிருந்து கல் கூப்படும், உத்த ரம் ேமற்கூைரயலிருந்து சாட்ச யடும்.
12 இரத்தப்பழிகளாேல பட்டணத்ைதக் கட்டி, அநயாயத்தனாேல நகரத்ைதப்
பலப்படுத்துகறவனுக்கு ஐேயா, 13 இேதா, மக்கள் ெநருப்புக்கு இைரயாக
உைழத்து, மக்கள் வீணாக இைளத்துப்ேபாக றது ெயேகாவாவுைடய ெசயல்
அல்லேவா? 14 சமுத்த ரம் தண்ணீரினால் நைறந்தருக்க றதுேபால், பூமி
ெயேகாவாவுைடய மகைமைய அறகற அறவனால் நைறந்தருக்கும். 15 தன்
ேதாழர்களுக்குக் குடிக்கக்ெகாடுத்துத் தன் ேதால்ைபைய அவர்களுக்கு அருக ேல
ைவத்து, அவர்களுைடய ந ர்வாணங்கைளப் பார்க்குமளவுக்கு, அவர்கைள
ெவறக்கச்ெசய்க றவனுக்கு ஐேயா, 16 நீ மகைமயனால் அல்ல, ெவட்கத்தனால்
ந ரப்பப்படுவாய்; நீயும் குடித்து வருத்தேசதனமில்லாதவன் என்று காட்டிக்ெகாள்;
ெயேகாவாவுைடய வலதுைகயல் இருக்கற பாத்த ரம் உன்னிடத்த ற்குத்
தரும்பும்; உன் மகைமயன்ேமல் ெவட்கமான வாந்த பண்ணுவாய்.
17 லீபேனானுக்குச் ெசய்த ெகாடுைம உன்ைன மூடும்; ச ந்தன மனித
இரத்தத்தன் காரணமாகவும், ேதசத்த ற்கும் பட்டணத்தற்கும் அதன் குடிமக்கள்
எல்ேலாருக்கும் ெசய்த ெகாடுைமயன் காரணமாகவும் மிருகங்கள் ெசய்யும்
பாழ்க்கடிப்பு உன்ைனக் கலங்கச்ெசய்யும். 18 ச த்த ரக்காரனுக்கு அவன் ெசய்த
உருவமும், ஊைமயான ெதய்வங்கைள உண்டாக்க த் தான் உருவாக்கன
உருவத்ைத நம்பனவனுக்கு வார்க்கப்பட்டதும், ெபாய்ப்ேபாதகம் ெசய்க றதுமான
சைலயும் எதற்கு உதவும்? 19 மரத்தால் ெசய்யப்பட்ட வ க்க ரகத்ைதப்பார்த்து
வழிெயன்றும், ஊைமயான கல் சைலையப் பார்த்து எழும்பு என்றும்
ெசால்லுகறவனுக்கு ஐேயா, அது ேபாத க்குேமா? இேதா, அது ெபான்னும்
ெவள்ளியுமான தகட்டால் மூடப்பட்டிருக்க றது; அதற்குள்ேள சுவாசம் இல்ைலேய?
20 ெயேகாவாேவாெவன்றால், தமது பரிசுத்த ஆலயத்தல் இருக்கறார்;
பூமிெயல்லாம்அவருக்குமுன்பாகெமௗனமாயருப்பதாக.

அத்த யாயம் 3
தீர்க்கதரிச யன்வண்ணப்பம்

1ஆபகூக்தீர்க்கதரிச ச காேயானில் பாடினவண்ணப்பம்.
2ெயேகாவாேவ, நீர் ெவளிப்படுத்தனைதநான்ேகட்ேடன்,
எனக்குப்பயமுண்டானது;
ெயேகாவாேவ,வருடங்களின்நடுவ ேலஉம்முைடயெசயைலஉய ர்ப்பயும்,
வருடங்களின்நடுவ ேலஅைதவளங்கச்ெசய்யும்;
ேகாப த்தாலும்இரக்கத்ைதநைனத்தருளும்.
3ேதவன்ேதமானிலிருந்தும்,
பரிசுத்தர் பாரான்மைலயலிருந்தும்வந்தார்; (ேசலா.)
அவருைடயமகைமவானங்கைளமூடிக்ெகாண்டது;
அவர்துதயனால்பூமி நைறந்தது.
4அவருைடயப ரகாசம்சூரியைனப்ேபாலிருந்தது;
அவருைடயகரத்தலிருந்துக ரணங்கள்வீசன;
அங்ேகஅவருைடயபராக்க ரமம்மைறந்தருந்தது.
5அவருக்குமுன்பாகக்ெகாள்ைளேநாய்ெசன்றது;
அவர்அடிகளிலிருந்துஎரிபந்தமானகாய்ச்சல்புறப்பட்டது.
6அவர் நன்றுபூமிையஅளந்தார்*;
அவர் பார்த்துஅந்நயமக்கைளக்கைரயச்ெசய்தார்;
முந்தனமைலகள்ச தறடிக்கப்பட்டது,
என்றுமுள்ளமைலகள்தாழ்ந்தது;
அவருைடயநைடகள்ந த்தயநைடகளாயருந்தது.
7கூஷானின்கூடாரங்கள்வருத்தத்தல்அகப்பட்டிருக்கக்கண்ேடன்;
மீதயான்ேதசத்தன்கூடாரங்கள்நடுங்கன.

* அத்த யாயம் 3:6 3:6அைசத்தார்
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8ெயேகாவா நத களின்ேமல் ேகாபமாயருந்தாேரா?
ேதவரீர் உம்முைடய குதைரகளின்ேமலும் காப்பாற்றுகற உம்முைடய

இரதங்களின்ேமலும்ஏறவருகறேபாது,
உமதுேகாபம்நத களுக்கும்உமதுசனம்சமுத்த ரத்த ற்கும்வ ேராதமாயருந்தேதா?
9 ேகாத்த ரங்களுக்கு ஆைணயட்டுக்ெகாடுத்த வாக்கன்படிேய உம்முைடய வல்

நாேணற்றப்பட்டதாகவளங்கனது; (ேசலா.)
நீேர பூமிையப் பளந்துஆறுகைளஉண்டாக்கனீர்.
10மைலகள்உம்ைமக்கண்டுநடுங்கன;
தண்ணீர்த ரண்டுகடந்துேபானது;
கடல்இைரந்தது,அதன்அைலகைள†உயர எழுந்தது.
11சந்த ரனும்சூரியனும்தன்தன்மண்டலத்தல்நன்றன;
உமதுஅம்புகளின்ெவளிச்சத்தலும்,
உமதுஈட்டியனுைடயமின்னல்ப ரகாசத்தலும்நடந்தன.
12நீர் ேகாபத்துடன்பூமியல்நடந்தீர்,
உக்க ரத்துடன்மக்கைளப் ேபாரடித்தீர்.
13உமதுமக்களின்பாதுகாப்ப ற்காகவும்
நீர்அப ேஷகம்ெசய்தவனின்பாதுகாப்ப ற்காகவுேம நீர் புறப்பட்டீர்;
கழுத்தளவாகஅஸ்தபாரத்ைதத்த றப்பாக்க ,
தீயவனுைடயவீட்டிலிருந்ததைலவைனெவட்டினீர்; (ேசலா)
14என்ைனச் ச தறடிப்பதற்குப்ெபருங்காற்ைறப்ேபால்வந்தார்கள்;
சறுைமயானவைன மைறவ டத்த ேல அழிப்பது அவர்களுக்குச்

சந்ேதாஷமாயருந்தது;
நீர் அவனுைடய ஈட்டிகளினாேலேய அவனுைடய ேசைனகளின் அத பத கைள‡

உருவக்குத்தனீர்.
15 த ரளான தண்ணீர் குவயலாகய சமுத்த ரத்த ற்குள் உமது குதைரகளுடன்

நடந்துேபானீர்.
16நான்ேகட்டேபாதுஎன்குடல்குழம்பயது;
அந்தச் சத்தத்த ற்கு என் உதடுகள் துடித்தது; என் எலும்புகளில் ெபலவீனம்

உண்டானது;
என்நைலய ேலநடுங்க ேனன்;
ஆனாலும்எங்கேளாடுஎத ர்க்கும்மக்கள்வரும்ேபாது,
இக்கட்டுநாளிேல நான்இைளப்பாறுதல்அைடேவன்.

வசுவாசப் பாடல்
17அத்தமரம்துளிர்வ டாமற்ேபானாலும்,
த ராட்ைசச்ெசடிகளில் பழம்உண்டாகாமற்ேபானாலும்,
ஒலிவமரத்தன்பலன்இல்லாமல் ேபானாலும்,
வயல்கள்தானியத்ைதவைளவக்காமற்ேபானாலும்,
கைடயல்ஆட்டுமந்ைதகள்முதலற்றுப்ேபானாலும்,
ெதாழுவத்த ேலமாடுகள்இல்லாமற்ேபானாலும்,
18நான்ெயேகாவாவுக்குள்மக ழ்ச்ச யாயருப்ேபன்,
என்இரட்ச ப்பன்ேதவனுக்குள்களிகூருேவன்.
19ஆண்டவராகயெயேகாவா என்ெபலன்;
அவர் என்கால்கைளமான்கால்கைளப்ேபாலாக்க ,
உயரமான இடங்களில் என்ைன நடக்கச்ெசய்வார். இது ெநக ேநாத் என்னும்

வாத்தயத்தல்வாச க்கஇராகத்தைலவனுக்குஒப்புவக்கப்பட்டப் பாடல்.

† அத்த யாயம் 3:10 3:10ைககைள ‡ அத்த யாயம் 3:14 3:14அவனுைடயதைலைய
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ெசப்பனியா
ஆச ரியர்

அத காரம் 1:1 ல் ெசப்பனியா ஆச ரியர் தன்ைன, எஸ்கயாவன் குமாரனாகய
ஆமரியாவுக்குகுமாரனானெகதலியாஎன்பவனுைடயமகனாகயகூசன்குமாரன்
ெசப்பனியா என்று தன்ைன அறமுகப்படுத்துகறான். ெசப்பனியா என்பதற்கு
ேதவன் என்ைன பாதுகாக்க றவர் என்று அர்த்தம். எேரமியா காலத்தல் இருந்த
ஒரு முக்கயமான ஆசாரியன் (21:1; 29:25, 29; 37:3; 52:24). அவனுைடய குடும்பம்
ராஜாவம்சத்ேதாடுசம்பந்தபட்டவனாகஇருக்க றது. ஏசாயா,மீகாப றகு,யூதாவுக்கு
வ ேராதமானதீர்க்கதரிசனம்ெசான்னவன்இவன்தான்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயகமு 464 க்கும் 331 கமு. க்கும். இைடயல்எழுதப்பட்டது.
ேயாச யாஎன்னும்யூதாராஜாவன்நாட்களில்தீர்க்கதரிசனம்ெசான்னான்என்று

1:1ல்எழுதயருக்க றது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

யூதா ஜனங்களுக்கும் உலகத்தல் ேவதம் வாச க்க ற எல்லா ேதவனுைடய
ஜனங்களுக்கும்எழுதப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ேதவன் சர்வ வல்லவர், பாவம் ெசய்க றவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள்,

நீத மான்கள் நயாயதீர்ப்பு நாளில் பாதுகாக்கப்படுவார்கள் என்ற மூன்று
கருத்துக்கைளயும் மனம்தரும்புக றவர்கைள, ேதவன் ஆச ர்வத க்க றார் என்று
இந்த புத்தகத்தல்உறுத ப்படுத்துகறார்.

ைமயக்கருத்து
ஆண்டவரின்உக்க ரத்தன்நாள்.

ெபாருளடக்கம்
1.ஆண்டவரின்உக்க ரத்தன்நாளில் ஏற்படும்அழிவு. — 1:1-18
2.அழிவன்இைடயலும்நம்ப க்ைக— 2:1-3
3. மற்ற ேதசங்களின்அழிவு— 2:4-15
4. எருசேலமின்அழிவு. — 3:1-7
5. நம்ப க்ைக, தரும்பவருதல்— 3:8-20
1 ஆேமானின் மகனாகய ேயாச யா என்னும் யூதா ராஜாவன் நாட்களிேல,

எேசக்கயாவன் மகனாகய அமரியாவுக்கு மகனான ெகதலியா என்பவனுைடய
மகனாகயகூஷன்மகன்ெசப்பனியாவுக்குஉண்டானெயேகாவாவுைடயவசனம்.

ெயேகாவாவுைடயமாெபரும்நாள்
2 ேதசத்தல் உண்டானைத எல்லாம் முற்றலும் வாரிக்ெகாள்ளுேவன்

என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 3 மனிதைரயும் மிருகஜீவன்கைளயும்
வாரிக்ெகாள்ளுேவன்; நான் ஆகாயத்துப் பறைவகைளயும், சமுத்த ரத்து
மீன்கைளயும், இடறுகறதற்கு காரணமானைவகைளயும் துன்மார்க்கர்கேளாடு
வாரிக்ெகாண்டு, ேதசத்தல் இருக்க ற மனிதர்கைள அழிப்ேபன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 4 நான் யூதாவன்ேமலும், எருசேலமிலுள்ள எல்லா
மக்களின்ேமலும் என் ைகைய நீட்டி, பாகாலில் மீதயாயருக்க றைதயும்,
ஆசாரியர்கேளாடு கூட ெகம்மரீம் என்பவர்களின் ெபயைரயும், 5 வீடுகளின்ேமல்
வானேசைனைய வணங்குகறவர்கைளயும், ெயேகாவாவன் ெபயரில்
ஆைணயட்டு, மல்காமின் ெதய்வத்தன் ெபயரிலும் ஆைணயட்டு
வணங்குகறவர்கைளயும், 6 ெயேகாவாைவவ ட்டுப் பன்வாங்குகறவர்கைளயும்,
ெயேகாவாைவ ேதடாமலும், அவைரக்குற த்து வ சாரிக்காமலும்
இருக்கறவர்கைளயும், இவ்வடத்தல் இராதபடிக்கு அழியச்ெசய்ேவன்.
7ெயேகாவாகயஆண்டவருக்குமுன்பாகெமௗனமாயருங்கள்;ெயேகாவாவுைடய
நயாயத்தீர்ப்பன் நாள் சமீப த்தருக்க றது; ெயேகாவா ஒரு பலிைய
ஆயத்தம்ெசய்து, அதற்கு வருந்தாளிகைளயும் அைழத்தருக்க றார்.
8ெயேகாவாவுைடய பலியன்நாளிேல நான்அத பத கைளயும்இளவரசர்கைளயும்
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ேவறுேதசத்து ஆைடகைள அணிந்த அைனவைரயும் தண்டிப்ேபன்.
9 வாசற்படிையத் தாண்டி, ெகாடுைமயனாலும் வஞ்சகத்தனாலும் தங்கள்
எஜமான்களின் வீடுகைள* ந ரப்புக ற அைனவைரயும் அந்நாளிேல தண்டிப்ேபன்.
10 அந்நாளிேல மீன்வாசலிலிருந்து கூக்குரலின் சத்தமும், நகரத்தன்
இரண்டாம் பாகத்தலிருந்து அலறுதலும், ேமடுகளிலிருந்து மகா அழிவன்
இைரச்சலும் உண்டாகுெமன்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 11 மக்ேதஷன்
குடிமக்கேள அலறுங்கள்; வயாபாரிகள் எல்ேலாரும் அழிந்துேபானார்கள்;
காசுக்காரர்கள் அைனவரும் ெவட்டுண்டுேபானார்கள். 12 அக்காலத்த ேல நான்
எருசேலைமப் பட்டணத்ைத வளக்குக்ெகாளுத்த ச் ேசாத த்து, வண்டல்ேபாலக்
குழம்பயருக்க றவர்களும், ெயேகாவா நன்ைம ெசய்வதும் இல்ைல
தீைமெசய்வதும் இல்ைலெயன்று தங்கள் இருதயத்தல் ெசால்லுகறவர்களுமான
மனிதர்கைளத் தண்டிப்ேபன். 13 அவர்களுைடய ெசாத்து ெகாள்ைளயாகும்;
அவர்களுைடய வீடுகள் பாழாய்ப்ேபாகும்; அவர்கள் வீடுகைளக் கட்டியும்,
அைவகளில் குடியருக்கமாட்டார்கள்; அவர்கள் த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள
உண்டாக்க , அைவகளின் பழரசத்ைதக் குடிப்பதல்ைல. 14 ெயேகாவாவுைடய
ெபரியநாள் சமீப த்தருக்க றது; அது மிகவும் ெநருங்க ேவகமாக வருகறது;
ெயேகாவாவுைடய நாள் என்கற சத்தத்த ற்குப் பராக்க ரமசாலி முதலாக அங்ேக
மனங்கசந்து அலறுவான். 15 அந்த நாள் உக்க ரத்தன் நாள்; அது இக்கட்டும்
ெநருக்கமுமான நாள்; அது அழிவும் ெவறுைமயுமான நாள்; அது இருளும்
அந்தகாரமுமான நாள்; அது மப்பும் மந்தாரமுமான நாள். 16 அது பாதுகாப்பான
நகரங்களுக்கும், உயரமான ேகாட்ைடமதல்களுக்கும் வ ேராதமாக எக்காளம்
ஊதுகறதும் ஆர்ப்பரிக்க றதுமான நாள். 17 மனிதர்கள் ெயேகாவாவுக்கு
வ ேராதமாகப் பாவம்ெசய்தபடியால், அவர்கள் குருடர்கைளப்ேபால்
நடக்கும்படி நான் அவர்கைள வருத்தப்படுத்துேவன்; அவர்களுைடய இரத்தம்
புழுதையப்ேபால் ஊற்றப்படும்; அவர்களுைடய உடல்கள் எருைவப்ேபால்
க டக்கும். 18ெயேகாவாவுைடய ேகாபத்தன் நாளிேல அவர்களுைடய ெவள்ளியும்,
ெபான்னும் அவர்கைளத் தப்புவக்காது; அவருைடய எரிச்சலின் ெநருப்பனால்
ேதசெமல்லாம்அழியும்; ேதசத்தன்குடிமக்கைளெயல்லாம்வைரவாகஅழிப்பார்.

அத்த யாயம் 2
மனம்தரும்பஅைழப்பு

1 வரும்பப்படாத ேதசேம, கட்டைளயடுவதற்குமுன்னும், பதைரப்ேபால நாள்
பறந்துேபாவதற்குமுன்னும், ெயேகாவாவுைடய கடுங்ேகாபம் உங்கள்ேமல்
இறங்குவதற்குமுன்னும், ெயேகாவாவுைடய ேகாபத்தன் நாள் உங்கள்ேமல்
வருவதற்குமுன்னும், 2 நீங்கள் உங்கைள உணர்ந்து ஆராய்ந்து ேசாத யுங்கள்.
3 ேதசத்தலுள்ள எல்லாச் சறுைமயானவர்கேள, ெயேகாவாவுைடய
நயாயத்ைத நடப்ப க்க றவர்கேள, அவைரத் ேதடுங்கள்; நீதையத் ேதடுங்கள்,
மனத்தாழ்ைமையத் ேதடுங்கள்; அப்ெபாழுது ஒருேவைள ெயேகாவாவுைடய
ேகாபத்தன்நாளிேலமைறக்கப்படுவீர்கள்.

ேதசங்களுக்குவரும்நயாயத்தீர்ப்பு
4 காசா குடியற்று, அஸ்கேலான் பாழாகும்; அஸ்ேதாத்ைதப் பட்டப்பகலிேல

பறக்கடிப்பார்கள்; எக்ேரான் ேவேராேட படுங்கப்படும். 5 கடற்கைர
குடிமக்களாகய க ேரத்தயருக்கு ஐேயா, ெபலிஸ்தரின் ேதசமாக ய கானாேன,
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத உனக்கு வேராதமாயருக்க றது; இனி உன்னில்
குடியல்லாதபடி உன்ைன அழிப்ேபன். 6 கடற்கைர ேதசம் ேமய்ப்பர்கள்
தங்கும் குடிைசகளும் ஆட்டுத் ெதாழுவங்களுமாகும். 7 அந்த ேதசம்
யூதா சந்ததயாரில் மீதயாக இருப்பவர்களுக்குச் ெசாந்தமாகும்; அவர்கள்
அவ்வ டங்களில் மந்ைத ேமய்ப்பார்கள்; அஸ்கேலானின் வீடுகளிேல மாைலய ேல
படுத்துக்ெகாள்வார்கள்; அவர்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா அவர்கைள
வசாரித்து, அவர்கள் சைறயருப்ைப மாற்றுவார். 8 ேமாவாப் ெசய்த
பழிச்ெசால்ைலயும், அம்ேமானியர்கள் என் மக்கைள இகழ்ந்து, அவர்கள்
எல்ைலையக் கடந்து ெபருைமபாராட்டிச்ெசான்ன தூஷணங்கைளயும் ேகட்ேடன்.

* அத்த யாயம் 1:9 1:9 ேகாயல்களாலும்வக்க ரங்களினாலும்
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9 ஆைகயால் ேமாவாப் ேசாேதாைமப்ேபாலும், அம்ேமானியர்களின் ேதசம்
ெகாேமாராைவப்ேபாலுமாக , ெநருஞ்சமுள் படரும் இடமும், உப்புப்பள்ளமும்,
ந ரந்தர பாழுமாயருக்கும்; என் மக்களில் மீந்தவர்கள் அவர்கைளக்
ெகாள்ைளய ட்டு, அவர்கைளச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வார்கள் என்பைத என்
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன் என்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ேசைனகளின் ெயேகாவா உைரக்க றார். 10 அவர்கள் ேசைனகளுைடய
ெயேகாவாவன் மக்களுக்கு வேராதமாகப் ெபருைமபாராட்டி அவர்கைள ஏளனம்
ெசய்ததனால், இது அவர்கள் அகங்காரத்த ற்குப் பதலாக அவர்களுக்குக்
கைடக்கும். 11 ெயேகாவா அவர்கள்ேமல் அதகாரமுள்ளவராக இருப்பார்;
பூமியலுள்ள ேதவர்கைளெயல்லாம் ெமலிந்துேபாகச்ெசய்வார்; அப்ெபாழுது
தீவுகளிலுள்ள சகல அன்னியமக்களும் அவரவர் தங்கள் தங்கள் இடத்தலிருந்து
அவைரப் பணிந்துெகாள்வார்கள். 12 எத்த ேயாப்ப யராக ய நீங்களும்
என் பட்டயத்தனால் ெகாைலெசய்யப்படுவீர்கள். 13 அவர் தமது ைகைய
வடேதசத்த ற்கு வ ேராதமாக நீட்டி, அசீரியாைவ அழித்து, நனிேவையப் பாழும்
வனாந்த ரத்ைதப்ேபால வறட்ச யுமான இடமாக்குவார். 14 அதன் நடுவல்
மந்ைதகளும் வைகவைகயான சகல மிருகங்களும் படுத்துக்ெகாள்ளும்;
அதனுைடய மைலயுச்ச களின்ேமல் நாைரயும் ேகாட்டானும் இரவல் தங்கும்;
பலகணிகளில் கூவுகற சத்தம் ப றக்கும்; வாசற்படிகளில் ெவறுைம இருக்கும்;
ேகதுருமரத் தளங்கைளத் தறப்பாக்க ப்ேபாடுவார். 15 நான்தான், என்ைனத் தவ ர
ெவெறாருவரும் இல்ைல என்று தன் இருதயத்தல் ெசால்லி, ெபாறுப்பல்லாமல்
வாழ்ந்துகளிகூர்ந்தருந்தநகரம்இதுேவ;இதுபாழும்மிருகங்கள்வச க்குமிடமாகப்
ேபாய்வ ட்டேத! அதன் வழியாகப் ேபாக றவன் எவனும் தன் ைககைளத்தட்டி
ஏளனம்ெசய்வான்.

அத்த யாயம் 3
எருசேலமின்துன்மார்க்கம்

1 கலகம் ெசய்க றதும், கந்ைதயும், அழுக்குமாயருக்க ற நகரத்த ற்கு ஐேயா,
2 அது சத்தத்த ற்குச் ெசவெகாடுக்கவல்ைல; அது கடிந்துெகாள்ளுதைல
ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல; அது ெயேகாவாைவ நம்பவல்ைல; அது தன்
ேதவனிடத்தல் ேசரவல்ைல. 3 அதற்குள்ேள இருக்கற அதன் அத பத கள்
ெகர்ச்ச க்க ற சங்கங்கள்; அதன் நயாயாத பத கள் மாைலயல் புறப்படுக றதும்
வடியற்காலம்வைர ஒரு எலும்ைபயும் மீதயாக ைவக்காததுமான ஓநாய்கள்.
4 அதன் தீர்க்கதரிச கள் வீண்ெபருைமயும் வஞ்சகமுமுள்ளவர்கள்; அதன்
ஆசாரியர்கள் பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதப் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்க , ேவதத்த ற்குத்
துேராகம்ெசய்தார்கள். 5 அதற்குள் இருக்கற ெயேகாவா நீதயுள்ளவர்; அவர்
அநயாயம்ெசய்வதல்ைல; அவர் குைறவல்லாமல் காைலேதாறும் தம்முைடய
நயாயத்ைத வளங்கச்ெசய்க றார்; அநயாயக்காரனுக்கு ெவட்கம் ெதரியாது.
6 ேதசங்கைள அழித்ேதன்; அவர்கள் ேகாட்ைடகள் பாழாயன; அவர்களுைடய
வீத கைள ஒருவரும் கடந்துேபாகாதபடிக்குப் பாழாக்க ேனன்; அவர்களுைடய
பட்டணங்கள் மனிதர்கள் குடியல்லாமல்ேபாய் ெவறுைமயாயன. 7 உன்
குடியருப்பு அழிந்துேபாகாமலிருக்க நீ எனக்குப் பயந்து, கடிந்துெகாள்ளுதைல
ஏற்றுக்ெகாள் என்ேறன்; நான் அவர்கைள எப்படித் தண்டித்தாலும், அவர்கள்
அதகாைலயல் எழுந்து தங்கள் ெசயல்கைளெயல்லாம் ேகடாக்கனார்கள்.
8ஆைகயால் நான் ெகாள்ைளயடிக்க எழும்பும் நாள்வைர எனக்குக் காத்தருங்கள்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; என் சனமாகய கடுங்ேகாபத்ைதெயல்லாம்
அவர்கள்ேமல் ஊற்றும்படி ேதசங்கைளச் ேசர்க்கவும், இராஜ்யங்கைளக் கூட்டவும்
நான் தீர்மானம்ெசய்ேதன்; பூமிெயல்லாம் என் எரிச்சலின் ெநருப்பனால்
அழியும். 9 அப்ெபாழுது மக்கெளல்ேலாரும் ெயேகாவாவுைடய நாமத்ைதத்
ெதாழுதுெகாண்டு, ஒருமனப்பட்டு அவருக்கு ஆராதைன ெசய்யும்படிக்கு,
நான் அவர்களுைடய ெமாழிைய ெசம்ைமயான ெமாழியாக மாறச்ெசய்ேவன்.
10 எத்த ேயாப்ப யாவன் நத களுக்கு மறுகைரயலிருந்து என்னிடத்தல்
வண்ணப்பம்ெசய்க றவர்களாகய ச தறடிக்கப்பட்டவர்களின் மகளானவள்
எனக்குக் காணிக்ைக ெகாண்டுவருவாள். 11 எனக்கு வ ேராதமாகத்
துேராகம்ெசய்து, நீ ெசய்த உன் எல்லாச் ெசயல்களினிமித்தமும், அந்நாளிேல
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ெவட்கப்படாதருப்பாய்; அப்ெபாழுது நான் தங்கள் ெபருைமையக்குறத்து
மக ழ்ந்தவர்கைள உன் நடுவலிருந்து வலக்கவடுேவன்; நீ இனி என்
பரிசுத்த மைலயல் அகங்காரங்ெகாள்ளமாட்டாய். 12 உன் நடுவல் சறுைமயும்
எளிைமயுமான மக்கைள மீதயாக ைவப்ேபன்; அவர்கள் ெயேகாவாவுைடய
நாமத்தன்ேமல் நம்ப க்ைகயாயருப்பார்கள். 13 இஸ்ரேவலில் மீதயானவர்கள்
அநயாயம்ெசய்வதல்ைல; அவர்கள் ெபாய் ேபசுவதுமில்ைல; வஞ்சகநாவு
அவர்கள் வாயல் கண்டுபடிக்கப்படுவதுமில்ைல; அவர்கள் தங்கைளப்
பயப்படுத்துவாரில்லாமல் சாப்ப ட்டுப் படுத்துக்ெகாள்வார்கள்.

மக ழ்ச்ச
14மகளாகய சீேயாேன*, ெகம்பீரித்துப்பாடு; இஸ்ரேவலர்கேள, ஆர்ப்பரியுங்கள்;

மகளாகய †எருசேலேம, நீமுழுஇருதயத்ேதாடும் மக ழ்ந்து களிகூரு. 15ெயேகாவா
உன் ஆக்கைனகைள அகற்ற , உன் எத ரிகைள வலக்கனார்; இஸ்ரேவலின்
ராஜாவாகய ெயேகாவா உன் நடுவ ேல இருக்கறார்; இனித்தீங்ைகக்
காணாதருப்பாய். 16 அந்நாளிேல எருசேலைமப் பார்த்து, பயப்படாேத என்றும்,
சீேயாைனப்பார்த்து,உன்ைககைளத்தளரவ டாேதஎன்றும்ெசால்லப்படும். 17உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா உன் நடுவல் இருக்கறார்; அவர் வல்லைமயுள்ளவர்,
அவர் இரட்ச ப்பார்; அவர் உன்ைனக்குறத்து சந்ேதாஷமாக மக ழ்ந்து, தம்முைடய
அன்பனிமித்தம் உன்ைன புதயவனாக்குவார்;‡ அவர் உன்ைனக்குறத்து
ெகம்பீரமாகக் களிகூருவார். 18 உன் சைபயன் மனிதர்களாயருந்து, பண்டிைக
ஆசரிப்ப ல்லாைமயால் உண்டான ந ந்ைதயனிமித்தம் சஞ்சலப்பட்டவர்கைள
நான் ஏகமாகக் கூட்டிக்ெகாள்ளுேவன். 19 இேதா, அக்காலத்த ேல உன்ைனச்
சறுைமப்படுத்தன அைனவைரயும் தண்டிப்ேபன்; ெநாண்டியானவைன
இரட்ச த்து, தள்ளுண்டவைனச் ேசர்த்துக்ெகாள்ளுேவன்; அவர்கள் ெவட்கம்
அநுபவத்த எல்லா ேதசங்களிலும் அவர்களுக்குப் புகழ்ச்ச யும் கீர்த்தயும்
உண்டாகச்ெசய்ேவன். 20அக்காலத்த ேல உங்கைளக்கூட்டிக்ெகாண்டு வருேவன்;
அக்காலத்த ேல உங்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாள்ளுேவன்; உங்கள் கண்காண நான்
உங்கள் சைறயருப்ைபத் தருப்பும்ேபாது, பூமியலுள்ள சகல மக்களுக்குள்ளும்
நான் உங்கைளக் கீர்த்தயும் புகழ்ச்ச யுமாக ைவப்ேபன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்.

* அத்த யாயம் 3:14 3:14 இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள † அத்த யாயம் 3:14 3:14 எருசேலம் ஜனங்கேள
‡ அத்த யாயம் 3:17 3:17அமர்ந்தருப்பார்
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ஆகாய்
ஆச ரியர்

தீர்க்கதரிச ஆகாய் இந்த புத்தகத்தன் ஆச ரியர் என்று ஆகாய்
1:1, ெசால்லுகறது. எருசேலமின் யூதர்களுக்கு நான்கு ெசய்த கைள
பதவ ட்டிருக்க றார். ஆகாய் 2:3 ன்படி தீர்க்கதரிச , எருசேலமின் அழிவுக்கு
முன்ேப ஆலயத்ைதப் பார்த்தருக்க றார். இஸ்ரேவல் ஜாத களின் ெவளிச்சமாக,
தன்னுைடய உரிைமயான இடத்ைத ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளும்படி அத க
வாஞ்ைசயாய்இருக்க றான்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயகமு 520ல்எழுதப்பட்டது.
இதுபாப ேலானிய சைறயருப்ப ற்குபன்புஎழுதப்பட்டது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

எருசேலமில் வாழ்ந்த மக்களுக்கும், சைறயருப்பல் இருந்து தரும்ப வந்த
மக்களுக்கும்எழுதப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
சைறயருப்பல் இருந்து தரும்ப வந்த யூதர்கள் அந்த நைலைமயல் தருப்த

அைடயாமல், வசுவாசத்ேதாடு எழுந்து ஆலயத்ைத கட்ட முயற்ச எடுக்கும்படி
உற்சாகப்படுத்துகறான்,அப்படிஆலயத்ைதகட்டுக றவர்கைள,ெயேகாவாேதவன்
ஆச ர்வத ப்பார் என்றும் உற்சாகப்படுத்துகறான். முரட்டாட்டம் ெசய்தருந்தாலும்
ஆண்டவரின்காரியத்தல்இடம்உண்டுஎன்றும்உற்சாகப்படுத்துகறான்.

ைமயக்கருத்து
ேதவாலயத்ைததரும்பகட்டுதல்

ெபாருளடக்கம்
1ஆலயத்ைதக்கட்டஅைழப்பு. — 1:1-15
2 ேதவனில்ைதரியம்ெகாள்ளுங்கள்— 2:1-9
3 பரிசுத்தமானவாழ்க்ைகக்குஅைழப்பு— 2:10-19
4வருங்காலத்தல்நம்ப க்ைகைவக்கஅைழப்பு— 2:20-23

ேதவனுைடயவீட்ைடக் கட்டுவதற்குக்கட்டைள
1 ராஜாவாகய தரியு அரசாண்ட இரண்டாம் வருடம் ஆறாம் மாதம்

முதலாம்ேததய ேல,ெயேகாவாவுைடயவார்த்ைதஆகாய்என்னும்தீர்க்கதரிச யன்
மூலமாக ெசயல்த ேயலின் மகனாகய ெசருபாேபல் என்னும் யூதாவன்
தைலவனுக்கும், ேயாத்சதாக்கன் மகனாகய ேயாசுவா என்னும் ப ரதான
ஆசாரியனுக்கும் உண்டாக , அவர் ெசான்னது என்னெவன்றால்: 2 இந்த
மக்கள் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதக் கட்டுக றதற்கு ஏற்றகாலம் இன்னும்
வரவல்ைல என்கறார்கள் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
3 ஆனாலும் ஆகாய் என்னும் தீர்க்கதரிச யன் மூலமாகக் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத உண்டாக , அவர் ெசால்லுகறார்: 4இந்த வீடு பாழாய்க்க டக்கும்ேபாது,
நீங்கள் ேமல்தளமுள்ள உங்கள் வீடுகளில் குடியருக்கேவண்டிய காலம்
இதுேவா? 5 இப்ேபாதும் ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்: உங்கள்
வழிகைளச் ச ந்த த்துப்பாருங்கள். 6 நீங்கள் அதகமாக வைதத்தும் ெகாஞ்சமாக
அறுத்துக்ெகாண்டுவருகறீர்கள்; நீங்கள் சாப்ப ட்டும் தருப்தயாகவல்ைல;
குடித்தும் நைறவைடயவல்ைல; நீங்கள் உைட உடுத்தயும் ஒருவனுக்கும்
குளிர்வ டவல்ைல; கூலிையச் சம்பாத க்க றவன் ெபாத்தலான ைபய ேல
ேபாடுக றவனாக அைதச் சம்பாத க்க றான். 7 உங்கள் வழிகைளச்
ச ந்த த்துப்பாருங்கள் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
8 நீங்கள் மைலயன்ேமல் ஏற ப்ேபாய், மரங்கைள ெவட்டிக்ெகாண்டுவந்து,
ஆலயத்ைதக் கட்டுங்கள்; அதன்ேமல் நான் ப ரியமாயருப்ேபன், அதனால்
என் மகைம ெவளிப்படும் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 9 அதகமாக
வருெமன்று நீங்கள் எத ர்பார்த்தருந்தும், இேதா, ெகாஞ்சம் கைடத்தது; நீங்கள்
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அறுத்து வீட்டுக்குக் ெகாண்டுவந்தும், நான் அைத ஊதப்ேபாடுக ேறன்;
எதனாெலன்றால், என் வீடு பாழாய்க் க டக்கும்ேபாது, நீங்கள் எல்ேலாரும்
அவனவன் தன்தன் வீட்டிற்கு ஓடிப்ேபாக றீர்கேள, இதனாேல என்று
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 10 ஆதலால் உங்கள்ேமல்
இருக்கற வானம் பனிையப் ெபய்யாமலும், பூமி பலைனக் ெகாடுக்காமலும்
ேபானது. 11 நான் நலத்தன்ேமலும், மைலகளின்ேமலும், தானியத்தன்ேமலும்,
புது த ராட்ைசரசத்தன்ேமலும், எண்ெணயன்ேமலும், பூமியல் வைளகற
எல்லாவற்றன்ேமலும், மனிதர்களின்ேமலும், மிருகங்களின்ேமலும், ைகேவைல
அைனத்தன்ேமலும்வறட்சையவருவத்ேதன்என்றார்.

மக்களின்கீழ்ப்படிதல்
12 அப்ெபாழுது ெசயல்த ேயலின் மகனாகய ெசருபாேபலும், ேயாத்சதாக்கன்

மகனாகய ேயாசுவா என்னும் ப ரதான ஆசாரியனும், இஸ்ரேவல் மக்களில்
மீதயான* அைனவரும் தங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய சத்தத்த ற்கும்,
தங்கள்ேதவனாகயெயேகாவாஅனுப்பனஆகாய்என்னும்தீர்க்கதரிச யனுைடய
வார்த்ைதகளுக்கும் ெசவெகாடுத்தார்கள், மக்கள் ெயேகாவாவுக்கு முன்பாகப்
பயந்தருந்தார்கள். 13 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய தூதனாகய ஆகாய்,
ெயேகாவா தூதனுப்பய வார்த்ைதயன்படி மக்கைள ேநாக்க : நான் உங்கேளாேட
இருக்க ேறன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்றான். 14 பன்பு
ெயேகாவா ெசயல்த ேயலின் மகனாகய ெசருபாேபல் என்னும் யூதாவன்
தைலவனுைடய ஆவையயும், ேயாத்சதாக்கன் மகனாகய ேயாசுவா என்னும்
ப ரதான ஆசாரியனுைடய ஆவையயும் மக்களில் மீதயான எல்ேலாருைடய
ஆவையயும் எழுப்பனார்; அவர்கள் வந்து, தங்கள் ேதவனாகய ேசைனகளுைடய
ெயேகாவாவன்ஆலயத்த ேல ேவைலெசய்தார்கள். 15தரியு ராஜாவன்ஆட்சயன்
இரண்டாம்வருடம்ஆறாம்மாதம்இருபத்துநான்காம் ேததய ேலஇதுநடந்தது.

அத்த யாயம் 2
வரப்ேபாகும்மகைம

1 ராஜாவாகய தரியு அரசாண்ட ஏழாம் மாதம் இருபத்ெதான்றாம் ேததய ேல
ஆகாய் என்னும் தீர்க்கதரிச யன் மூலமாக, ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
உண்டானது; அவர்: 2 நீ ெசயல்த ேயலின் மகனாகய ெசருபாேபல் என்னும்
யூதாவன் தைலவேனாடும், ேயாத்சதாக்கன் மகனாகய ேயாசுவா என்னும்
ப ரதான ஆசாரியேனாடும், மக்களில் மீதயானவர்கேளாடும் ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: 3 இந்த ஆலயத்தன் முந்தன மகைமையக் கண்டவர்களில்
உங்களுக்குள்ேள மீதயாயருக்க றவர்கள் யார்? இப்ெபாழுது இது
உங்களுக்கு எப்படித் ேதான்றுகறது? அதற்கு இது உங்கள் பார்ைவயல்
ஒன்றுமில்லாததுேபால் ேதான்றுகறதல்லவா? 4 ஆனாலும் ெசருபாேபேல, நீ
த டன்ெகாள் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; ேயாத்சதாக்கன் மகனாகய
ேயாசுவா என்னும் ப ரதான ஆசாரியேன, நீ த டன்ெகாள்; ேதசத்தன் எல்லா
மக்கேள, நீங்கள் த டன் ெகாள்ளுங்கள், ேவைலைய நடத்துங்கள் என்று
ெயேகாவாெசால்லுகறார்; நான்உங்களுடேனஇருக்க ேறன்என்றுேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 5 நீங்கள் எக ப்தலிருந்து புறப்படுக றேபாது நான்
உங்கேளாேட உடன்படிக்ைகெசய்த வார்த்ைதயன்படிேய, என் ஆவயானவரும்
உங்கள் நடுவல் நைலெகாண்டிருப்பார்; பயப்படாேதயுங்கள். 6 ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறார்: ெகாஞ்சக்காலத்த ற்குள்ேள இன்னும் ஒருமுைற
நான் வானத்ைதயும், பூமிையயும், சமுத்த ரத்ைதயும், ெவட்டாந்தைரையயும்
அைசயச்ெசய்ேவன். 7 சகல ேதசங்கைளயும் அைசயச்ெசய்ேவன், சகல
ேதசங்களாலும் வரும்பப்பட்டவர் வருவார்; இந்த ஆலயத்ைத மகைமயனால்
நைறயச்ெசய்ேவன்என்றுேசைனகளின்ெயேகாவாெசால்லுகறார். 8ெவள்ளியும்
ெபான்னும் என்னுைடயது என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
9 முந்தன ஆலயத்தன் மகைமையக்காட்டிலும், இந்தப் ப ந்தன ஆலயத்தன்
மகைம ெபரிதாயருக்கும் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்;

* அத்த யாயம் 1:12 1:12 பாப ேலானின் சைறயருப்பல்மீந்தவர்கள்
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இவ்வடத்த ேல சமாதானத்ைதக் கட்டைளயடுேவன் என்று ேசைனகளின்
ெயேகாவாஉைரக்க றார் என்றுெசால்என்றார்.

கைறபட்ட மக்கள்
10தரியுவன்ஆட்சயன்இரண்டாம் வருடம் ஒன்பதாம் மாதம் இருபத்த நான்காம்

ேததய ேல, ஆகாய் என்னும் தீர்க்கதரிச யன் மூலமாகக் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத உண்டானது; அவர்: 11 ஒருவன் தன் ஆைடயன் ெதாங்கலிேல
பரிசுத்த மாம்சத்ைதக் ெகாண்டுேபாகும்ேபாது தன் ஆைடயன் ெதாங்கல்,
அப்பத்ைதயாகலும், சாதத்ைதயாகலும், த ராட்ைசரசத்ைதயாகலும்,
எண்ெணையயாகலும், மற்ெறந்த உணைவயாகலும் ெதாட்டால் அது
பரிசுத்தமாகுேமா என்று நீ ஆசாரியர்களிடத்தல் ேவத நயாயத்ைதப்பற்ற க்
ேகள் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்றார். 12 அதற்கு
ஆசாரியர்கள் மறுெமாழியாக: பரிசுத்தமாகாது என்றார்கள். 13 பணத்தால்
தீட்டுப்பட்டவன்அைவகளில் எைதயாகலும் ெதாட்டால், அது தீட்டுப்படுேமா என்று
ஆகாய் ேமலும் ேகட்டான்; அதற்கு ஆசாரியர்கள் மறுெமாழியாக: தீட்டுப்படும்
என்றார்கள். 14அப்ெபாழுதுஆகாய்; அப்படிேய இந்த மக்களும்இந்த ேதசத்தாரும்
என் சமுகத்தல்இருக்கறார்கள் என்றுெயேகாவா ெசால்லுகறார்;அவர்களுைடய
ைககளின் எல்லா ெசயல்களும் அப்படிேய இருக்க றது; அவர்கள் அங்ேக
ெகாண்டுவந்துபைடக்க றதும்தீட்டுப்பட்டிருக்க றது.

வாக்களிக்கப்பட்டஆசீர்வாதம்
15 இப்ேபாதும் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதக் கட்டுவதற்கு ஒரு கல்லின்ேமல்

ஒரு கல் ைவக்கப்பட்டதுமுதல் நடந்தைத உங்கள் மனத ேல ச ந்த த்துப்பாருங்கள்.
16அந்த நாட்கள்முதல்ஒருவன்இருபதுமரக்காலாகக் கண்ட தானியக்குவயலிடம்
வந்தேபாது, பத்து மரக்கால் மாத்த ரம் இருந்தது; ஒருவன்ஆைலயன் ெதாட்டியல்
ஐம்பது குடம் ெமாள்ள ஆைலயனிடத்த ேல வந்தேபாது இருபது குடம் மாத்த ரம்
இருந்தது. 17 பஞ்சுக்காய்களினாலும், வஷப்பனியனாலும், கல்மைழயனாலும்
உங்கைள உங்கள் ைககளின் ேவைலகளிெலல்லாம் அடித்ேதன்; ஆனாலும்
நீங்கள் என்னிடத்தல் மனைதத் தருப்பாமல்ேபானீர்கள் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 18 இப்ேபாதும் இதற்கு முந்தன காலத்தல் நடந்தைத
உங்கள் மனத ேல ச ந்த த்துப்பாருங்கள்; ஒன்பதாம் மாதம் இருபத்த நான்காம்
ேததயாகய இந்நாள்முதல் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் அஸ்தபாரம்
ேபாடப்பட்ட அந்நாள்வைரக்கும் ெசன்ற காலத்தல் நடந்தைத உங்கள் மனத ேல
ச ந்த த்துப்பாருங்கள். 19 களஞ்சயத்தல் இன்னும் வைதத்தானியம் உண்ேடா?
த ராட்ைசச்ெசடியும், அத்தமரமும், மாதுளம்ெசடியும், ஒலிவமரமும் பழங்கைளக்
ெகாடுக்கவல்ைலேய; நான் இன்றுமுதல் உங்கைள ஆசீர்வத ப்ேபன் என்று
ெசால்லுகறார் என்றான்.

ெசருபாேபல்ஒருமுத்தைர ேமாத ரம்
20இருபத்த நான்காம் ேததயாகய அேத நாளிேல ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத

இரண்டாவதுமுைற ஆகாய் என்பவனுக்கு உண்டாக , அவர்: 21 நீ யூதாவன்
தைலவனாகய ெசருபாேபேலாேட ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால், நான்
வானத்ைதயும்பூமிையயும்அைசயச்ெசய்து, 22இராஜ்யங்களின் சங்காசனத்ைதக்
கவழ்த்து, ேதசங்களுைடய ராஜ்யங்களின் ெபலத்ைத அழித்து, இரதத்ைதயும்
அதல் ஏறயருக்க றவர்கைளயும் கவழ்த்துப்ேபாடுேவன்; குதைரகேளாேட
அைவகளின்ேமல் ஏறயருப்பவர்களும் அவரவர் தங்கள் தங்கள் சேகாதரனின்
பட்டயத்தனாேல வழுவார்கள். 23 ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்:
ெசயல்த ேயலின்மகனாகயெசருபாேபல்என்னும்என்ஊழியக்காரேன,உன்ைன
நான்அந்நாளிேல ேசர்த்துக்ெகாண்டு,உன்ைனமுத்தைர ேமாத ரமாகைவப்ேபன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; நான் உன்ைனத் ெதரிந்துெகாண்ேடன் என்று
ேசைனகளின்ெயேகாவாஉைரக்க றார் என்றுெசால்என்றார்.
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சகரியா
ஆச ரியர்

இதன் ஆச ரியர் இத்ேதாவன் மகனான ெபாகயாவன் குமாரனாகய சகரியா
என்று 1:1 ல் குற ப்படுக றது. சைறயருப்பலிருந்து தரும்பவந்த ஆசாரிய
குடும்பங்களில் இத்ேதா ஒரு தைலவனாக இருந்தான் என்று ெநேகமியா 12:4, 16
ல் குற ப்படுக றது. எருசேலமுக்கு தரும்ப வந்தேபாது சகரியா ஒரு ைபயனாக
இருந்தருப்பான். குடும்ப வம்ச ப ரகாரமாக இவன் ஆசாரியனாகவும் ேதவ
அைழப்பனால் ஒரு தீர்க்கதரிச யாகவும் இருந்தான். ஆலயத்தல் ஊழியம்
ெசய்யாவ ட்டாலும், யூதர்களின் ஆராதைன காரியங்கைள நன்கு அறந்தவனாக
இருந்தான்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயகமு 520 க்கும் 480 கமுக்கும். இைடயல்எழுதப்பட்டது.
சைறயருப்பலிருந்து வந்த ப றகு எழுதப்பட்டது. 1-8 அதகாரங்கள் ஆலயம்

கட்டப்படுமுன் எழுதப்பட்டது. 9-14 அதகாரங்கள் ஆலயம் கட்டப்பட்டப் ப றகு
எழுதப்பட்டது.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
எருசேலமில் வாழ்ந்த ஜனங்களுக்கும் சைறயருப்பலிருந்து தரும்ப

வந்தவர்களுக்கும்எழுதப்பட்டது.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்

மீதயானவர்களுக்கு, நம்ப க்ைக தரவும், ேமச யாவாகய இேயசுவன்
வருைகக்கும் எத ர்ப்பார்த்தருக்கவும் எழுதப்பட்டது. ேதவன் தம் ஜனங்கைள,
தீர்க்கதரிச கள் மூலமாக எச்சரிக்கவும், தருத்தவும் உபேயாக த்துக் ெகாள்க றார்
ஆனால், ஜனங்கள் ெசவெகாடுக்கவல்ைல அவர்களுைடய பாவம் ேதவனுைடய
தண்டைனைய ெகாண்டுவந்தது. ெபாய் தீர்க்கத்தரிசனத்ைதக் குற த்தும்
எழுதயருக்க றது.

ைமயக்கருத்து
ேதவனுைடயவடுதைல

ெபாருளடக்கம்
1மனம்தரும்பஅைழத்தல்— 1:1-6
2 சகரியாவன்தரிசனங்கள்— 1:7-6:15
3உபவாசத்ைதக்குற த்த ேகள்வகள்— 7:1-8:23
4வருங்காலத்ைதக்குற த்த பாரங்கள்— 9:1-14:21

மனம்தரும்பஅைழப்பு
1 தரியு* அரசாண்ட இரண்டாம் வருடம் எட்டாம் மாதத்த ேல இத்ேதாவன்

மகனான ெபரகயாவன் மகனாகய சகரியாவுக்கு உண்டான ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத: 2 ெயேகாவா உங்கள் முன்ேனார்களின்ேமல் கடுங்ேகாபமாயருந்தார்.
3 ஆைகயால் நீ அவர்கைள ேநாக்க : ேசைனகளின் ெயேகாவா உைரக்க றது
என்னெவன்றால்: என்னிடத்தல் தரும்புங்கள் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்; அப்ெபாழுது நான் உங்களிடத்த ற்குத் தரும்புேவன் என்று
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 4 உங்கள் முன்ேனார்கைளப்ேபால்
இருக்காதீர்கள்; முந்தன தீர்க்கதரிச கள் அவர்கைள ேநாக்க : உங்கள் ெபால்லாத
வழிகைளயும், உங்கள் ெபால்லாத ெசயல்கைளயும்வ ட்டுத் தரும்புங்கள்
என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்று கூப்ப ட்டார்கள்;
ஆனாலும் எனக்குச் ெசவெகாடுக்காமலும் என்ைனக் கவனிக்காமலும்
ேபானார்கள் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 5 உங்கள் முன்ேனார்கள்
எங்ேக? தீர்க்கதரிச கள் என்ெறன்ைறக்கும் உய ேராடிருப்பார்கேளா?
6 இல்லாமற்ேபானாலும், தீர்க்கதரிச களாகய என் ஊழியக்காரர்களுக்கு

* அத்த யாயம் 1:1 1:1தரியு, தரியுஹஸ்டாேபஸ், ெபர்ச ய ராஜ்ஜியத்தன் ேமல் கமு. 522லிருந்து 486 கமு.
வைரஅரசாண்டான். ெபர்ச யெமாழியல்அவன்ெபயர் தாரா என்றுஅைழக்கப்பட்டது
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நான் கட்டைளய ட்ட என் வார்த்ைதகளும் என் தீர்மானங்களும் உங்கள்
முன்ேனார்களிடத்தல் பலிக்கவல்ைலேயா? எங்கள் வழிகளின்படிேயயும்,
எங்கள் ெசயல்களின்படியாகவும் ேசைனகளின் ெயேகாவா எங்களுக்குச்
ெசய்ய தீர்மானித்தபடிேய எங்களுக்குச் ெசய்தாெரன்று அவர்கள் தரும்பவந்து
ெசான்னதல்ைலேயா என்றுெசால்என்றார்.

குதைரகைளப்பற்றயதரிசனம்
7 தரியு அரசாண்ட இரண்டாம் வருடம், ேசபாத் மாதமாக ய பத ேனாராம் மாதம்

இருபத்த நான்காம் ேததய ேல, ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத இத்ேதாவன்
மகனான ெபரகயாவன் மகன் சகரியா என்னும் தீர்க்கதரிச க்கு உண்டானது;
அவன் ெசான்னது: 8 இேதா, இன்று இரவ ேல சவப்புக்குதைரயன்ேமல்
ஏறயருந்த ஒரு மனிதைனக் கண்ேடன்; அவர் பள்ளத்தாக்கல் இருக்க ற
மிருதுச்ெசடிகளுக்குள்ேள நன்றார்; அவருக்குப் பன்னாேல சவப்பும், மங்கன
நறமும், ெவண்ைமயுமான குதைரகள் இருந்தன. 9 அப்ெபாழுது நான்: என்
ஆண்டவேர, இவர்கள் யாெரன்று ேகட்ேடன்; என்னுடன் ேபசுக ற தூதனானவர்:
இவர்கள் யாெரன்று நான் உனக்குக் காண்பப்ேபன் என்று ெசான்னார்.
10 அப்ெபாழுது மிருதுச்ெசடிகளுக்குள்ேள நன்ற அந்த மனிதன் மறுெமாழியாக:
இவர்கள் பூமிெயங்கும் சுற்ற ப்பார்க்கக் ெயேகாவா அனுப்பனவர்கள் என்றார்.
11 பன்பு அவர்கள் மிருதுச்ெசடிகளுக்குள்ேள நன்ற ெயேகாவாவுைடய தூதைன
ேநாக்க : நாங்கள் பூமிெயங்கும் சுற்ற ப்பார்த்ேதாம்; இேதா, பூமிமுழுவதும்
அைமதலாக இருக்க றது என்றார்கள். 12 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய தூதன்
மறுெமாழியாக: ேசைனகளின் ெயேகாவாேவ, இந்த எழுபது வருடங்களாக
நீர் ேகாபங்ெகாண்டிருக்க ற எருசேலமின்ேமலும் யூதா பட்டணங்களின்ேமலும்
எதுவைர இரங்காதருப்பீர் என்று ெசால்ல, 13அப்ெபாழுது ெயேகாவா, என்னுடன்
ேபசன தூதனுக்கு நல்வார்த்ைதகைளயும் ஆறுதலான வார்த்ைதகைளயும்
மறுெமாழியாகச் ெசான்னார். 14அப்ெபாழுது என்னுடன் ேபசன தூதன் என்ைன
ேநாக்க : ேசைனகளின் ெயேகாவா உைரக்க றது என்னெவன்றால்: நான்
எருசேலமுக்காகவும் சீேயானுக்காகவும் மகா ைவராக்கயம் ெகாண்டிருக்க ேறன்.
15 நான் ெகாஞ்சங் ேகாபங்ெகாண்டிருந்தேபாது அவர்கள் தங்கள் தீங்ைக
அதகரிக்கத் ேதடினபடியனால், சுகமாக வாழுகற அன்னியமக்கள்ேமல் நான்
கடுங்ேகாபம்ெகாண்ேடன். 16ஆைகயால்மனஉருக்கத்ேதாேட எருசேலமினிடத்தல்
தரும்ப ேனன் என்றுெயேகாவா ெசால்லுகறார்; என்ஆலயம்அத ேல கட்டப்படும்;
எருசேலமின்ேமல் அளவுநூல் படிக்கப்படும் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்றுகூறுஎன்றார். 17இன்னும்என்பட்டணங்கள்நன்ைமயனால்
ந ரம்பயருக்கும்; இன்னும் ெயேகாவா சீேயாைனத் ேதற்றரவு ெசய்வார்; இன்னும்
எருசேலைமத்ெதரிந்துெகாள்வார்என்றுேசைனகளின்ெயேகாவாெசால்லுகறார்
என்றுேமலும்கூறுஎன்றார்.

ெகாம்புகைளப்பற்றயதரிசனம்
18நான்என்கண்கைளஏெறடுத்துப்பார்த்தேபாது,இேதா, நான்குெகாம்புகைளக்

கண்ேடன். 19 அைவகள் என்னெவன்று என்னுடன் ேபசன தூதைனக் ேகட்ேடன்;
அதற்கு அவர்: இைவகள் யூதாைவயும், இஸ்ரேவைலயும், எருசேலைமயும்
ச தறடித்த ேதசங்கள் என்றார். 20 பன்பு ெயேகாவா எனக்கு நான்கு
ெதாழிலாளிகைளக் காண்பத்தார். 21இவர்கள் என்னெசய்யவருகறார்கெளன்று
ேகட்ேடன்; அதற்கு அவர்: ஒருவனும் தன் தைலைய ஏெறடுக்கமுடியாதபடி அந்தக்
ெகாம்புகள் யூதாைவச் ச தறடித்தேத, அைவகளுக்குப் பயமுறுத்துகறதற்கும்,
யூதாவன் ேதசத்ைதப் பாழாக்கத் தங்கள் ெகாம்ைப எடுத்த ேதசங்களுைடய
ெகாம்புகைளவழத்தள்ளுகறதற்கும்இவர்கள்வந்தார்கள்என்றார்.

அத்த யாயம் 2
அளவுநூல்

1 நான் என் கண்கைள ஏெறடுத்துப் பார்த்தேபாது, இேதா, தன் ைகய ேல
அளவுநூல் படித்தருந்த ஒரு மனிதைனக் கண்ேடன். 2 நீர் எவ்வ டத்த ற்குப்
ேபாக றீர் என்று ேகட்ேடன்; அதற்குஅவர்: எருசேலமின்அகலம்இவ்வளவு என்றும்
அதன் நீளம் இவ்வளவு என்றும் ெதரிந்துெகாள்ளும்படி அைத அளப்பதற்குப்
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ேபாக ேறன் என்றார். 3 இேதா, என்னுடன் ேபசன தூதன் புறப்பட்டேபாது,
ேவெறாருதூதன்அவைரச் சந்த ப்பதற்காகப் புறப்பட்டுவந்தான். 4இவைனஅவர்
ேநாக்க : நீ ஓடி இந்த வாலிபனிடத்தல் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
எருசேலம் தன் நடுவ ேல கூடும் மனிதர்களின் த ரளினாலும் மிருகஜீவன்களின்
த ரளினாலும்மதல்இல்லாதபட்டணங்கள்ேபால்குடியருப்பாகும். 5நான்அதற்குச்
சுற்றலும் ெநருப்பு மதலாயருந்து, அதன் நடுவல் மகைமயாக இருப்ேபன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 6 ஓேகா, நீங்கள் எழும்ப வடேதசத்தலிருந்து
ஓடிவாருங்கள்என்றுெயேகாவாெசால்லுகறார்;ஆகாயத்துநான்குதைசகளிலும்
உங்கைள நான் ச தறடித்ேதன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 7 பாப ேலான்
மகளிடத்தல் குடியருக்க ற சீேயாேன, உன்ைனவடுவத்துக்ெகாள். 8அதன்பறகு
மகைமயுண்டாகும் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; உங்கைளக்
ெகாள்ைளய ட்ட ேதசங்களிடத்த ற்கு என்ைன அனுப்பனார்; உங்கைளத்
ெதாடுக றவன் என்னுைடய கண்மணிையத் ெதாடுக றான். 9 இேதா, நான்
என் ைகைய அவர்களுக்கு வேராதமாக அைசப்ேபன்; அதனால் அவர்கள்
தங்கள் அடிைமகளுக்குக் ெகாள்ைளயாவார்கள்; அப்ெபாழுது ேசைனகளின்
ெயேகாவா என்ைன அனுப்பனாெரன்று அறவீர்கள். 10 மகளாகய சீேயாேன
ெகம்பீரித்துப்பாடு; இேதா, நான் வந்து உன் நடுவல் வாசம்ெசய்ேவன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 11 அந்நாளிேல அேநக ேதசங்கள் ெயேகாவாைவச்
ேசர்ந்து என் மக்களாவார்கள்; நான்உன் நடுவல்வாசமாயருப்ேபன்; அப்ெபாழுது
ேசைனகளின் ெயேகாவா என்ைன உன்னிடத்தல் அனுப்பனாெரன்று
அறவாய். 12 ெயேகாவா பரிசுத்த ேதசத்த ேல யூதாவாகய தமது பங்ைக
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ள தரும்பவும் எருசேலைமத் ெதரிந்துெகாள்வார்.
13மாம்சமானஅைனத்துமக்கேள, ெயேகாவாவுக்குமுன்பாக ெமௗனமாயருங்கள்;
அவர்தமதுபரிசுத்தவாசஸ்தலத்தலிருந்துஎழுந்தருளினார்என்றுெசால்என்றார்.

அத்த யாயம் 3
ப ரதானஆசாரியனுைடயதரிசனம்

1 அவர் ப ரதான ஆசாரியனாகய ேயாசுவாைவ எனக்குக் காண்பத்தார்;
அவன் ெயேகாவாவுைடய தூதனுக்கு முன்பாக நன்றான்; சாத்தான் அவனுக்கு
வேராதம் ெசய்ய அவன் வலதுபக்கத்த ேல நன்றான். 2அப்ெபாழுது ெயேகாவா*
சாத்தாைன ேநாக்க : ெயேகாவா உன்ைனக் கடிந்துெகாள்வாராக; சாத்தாேன,
எருசேலைமத் ெதரிந்துெகாண்ட ெயேகாவா உன்ைனக் கடிந்துெகாள்வாராக;
இவன் அக்கனியலிருந்து தப்புவக்கப்பட்ட ெகாள்ளி அல்லவா என்றார்.
3 ேயாசுவாேவா என்றால் அழுக்கு உைட அணிந்தவனாகத் தூதனுக்கு முன்பாக
நன்றருந்தான். 4 அவர் தமக்கு முன்பாக ந ற்க றவர்கைள ேநாக்க : இவன்ேமல்
இருக்கற அழுக்கு உைடகைளக் கைளந்துேபாடுங்கள் என்றார்; பன்பு அவைன
ேநாக்க : பார், நான் உன் அக்க ரமத்ைத உன்னிடத்தலிருந்து நீங்கச்ெசய்து,
உனக்குச் ச றந்த உைடைய உடுத்த ேனன் என்றார். 5 அவன் தைலயன்ேமல்
சுத்தமான தைலப்பாைகைய ைவப்பார்களாக என்றார்; அப்ெபாழுது சுத்தமான
தைலப்பாைகைய அவன் தைலயன்ேமல் ைவத்து, அவனுக்கு ஆைடகைள
உடுத்தனார்கள்; ெயேகாவாவுைடயதூதன்அங்ேக நன்றார். 6ெயேகாவாவுைடய
தூதன் ேயாசுவாவுக்குச் சாட்ச யாக: 7 ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: நீ என் வழிகளில் நடந்து என் காவைலக் காத்தால், நீ என்
ஆலயத்தல்நயாயம்வ சாரிப்பாய்;என்ஆலயவளாகங்கைளயும்காவல்காப்பாய்;
இங்ேக ந ற்க றவர்களுக்குள்ேள உலாவுகறதற்கு இடம் நான் உனக்குக்
கட்டைளயடுேவன். 8இப்ேபாதும், ப ரதானஆசாரியனாகய ேயாசுவாேவ, நீ ேகள்;
உனக்கு முன்பாக உட்கார்ந்தருக்க ற உன் ேதாழர்களும் ேகட்கட்டும்; இவர்கள்
அைடயாளமாயருக்க ற மனிதர்கள்; இேதா, கைள என்னப்பட்டவராக ய என்
தாசைன நான் வரச்ெசய்ேவன். 9 இேதா, நான் ேயாசுவாவுக்கு முன்பாக ைவத்த
கல்;இந்தஒேர கல்லின்ேமல் ஏழுகண்களும்ைவக்கப்பட்டிருக்க றது;இேதா, நான்
அதன் ச த்த ரேவைலைய நைறேவற்ற , இந்த ேதசத்தல் அக்க ரமத்ைத ஒேர
நாளிேல நீக்க ப்ேபாடுேவன் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
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10 அந்நாளிேல நீங்கள் ஒருவைரெயாருவர் த ராட்ைசச்ெசடியன்கீழும்
அத்த மரத்தன்கீழும் வரவைழப்பீர்கள் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்றார்.

அத்த யாயம் 4
குத்துவளக்கும்ஒலிவமரங்களும்

1என்னுடன்ேபசனதூதன்தரும்ப வந்துதூங்குகறஒருவைனஎழுப்புவதுேபால்
என்ைன எழுப்ப : 2 நீ காண்கறது என்னெவன்று ேகட்டார்; அதற்கு நான்: இேதா,
முழுவதும் ெபான்னினால் ெசய்யப்பட்ட குத்துவளக்ைகக் காண்க ேறன்; அதன்
உச்சயல் அதன் கண்ணமும், அதன்ேமல் அதன் ஏழு அகல்களும், அதன்
உச்சயல் இருக்கற அகல்களுக்குப்ேபாக ற ஏழு குழாய்களும் இருக்கறது.
3 அதன் அருகல் கண்ணத்தற்கு வலதுபுறமாக ஒன்றும், அதற்கு இடதுபுறமாக
ஒன்றும், ஆக இரண்டு ஒலிவமரங்கள் இருக்கறது என்ேறன். 4 நான் என்னுடன்
ேபசன தூதைன ேநாக்க : ஆண்டவேன, இைவகள் என்னெவன்று ேகட்ேடன்.
5 என்னுடன் ேபசன தூதன் மறுெமாழியாக: இைவகள் இன்னெதன்று
உனக்குத் ெதரியாதா என்றார்; ஆண்டவேன, எனக்குத் ெதரியாது என்ேறன்.
6 அப்ெபாழுது அவர்: ெசருபாேபலுக்குச் ெசால்லப்படுக ற ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத என்னெவன்றால், பலத்தனாலும் அல்ல, பராக்க ரமத்தனாலும்
அல்ல, என்னுைடய ஆவயனாேலேய ஆகும் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 7 ெபரிய மைலேய, நீ எம்மாத்த ரம்? ெசருபாேபலுக்கு
முன்பாக நீ சமபூமியாவாய்; தைலக்கல்ைல அவன் ெகாண்டுவருவான்;
அதற்குக் கருைபயுண்டாவதாக, கருைபயுண்டாவதாக என்று ஆர்ப்பரிப்பார்கள்
என்றார். 8 பன்னும் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்:
9 ெசருபாேபலின் ைககள் இந்த ஆலயத்த ற்கு அஸ்தபாரம் ேபாட்டது; அவன்
ைககேள இைத முடித்துத் தீர்க்கும்; அதனால் ேசைனகளின் ெயேகாவா என்ைன
உங்களிடத்த ற்கு அனுப்பனாெரன்று அறவாய். 10 அற்பமான ஆரம்பத்தன்
நாைள யார் அசட்ைடெசய்யலாம்? பூமிெயங்கும் சுற்ற ப்பார்க்க றைவகளாகய
ெயேகாவாவுைடய ஏழு கண்களும் ெசருபாேபலின் ைகயல் இருக்கற
தூக்குநூைலசந்ேதாஷமாகப் பார்க்க றதுஎன்றார். 11பன்பு நான்அவைர ேநாக்க :
குத்துவளக்கற்கு வலதுபுறமாகவும் அதற்கு இடதுபுறமாகவும் இருக்க ற இந்த
இரண்டு ஒலிவமரங்கள் என்னெவன்று ேகட்ேடன். 12 மறுபடியும் நான் அவைர
ேநாக்க : இரண்டு ெபாற்குழாய்களின் வழியாகத் ெதாங்க , ெபான்னிறமான
எண்ெணையத்தங்களிலிருந்துஇறங்கச்ெசய்க றைவகளாகயஒலிவமரங்களின்
இரண்டு கைளகள் என்னெவன்று ேகட்ேடன். 13 அதற்கு அவர்: இைவகள்
இன்னெதன்று உனக்குத் ெதரியாதா என்றார்; ஆண்டவேன, எனக்குத் ெதரியாது
என்ேறன். 14 அப்ெபாழுது அவர்: இைவகள் இரண்டும் சர்வேலாகத்த ற்கும்
ஆண்டவராயருக்க றவரின்சமுகத்தல்ந ற்க றஅப ேஷகம்ெபற்றவர்கள்என்றார்.

அத்த யாயம் 5
பறக்க ற புத்தகச்சுருள்

1 நான் தரும்பவும் என் கண்கைள ஏெறடுத்து பார்க்கும்ேபாது, இேதா,
பறக்க ற ஒரு புத்தகச்சுருைளக் கண்ேடன். 2 தூதன் என்னிடம், நீ காண்கறது
என்னெவன்று ேகட்டார்; பறக்க ற ஒரு புத்தகச்சுருைளக் காண்க ேறன், அதன்
நீளம் இருபது முழமும் அதன் அகலம் பத்து முழமுமாயருக்க றது என்ேறன்.
3 அப்ெபாழுது அவர்: இது பூமியன் மீெதங்கும் புறப்பட்டுப்ேபாக ற சாபம்;
எந்தத் தருடனும் அந்த புத்தகச்சுருளின் ஒரு புறத்தலிருக்கறதன்படிேய
அழிக்கப்பட்டுப்ேபாவான்; ஆைணயடுகற எவனும், அந்த புத்தகச்சுருளின்
மறுபுறத்தல் இருக்கறதன்படிேய அழிக்கப்பட்டுப்ேபாவான். 4 அது தருடன்
வீட்டிலும், என் நாமத்ைதக்ெகாண்டு ெபாய்யாக சத்தயம் ெசய்க றவன் வீட்டிலும்
வந்து, அவனவன் வீட்டின் நடுவ ேல தங்க , அைத அதன் மரங்கேளாடும் அதன்
கற்கேளாடும்கூட ந ர்மூலமாக்குவதற்காக அைதப் புறப்பட்டுப்ேபாகச்ெசய்ேவன்
என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்றார். 5 பன்பு என்னுடன்
ேபசன தூதன் ெவளிேய வந்து என்ைன ேநாக்க : நீ உன் கண்கைள ஏெறடுத்து,
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புறப்பட்டுவருகறைதஎன்னெவன்றுபார் என்றார். 6அதுஎன்னெவன்றுேகட்ேடன்;
அதற்குஅவர்: அதுபுறப்பட்டுவருகறதானஒருமரக்கால் என்றார். பன்னும்அவர்:
பூமிெயங்கும் இதுதான் அவர்களுைடய கண்ேணாக்கம் என்றார். 7 இேதா, ஒரு
தாலந்து எைடயுள்ள ஈயமூடி தூக்கவரப்பட்டது; மரக்காலின் நடுவ ேல ஒரு ெபண்
உட்கார்ந்தருந்தாள். 8அப்ெபாழுது அவர்: இவள் அக்க ரமக்காரி என்று ெசால்லி,
அவைள மரக்காலுக்குள்ேள தள்ளி ஈயக்கட்டிைய அதன் வாய ேல ேபாட்டார்.
9அப்ெபாழுது நான் என்கண்கைளஏெறடுத்து,இேதா, புறப்பட்டுவருகறஇரண்டு
ெபண்கைளக் கண்ேடன்; அவர்களுக்கு நாைரயன் இறக்ைககைளப்ேபான்ற
இறக்ைககள் இருந்தது; அவர்கள் இறக்ைககளில் காற்றருந்தது; இவர்கள்
மரக்காைல பூமிக்கும் வானத்த ற்கும் நடுவாகத் தூக்க க்ெகாண்டு ேபானார்கள்.
10 நான் என்னுடன் ேபசன தூதைன ேநாக்க : இவர்கள் மரக்காைல எங்ேக
ெகாண்டுேபாக றார்கள் என்று ேகட்ேடன். 11அதற்கு அவர்: ச ெநயார் ேதசத்த ேல
அதற்கு ஒரு வீட்ைடக் கட்டுவதற்கு அைதக் ெகாண்டுேபாக றார்கள்; அங்ேக அது
ஸ்தாப க்கப்பட்டு, தன்நைலய ேலைவக்கப்படும்என்றார்.

அத்த யாயம் 6
நான்குஇரதங்கள்

1 நான் தரும்பவும் என் கண்கைள ஏெறடுத்து, இேதா, இரண்டு மைலகளின்
நடுவாகப் புறப்பட்டு வருகற நான்கு இரதங்கைளக் கண்ேடன்; அந்த
மைலகள் ெவண்கல மைலகளாயருந்தன. 2 முதலாம் இரதத்தல் சவப்புக்
குதைரகளும், இரண்டாம் இரதத்தல் கறுப்புக்குதைரகளும், 3 மூன்றாம்
இரதத்தல் ெவள்ைளக்குதைரகளும், நான்காம் இரதத்தல் புள்ளிபுள்ளியான
சவப்புக்குதைரகளும் பூட்டப்பட்டிருந்தன. 4 நான் என்னுடன் ேபசன
தூதைன ேநாக்க : ஆண்டவேன, இைவகள் என்னெவன்று ேகட்ேடன்.
5 அந்தத் தூதன் எனக்கு மறுெமாழியாக: இைவகள் சர்வேலாகத்த ற்கும்
ஆண்டவராயருக்க றவருைடய சமுகத்தல் நன்று புறப்படுக ற வானத்தனுைடய
நான்கு ஆவகள் என்றார். 6 ஒன்றல் பூட்டப்பட்டிருந்த கறுப்புக்குதைரகள்
வடேதசத்த ற்குப் புறப்பட்டுப்ேபாயன; ெவண்ைமயான குதைரகள் அைவகளின்
பன்ேன புறப்பட்டுப்ேபானது; புள்ளிபுள்ளியான குதைரகள் ெதன்ேதசத்த ற்குப்
புறப்பட்டுப்ேபானது. 7 சவப்புக் குதைரகேளாெவன்றால் புறப்பட்டுப்ேபாய்,
பூமிய ேல சுற்ற த்த ரிய ேகட்டுக்ெகாண்டன; அதற்கு அவர்: ேபாய் பூமியல்
சுற்ற த்த ரியுங்கள் என்றார்; அப்படிேய பூமிய ேல சுற்ற த்த ரிந்தன. 8 பன்பு
அவர் என்ைனக் கூப்ப ட்டு: பார், வடேதசத்த ற்குப் புறப்பட்டுப்ேபானைவகள்,
வடேதசத்த ேலஎன்ேகாபத்ைதச் சாந்தப்படுத்தயதுஎன்றுஎன்னுடன்ெசான்னார்.

ேயாசுவாவுக்குக்க ரீடம்அணிவ ப்பதற்கானகட்டைள
9பன்புெயேகாவாவுைடயவார்த்ைதஎனக்குஉண்டாக அவர்: 10சைறயருப்பன்

மனிதர்களாகய எல்தாயும், ெதாப யாவும், ெயதாயாவும் பாப ேலானிலிருந்து
வந்தருக்கும் அந்நாளிேல நீ ேபாய், ெசப்பனியாவன் மகனாகய ேயாச யாவன்
வீட்டிற்குள் நுைழந்து, 11 அங்ேக அவர்களுைடய ைகய ேல ெவள்ளிையயும்
ெபான்ைனயும் வாங்க , க ரீடங்கைளச் ெசய்வத்து, ேயாத்சதாக்கன் மகனாகய
ேயாசுவா என்னும் ப ரதான ஆசாரியனுைடய தைலய ேல ைவத்து, 12 அவனுடன்
ெசால்லேவண்டியது: ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
இேதா, ஒரு மனிதன், அவருைடய நாமம் கைள என்னப்படும்; அவர் தம்முைடய
ஸ்தானத்தலிருந்து முைளத்ெதழும்ப க் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதக்
கட்டுவார். 13 அவேர ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதக் கட்டுவார்; அவர்
மகைமெபாருந்தனவராய், தம்முைடய சங்காசனத்தன்ேமல் வீற்றருந்து
ஆளுைக ெசய்வார்; தம்முைடய சங்காசனத்தன்ேமல்ஆசாரியராகவும் இருப்பார்;
இவ்வ ரண்டின் நடுவாகச் சமாதானத்தன் ஆேலாசைன வளங்கும். 14 இந்தக்
க ரீடங்கேளாெவன்றால், ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ேல, ஏேலமுக்கும்,
ெதாப யாவுக்கும், ெயதாயாவுக்கும், ெசப்பனியாவன் மகனாகய ஏனுக்கும்
நைனப்பூட்டுதலுக்ெகன்று ைவக்கப்படுவதாக. 15 தூரத்தலுள்ளவர்கள் வந்து
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதக் கூட இருந்து கட்டுவார்கள்; அப்ெபாழுது
ேசைனகளின் ெயேகாவா என்ைன உங்களிடத்த ற்கு அனுப்பனாெரன்று
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அறந்துெகாள்வீர்கள்; நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவன் சத்தத்ைதக்
ேகட்டுநடந்தீர்கெளன்றால்இதுநைறேவறும்என்றுெசால்என்றார்.

அத்த யாயம் 7
உபவாசத்ைதவ ட கீழ்ப்படிதல் ேமலானது

1 தரியு ராஜா அரசாண்ட நான்காம் வருடம், கஸ்ேல என்னும் ஒன்பதாம்
மாதம், நான்காம்ேததய ேல, சகரியாவுக்குக் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
உண்டானது. 2 ெயேகாவாவுைடய சமுகத்தல் வண்ணப்பம்ெசய்யவும், 3 நாங்கள்
இத்தைன வருடங்கள்வைரய ேல ெசய்ததுேபால ஐந்தாம் மாதத்த ேல அழுது
ஒடுக்கத்தலிருக்கேவண்டுேமா என்று ேசைனகளுைடய ெயேகாவாவன்
ஆலயத்தலிருக்கும் ஆசாரியர்களிடத்தலும் தீர்க்கதரிச களிடத்தலும் ேகட்கவும்,
சேரத்ேசரும் ெரெகம்ெமேலகும் அவனுைடய மனிதர்களும் ேதவனுைடய
ஆலயத்த ற்கு அனுப்பப்பட்டார்கள். 4 அப்ெபாழுது ேசைனகளுைடய
ெயேகாவாவன் வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர்: 5 நீ ேதசத்தன் எல்லா
மக்கேளாடும் ஆசாரியர்கேளாடும் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால், நீங்கள்
இந்த எழுபதுவருடங்களாக ஐந்தாம் மாதத்தலும் ஏழாம் மாதத்தலும்உபவாச த்து
துக்கங்ெகாண்டாடினேபாது நீங்கள் எனக்ெகன்றுதானா உபவாச த்தீர்கள்?
6 நீங்கள் சாப்படுக றேபாதும் குடிக்க றேபாதும் உங்களுக்ெகன்றல்லவா
சாப்படுக றீர்கள்? உங்களுக்ெகன்றல்லவா குடிக்க றீர்கள்? 7 எருசேலமும்
அைதச் சுற்றலும் இருந்த பட்டணங்களும் குடிமக்களால் நைறந்து சுகமாயருந்த
காலத்தலும்,ெதற்குநாடும்சமபூமியும்குடிேயறயருந்தகாலத்தலும்முன்னிருந்த
தீர்க்கதரிச கைளக்ெகாண்டு ெயேகாவா கூறன வார்த்ைதகள் இைவகள்
அல்லேவா என்ற ெசால் என்றார். 8 பன்பு ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
சகரியாவுக்கு உண்டாக , அவர்: 9 ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால், நீங்கள் உண்ைமயாக நயாயந்தீர்த்து, அவனவன் தன்தன்
சேகாதரனுக்குத் தயவும் இரக்கமும் ெசய்து, 10 வதைவையயும் த க்கற்ற
பள்ைளையயும் பரேதசையயும் சறுைமயானவைனயும் ஒடுக்காமலும்,
உங்களில் ஒருவனும் தன் சேகாதரனுக்கு வ ேராதமாகத் தன் இருதயத்தல்
தீங்கு நைனக்காமலும் இருங்கள் என்றார். 11 அவர்கேளா கவனிக்க
மனதல்லாமல் தங்கள் ேதாைள முரட்டுத்தனமாக வலக்க , ேகட்காதபடிக்குத்
தங்கள் காதுகைள அைடத்துக்ெகாண்டார்கள். 12 ேவதத்ைதயும் ேசைனகளின்
ெயேகாவா தம்முைடய ஆவயன் மூலமாக முந்தன தீர்க்கதரிச கைளக்ெகாண்டு
ெசால்லியனுப்பன வார்த்ைதகைளயும் ேகட்காதபடிக்குத் தங்கள் இருதயத்ைத
மிகவும் கடினமாக்கனார்கள்; ஆைகயால் மகா கடுங்ேகாபம் ேசைனகளின்
கர்த்தரிடத்தலிருந்து உண்டானது. 13 ஆதலால் நான் கூப்ப ட்டேபாது, அவர்கள்
எப்படி ேகட்காமற்ேபானார்கேளா, அப்படிேய அவர்கள் கூப்ப ட்டேபாது நானும்
ேகட்காமலிருந்ேதன் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 14அவர்கள்
அறயாத அன்னியமக்களுக்குள்ேள அவர்கைளச் ச தறடித்ேதன்; அதனால்
அவர்கள் பன்ைவத்துப்ேபான ேதசம் ேபாக்குவரத்தல்லாமல் பாழாய்ப்ேபானது;
அவர்கள்இன்பமானேதசத்ைதப் பாழாய்ப்ேபாகச் ெசய்தார்கள்என்றார்.

அத்த யாயம் 8
எருசேலம் பரிசுத்த நகரம்

1 ேசைனகளுைடய ெயேகாவாவன் வார்த்ைத உண்டாக , அவர்: 2 நான்
சீேயானுக்காக கடும் ைவராக்கயங்ெகாண்ேடன்; அதற்காக மகா உக்க ரமான
ைவராக்கயங்ெகாண்ேடன் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
3 நான் சீேயானிடத்தல் தரும்ப , எருசேலமின் நடுவ ேல வாசம்ெசய்ேவன்;
எருசேலம்சத்தயநகரம்என்றும், ேசைனகளுைடயெயேகாவாவன்மைலபரிசுத்த
மைல என்றும் அைழக்கப்படும் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 4 தரும்பவும்
எருசேலமின் வீத களில் முத ர்வயதனாேல தங்கள் ைககளில் ேகாைலப்ப டித்து
நடக்க ற வயதான ஆண்களும் ெபண்களும் குடியருப்பார்கள். 5 நகரத்தன்
ெதருக்களிேல வைளயாடுக ற ஆண்பள்ைளகளும் ெபண்பள்ைளகளும் அதன்
வீதகளில் நைறந்தருக்கும் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
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6 ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: அது இந்த
மக்களில் மீதயானவர்களின் பார்ைவக்குஇந்நாட்களில்ஆச்சரியமாயருந்தாலும்,
என் பார்ைவக்கும் ஆச்சரியமாயருக்குேமா என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 7 இேதா, க ழக்குேதசத்தலும் ெதற்கு ேதசத்தலுமிருந்து என்
மக்கைள நான் காப்பாற்ற , 8 அவர்கைள அைழத்துக்ெகாண்டு வருேவன்;
அவர்கள் எருசேலமின் நடுவ ேலகுடியருப்பார்கள்; அவர்கள் எனக்குஉண்ைமயும்
நீதயுமான மக்களாயருப்பார்கள், நான் அவர்களுக்கு ேதவனாயருப்ேபன் என்று
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 9 ேசைனகளுைடய ெயேகாவாவன்
வீடாகய ஆலயம் கட்டப்படும்படிக்கு அதன் அஸ்தபாரங்கள் ேபாடப்பட்ட
நாள்முதற்ெகாண்டிருக்க ற தீர்க்கதரிச களின் வாயனால் இந்த வார்த்ைதகைள
இந்நாட்களில் ேகட்டுவருகறவர்கேள, உங்கள் ைககள் த டப்படக்கடவது
என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 10 இந்நாட்களுக்கு முன்ேன
மனிதனுைடய ேவைலயால் பலனுமில்ைல, மிருகஜீவனுைடய ேவைலயால்
பலனுமில்ைல; ேபாக றவனுக்கும் வருகறவனுக்கும் ெநருக்கடியனிமித்தம்
சமாதானமுமில்ைல; எல்லா மனிதர்கைளயும் ஒருவைரெயாருவர்
வ ேராத க்கச்ெசய்ேதன். 11 இப்ேபாேதா இந்த மக்களில் மீதயானவர்களுக்கு
நான் முந்தன நாட்களில் இருந்ததுேபால இருக்கமாட்ேடன் என்று ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 12 வைதப்பு சமாதானமுள்ளதாயருக்கும்;
த ராட்ைசச்ெசடி தன் கனிையத் தரும்; பூமி தன் பலைனத் தரும்; வானம்
தன் பனிையத் தரும்; இந்த மக்களில் மீதயானவர்கள் இைதெயல்லாம்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ள கட்டைளயடுேவன். 13 சம்பவ ப்பெதன்னெவன்றால்:
யூதா வம்சத்தாேர, இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர, நீங்கள் புறஜாத களுக்குள்ேள
சாபமாயருந்ததுேபாலேவ, ஆசீர்வாதமாயருப்பதற்காக நான் உங்கைளக்
காப்பாற்றுேவன்; பயப்படாேதயுங்கள், உங்கள் ைககள் த டப்படக்கடவது.
14 ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: உங்கள்
முன்ேனார்கள் எனக்குக் ேகாபமூட்டினேபாது நான் உங்கைளத் தண்டிக்க
நைனத்து, மனம் மாறாமல் இருந்ததுேபால, 15 இந்நாட்களில் எருசேலமிற்கும்
யூதாவற்கும் நன்ைமெசய்யும்படித் தரும்ப நைனத்ேதன்; பயப்படாேதயுங்கள்.
16 நீங்கள் ெசய்யேவண்டிய காரியங்கள் என்னெவன்றால்: அவனவன்
பறனுடன் உண்ைமையப் ேபசுங்கள்; உங்கள் வாசல்களில் சத்தயத்த ற்கும்
சமாதானத்த ற்கும் ஏற்றபடி நயாயந்தீருங்கள். 17 ஒருவனும் பறனுக்கு
வேராதமாகத்தன்இருதயத்தல்தீங்குநைனக்காமலும்,ெபாய் சத்தயத்தன்ேமல்
ப ரியப்படாமலும் இருங்கள்; இைவகெளல்லாம் நான் ெவறுக்கற காரியங்கள்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 18 ேசைனகளுைடய ெயேகாவாவன் வார்த்ைத
எனக்கு உண்டாக , அவர்: 19நான்காம் மாதத்தன்உபவாசமும், ஐந்தாம் மாதத்தன்
உபவாசமும், ஏழாம் மாதத்தன்உபவாசமும், பத்தாம் மாதத்தன்உபவாசமும், யூதா
வம்சத்தாருக்கு மக ழ்ச்ச யாகவும் சந்ேதாஷமாகவும் நல்ல பண்டிைககளாகவும்
மாற ப்ேபாகும்; ஆைகயால் சத்தயத்ைதயும் சமாதானத்ைதயும் ச ேநகயுங்கள்
என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 20 இன்னும் மக்களும் அேநகம்
பட்டணங்களின் குடிகளும் வருவார்கள் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 21 ஒரு பட்டணத்தன் குடிகள் மறுபட்டணத்தன் குடிகளிடத்தல்
ேபாய், நாம் ெயேகாவாவுைடய சமுகத்தல் வண்ணப்பம்ெசய்யவும் ேசைனகளின்
ெயேகாவாைவ ேதடவும், துரிதமாகப்ேபாேவாம் வாருங்கள்; நாங்களும்
ேபாேவாம் என்று ெசால்லுவார்கள். 22 அேநக மக்களும் பலத்த ஜாத களும்
எருசேலமிேல ேசைனகளின் ெயேகாவாைவ ேதடவும், ெயேகாவாவுைடய
சமுகத்தல் வண்ணப்பம் ெசய்யவும் வருவார்கள். 23 அந்நாட்களில் பலவத
ெமாழிகைளப் ேபசுக றவர்களாகய அன்னியமக்களில் பத்து மனிதர்கள் ஒரு
யூதனுைடய ஆைடயன் ெதாங்கைலப் ப டித்துக்ெகாண்டு: ேதவன் உங்களுடன்
இருக்கறார் என்று ேகள்வப்பட்ேடாம்; ஆைகயால் உங்கேளாேடகூடப் ேபாேவாம்
என்றுெசால்லி,அவைனப் பற்ற க்ெகாள்வார்கள் என்றுேசைனகளின்ெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்றார்.

அத்த யாயம் 9
இஸ்ரேவல்தனதுஎத ரிகளிடமிருந்துபாதுகாக்கப்படுதல்
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1ஆத ராக்ேதசத்த ற்குவ ேராதமானதும்,தமஸ்குவன்ேமல்வந்துதங்குவதுமான
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதயாகய ெசய்த ; மனிதர்களின் கண்களும்
இஸ்ரேவலுைடய சகல ேகாத்த ரங்களின் கண்களும் ெயேகாவாைவ
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும். 2 ஆமாத்தும், மிகவும் ஞானமுள்ள தீருவும்,
சீேதானும் அதன் எல்ைலக்குள்ளாக இருக்கும். 3 தீரு தனக்கு மதைலக் கட்டி,
தூைளப்ேபால் ெவள்ளிையயும், வீதகளின் ேசற்ைறப்ேபால் பசும்ெபான்ைனயும்
ேசர்த்துைவத்தது. 4இேதா, ஆண்டவர் அைதத் தள்ளிவ ட்டு, சமுத்த ரத்தல் அதன்
பலத்ைத முறத்துப்ேபாடுவார்; அது ெநருப்ப ற்கு இைரயாகும். 5 அஸ்கேலான்
அைதக் கண்டு பயப்படும், காசாவும் அைதக் கண்டு மிகவும் துக்க க்கும்,
எக்ேரானும் தன் நம்ப க்ைக அற்றுப்ேபானபடியால் மிகவும் புலம்பும்; காத்சாவல்
ராஜா அழிந்துேபாவான்; அஸ்கேலான் குடியற்று இருக்கும். 6 அஸ்ேதாத்தல்
ேவச ப்பள்ைளகள்தங்கயருப்பார்கள்;நான்ெபலிஸ்தரின்கர்வத்ைதஅழிப்ேபன்.
7அவனுைடய இரத்தத்ைத அவன் வாயலிருந்தும், அவனுைடய அருவருப்புகைள
அவன் பற்களின் நடுவலிருந்தும் நீக்க ப்ேபாடுேவன்; அவேனா நம்முைடய
ேதவனுக்ெகன்றுமீதயாகைவக்கப்பட்டு, யூதாவ ேல ப ரபுைவப்ேபாலஇருப்பான்;
எக்ேரான் எபூசயைனப்ேபால இருப்பான். 8 ேசைனயானது புறப்படும்ேபாதும்,
தரும்ப வரும்ேபாதும், என் ஆலயம் காக்கப்படுவதற்காக அைதச் சுற்றலும்
முகாமிடுேவன்; இனி ஒடுக்குகறவன் அவர்களிடத்தல் கடந்துவருவதல்ைல;
அைதஎன்கண்களினாேலபார்த்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

வரப்ேபாகும்இராஜா
9 மகளாகய சீேயாேன, மிகவும் மக ழ்ச்ச யாயரு; மகளாகய எருசேலேம,

ெகம்பீரி; இேதா, உன் ராஜா உன்னிடத்தல் வருகறார்; அவர் நீதயுள்ளவரும்
இரட்ச க்க றவரும் தாழ்ைமயுள்ளவரும், கழுைதயன்ேமலும் ெபண்
கழுைதக்குட்டியன்ேமலும் ஏற வருகறவருமாயருக்க றார். 10எப்ப ராயீமிலிருந்து
இரதங்கைளயும், எருசேலமிலிருந்து குதைரகைளயும் அற்றுப்ேபாகச்ெசய்ேவன்,
யுத்தவல்லும் இல்லாமற்ேபாகும்; அவர் மக்களுக்குச் சமாதானம் கூறுவார்;
அவருைடய ஆளுைக ஒரு சமுத்த ரம் துவங்க மறுசமுத்த ரம்வைரக்கும்,
நததுவங்க பூமியன் எல்ைலகள்வைரக்கும் ெசல்லும். 11 உனக்கு நான்
ெசய்வது என்னெவன்றால், தண்ணீரில்லாத குழிய ேல அைடபட்டிருக்க ற
உன்னுைடயவர்கைள நான் உன் உடன்படிக்ைகயன் இரத்தத்தனாேல
வடுதைலெசய்ேவன். 12 நம்ப க்ைகயுைடய சைறகேள, பாதுகாப்ப ற்குள்
தரும்புங்கள்; இரட்டிப்பான நன்ைமையத் தருேவன், இன்ைறக்ேக தருேவன்.
13 நான் எனக்ெகன்று யூதாைவ நாேணற்ற , எப்ப ராயீமிேல வல்ைல ந ரப்ப ,
சீேயாேன, உன் மக்கைளக் க ேரக்க ேதசமக்களுக்கு வேராதமாக எழுப்ப ,
உன்ைனப் பராக்க ரமசாலியன் பட்டயத்த ற்கு ஒப்பாக்குேவன். 14அவர்கள் பக்கம்
ெயேகாவா காணப்படுவார்; அவருைடய அம்பு மின்னைலப்ேபாலப் புறப்படும்;
ெயேகாவாகய ஆண்டவர் எக்காளம் ஊத , ெதன்தைசச் சுழல்காற்றுகேளாேட
நடந்துவருவார். 15 ேசைனகளின் ெயேகாவா அவர்கைளக் காப்பாற்றுவார்;
அவர்கள் அழித்து, கவண்கற்களால் கீழ்ப்படுத்த க்ெகாள்வார்கள்; அவர்கள்
மதுமயக்கத்தனால் ஆரவாரம் ெசய்வார்கள்; பானபாத்த ரங்கள்ேபாலவும்,
பலிபீடத்தன் ேகாடிகைளப்ேபாலவும் நைறந்தருப்பார்கள். 16 அந்நாளில்
அவர்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா தம்முைடய ஜனமான மந்ைதயாகய
அவர்கைளஇரட்ச ப்பார்; அவர்கள்அவருைடய ேதசத்தல் ஏற்றப்பட்ட ெகாடிகளின்
க ரீடத்தல் பத ந்தருப்பார்கள். 17 அவருைடய காருண்யம் எத்தைன ெபரியது?
அவருைடய ெசௗந்தரியம் எத்தைன ெபரியது? தானியம் வாலிபர்கைளயும், புது
த ராட்ைசரசம்இளம்ெபண்கைளயும்வளர்க்கும்.

அத்த யாயம் 10
யூதாவும்இஸ்ரேவலும்சீர்படுத்தப்படுதல்

1 பன்மாரிகாலத்து மைழையக் கர்த்தரிடத்தல் ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள்;
அப்ெபாழுது ெயேகாவா மின்னல்கைள உண்டாக்க , வயல்ெவளியல்
அவரவருக்குப் பயருண்டாக அவர்களுக்கு மைழையக் கட்டைளயடுவார்.
2 சுரூபங்கள் ெபாய்யானைதச் ெசால்லிற்று; குறெசால்லுகறவர்கள் ெபாய்ைய
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கண்டார்கள்; ெசாப்பனக்காரர்கள் வீணானைதச் ெசால்லி, பயனில்லாதைதச்
ெசால்லி ேதற்றனார்கள்; ஆைகயால் மக்கள் ஆடுகைளப்ேபால ச தற ,
ேமய்ப்பனில்லாததனால் சறுைமப்பட்டார்கள். 3 ேமய்ப்பருக்கு வ ேராதமாக என்
ேகாபம் மூண்டது; கடாக்கைளத் தண்டித்ேதன்; ேசைனகளின் ெயேகாவா யூதா
வம்சத்தாராக யதமதுமந்ைதையவ சாரித்து,அவர்கைளயுத்தத்த ேலதமதுச றந்த
குதைரயாக நறுத்துவார். 4அவர்களிலிருந்து மூைலக்கல்லும், அவர்களிலிருந்து
கூடாரமுைளயும், அவர்களிலிருந்து யுத்தவல்லும் வரும்; அவர்களிலிருந்து
ஆளுகற அைனவரும் ஒன்றாகப் புறப்படுவார்கள். 5அவர்கள் ேபாரிேல தங்கள்
எத ரிகைள வீத களின் ேசற்றல் மித க்க ற பராக்க ரமசாலிகைளப்ேபால இருந்து
ேபார் ெசய்வார்கள்; ெயேகாவா அவர்களுடன் இருப்பார்; குதைரகளின்ேமல்
ஏறவருகறவர்கள் ெவட்கப்படுவார்கள். 6 நான் யூதா வம்சத்தாைரப்
பலப்படுத்த , ேயாேசப்பு வம்சத்தாைர காப்பாற்ற , அவர்கைளத் தரும்ப
நைலக்கச்ெசய்ேவன்; நான் அவர்களுக்கு இரங்க ேனன்; அவர்கள்
என்னால் ஒருக்காலும் தள்ளிவ டப்படாதவர்கைளப்ேபால இருப்பார்கள்;
நான் அவர்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா, நான் அவர்களுக்குச்
ெசவெகாடுப்ேபன். 7 எப்ப ராயீம் மக்கள் தறைமயானவர்கைளப்ேபால
இருப்பார்கள்; மதுபானத்தால் களிப்பதுேபால, அவர்களுைடய இருதயம்
களிக்கும்; அவர்களுைடய பள்ைளகளும் அைதக் கண்டு மகழுவார்கள்;
அவர்கள் இருதயம் ெயேகாவாவுக்குள் களிகூரும். 8 நான் அவர்கைளப் பார்த்து
ைசைககாட்டிஅவர்கைளக்கூட்டிக்ெகாள்ளுேவன்;அவர்கைளமீட்டுக்ெகாண்ேடன்;
அவர்கள் ெபருகயருந்ததுேபாலேவ ெபருகுவார்கள். 9 நான் அவர்கைள
மக்களுக்குள்ேளச தறடித்தபன்பு,அவர்கள்தூரேதசங்களிேலஎன்ைனநைனத்து
தங்கள் பள்ைளகளுடன் பைழத்துத் தரும்புவார்கள். 10 நான் அவர்கைள
எக ப்து ேதசத்தலிருந்து தரும்பவரச்ெசய்து, அவர்கைள அசீரியாவலிருந்து
கூட்டிக்ெகாண்டு, அவர்கைளக் கீேலயாத் ேதசத்த ற்கும் லீபேனானுக்கும்
வரச்ெசய்ேவன்; அவர்களுக்கு இடம் ேபாதாமலிருக்கும். 11 இடுக்கெமன்கற
சமுத்த ரத்ைதக் கடக்கும்ேபாது அவர் சமுத்த ரத்தன் அைலகைள அடிப்பார்;
அப்ெபாழுது நதயன் ஆழங்கள் எல்லாம் வறண்டுேபாகும்; அசீரியாவன் கர்வம்
தாழ்த்தப்படும், எக ப்தன் ெகாடுங்ேகால் வலக ப்ேபாகும். 12 நான் அவர்கைளக்
ெயேகாவாவுக்குள் பலப்படுத்துேவன்; அவர்கள் அவருைடய நாமத்த ேல
நடந்துெகாள்ளுவார்கள்என்றுெயேகாவாெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 11
இஸ்ரேவலின்தனிைம

1 லீபேனாேன, ெநருப்பு உன் ேகதுருமரங்கைள அழிக்க உன் வாசல்கைளத்
தற. 2 ேதவதாரு மரங்கேள, புலம்புங்கள்; ேகதுருமரங்கள் வழுந்தேத;
ப ரபலமானைவகள் பாழாக்கப்பட்டன. பாசானின் கர்வாலிமரங்கேள,
புலம்புங்கள்; பாதுகாப்பான ேசாைல கீேழ தள்ளப்பட்டது. 3 ேமய்ப்பர்களின்
மகைம அழிந்துேபானதனால், அவர்கள் அலறுகற சத்தம் ேகட்க றது;
ேயார்தானின் ெபருைம அழிந்துேபானதனால், பாலசங்கங்கள் கர்ச்ச க்க ற
சத்தம் ேகட்க றது. 4 என் ேதவனாகய ெயேகாவா ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால், ெகாைலெசய்யப்படுக ற ஆடுகைள ேமய்க்கேவண்டும்.
5 அைவகைள உைடயவர்கள், அைவகைளக் ெகான்றுேபாட்டுத் தங்களுக்குக்
குற்றமில்ைலெயன்று நைனக்கறார்கள். அைவகைள வற்கறவர்கள்,
ெயேகாவாவுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம், நாங்கள் ஐசுவரியமுள்ளவர்கள் ஆேனாம்
என்கறார்கள்; அைவகைள ேமய்க்க றவர்கள், அைவகள்ேமல் இரக்கம்
ைவக்க றதல்ைல. 6 நான் இனி ேதசத்து மக்கள்ேமல் இரக்கம் ைவக்காமல்
மனிதர்களில் அைனவைரயும் அவனவனுைடய அயலான் ைகயலும்,
அவனவனுைடயராஜாவன்ைககளிலும்அகப்படச்ெசய்ேவன்;அவர்கள்ேதசத்ைத
அழித்தும், நான் இவர்கைள அவர்கள் ைகக்குத் தப்புவ ப்பதல்ைலெயன்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 7 ெகாைல ெசய்யப்படுக ற மந்ைதயாகய
சறுைமப்பட்ட உங்கைள நான் ேமய்ப்ேபன்; நான் இரண்டு ேகால்கைள எடுத்து,
ஒன்றற்கு அநுக்க ரகம் என்றும், ஒன்றற்கு தண்டைன என்றும் ெபயரிட்டு
மந்ைதைய ேமய்த்து, 8 ஒேர மாதத்த ேல மூன்று ேமய்ப்பர்கைளயும் அழித்ேதன்;
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என்ஆத்துமாஅவர்கைளெவறுத்தது;அவர்கள்ஆத்துமா என்ைனயும்ெவறுத்தது.
9இனி நான்உங்கைளேமய்ப்பதல்ைல; சாக றதுசாகட்டும்,அழிக றதுஅழியட்டும்;
மீதயானைவகேளாெவன்றால், ஒன்றன் மாம்சத்ைத ஒன்று சாப்ப டேவண்டும்
என்று நான் ெசால்லி, 10 அநுக்க ரகம் என்னப்பட்ட என் ேகாைல எடுத்து, நான்
அந்த மக்கள்அைனவருடனும்ெசய்தருந்த என்உடன்படிக்ைகமுற ந்துேபாகும்படி
அைத அழித்துப்ேபாட்ேடன். 11 அந்நாளிேல அது இல்லாமல்ேபானது; அப்படிேய
மந்ைதயல் எனக்குக் காத்தருந்த சறுைமப்பட்டைவகள் அது ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதெயன்று அறந்துெகாண்டன. 12 உங்கள் பார்ைவக்கு நல்லது
என்று கண்டால், என் கூலிையத் தாருங்கள்; இல்லாவ ட்டால் இருக்கட்டும்
என்று அவர்களுடன் ெசான்ேனன்; அப்ெபாழுது எனக்குக் கூலியாக முப்பது
ெவள்ளிக்காசுகைள ெகாடுத்தார்கள். 13 ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க :
அைதக் குயவனிடத்தல் எற ந்துவடு என்றார்; இதுேவ நான் அவர்களால்
மத க்கப்பட்ட ேமன்ைமயான மத ப்பு; நான் அந்த முப்பது ெவள்ளிக்காசுகைள
எடுத்து, அைவகைளக் குயவனுக்ெகன்று ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ேல
எற ந்துவ ட்ேடன். 14 நான் யூதாவற்கும் இஸ்ரேவலுக்கும் இருக்கற சேகாதர
ஐக்கயத்ைத இல்லாமல் ேபாகச்ெசய்ய தண்டைன என்னப்பட்ட என் இரண்டாம்
ேகாைலயும் உைடத்ேதன். 15 ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : நீ மதயற்ற ஒரு
ேமய்ப்பனுைடய ஆயுதங்கைள இன்னும் எடுத்துக்ெகாள். 16 இேதா, நான்
ேதசத்த ேல ஒரு ேமய்ப்பைன எழும்பச்ெசய்ேவன்; அவன் அழிக்க றைவகைளப்
பராமரிக்காமலும், ச தற ப்ேபானைதத் ேதடாமலும், காயப்பட்டைதக்
குணமாக்காமலும், இைளத்தருக்க றைத ஆதரிக்காமலும், ெகாழுத்ததன்
மாம்சத்ைதத் தன்று, அைவகளுைடய பாதங்கைள உைடத்துப்ேபாடுவான்.
17 மந்ைதையக் ைகவடுகற ெபாய்யான ேமய்ப்பனுக்கு ஐேயா, பட்டயம் அவன்
புயத்தன்ேமலும் அவன் வலது கண்ணின்ேமலும் வரும்; அவன் புயம் முழுவதும்
சூம்ப ப்ேபாகும்;அவன்வலதுகண்முற்றலும்இருள்அைடயும்என்றார்.

அத்த யாயம் 12
யூதாவுக்குக்கைடக்கப்ேபாகும்வடுதைல

1 இஸ்ரேவைலக்குறத்துக் ெயேகாவா ெசான்ன வார்த்ைதயன் ெசய்த ;
வானங்கைள வ ரித்து, பூமிைய அஸ்தபாரப்படுத்த , மனிதனுைடய ஆவைய
அவனுக்குள் உண்டாக்குகற ெயேகாவா ெசால்லுகறதாவது: 2 இேதா,
சுற்றலும் இருக்கற எல்லா மக்களுக்கும் நான் எருசேலைமத் தத்தளிப்பன்
பாத்த ரமாக்குக ேறன்; எருசேலமிற்கு வ ேராதமாகப் ேபாடப்படும் முற்றுைகய ேல
யூதாவும் அப்படிேயயாகும். 3 அந்நாளிேல நான் எருசேலைம சகல மக்களுக்கும்
பாரமான கல்லாக்குேவன்; அைத அைசக்க ற யாவரும் சைதக்கப்படுவார்கள்;
பூமியலுள்ள ேதசங்கெளல்லாம் அதற்கு வ ேராதமாகக் கூடிக்ெகாள்வார்கள்.
4 அந்நாளிேல நான் குதைரகளுக்ெகல்லாம் தைகப்ைபயும், அைவகளின்ேமல்
ஏறயருக்க றவர்களுக்ெகல்லாம் புத்த மயக்கத்ைதயும் வரச்ெசய்து, யூதா
வம்சத்தன்ேமல் என் கண்கைளத் தறந்துைவத்து, மக்களுைடய எல்லாக்
குதைரகளுக்கும் குருட்டாட்டத்ைத உண்டாக்குேவன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 5 எருசேலமின் மக்கள், ேசைனகளின் ெயேகாவாகய தங்கள்
ேதவனுைடய துைணயனால் எங்களுக்குப் ெபலனானவர்கள் என்று அப்ேபாது
யூதாவன் தைலவர்கள் தங்கள் இருதயத்த ேல ெசால்லுவார்கள். 6 அந்நாளிேல
யூதாவன் தைலவர்கைள வறகுகளுக்குள்ேள எரிக ற ெநருப்பு அடுப்ப ற்கும்,
ைவக்ேகால் கட்டுகளுக்குள்ேள எரிக ற தீப்பந்தத்த ற்கும் ஒப்பாக்குேவன்;
அவர்கள் வலதுபுறமும் இடதுபுறமுமாகப் புறப்பட்டு, சுற்றலும் இருக்கற எல்லா
மக்கைளயும் அழிப்பார்கள்; எருசேலம் தரும்பவும் தன் இடமாகய எருசேலமிேல
குடிேயற்றப்பட்டிருக்கும். 7 தாவீது வம்சத்தாரின் மகைமயும், எருசேலமின்
குடிமக்களுைடய மகைமயும், யூதாவன்ேமல் தன்ைன உயர்த்தாமலிருக்க,
ெயேகாவா யூதாவன் கூடாரங்கைள முதலாவது காப்பாற்றுவார். 8 அந்நாளிேல
ெயேகாவா எருசேலமின் மக்கைளக் காப்பாற்றுவார்; அவர்களில் தள்ளாடினவன்
அந்நாளிேல தாவீைதப்ேபால இருப்பான்; தாவீது குடும்பத்தார்கள் அவர்களுக்கு
முன்பாக ேதவைனப்ேபாலவும் ெயேகாவாவுைடய தூதைனப்ேபாலவும்
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இருப்பார்கள். 9 அந்நாளிேல எருசேலமுக்கு வ ேராதமாக வருகற எல்லா
மக்கைளயும்அழிக்கப் பார்ப்ேபன்.

குத்தப்பட்டவருக்காக புலம்புதல்
10 நான் தாவீது குடும்பத்தார்கள் ேமலும் எருசேலம் குடிமக்கள் ேமலும்

கருைபயன் ஆவையயும் வண்ணப்பங்களின் ஆவையயும் ஊற்றுேவன்;
அப்ெபாழுது அவர்கள் தாங்கள் குத்தன என்ைன ேநாக்க ப்பார்த்து, ஒருவன்
தன் ஒேர ேபறானவனுக்காகப் புலம்புக றதுேபால எனக்காகப் புலம்ப ,
ஒருவன் தன் தைலமகனுக்காகத் துக்க க்க றதுேபால எனக்காக மனங்கசந்து
துக்க ப்பார்கள். 11அந்நாளிேலெமக ேதான்பட்டணத்துப்பள்ளத்தாக்கன்ஊராகய
ஆதாத்ரிம்ேமானின்புலம்பைலப்ேபாலஎருசேலமின்புலம்பல்ெபரிதாகஇருக்கும்.
12ேதசம்புலம்ப க்ெகாண்டிருக்கும்;ஒவ்ெவாருவம்சமும்தனித்தனியாகப்புலம்பும்;
தாவீது குடும்பத்தார் தனியாகவும், அவர்களுைடய ெபண்கள் தனியாகவும்,
நாத்தான் குடும்பத்தார் தனியாகவும், அவர்களுைடய ெபண்கள் தனியாகவும்,
13 ேலவ குடும்பத்தார் தனியாகவும், அவர்களுைடய ெபண்கள் தனியாகவும்,
சீேமய குடும்பத்தார் தனியாகவும், அவர்களுைடய ெபண்கள் தனியாகவும்,
14 மீதமுள்ள எல்லா குடும்பங்களிலும் ஒவ்ெவாரு குடும்பத்தன் மனிதர்கள்
தனித்தனியாகவும்அவர்களுைடயெபண்கள்தனித்தனியாகவும்புலம்புவார்கள்.

அத்த யாயம் 13
சைலவழிபாடுஅகற்றப்படுதல்

1 அந்நாளிேல பாவத்ைதயும் அழுக்ைகயும் நீக்க, தாவீதன் குடும்பத்தாருக்கும்
எருசேலமின் குடிமக்களுக்கும் தறக்கப்பட்ட ஒரு ஊற்று உண்டாயருக்கும்.
2 அந்நாளிேல நான் வக்க ரகங்களின் ெபயரும் ேதசத்தல் இல்லாதபடிக்கு
அழிப்ேபன்; அைவகள் இனி நைனக்கப்படுவதல்ைல; தரிசனம்
ெசால்லுகறவர்கைளயும், அசுத்த ஆவையயும் ேதசத்தலிருந்து ேபாய்வ டவும்
ெசய்ேவன் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 3 இனி ஒருவன்
தரிசனம் ெசான்னால், அவைனப்ெபற்ற அவன் தகப்பனும் தாயும் அவைன
ேநாக்க : நீ ெயேகாவாவுைடய நாமத்ைதக்ெகாண்டு ெபாய்ேபசுக றதனால் நீ
உய ேராடிருக்கக்கூடாது என்று ெசால்லி, அவைனப்ெபற்ற அவன் தகப்பனும்
தாயும் அவன் தரிசனம் ெசால்லும்ேபாது அவைனக் குத்த ப்ேபாடுவார்கள்.
4அந்நாளிேல தரிசனம் ெசால்லுகற அவனவன் தான் ெசான்ன தரிசனத்தனால்
ெவட்கப்பட்டு,ெபாய்ெசால்லும்படிக்குஇனிகம்பளிையப்ேபார்த்துக்ெகாள்ளாமல்,
5 நான் தரிசனம் ெசால்லுகறவன் அல்ல, நான் நலத்ைதப் பய ரிடுக றவன்;
என் சறுவயதுமுதல் ஒருவன் என்ைன ேவைலவாங்கனான் என்பான்.
6 அப்ெபாழுது ஒருவன் அவைன ேநாக்க : உன் ைககளில் இருக்க ற இந்த
தழும்புகள் என்னெவன்று ேகட்டால், என் ச ேநக தரின் வீட்டிேல காயப்பட்டதனால்
உண்டானைவகள் என்பான். 7 பட்டயேம, என் ேமய்ப்பன்ேமலும் என் ேதாழனாகய
மனிதன்ேமலும் எழும்பு என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்;
ேமய்ப்பைன ெவட்டு, அப்ெபாழுது ஆடுகள் ச தற ப்ேபாகும்; ஆனாலும் என்
கரத்ைதச் சறுவர்கள்ேமல் தரும்பைவப்ேபன். 8 ேதசெமங்கும் சம்பவக்கும்
காரியம் என்னெவன்றால், அதல் இருக்கற இரண்டு பங்கு மனிதர்கள்
அழிக்கப்பட்டு இறந்துேபாவார்கள்; மூன்றாம் பங்ேகா அதல் மீதயாயருக்கும்.
9 அந்த மூன்றாம் பங்ைக நான் ெநருப்புக்குட்படச்ெசய்து, ெவள்ளிைய
உருக்குகறதுேபால அவர்கைள உருக்க , ெபான்ைனப் புடமிடுக றதுேபால
அவர்கைளப் புடமிடுேவன்; அவர்கள் என் நாமத்ைதத் ெதாழுதுெகாள்வார்கள்;
நான் அவர்களுைடய வண்ணப்பத்ைதக் ேகட்ேபன்; இது என் மக்கெளன்று நான்
ெசால்லுேவன்,ெயேகாவா என்ேதவன்என்றுஅவர்கள்ெசால்லுவார்கள்.

அத்த யாயம் 14
ெயேகாவாவுைடயநாள்

1 இேதா, ெயேகாவாவுைடய நயாயதீர்ப்பு நாள் வருகறது, உன்னில்
ெகாள்ைளயானது உன் நடுவ ேல பங்க டப்படும். 2 எருசேலமிற்கு வ ேராதமாக
ேபாரிடச் சகல ேதசங்கைளயும் கூட்டுேவன்; நகரம் ப டிக்கப்படும்; வீடுகள்
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ெகாள்ைளயாகும்; ெபண்கள் அவமானப்படுவார்கள்; நகரத்தாரில் பாத
மனிதர்கள் சைறப்பட்டுப்ேபாவார்கள்; மீதயான மக்கேளா நகரத்ைதவ ட்டு
ெவளிேயற்றப்படுவதல்ைல. 3 ெயேகாவா புறப்பட்டு, ேபார்ெசய்க ற நாளிேல
ேபாராடுவதுேபால்அந்த ேதசங்கேளாேட ேபாராடுவார். 4அந்நாளிேலஅவருைடய
பாதங்கள் கழக்ேக எருசேலமிற்கு எத ேர இருக்க ற ஒலிவமைலயன்ேமல்
ந ற்கும்; அப்ெபாழுது மகா ெபரிய பள்ளத்தாக்கு உண்டாகும்படி ஒலிவமைல
தன் ைமயத்த ேல க ழக்கு ேமற்காக எத ராகப் பளந்துேபாகும்; அதனாேல,
ஒரு பாத வடபக்கத்தலும் ஒரு பாத ெதன்பக்கத்தலும் சாயும். 5 அப்ெபாழுது
ெயேகாவாவன்மைலகளின்பள்ளத்தாக்குவழியாகஓடிப்ேபாவீர்கள்;மைலகளின்
பள்ளத்தாக்குஆத்சால்வைர ேபாகும்; நீங்கள்யூதாவன் ராஜாவாகய உசயாவன்
நாட்களில் பூமியத ர்ச்ச க்குத் தப்ப ஓடிப்ேபானதுேபால ஓடிப்ேபாவீர்கள்; என்
ேதவனாகய ெயேகாவா வருவார்; ேதவரீேராேட எல்லாப் பரிசுத்தவான்களும்
வருவார்கள். 6 அந்நாளில் ெவளிச்சம் இல்லாமல், ஒருேநரம் ப ரகாசமும்
ஒருேநரம் மப்புமாயருக்கும். 7 ஒருநாள் உண்டு, அது ெயேகாவாவுக்குத்
ெதரிந்தது; அது பகலுமல்ல இரவுமல்ல; ஆனாலும் சாயங்காலத்த ேல
ெவளிச்சமுண்டாகும். 8 அந்நாளிேல ஜீவதண்ணீர்கள் எருசேலமிலிருந்து
புறப்பட்டு, பாத க ழக்குச் சமுத்த ரத்த ற்கும், பாத ேமற்குச் சமுத்த ரத்த ற்கும்
ேபாய், மைழக்காலத்த ற்கும் ேகாைடக்காலத்த ற்கும் இருக்கும். 9 அப்ெபாழுது
ெயேகாவா பூமியன்மீெதங்கும் ராஜாவாயருப்பார்; அந்நாளில் ஒேர ெயேகாவா
இருப்பார், அவருைடய நாமமும் ஒன்றாயருக்கும். 10 ேதசெமல்லாம் ேகபாதுவங்க
எருசேலமிற்குத்ெதற்ேகஇருக்க ற ரிம்ேமான்வைரக்கும்சமபூமியாகமாற்றப்படும்;
எருசேலேமா உயர்ந்ததாக , தன் இடத்த ேல ெபன்யமீன் வாசல்ெதாடங்க
முதல்வாசெலன்கற இடம்வைர, ேகாடிவாசல் வைரக்கும், அனாெனேயல்
ேகாபுரம் துவங்க ராஜாவன் த ராட்ைச ஆைலகள்வைர குடிேயற்றப்பட்டிருக்கும்.
11 அத ேல மக்கள் வாசம்ெசய்வார்கள்; இனிச் சங்கரிப்ப ல்லாமல் எருசேலம்
சுகமாகத் தங்கயருக்கும். 12 எருசேலமிற்கு வ ேராதமாக ேபார்ெசய்த எல்லா
மக்கைளயும் ெயேகாவா வாத க்கும் வாைதயாவது: அவர்கள் காலூன்ற
நற்கும்ேபாதும் அவர்களுைடய சைத அழிந்துேபாகும்; அவர்கள் கண்கள் தங்கள்
குழிகளிேல ெகட்டுப்ேபாகும்; அவர்கள் நாவு அவர்கள் வாய ேல அழுக ப்ேபாகும்.
13 அந்நாளிேல ெயேகாவால் ெபரிய கலக்கம் அவர்களுக்குள் உண்டாகும்;
அவனவன் தன்தன் அயலானின் ைகையப் ப டிப்பான்; அவனவனுைடய
ைக அவனவன் அயலானுைடய ைகக்கு வ ேராதமாக எழும்பும். 14 யூதாவும்
எருசேலமிேல ேபார்ெசய்யும்; அப்ெபாழுது சுற்றலும் இருக்கற சகல
ஜாத களுைடய ஆஸ்தயாகய ெபான்னும் ெவள்ளியும் ஆைடகளும் மகா
த ரளாகக் கூட்டப்படும். 15 அந்த முகாம்களில் இருக்கும் குதைரகள், ேகாேவறு
கழுைதகள், ஒட்டகங்கள், கழுைதகள் முதலான எல்லா மிருகஜீவன்களுக்கும்
வரும் வாைதயும், அந்த வாைதையப்ேபாலேவ இருக்கும். 16 பன்பு, எருசேலமுக்கு
வ ேராதமாக வந்தருந்த எல்லா ஜாத களிலும் மீதயான யாவரும் ேசைனகளின்
ெயேகாவாகய ராஜாைவத் ெதாழுதுெகாள்ளும்படிக்கும், கூடாரப்பண்டிைகைய
ஆசரிப்பதற்காக,வருடாவருடம்வருவார்கள். 17அப்ெபாழுதுபூமியன்வம்சங்களில்
ேசைனகளின் ெயேகாவாகய ராஜாைவத் ெதாழுதுெகாள்ள எருசேலமுக்கு
வராதவர்கள் எவர்கேளா அவர்கள்ேமல் மைழ ெபய்வதல்ைல. 18 எக ப்தன்
வம்சம் எருசேலமுக்கு வராமல் ேசராமலும்ேபானால் அவர்களுக்கு மைழ
ெபாழியாது, கூடாரப்பண்டிைகைய ஆசரிக்க வராத மக்கைளக் ெயேகாவா
வாத க்கும் வாைதேய அவர்கள்ேமலும் வரும். 19 இது எக ப்தயருைடய
பாவத்த ற்கும், கூடாரப்பண்டிைகைய ஆசரிக்க வராத சகல மக்களுைடய
பாவத்த ற்கும் வரும் தண்டைன. 20 அந்நாளிேல குதைரகளின் மணிகளிேல
ெயேகாவாவுக்குப்பரிசுத்தம்என்னும்வலாசம்எழுதயருக்கும்;ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தலுள்ள பாைனகள் பலிபீடத்த ற்கு முன்பாக இருக்க ற பாத்த ரங்கைளப்
ேபாலிருக்கும். 21 அப்ெபாழுது எருசேலமிலும் யூதாவலுமுள்ள எல்லாப்
பாைனகளும் ேசைனகளின் ெயேகாவாவுக்குப் பரிசுத்தமாயருக்கும்; பலியடுகற
யாவரும் வந்து அைவகளில் எடுத்து, அைவகளில் சைமப்பார்கள்; அந்நாள்முதல்
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ேசைனகளுைடய ெயேகாவாவன் ஆலயத்த ேல எந்தெவாரு கானானியனும்*
இருப்பதல்ைல.

* அத்த யாயம் 14:21 14:21வயாபாரிகளும்,வர்த்தகர்களும்
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மல்க யா
ஆச ரியர்

மல்கயா 1:1 ன்படி தீர்க்கதரிச மல்கயா தான் இதன் ஆச ரியர் என்று
உறுதயாக றது. எப ேரய ெமாழியல் இதன் அர்த்தம், “தூதன்”, ேதவனுைடய
ெசய்தைய ேதவஜனங்களுக்கு தரும்படியான ஊழியத்ைத ெசய்க றான்
என்பைத காட்டுக றது. இரண்டு வதத்தல் “மல்கயா” இந்த புத்தகத்தல் தூது
ெசால்க றான், அது என்னெவன்றால், வரும் ேதவனுைடய நாளில், தரும்ப ெபரிய
தீர்க்கதரிச யானஎலியாைவபூமிக்குஅனுப்புேவன்என்பதாகும்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்.
ஏறக்குைறயகமு 430ல்எழுதப்பட்டது.
இதுபாப ேலான்சைறயருப்புக்குப றகுஎழுதப்பட்ட புத்தகமாகும்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது.

எருசேலமில் வாழ்ந்துெகாண்டிருந்த யூதர்களுக்கும் எங்குமுள்ள ேதவ
ஜனங்களுக்கும்எழுதப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ேதவன் ஜனங்களுக்கு உதவ ெசய்க றார், ஜனங்கள் ெசய்க ற தீைமயானக்

காரியங்களுக்கு தாம் நயாயாத பதயாக வரும்ேபாது கணக்கு தரேவண்டும்,
என்பைத ஞாபகப்படுத்தவும், உடன்படிக்ைகையயன் ஆச ர்வாதங்கைள
ெபற்றுக்ெகாள்ள தீைமயானக் காரியங்கைள வ ட்டு மனத்தரும்பேவண்டும்
என்று ஞாபகப்படுத்துகறான். ேதவனிடம் தரும்பும்படியாக ேதவன்
மல்கயா மூலமாக எச்சரிக்க றார். பைழய ஏற்பாட்டின் கைடச புத்தகமாக,
ேதவனுைடய நயாயத்ைதயும், ேமச யா வருைகயன் மூலம், ஜனங்கள்
தரும்ப நாட்டபடுவார்கள் என்ற வாக்குதத்தமும் இஸ்ரேவலர்களின் காதுகளில்
ெதானித்துக்ெகாண்டிருந்தது.

ைமயக்கருத்து
நைடமுைறக்காரியங்கள்கண்டிக்கப்பட்டது.

ெபாருளடக்கம்
1ஆசாரியர்கள் ேதவைனகனப்படுத்தஅறவுறுத்தப்பட்டார்கள்— 1:1-2:9
2.யூதஜனங்கள்உண்ைமயாயருக்கஅறவுறுத்தப்பட்டார்கள்— 2:10-3:6
3.யூதர்கள்ேதவனிடம்தரும்பேவண்டுெமன்றுஅறவுறுத்தப்பட்டார்கள்— 3:7-4:6

ேதவனால் ேநச க்கப்பட்டஇஸ்ரேவல்
1மல்கயாைவக்ெகாண்டு ெயேகாவா இஸ்ரேவலுக்குச் ெசான்னவார்த்ைதயன்

ெசய்த . 2 நான் உங்கைளச் ச ேநக த்ேதன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்;
அதற்கு நீங்கள்: எங்கைள எப்படிச் ச ேநக த்தீர் என்கறீர்கள்; ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்: ஏசா யாக்ேகாபுக்குச் சேகாதரன் அல்லேவா? ஆனாலும்
யாக்ேகாைப நான் ச ேநக த்ேதன். 3ஏசாைவேயா நான்ெவறுத்ேதன்*;அவனுைடய
மைலகைளப்பாழும்,அவனுைடயபங்ைகவனாந்தரத்தலுள்ளவலுசர்ப்பங்களின்
இருப்ப டமாக்க ேனன். 4 ஏேதாமியர்கள்†: நாம் ஒடுக்கப்பட்ேடாம்: ஆனாலும்
பாழானைவகைளத் தரும்பக் கட்டுேவாம் என்று ெசால்லுகறார்கள்; அதற்குக்
ெயேகாவா: அவர்கள் கட்டுவார்கள், நான் இடிப்ேபன், அவர்கள் துன்மார்க்கத்தன்
எல்ைலெயன்றும், என்ைறக்கும் ெயேகாவாவுைடய ேகாபத்த ற்குள்ளான
மக்கெளன்றும் ெசால்லப்படுவார்கள் என்கறார். 5 இைத உங்கள் கண்கள்
காணும். அப்ெபாழுது நீங்கள்: ெயேகாவா இஸ்ரேவலுைடய எல்ைல தாண்டி
மகைமப்படுத்தப்படுவார் என்பீர்கள்.

கைறபட்ட காணிக்ைககள்
6 மகன் தன் தகப்பைனயும், ேவைலக்காரன் தன் எஜமாைனயும்

கனப்படுத்துகறார்கேள; நான் தகப்பனானால் எனக்குரிய கனம் எங்ேக? நான்

* அத்த யாயம் 1:3 1:3 தள்ளிவ ட்ேடன் † அத்த யாயம் 1:4 1:4 ஏசாவன்சந்தத கள்
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எஜமானானால் எனக்குப் பயப்படும் பயம் எங்ேக என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா
தமது நாமத்ைத அசட்ைடெசய்க ற ஆசாரியர்களாகய உங்கைளக் ேகட்க றார்;
அதற்கு நீங்கள்: உமது நாமத்ைத எதனாேல அசட்ைட ெசய்ேதாம் என்கறீர்கள்.
7 என் பீடத்தன்ேமல் அசுத்தமான அப்பத்ைதப் பைடக்க றதனாேலேய; ஆனாலும்
உம்ைம எதனாேல அசுத்தப்படுத்த ேனாம் என்கறீர்கள்; ெயேகாவாவுைடய
பந்த முக்கயமல்ல என்று நீங்கள் ெசால்லுகறதனாேலேய. 8 நீங்கள்
கண் ஊனமானைதப் பலிய டக்ெகாண்டுவந்தாலும் அது ெபால்லாப்பல்ல,
நீங்கள் காலூனமானைதயும், வயாதயுள்ளைதயும் ெகாண்டுவந்தாலும் அது
ெபால்லாப்பல்ல என்கறீர்கேள; அைத நீ உன் அதகாரிக்குச் ெசலுத்து, அவன்
உன்ேமல் ப ரியமாயருப்பாேனா? உன் முகத்ைதப் பார்ப்பாேனா என்று
ேசைனகளின் ெயேகாவா ேகட்க றார். 9 இப்ேபாதும் ேதவனுைடய சமுகத்ைத
ேநாக்க க் ெகஞ்சுங்கள்;அப்ெபாழுதுநம்ேமல்இரங்குவார்;இதுஉங்களாேலவந்த
காரியம்; அவர் உங்கைள அங்கீகரிப்பாேரா என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா
ேகட்க றார். 10 உங்களில் எவன் கூலிவாங்காமல் கதவுகைளப் பூட்டுவான்;
என் பலிபீடத்தன்ேமல் ெநருப்ைபக் கூலிவாங்காமல் ெகாளுத்தவுமாட்டீர்கள்;
உங்கள்ேமல் எனக்குப் ப ரியமில்ைலெயன்று ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்; உங்கள் ைககளிலுள்ள காணிக்ைக எனக்கு உகந்ததல்ல.
11 சூரியன் உதக்கும் தைச ெதாடங்க , அது மைறயும் தைசவைரக்கும், என்
நாமம் ேதசங்களுக்குள்ேள மிகவும் உயர்ந்தருக்கும்; எல்லா இடங்களிலும் என்
நாமத்த ற்குத் தூபமும் சுத்தமான காணிக்ைகயும் ெசலுத்தப்படும்; என் நாமம்
ேதசங்களுக்குள்ேள மிகவும் உயர்ந்தருக்கும் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 12 நீங்கேளா ெயேகாவாவுைடய பந்த அசுத்தமானது என்றும்,
அதன் ஆகாரமாக ய அதன் பலன் அற்பமானது என்றும் ெசால்லுகறதனாேல,
என் நாமத்ைதப் பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்குகறீர்கள். 13 இேதா, இது எவ்வளவு
வருத்தெமன்று ெசால்லி, அைத ஒரு இழிவாகப் ேபச , க ழிக்கப்பட்டைதயும்
கால் ஊனமானைதயும், வயாதயுள்ளைதயும் ெகாண்டுவந்து காணிக்ைகயாகச்
ெசலுத்துகறீர்கள் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; அைத
உங்கள் ைககளில் அங்கீகரித்துக்ெகாள்ேவேனா என்று ெயேகாவா ேகட்க றார்.
14 தன் மந்ைதயல் கடா இருக்கும்ேபாது ெகட்டுப்ேபானைத ஆண்டவருக்கு
ெபாருத்தைன ெசய்துெகாண்டு பலியடுகற வஞ்சகன் சப க்கப்பட்டவன்; என்
நாமம் ேதசங்களுக்குள்ேள பயங்கரமாயருக்கும்; நான் மிக உயர்ந்த ராஜா என்று
ேசைனகளின்ெயேகாவாெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 2
சீர்ெகட்டஆசாரியர்கள்

1 இப்ேபாதும் ஆசாரியர்கேள, இந்தக் கட்டைள உங்களுக்குரியது.
2 நீங்கள் ேகட்காமலும் என் நாமத்த ற்கு மகைமையச் ெசலுத்தும்படி இைதச்
ச ந்த க்காமலும் இருந்தால், நான் உங்களுக்குள்ேள சாபத்ைத அனுப்ப ,
உங்களுைடய ஆசீர்வாதங்கைளயும் சாபமாக்குேவன்; ஆம், நீங்கள் அைதச்
ச ந்த க்காமற்ேபானதால் அைவகைளச் சப த்ேதன் என்று ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 3 இேதா, நான் உங்களுைடய பயைரக் ெகடுத்து,
உங்கள் பண்டிைககளின் சாணிையேய உங்கள் முகங்களில் இைறப்ேபன்;
அதேனாடுகூட நீங்களும் தள்ளுபடியாவீர்கள். 4 ேலவயுடன்*ெசய்த என்
உடன்படிக்ைக நைலத்தருக்கும்படிக்கு இந்தக் கட்டைளைய உங்களிடத்த ற்கு
அனுப்ப ேனன் என்கறைத அப்ெபாழுது அறந்துெகாள்வீர்கள் என்று
ேசைனகளின்ெயேகாவாெசால்லுகறார். 5அவேனாேடெசய்தஎன்உடன்படிக்ைக
ஜீவனும் சமாதானமுமாக இருந்தது; அவன் எனக்குப் பயப்படும் பயத்ேதாேட
இருக்கேவண்டுெமன்று, இைவகைள அவனுக்குக் கட்டைளய ட்ேடன்; அப்படிேய
அவன் என் நாமத்த ற்குப் பயந்தும் இருந்தான். 6 சத்தயேவதம் அவன் வாயல்
இருந்தது; அவனுைடய உதடுகளில் அநயாயம் காணப்படவல்ைல; அவன்
என்ேனாேடசமாதானமும்யதார்த்தமுமாகவாழ்ந்து,அேநகைரஅக்க ரமத்தனின்று
தருப்பனான். 7ஆசாரியனுைடயஉதடுகள்அறைவக்காக்கேவண்டும்; ேவதத்ைத

* அத்த யாயம் 2:4 2:4இவர்கள்ேலவயன்சந்ததயார்கள்,இவர்கள்ஆசாரியர்களாகஇருந்தார்கள்
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அவன் வாய ேல ேதடுவார்கேள; அவன் ேசைனகளுைடய ெயேகாவாவன்
தூதன். 8 நீங்கேளா வழிையவ ட்டு வலக , அேநகைர ேவதத்ைதக்குற த்து
இடறச்ெசய்தீர்கள்; ேலவயன் உடன்படிக்ைகையக் ெகடுத்துப்ேபாட்டீர்கள்
என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 9 நீங்கள் என் வழிகைளக்
ைகக்ெகாள்ளாமல் ேவதத்ைதக்குற த்துப் பட்சபாதம்ெசய்ததனால்
நானும் உங்கைள எல்லா மக்களுக்கு முன்பாகவும் அற்பமானவர்களும்
இழிவானவர்களுமாக்க ேனன். 10 நம்ெமல்ேலாருக்கும் ஒேர ப தா இல்ைலேயா?
ஒேர ேதவன் நம்ைம உருவாக்கவல்ைலேயா? நாம் நம்முைடய முற்ப தாக்களின்
உடன்படிக்ைகையப்பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்க ,அவனவன்தன்தன்சேகாதரனுக்கு
ஏன் துேராகம் ெசய்யேவண்டும்? 11 யூதா மக்கள் துேராகம் ெசய்தார்கள்;
இஸ்ரேவலிலும்எருசேலமிலும்அருவருப்பானகாரியம்ெசய்யப்பட்டது;ெயேகாவா
ச ேநக க்க ற பரிசுத்தத்ைத யூதா மக்கள் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்க அந்நய
ேதவைதயன் மகள்கைள தருமணம்ெசய்தார்கள். 12 இப்படிச் ெசய்க றவன்
எவேனா,அவன்காவல்காக்க றவனாகஇருந்தாலும்,உத்த ரவுெகாடுக்க றவனாக
இருந்தாலும், ேசைனகளின் ெயேகாவாவுக்குக் காணிக்ைக ெசலுத்துகறவனாக
இருந்தாலும், அவைன யாக்ேகாபன் கூடாரங்களில் இல்லாமல் ெயேகாவா
அழிப்பார். 13 நீங்கள் இரண்டாவது முைறயும் இைதச் ெசய்து, ெயேகாவாவுைடய
பீடத்ைதக்கண்ணீரினாலும்அழுைகயனாலும்ெபருமூச்சனாலும்ந ரப்புக றீர்கள்;
ஆைகயால், அவர் இனிக் காணிக்ைகைய மத க்கமாட்டார், அைத உங்கள்
ைககளில் ப ரியமாக ஏற்றுக்ெகாள்ளவுமாட்டார். 14 ஏன் என்று ேகட்க றீர்கள்;
ெயேகாவா உனக்கும் உன் இளவயதன் மைனவக்கும் சாட்ச யாயருக்க றார்;
உன் ேதாழியும் உன் உடன்படிக்ைகயன் மைனவயுமாகய அவளுக்கு நீ
துேராகம் ெசய்தாேய. 15 அவர் ஒருவைனயல்லவா பைடத்தார்? ஆவ
அவரிடத்தல் பரிபூரணமாயருந்தேத, பன்பு ஏன் ஒருவைனப் பைடத்தார்?
ேதவபக்தயுள்ள சந்ததையப் ெபறும்படிதாேன. ஆைகயால் ஒருவனும் தன்
இளவயதன் மைனவக்குத் துேராகம் ெசய்யாமல், உங்கள் ஆவையக்குறத்து
எச்சரிக்ைகயாயருங்கள். 16 வவாகரத்ைத நான் ெவறுக்க ேறன் என்று
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; அப்படிப்பட்டவன்
ெகாடுைமயனால் தன் ஆைடைய மூடுகறான் என்று ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; ஆைகயால் நீங்கள் துேராகம்ெசய்யாமல் உங்கள்
ஆவையக்குறத்து எச்சரிக்ைகயாயருங்கள். 17 உங்கள் வார்த்ைதகளினாேல
ெயேகாவாைவ வருத்தப்படுத்துகறீர்கள்; ஆனாலும் எதனாேல அவைர
வருத்தப்படுத்துக ேறாம் என்கறீர்கள்; ெபால்லாப்ைபச் ெசய்க றவெனவனும்
ெயேகாவாவன் பார்ைவக்கு நல்லவன் என்றும், அப்படிப்பட்டவர்கள்ேமல் அவர்
ப ரியமாயருக்க றாெரன்றும், நயாயந்தீர்க்க ற ேதவன் எங்ேகெயன்றும், நீங்கள்
ெசால்லுகறதனாேலேய.

அத்த யாயம் 3
வரப்ேபாகும்தூதன்

1 இேதா, நான் என் தூதைன அனுப்புக ேறன், அவன் எனக்கு முன்பாகப்
ேபாய், வழிைய ஆயத்தம் ெசய்வான்; அப்ெபாழுது நீங்கள் ேதடுக ற
ஆண்டவரும் நீங்கள் வரும்புக ற உடன்படிக்ைகயன் தூதனுமானவர்
தம்முைடய ஆலயத்த ற்கு உடனடியாக வருவார்; இேதா, வருகறார் என்று
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 2 ஆனாலும் அவர் வரும் நாைளத்
தாங்க க்ெகாள்பவன் யார்? அவர் ெவளிப்படும்ேபாது நைலநற்பவன்
யார்? அவர் புடமிடுக றவனுைடய ெநருப்ைபப்ேபாலவும், வண்ணாருைடய
சவுக்காரத்ைதப்ேபாலவும் இருப்பார். 3 அவர் உட்கார்ந்து ெவள்ளிையப்
புடமிட்டுச் சுத்த கரித்துக் ெகாண்டிருப்பார்; அவர் ேலவயன் சந்ததையச்
சுத்த கரித்து,அவர்கள்ெயேகாவாவுைடயவர்களாகஇருப்பதற்காகவும்,நீதயாகக்*
காணிக்ைகையச் ெசலுத்துவதற்காகவும், அவர்கைளப் ெபான்ைனப்ேபாலவும்
ெவள்ளிையப்ேபாலவும் புடமிடுவார். 4 அப்ெபாழுது ஆரம்பநாட்களிலும்
கடந்த வருடங்களிலும் இருந்ததுேபால, யூதாவன் காணிக்ைகயும்,

* அத்த யாயம் 3:3 3:3 ேதவனுக்குஉகந்தகாணிக்ைககைள
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எருசேலமின் காணிக்ைகயும் ெயேகாவாவுக்குப் ப ரியமாயருக்கும். 5 நான்
நயாயத்தீர்ப்பு ெசய்யும்படி உங்களிடத்தல் வந்து, சூனியக்காரர்களுக்கும்,
வபசாரக்காரர்களுக்கும், ெபாய் சத்தயம் ெசய்க றவர்களுக்கும், எனக்குப்
பயப்படாமல் வதைவகளும், த க்கற்றபள்ைளகளுமாகய கூலிக்காரர்களின்
கூலிைய அபகரித்துக்ெகாள்ளுகறவர்களுக்கும், பரேதச க்கும், அநயாயம்
ெசய்க றவர்களுக்கும் வ ேராதமாக முக்கய சாட்ச யாயருப்ேபன் என்று
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 6 நான் ெயேகாவா, நான்
மாறாதவர்; ஆைகயால் யாக்ேகாபன் மக்களாகய நீங்கள் ந ர்மூலமாகவல்ைல.
7 நீங்கள் உங்கள் முற்ப தாக்களின் நாட்கள் துவங்க என் கட்டைளகைளக்
ைகக்ெகாள்ளாமல், அைவகைளவட்டு வலக ப்ேபானீர்கள்; என்னிடத்த ற்குத்
தரும்புங்கள், அப்ெபாழுது உங்களிடத்த ற்குத் தரும்புேவன் என்று ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; நாங்கள் எந்த காரியத்தல் தரும்பேவண்டும்
என்கறீர்கள்.

ேதவைனஏமாற்றாேத
8 மனிதன் ேதவைன ஏமாற்றலாமா? நீங்கேளா என்ைன ஏமாற்றுகறீர்கள்.

எத ேல உம்ைம ஏமாற்ற ேனாம் என்கறீர்கள்? தசமபாகத்தலும்
காணிக்ைககளிலும்தாேன. 9 நீங்கள் சப க்கப்பட்டவர்கள்; மக்களாகய
நீங்கள் எல்ேலாரும் என்ைன ஏமாற்றனீர்கள். 10 என் ஆலயத்தல் ஆகாரம்
உண்டாயருக்கும்படி தசமபாகங்கைளெயல்லாம் பண்டகசாைலய ேல
ெகாண்டுவாருங்கள்; அப்ெபாழுது நான் வானத்தன் மதகுகைளத்
தறந்து, இடங்ெகாள்ளாமற்ேபாகும்வைர உங்கள்ேமல் ஆசீர்வாதத்ைத
ெபாழியச்ெசய்யமாட்ேடேனாெவன்று அதனால் என்ைனச் ேசாத த்துப்பாருங்கள்
என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 11 பூமியன் கனிைய
அழித்துப்ேபாடுக றைவகைள உங்கள் நமித்தம் கண்டிப்ேபன்; அைவகள்
உங்கள் நலத்தன் பலைன அழிப்பதல்ைல, ெவளியலுள்ள த ராட்ைசக்ெகாடி
பழமில்லாமற்ேபாவதுமில்ைல என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
12அப்ெபாழுதுஎல்லாஜாத களும்உங்கைளப்பாக்கயவான்கள்என்பார்கள்,ேதசம்
வரும்பப்படத்தக்கதாயருக்கும் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
13 நீங்கள் எனக்கு வ ேராதமாகப் ேபசன ேபச்சுகள் கடினமாயருக்க றது என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; ஆனாலும் உமக்கு வ ேராதமாக எைதப் ேபச ேனாம்
என்கறீர்கள். 14 ேதவைனச் ேசவ ப்பது வீண், அவருைடய கட்டைளகைளக்
ைகக்ெகாள்ளுகறதனாலும், ேசைனகளின்ெயேகாவாவுக்குமுன்பாகத்துக்க த்து
நடக்க றதனாலும்என்னபயன்? 15இப்ேபாதும்அகங்காரிகைளப்பாக்கயவான்கள்
என்க ேறாம்? தீைம ெசய்க றவர்கள் த டப்படுக றார்கள்; அவர்கள் ேதவைனப்
பரிட்ைசபார்த்தாலும்வடுவக்கப்படுக றார்கேளஎன்றுெசால்லுகறீர்கள்.

ஞாபகப்புத்தகம்
16 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுக்குப் பயந்தவர்கள் ஒருவேராெடாருவர்

ேபச க்ெகாள்வார்கள்; ெயேகாவா கவனித்துக் ேகட்பார்; ெயேகாவாவுக்குப்
பயந்தவர்களுக்காகவும், அவருைடய நாமத்ைதத் தயானிக்க றவர்களுக்காகவும்
ஞாபகப்புத்தகம் ஒன்று அவருக்கு முன்பாக எழுதப்பட்டிருக்க றது. 17 என்
ெசல்வத்ைத நான் ேசர்க்கும் நாளிேல அவர்கள் என்னுைடயவர்களாயருப்பார்கள்
என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; ஒரு மனிதன் தனக்கு
ேவைலெசய்க ற தன்னுைடய மகனுக்கு இரக்கம்காட்டுவதுேபால நான்
அவர்களுக்கு இரக்கம்காட்டுேவன். 18 அப்ெபாழுது நீங்கள் நீத மானுக்கும்
துன்மார்க்கனுக்கும், ேதவனுக்கு ஊழியம்ெசய்க றவனுக்கும், அவருக்கு
ஊழியம்ெசய்யாதவனுக்கும்இருக்கறவத்தயாசத்ைததரும்பவும்காண்பீர்கள்.

அத்த யாயம் 4
ெயேகாவாவன்மாெபரும்நாள்

1 இேதா, சூைளையப்ேபால எரிக ற நாள் வரும்; அப்ெபாழுது அகங்காரிகள்
யாவரும் அக்க ரமம் ெசய்க ற அைனவரும் காய்ந்த இைலகைளப்ேபால
இருப்பார்கள்; வரப்ேபாக ற அந்த நாள் அவர்கைளச் சுட்ெடரிக்கும்; அது
அவர்களுக்கு ேவைரயும் கைளையயும் ைவக்காமற்ேபாகும் என்று ேசைனகளின்
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ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 2 ஆனாலும் என் நாமத்த ற்குப் பயந்தருக்க ற
உங்கள்ேமல் நீதயன் சூரியன் உதக்கும்; அதன் இறக்ைகயன்கீழ்
ஆேராக்கயம் இருக்கும்; நீங்கள் ெவளிேய புறப்பட்டுப்ேபாய், ெகாழுத்த
கன்றுகைளப்ேபால வளருவீர்கள். 3 துன்மார்க்கைர மித ப்பீர்கள்; நான்
இைதச் ெசய்யும்நாளிேல அவர்கள் உங்கள் உள்ளங்கால்களின் கீழ்
சாம்பலாயருப்பார்கள் என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
4 ஓேரப ேல இஸ்ரேவலர்கள் அைனவருக்காகவும் என் தாசனாகய ேமாேசக்கு
நான் கற்ப த்த நயாயப்ப ரமாணமாகய கட்டைளகைளயும் நயாயங்கைளயும்
நைனயுங்கள். 5 இேதா, ெயேகாவாவுைடய ெபரிதும் பயங்கரமுமான
நாள் வருகறதற்கு முன்ேன நான் உங்களிடத்த ற்கு எலியா தீர்க்கதரிசைய
அனுப்புக ேறன். 6 நான் வந்து பூமிைய அழிக்காமலிருக்க, அவன்
தகப்பன்களுைடய இருதயத்ைதப் பள்ைளகளிடத்த ற்கும், பள்ைளகளுைடய
இருதயத்ைதஅவர்களுைடயதகப்பன்களிடத்த ற்கும்தருப்புவான்.
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மத்ேதயு
ஆச ரியர்

இந்தப் புத்தகத்தன் ஆச ரியரான மத்ேதயு, இேயசுைவப் பன்பற்றுவதற்காக
தனது வரி வசூலிக்கும் பணிையக் ைகவ ட்டார் (9:9; 13). மாற்குவும் லூக்காவும்
தங்களது புத்தகங்களில் இவைர ேலவ என்று குறப்படுகன்றனர். இவருைடய
ெபயரின் அர்த்தம் ஆண்டவருைடய “ெவகுமத ” என்பதாகும். பன்னிெரண்டு
அப்ேபாஸ்தலர்களில் ஒருவரான மத்ேதயு தான், இந்தப் புத்தகத்தன் ஆச ரியர்
என்று ஆத சைப ப தாக்கள் ெபாதுவாக ஒப்புக்ெகாள்கன்றனர். மத்ேதயு,
இேயசுவன் ஊழியத்தன் ந கழ்வுகைள கண்ணாரக் கண்ட சாட்ச யாவார். மற்ற
சுவ ேசஷங்களுடன் மத்ேதயு சுவ ேசஷத்ைத ஒப்பீடு ெசய்யும் ஆய்வானது,
க றஸ்துவன் அப்ேபாஸ்தல சாட்ச யானது ப ரிக்கப்படவல்ைல என்று
நரூப க்க றது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய க ப 70 காலகட்டங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கலாம். மத்ேதயு

சுவ ேசஷத்தன் யூத தன்ைமைய கவனிக்கும்ேபாது, இது பாலஸ்தீனம்
அல்லது சீரியாவல் எழுதப்பட்டிருக்கலாம். ஆனாலும் இது அந்த ேயாகயாவல்
ஆரம்ப க்கப்பட்டிருக்கலாம் என்றுஅேநகர் கருதுகன்றனர்.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
இந்த சுவ ேசஷம் க ேரக்க ெமாழியல் எழுதப்பட்டிருப்பதால், மத்ேதயு,

க ேரக்க ெமாழி ேபசும் யூத சமுதாயத்ைத ேசர்ந்த வாசகர்கைள
குறக்ேகாளாகக் ெகாண்டிருக்கலாம் என்று ெதரிக றது. அேநகக் கூறுகள் யூத
வாசகர்கைளக் குறக்க றது. பைழய ஏற்பாட்டின் நைறேவறுதைல மத்ேதயு
முக்கயத்துவப்படுத்துகறார்; ஆப ரகாமிலிருந்து இேயசுவன் சந்ததைய
வரிைசப்படுத்துதல் (1:1; 17); அவர் யூத ெமாழிநைடையப் பயன்படுத்துகறார்,
எ. கா, “பரேலாக ராஜ்யம்”, ேதவனுைடய ெபயைர பயன்படுத்துவதற்கு யூதர்கள்
தயக்கம் காட்டுவைத பரேலாகம் என்ற வார்த்ைத ெவளிப்படுத்துகறது, “தாவீதன்
குமாரனாகய” இேயசுைவ ைமயமாகக் ெகாண்டிருப்பது (1:1; 9:27; 12:23; 15:22;
20:30; 31; 21:9, 15; 22:41; 45). மத்ேதயுயூத சமுதாயத்ைதைமயமாகக் காட்டுதல்.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
இந்த சுவ ேசஷத்ைத எழுதும்ேபாது, யூத வாசகர்கள் ேமச யாவாக இேயசுைவ

ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும் என்பேத மத்ேதயுவன் ேநாக்கமாக இருக்க றது.
இங்கு கவனிக்க ேவண்டிய காரியம் என்னெவன்றால், ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைத
மனிதகுலத்த ற்கு ெகாண்டுவருவைத வலியுறுத்துவதாகும். பைழய ஏற்பாட்டு
தீர்க்கதரிசனங்கைளயும் எத ர்பார்ப்புகைளயும் நைறேவற்றும் ராஜாவாக
இேயசுைவவலியுறுத்துகறார் (மத்ேதயு 1:1; 16:16; 20:28).

ைமயக்கருத்து
இேயசு-யூதர்களின்இராஜா

ெபாருளடக்கம்
1.இேயசுவன்பறப்பு— 1:1-2:23
2.இேயசுவன்கலிேலயஊழியம்— 3:1-18:35
3இேயசுவன்யூேதயாஊழியம்— 19:1-20:34
4.யூேதயாவல்கைடச நாட்கள்— 21:1-27:66
5.இறுதக்கட்ட ந கழ்வுகள்— 28:1-20

இேயசுக றஸ்துவன்வம்சவரலாறு
1 ஆப ரகாமின் மகனாகய தாவீதன் குமாரனான இேயசுக றஸ்துவன்

வம்சவரலாறு: 2 ஆப ரகாம் ஈசாக்ைகப் ெபற்றான்; ஈசாக்கு யாக்ேகாைபப்
ெபற்றான்; யாக்ேகாபு யூதாைவயும் அவனுைடய சேகாதரர்கைளயும் ெபற்றான்;
3 யூதா பாேரைசயும் சாராைவயும் தாமாரினிடத்தல் ெபற்றான்; பாேரஸ்
எஸ்ேராைமப்ெபற்றான்;எஸ்ேராம்ஆராைமப்ெபற்றான்; 4ஆராம்அம்மினதாைபப்
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ெபற்றான்; அம்மினதாப் நகேசாைனப் ெபற்றான்; நகேசான் சல்ேமாைனப்
ெபற்றான்; 5 சல்ேமான் ேபாவாைச ராகாபனிடத்தல் ெபற்றான்; ேபாவாஸ்
ஓேபத்ைதரூத்தனிடத்தல் ெபற்றான்; ஓேபத் ஈசாையப் ெபற்றான்; 6 ஈசாய் தாவீது
ராஜாைவப்ெபற்றான்;தாவீதுராஜாஉரியாவன்மைனவயாகஇருந்தவளிடத்தல்
சாெலாேமாைனப் ெபற்றான்; 7 சாெலாேமான் ெரெகாெபயாைமப் ெபற்றான்;
ெரெகாெபயாம் அபயாைவப் ெபற்றான்; அபயா ஆசாைவப் ெபற்றான்;
8 ஆசா ேயாசபாத்ைதப் ெபற்றான்; ேயாசபாத் ேயாராைமப் ெபற்றான்;
ேயாராம் உசயாைவப் ெபற்றான்; 9 உசயா ேயாதாைமப் ெபற்றான்; ேயாதாம்
ஆகாைஸப் ெபற்றான்; ஆகாஸ் எேசக்கயாைவப் ெபற்றான்; 10 எேசக்கயா
மனாேசையப் ெபற்றான்; மனாேச ஆேமாைனப் ெபற்றான்; ஆேமான்
ேயாச யாைவப் ெபற்றான்; 11 பாப ேலானுக்குச் சைறப்பட்டுப் ேபாகும்காலத்தல்,
ேயாச யா எெகானியாைவயும் அவனுைடய சேகாதரர்கைளயும் ெபற்றான்.
12 பாப ேலானுக்குச் சைறப்பட்டுப் ேபானபன்பு, எெகானியா சலாத்த ேயைலப்
ெபற்றான்; சலாத்த ேயல் ெசருபாேபைலப் ெபற்றான்; 13ெசருபாேபல் அபயூைதப்
ெபற்றான்;அபயூத்எலியாக்கீைமப்ெபற்றான்;எலியாக்கீம்ஆேசாைரப்ெபற்றான்;
14 ஆேசார் சாேதாக்ைகப் ெபற்றான்; சாேதாக்கு ஆகீைமப் ெபற்றான்; ஆகீம்
எலியூைதப் ெபற்றான்; 15 எலியூத் எெலயாசாைரப் ெபற்றான்; எெலயாசார்
மாத்தாைனப் ெபற்றான்; மாத்தான் யாக்ேகாைபப் ெபற்றான்; 16 யாக்ேகாபு
மரியாளுைடய புருஷனாகய ேயாேசப்ைபப் ெபற்றான்; மரியாளிடத்தல் க றஸ்து
எனப்படுகறஇேயசு ப றந்தார். 17இவ்வதமாகஉண்டானதைலமுைறகெளல்லாம்
ஆப ரகாம்முதல் தாவீதுவைரக்கும் பதனாலு தைலமுைறகளும்; தாவீதுமுதல்
பாப ேலானுக்குச் சைறப்பட்டுப்ேபான காலம்வைரக்கும் பதனாலு
தைலமுைறகளும்; பாப ேலானுக்குச் சைறப்பட்டுப்ேபான காலம்முதல்
கறஸ்துவைரக்கும்பதனான்குதைலமுைறகளாகும்.

இேயசுக றஸ்துவன்பறப்பு
18 இேயசு க றஸ்துவனுைடய ப றப்பன் வபரமாவது: அவருைடய

தாயாகய மரியாள் ேயாேசப்புக்கு நயமிக்கப்பட்டிருக்கும்ேபாது, அவர்கள்
இைணவதற்குமுன்ேப, அவள் பரிசுத்த ஆவயானவராேல கர்ப்பவதயானாள்
என்று காணப்பட்டது. 19 அவள் கணவனாகய ேயாேசப்பு நீத மானாக
இருந்து, அவைள அவமானப்படுத்த வருப்பமில்லாமல், இரகசயமாக
அவைள வவாகரத்துெசய்ய ேயாசைனயாக இருந்தான். 20 அவன் இப்படி
நைனத்துக்ெகாண்டுஇருக்கும்ேபாது, கர்த்தருைடயதூதன் கனவல்அவனுக்குக்
காணப்பட்டு: “தாவீதன் குமாரனாகய ேயாேசப்ேப, உன் மைனவயாகய
மரியாைளச் ேசர்த்துக்ெகாள்ள பயப்படாேத; அவளிடத்தல் கருவுற்றருக்க றது
பரிசுத்த ஆவயானவரால் உண்டானது. 21 அவள் ஒரு மகைனப் ெபறுவாள்,
அவருக்கு இேயசு என்று ெபயரிடுவாயாக; ஏெனன்றால், அவர் தமது மக்களின்
பாவங்கைள நீக்க அவர்கைள இரட்ச ப்பார்” என்றான். 22 தீர்க்கதரிச யன்
மூலமாகக் கர்த்தராேல உைரக்கப்பட்டது நைறேவறும்படி இெதல்லாம் நடந்தது.
23 அவன்: “இேதா, ஒரு கன்னிைக கர்ப்பவதயாக ஒரு மகைனப் ெபறுவாள்;
அவருக்கு இம்மானுேவல் என்று ெபயரிடுவார்கள்” என்று ெசான்னான்.
இம்மானுேவல் என்பதற்கு ேதவன் நம்ேமாடு இருக்க றார் என்று அர்த்தம்.
24 ேயாேசப்பு தூக்கம் ெதளிந்து எழுந்து, கர்த்தருைடய தூதன் தனக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிேய தன் மைனவையச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு; 25 அவள் தன்
முதற்ேபறான மகைனப் ெபற்ெறடுக்கும் வைர அவேளாடு இைணயாமலிருந்து,
அவருக்குஇேயசுஎன்றுெபயரிட்டான்.

அத்த யாயம் 2
சாஸ்த ரிகளின்வருைக

1 ஏேராது ராஜாவன் நாட்களில் யூேதயாவலுள்ள ெபத்லேகமிேல இேயசு
ப றந்தெபாழுது,க ழக்கலிருந்துசாஸ்த ரிகள்எருசேலமுக்குவந்து, 2 “யூதர்களுக்கு
ராஜாவாகப் ப றந்தருக்க றவர் எங்ேக? க ழக்க ேல அவருைடய நட்சத்த ரத்ைதக்
கண்டு, அவைரத் ெதாழுதுெகாள்ள வந்ேதாம்” என்றார்கள். 3 ஏேராதுராஜா
அைதக் ேகட்டெபாழுது,அவனும்அவேனாடுகூடஎருசேலம் நகரத்தார்அைனவரும்
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கலங்கனார்கள். 4 அவன் ப ரதான ஆசாரியர்கள், மக்களின் ேவதபண்டிதர்கள்
எல்ேலாைரயும் கூடிவரச்ெசய்து: “க றஸ்துவானவர் எங்ேக ப றப்பாெரன்று”
அவர்களிடத்தல் வ சாரித்தான். 5 அதற்கு அவர்கள்: “யூேதயாவலுள்ள
ெபத்லேகமிேல ப றப்பார்; அது ஏெனன்றால்: 6யூேதயா நாட்டிலுள்ள ெபத்லேகேம,
யூதாவன் ப ரபுக்களில் நீ ச றயதல்ல; என் மக்களாகய இஸ்ரேவைல
ஆளும் ப ரபு உன்னிடத்தலிருந்து புறப்படுவார் என்று, தீர்க்கதரிச யனால்
எழுதப்பட்டிருக்க றது” என்றார்கள். 7 அப்ெபாழுது ஏேராது, சாஸ்த ரிகைள
இரகச யமாக அைழத்து, நட்சத்த ரம் காணப்பட்ட காலத்ைதக்குற த்து
அவர்களிடத்தல் த ட்டமாக வ சாரித்து: 8 நீங்கள் ேபாய், பள்ைளையக்குறத்துத்
த ட்டமாக வ சாரியுங்கள்; நீங்கள் பள்ைளையக் கண்டபன்பு, நானும் வந்து
பள்ைளையப் பணிந்துெகாள்ளும்படி எனக்கு அறவயுங்கள் என்று ெசால்லி,
அவர்கைள ெபத்லேகமுக்கு அனுப்பனான். 9 ராஜா ெசான்னைத அவர்கள்
ேகட்டுப் ேபாகும்ேபாது, அவர்கள் கழக்க ேல கண்ட நட்சத்த ரம் பள்ைள இருந்த
இடத்த ற்குேமல்வந்துநற்கும்வைரக்கும்அவர்களுக்குமுன்ெசன்றது. 10அவர்கள்
அந்த நட்சத்த ரத்ைதக் கண்டேபாது, மிகுந்த ஆனந்த சந்ேதாஷமைடந்தார்கள்.
11 அவர்கள் அந்த வீட்டிற்குள் ப ரேவச த்து, பள்ைளையயும் அதன் தாயாகய
மரியாைளயும் கண்டு, சாஷ்டாங்கமாக வழுந்து பள்ைளையப் பணிந்துெகாண்டு,
தங்களுைடய ெபாக்கஷங்கைளத் தறந்து, ெபான்ைனயும் தூபவர்க்கத்ைதயும்
ெவள்ைளப்ேபாளத்ைதயும் காணிக்ைகயாக ைவத்தார்கள். 12 பன்பு, அவர்கள்
ஏேராதனிடத்த ற்குத் தரும்ப ப் ேபாகேவண்டாம் என்று கனவல் ேதவனால்
எச்சரிக்கப்பட்டு, ேவறுவழியாகத் தங்களுைடயநாட்டிற்குத்தரும்ப ப்ேபானார்கள்.

ேயாேசப்பு எக ப்துக்குஓடிப்ேபாகுதல்
13 அவர்கள் ேபானபன்பு, கர்த்தருைடய தூதன் கனவல் ேயாேசப்புக்குத்

ேதான்ற : ஏேராது பள்ைளையக் ெகாைலெசய்யத் ேதடுவான்; ஆதலால் நீ
எழுந்து,பள்ைளையயும்,தாையயும்கூட்டிக்ெகாண்டுஎக ப்துக்குஓடிப்ேபாய்,நான்
உனக்குச் ெசால்லும்வைரக்கும்அங்ேகஇரு என்றான். 14அவன்எழுந்து, இரவ ேல
பள்ைளையயும், தாையயும் கூட்டிக்ெகாண்டு, எக ப்துக்குப் புறப்பட்டுப்ேபாய்,
15 ஏேராது மரிக்கும்வைரக்கும் அங்ேக இருந்தான். “எக ப்தலிருந்து என்னுைடய
குமாரைன வரவைழத்ேதன்” என்று தீர்க்கதரிச யன் மூலமாகக் கர்த்தரால்
ெசால்லப்பட்டது நைறேவறும்படி இப்படி நடந்தது. 16 அப்ெபாழுது ஏேராது தான்
சாஸ்த ரிகளால் ஏமாற்றப்பட்டைதக் கண்டு, மிகுந்த ேகாபமைடந்து, ஆட்கைள
அனுப்ப , தான் சாஸ்த ரிகளிடத்தல் த ட்டமாக வ சாரித்த காலத்தன்படிேய,
ெபத்லேகமிலும் அதன் எல்லா எல்ைலகளிலுமிருந்த இரண்டு வயதுக்குட்பட்ட
எல்லாஆண்பள்ைளகைளயும்ெகாைலெசய்தான்.
17 “புலம்பலும்அழுைகயும்மிகுந்ததுக்கங்ெகாண்டாடலுமாகய

கூக்குரல் ராமாவ ேல ேகட்கப்பட்டது;
ராேகல்தன்பள்ைளகளுக்காகஅழுது,
அைவகள்இல்லாதபடியால்

ஆறுதலைடயாமல் இருக்கறாள்” என்று, 18 எேரமியா தீர்க்கதரிச யனால்
ெசால்லப்பட்டதுஅப்ெபாழுதுநைறேவறயது.

நாசேரத்த ற்குத்தரும்புதல்
19 ஏேராது மரித்தபன்பு, கர்த்தருைடய தூதன் எக ப்த ேல ேயாேசப்புக்குக்

கனவல் ேதான்ற : 20 “நீ எழுந்து, பள்ைளையயும், தாையயும் கூட்டிக்ெகாண்டு,
இஸ்ரேவல் ேதசத்த ற்குப் ேபா; பள்ைளயன் உயைரெயடுக்கத் ேதடினவர்கள்
மரித்துப்ேபானார்கள்” என்றான். 21 அவன் எழுந்து பள்ைளையயும், தாையயும்
கூட்டிக்ெகாண்டுஇஸ்ரேவல் ேதசத்த ற்கு வந்தான். 22ஆனாலும், அர்ெகலாயு தன்
தகப்பனாகய ஏேராதன் பட்டத்த ற்கு வந்து, யூேதயாவல் அரசாளுகறான் என்று
ேகள்வப்பட்டு,அங்ேக ேபாகப் பயந்தான். அப்ெபாழுது,அவன்கனவல்ேதவனால்
எச்சரிக்கப்பட்டு, கலிேலயா நாட்டின் ெவளிப்புறங்களிேல வலக ப்ேபாய்,
23 நாசேரத்து என்னும் ஊரிேல வந்து குடியருந்தான். “நசேரயன் எனப்படுவார்”
என்றுதீர்க்கதரிச களால்ெசால்லப்பட்டதுநைறேவறும்படிஇப்படி நடந்தது.
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அத்த யாயம் 3
ேயாவான்ஸ்நானனின்ப ரசங்கம்

1அந்தநாட்களிேல ேயாவான்ஸ்நானன்யூேதயாவன்வனாந்த ரத்தல்வந்து:
2 “மனந்தரும்புங்கள்,
பரேலாகராஜ்யம் சமீபமாகஇருக்க றது” என்றுப ரசங்கம்ெசய்தான்.
3கர்த்தருக்குவழிையஆயத்தப்படுத்துங்கள்;
அவருக்குப் பாைதகைளச் ெசவ்ைவபண்ணுங்கள்” என்று வனாந்த ரத்த ேல

கூப்படுகறவனுைடயசத்தம்உண்ெடன்று,
ஏசாயா தீர்க்கதரிச யனால்ெசால்லப்பட்டவன்இவேன.

4 இந்த ேயாவான் ஒட்டகமய ர் ஆைடைய அணிந்து, தன் இடுப்ப ேல
வார்க்கச்ைசையக் கட்டிக்ெகாண்டிருந்தான்; ெவட்டுக்களியும் காட்டுத்ேதனும்
அவனுக்கு ஆகாரமாக இருந்தது. 5 அப்ெபாழுது, எருசேலம் நகரத்தாரும்,
யூேதயாவல் உள்ள அைனவரும், ேயார்தானுக்கு அடுத்த சுற்றுப்புறத்தார்
அைனவரும் அவனிடத்த ற்குப்ேபாய், 6 தங்களுைடய பாவங்கைள
அறக்ைகெசய்து, ேயார்தான் நதயல் அவனால் ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள்.
7 பரிேசயர்களிலும் சதுேசயர்களிலும் அேநகர் தன்னிடத்தல் ஞானஸ்நானம்
ெபறும்படி வருகறைத அவன் கண்டு: “வ ரியன்பாம்புக் குட்டிகேள!
வருங்ேகாபத்த ற்குத் தப்ப த்துக்ெகாள்ள உங்களுக்கு வழிகாட்டினவன் யார்?
8 மனந்தரும்புதலுக்கு ஏற்ற கனிகைளக் ெகாடுங்கள். 9ஆப ரகாம் எங்களுக்குத்
தகப்பன் என்று உங்களுக்குள்ேள ெசால்லிக்ெகாள்ள நைனக்காதருங்கள்;
ேதவன் இந்தக் கல்லுகளினாேல ஆப ரகாமுக்குப் பள்ைளகைள உண்டுபண்ண
வல்லவராக இருக்க றார் என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 10 இப்ெபாழுேத
ேகாடரியானது மரங்களின் ேவர் அருேக ைவக்கப்பட்டிருக்க றது; எனேவ, நல்ல
கனிெகாடுக்காத மரங்கெளல்லாம் ெவட்டப்பட்டு ெநருப்ப ேல ேபாடப்படும்.
11 மனந்தரும்புதலுக்ெகன்று நான் தண்ணீரினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம்
ெகாடுக்க ேறன்; எனக்குப்பன்பு வருகறவேரா என்ைனவட வல்லவராக
இருக்க றார், அவருைடய காலணிகைளச் சுமக்க றதற்குக்கூட நான்
தகுதயானவன் இல்ைல; அவர் பரிசுத்த ஆவயனாலும் அக்கனியனாலும்
உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் ெகாடுப்பார். 12 தூற்றுக்கூைட அவருைடய ைகயல்
இருக்கறது; அவர் தமது களத்ைத நன்றாக சுத்தம்ெசய்து, தமது ேகாதுைமையக்
களஞ்சயத்தல்ேசர்ப்பார்;பதைரேயாஅைணயாதஅக்கனியனால்சுட்ெடரிப்பார்”
என்றான்.

இேயசுக றஸ்துவன்ஞானஸ்நானம்
13 அப்ெபாழுது ேயாவானால் ஞானஸ்நானம் ெபறுவதற்கு இேயசு

கலிேலயாைவவ ட்டு ேயார்தானுக்கு அருேக அவனிடத்தல் வந்தார்.
14 ேயாவான் அவருக்குத் தைடெசய்து: நான் உம்மாேல ஞானஸ்நானம்
ெபறேவண்டியதாயருக்க, நீர் என்னிடத்தல் வரலாமா என்றான். 15 இேயசு
அவனுக்கு மறுெமாழியாக: இப்ெபாழுது இதற்கு சம்மத , இப்படி எல்லா
நீதையயும் நைறேவற்றுவது நமக்கு ஏற்றதாக இருக்க றது என்றார்.
அப்ெபாழுது அவருக்கு சம்மத த்தான். 16 இேயசு ஞானஸ்நானம் ெபற்று,
தண்ணீரிலிருந்துகைரேயறனஉடேன,இேதா,வானம்அவருக்குத்த றக்கப்பட்டது;
ேதவ ஆவயானவர் புறாைவப்ேபால இறங்க , தம்ேமல் வருகறைதக் கண்டார்.
17 அன்றயும், வானத்தலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாக : இவர் என்னுைடய
ேநசகுமாரன்,இவரில் ப ரியமாகஇருக்க ேறன்என்றுஉைரத்தது.

அத்த யாயம் 4
இேயசுப சாசனால் ேசாத க்கப்படுதல்

1 அப்ெபாழுது இேயசு ப சாசனால் ேசாத க்கப்படுவதற்கு ஆவயானவராேல
வனாந்த ரத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாகப்பட்டார். 2 அவர் இரவும் பகலும்
நாற்பதுநாட்கள் உபவாசமாக இருந்தபன்பு, அவருக்குப் பச யுண்டானது.
3 அப்ெபாழுது ேசாதைனக்காரன் அவரிடத்தல் வந்து: “நீர் ேதவனுைடய
குமாரெனன்றால், இந்தக் கற்கள் அப்பங்களாக மாறும்படிச் ெசால்லும்” என்றான்.
4அவர்மறுெமாழியாக:
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“மனிதன்அப்பத்தனால்மட்டுமில்ைல,
ேதவனுைடய வாயலிருந்து புறப்படுக ற ஒவ்ெவாரு வார்த்ைதயனாலும்

பைழப்பான்என்றுஎழுத யருக்க றேத” என்றார்.
5 அப்ெபாழுது ப சாசு அவைரப் பரிசுத்த நகரத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாய்,

ேதவாலயத்தன்உச்சயல் அவைர நறுத்த : 6 “நீர் ேதவனுைடய குமாரெனன்றால்
கீேழ குதயும்; ஏெனன்றால், தம்முைடய தூதர்களுக்கு உம்ைமக்குறத்துக்
கட்டைளயடுவார்; உமது பாதம் கல்லில் ேமாதாதபடி, அவர்கள் உம்ைமத்
தங்களுைடய ைககளில் ஏந்த க்ெகாண்டுேபாவார்கள் என்று எழுதயருக்க றேத”
என்றான்.

7அதற்குஇேயசு:
உன் ேதவனாக ய ெயேகாவாைவச் ேசாத த்துப்பார்க்காமல் இருப்பாயாக

என்றும்எழுத யருக்க றேத” என்றார்.
8 மறுபடியும், ப சாசு அவைர மிகவும் உயர்ந்த மைலயன்ேமல் ெகாண்டுேபாய்,

உலகத்தன் எல்லா ராஜ்யங்கைளயும் அைவகளின் மகைமையயும் அவருக்குக்
காண்பத்து: 9 “நீர் சாஷ்டாங்கமாக வழுந்து, என்ைனப் பணிந்துெகாண்டால்,
இைவகைளெயல்லாம் உமக்குத் தருேவன்” என்று ெசான்னான்; 10 அப்ெபாழுது
இேயசு: “அப்பாேல ேபா சாத்தாேன; உன் ேதவனாக ய கர்த்த்தைரப்
பணிந்துெகாண்டு, அவர் ஒருவருக்ேக ஆராதைன ெசய்வாயாக
என்று எழுத யருக்க றேத” என்றார். 11 அப்ெபாழுது ப சாசு அவைரவ ட்டு
வலக ப்ேபானான். உடேன ேதவதூதர்கள் வந்து, அவருக்கு பணிவைட
ெசய்தார்கள்.

இேயசுவன்ப ரசங்கஆரம்பம்
12 ேயாவான் காவலில் ைவக்கப்பட்டான் என்று இேயசு ேகள்வப்பட்டு,

கலிேலயாவற்குத் தரும்ப ப்ேபானார். 13 பன்பு, அவர் நாசேரத்ைதவ ட்டு,
ெசபுேலான், நப்தலி என்னும் நாடுகளின் எல்ைலகளிலிருக்கும் கடற்கைரக்கு
அருகல் உள்ள கப்பர்நகூமிற்கு வந்து தங்கயருந்தார். 14 கடற்கைர அருகலும்
ேயார்தானுக்கு அப்புறத்தலும் உள்ள ெசபுேலான் நாடும் நப்தலி நாடுமாகய
யூதரல்லாதவர்களுைடயகலிேலயாவ ேல,
15இருளில்இருக்கும்மக்கள்ெபரிய ெவளிச்சத்ைதக்கண்டார்கள்;
மரணஇருளின்தைசயல்இருக்கறவர்களுக்கு
ெவளிச்சம் ேதான்றனது” என்று,
16ஏசாயா தீர்க்கதரிச யனால்ெசால்லப்பட்டதுநைறேவறும்படிஇப்படி நடந்தது.
17 அதுமுதல் இேயசு: “மனந்தரும்புங்கள், பரேலாக ராஜ்யம் அருகல்

இருக்க றது” என்றுப ரசங்க க்கத்ெதாடங்கனார்.
முதலாம் சீடர்களின்அைழப்பு

18இேயசு கலிேலயாக் கடேலாரமாக நடந்துேபாகும்ேபாது, மீனவர்களாக இருந்த
இரண்டு சேகாதரர்களாகய ேபதுரு என்ற சீேமானும், அவனுைடய சேகாதரன்
அந்த ேரயாவும், கடலில் வைலையப் ேபாட்டுக்ெகாண்டிருக்கன்றேபாது,
அவர்கைளக் கண்டு: 19 “என் பன்ேனவாருங்கள், உங்கைள மனிதர்கைளப்
ப டிக்க றவர்களாக ஆக்குேவன்” என்றார். 20 உடேன அவர்கள்
வைலகைளவ ட்டு, அவருக்குப் பன்ேன ெசன்றார்கள். 21 அவர் அந்த
இடத்ைதவ ட்டுப்ேபாகும்ேபாது,ேவறுஇரண்டுசேகாதரர்களாகயெசெபேதயுவன்
குமாரர்களானயாக்ேகாபும், ேயாவானும்தங்களுைடயதகப்பன்ெசெபேதயுேவாடு
படகலிருந்து, தங்களுைடய வைலகைளப் பழுதுபார்த்துக்ெகாண்டிருக்க றேபாது,
அவர்கைளக் கண்டு, அவர்கைளயும் அைழத்தார். 22உடேன அவர்கள் படைகயும்
தங்களுைடயதகப்பைனயும்வ ட்டு,அவருக்குப்பன்ேனெசன்றார்கள்.

இேயசுவயாதயஸ்தர்கைளசுகமாக்குதல்
23 பன்பு, இேயசு கலிேலயா எங்கும் சுற்ற நடந்து, அவர்களுைடய ெஜப

ஆலயங்களில் உபேதச த்து, ராஜ்யத்தன் நற்ெசய்தையப் ப ரசங்க த்து,
மக்களுக்கு உண்டாயருந்த எல்லா வயாத கைளயும் எல்லா ேநாய்கைளயும்
நீக்க குணமாக்கனார். 24 அவருைடய புகழ் சீரியா ேதசெமங்கும் பரவயது.
அப்ெபாழுது பலவதமான வயாத களிலும் ேவதைனகளிலும் இருந்த எல்லா
ேநாயாளிகைளயும், ப சாசு ப டித்தவர்கைளயும், வலிப்பு ேநாயாளிகைளயும்,
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பக்கவாதக்காரர்கைளயும் அவரிடத்தல் ெகாண்டுவந்தார்கள்; அவர்கைளக்
குணமாக்கனார். 25 கலிேலயாவலும், ெதக்கப்ேபாலியலும், எருசேலமிலும்,
யூேதயாவலும், ேயார்தானுக்கு அப்புறத்தலுமிருந்து அேநக மக்கள் வந்து,
அவருக்குப்பன்ேனெசன்றார்கள்.

அத்த யாயம் 5
இேயசுவன்மைலப்ப ரசங்கம்

1 இேயசு த ரளான மக்கைளக் கண்டு மைலயன்ேமல் ஏறனார்; அவர்
உட்கார்ந்தெபாழுது, அவருைடய சீடர்கள் அவரிடத்தல் வந்தார்கள். 2அப்ெபாழுது
அவர்அவர்களுக்குஉபேதச த்துச்ெசான்னதுஎன்னெவன்றால்:
3 “ஆவயல் எளிைமயுள்ளவர்கள் பாக்க யவான்கள்; பரேலாகராஜ்யம்

அவர்களுைடயது.
4துயரப்படுக றவர்கள்பாக்க யவான்கள்;அவர்கள்ஆறுதலைடவார்கள்.
5 சாந்தகுணமுள்ளவர்கள் பாக்க யவான்கள்; அவர்கள் பூமிையச்

சுதந்தரித்துக்ெகாள்வார்கள்.
6 நீத யன்ேமல் பச தாகமுள்ளவர்கள் பாக்க யவான்கள்; அவர்கள்

தருப்த யைடவார்கள்.
7இரக்கமுள்ளவர்கள்பாக்க யவான்கள்;அவர்கள்இரக்கம்ெபறுவார்கள்.
8இருதயத்தல்சுத்தமுள்ளவர்கள்பாக்க யவான்கள்;அவர்கள்ேதவைனத்

தரிச ப்பார்கள்.
9 சமாதானம் ெசய்க றவர்கள் பாக்க யவான்கள்; அவர்கள் ேதவனுைடய

பள்ைளகள்எனப்படுவார்கள்.
10 நீத யனிமித்தம் துன்பப்படுக றவர்கள் பாக்க யவான்கள்;

பரேலாகராஜ்யம்அவர்களுைடயது.
11 “என்னிமித்தம் உங்கைள ந ந்த த்துத் துன்பப்படுத்த ,

பலவ தமான தீைமயான ெசாற்கைளயும் உங்கள்ேமல் ெபாய்யாகச்
ெசால்வார்களானால்பாக்க யவான்களாகஇருப்பீர்கள்; 12சந்ேதாஷப்பட்டு
மக ழ்ந்தருங்கள்; பரேலாகத்த ல் உங்களுைடய பலன் அத கமாக
இருக்கும்; உங்களுக்குமுன்ேப வாழ்ந்த தீர்க்கதரிச கைளயும் அப்படிேய
துன்பப்படுத்தனார்கேள.

உப்பும்ெவளிச்சமும்
13 நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாக இருக்க றீர்கள்; உப்பானது

சாரமற்றுப்ேபானால், எதனால் சாரமாக்கப்படும்? ெவளிேய
ெகாட்டப்படுவதற்கும், மனிதர்களால் மித க்கப்படுவதற்குேம
ஒழிய ேவெறான்றுக்கும் உதவாது. 14 நீங்கள் உலகத்த ற்கு
ெவளிச்சமாக இருக்க றீர்கள்; மைலயன்ேமல் இருக்க ற பட்டணம்
மைறந்தருக்கமாட்டாது. 15 வளக்ைகக் ெகாளுத்த பாத்த ரத்தனாேல
மூடிைவக்காமல், வளக்குத்தண்டின்ேமல் ைவப்பார்கள்; அப்ெபாழுது
அது வீட்டிலுள்ள அைனவருக்கும் ெவளிச்சம் ெகாடுக்கும்.
16 இவ்வதமாக, மனிதர்கள் உங்களுைடய நற்ெசயல்கைளக் கண்டு,
பரேலாகத்தலிருக்க ற உங்களுைடய ப தாைவ மகைமப்படுத்தும்படி,
உங்களுைடயெவளிச்சம்அவர்களுக்குமுன்பாகப்ப ரகாச க்கக்கடவது.

நயாயப்ப ரமாணம்நைறேவறுதல்
17 ந யாயப்ப ரமாணத்ைதயானாலும் தீர்க்கதரிசனங்கைளயானாலும்

அழிக்க றதற்கு வந்ேதன் என்று நைனத்துக்ெகாள்ளாேதயுங்கள்;
அழிக்க றதற்கு இல்ைல, நைறேவற்றுவதற்ேக வந்ேதன். 18 வானமும்
பூமியும் ஒழிந்துேபானாலும், ந யாயப்ப ரமாணத்தல் உள்ளெதல்லாம்
நைறேவறும்வைர, அதல் ஒரு சறு எழுத்தாவது, ஒரு எழுத்தன்
உறுப்பாவது ஒழிந்துேபாகாது என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 19 ஆகேவ, இந்தக் கட்டைளகள் எல்லாவற்றலும்
ச ற தானெதான்ைறயாவது மீற , அவ்வதமாக மனிதர்களுக்குப்
ேபாத க்க றவன் பரேலாகராஜ்யத்த ல் எல்ேலாைரயும்வ ட ச ற யவன்
எனப்படுவான்; இைவகைளக் ைகக்ெகாண்டு ேபாத க்க றவேனா,
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பரேலாகராஜ்யத்த ல் ெபரியவன் எனப்படுவான். 20 ேவதபண்டிதர்கள்
பரிேசயர்கள்என்பவர்களுைடயநீதையவ டஉங்களுைடயநீத அத கமாக
இல்லாவ ட்டால், பரேலாகராஜ்யத்த ல் ப ரேவச க்கமாட்டீர்கள் என்று
உங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன்.

ெகாைலெசய்யாேத
21 ெகாைல ெசய்யாத ருப்பாயாக என்பதும், ெகாைலெசய்க றவன்

நயாயத்தீர்ப்ப ற்கு உரியவனாக இருப்பான் என்பதும்,
முன்ேனார்களுக்குச் ெசால்லப்பட்டெதன்று ேகள்வ ப்பட்டிருக்க றீர்கள்.
22 நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்; தன் சேகாதரைன
நயாயமில்லாமல் ேகாப த்துக்ெகாள்பவன் நயாயத்தீர்ப்ப ற்கு
உரியவனாக இருப்பான்; தன் சேகாதரைன வீணெனன்று
ெசால்லுக றவன் ஆேலாசைனச் சங்கத்தீர்ப்ப ற்கு உரியவனாக
இருப்பான்; மூடேன என்றுெசால்லுக றவன்எரிநரகத்த ற்குஉரியவனாக
இருப்பான். 23 ஆகேவ, நீ பலிபீடத்த ல் உன் காணிக்ைகையச்
ெசலுத்த வந்து, உன்ேபரில் உன் சேகாதரனுக்குக் குைற உண்ெடன்று
அங்ேக நைனவுகூருவாயானால், 24 அங்ேக பலிபீடத்தன்முன்பு உன்
காணிக்ைகைய ைவத்துவ ட்டுப்ேபாய், முதலில் உன் சேகாதரேனாடு
ஒப்புரவாக ,பன்புவந்துஉன்காணிக்ைகையச்ெசலுத்து.

25எத ராளிஉன்ைனநயாயாத பத யனிடத்த ல்ஒப்புக்ெகாடுக்காமலும்,
ந யாயாத பத உன்ைனச் ேசவகனிடத்த ல் ஒப்புக்ெகாடுக்காமலும்,
நீ சைறச்சாைலயல் ைவக்கப்படாமலும் இருக்கும்படியாக, நீ உன்
எத ராளிேயாடு வழிய ல் இருக்கும்ேபாேத சீக்க ரமாக அவேனாடு
சமாதானமாகு. 26 இல்லாவ ட்டால், நீ ஒரு காசும் குைறவல்லாமல்
ெசலுத்த த்தீர்க்கும்வைரக்கும் சைறச்சாைலயலிருந்து ெவளிேய
வரமாட்டாய்என்றுஉண்ைமயாகேவஉனக்குச்ெசால்லுக ேறன்.

வபசாரம்ெசய்யாேத
27 வ பசாரம் ெசய்யாத ருப்பாயாக என்பது முன்ேனார்களுக்குச்

ெசால்லப்பட்டெதன்று ேகள்வ ப்பட்டிருக்க றீர்கள். 28 நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்; ஒரு ெபண்ைணஇச்ைசேயாடு பார்க்க ற எவனும் தன்
இருதயத்தல் அவேளாடு வ பசாரம் ெசய்துவ ட்டான். 29உன் வலது கண்
உனக்கு இடறல் உண்டாக்கனால், அைதப் ப டுங்க எற ந்துேபாடு; உன்
சரீரம் முழுவதும் நரகத்த ல் தள்ளப்படுவைதவ ட, உன் உறுப்புகளில்
ஒன்று ெகட்டுப்ேபாவது உனக்கு நலமாக இருக்கும். 30 உன் வலது ைக
உனக்குஇடறல்உண்டாக்கனால், அைதெவட்டி எற ந்துேபாடு; உன்சரீரம்
முழுவதும் நரகத்த ல் தள்ளப்படுவைதவ ட. உன் உறுப்புகளில் ஒன்று
ெகட்டுப்ேபாவதுஉனக்குநலமாகஇருக்கும்.

வவாகரத்து
31 தன் மைனவைய வவாகரத்து ெசய்க ற எவனும், அவளுக்கு

வடுதைலப்பத்த ரம் ெகாடுக்கேவண்டும் என்று ெசால்லப்பட்டது. 32நான்
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்; ேவச த்தனக் காரணத்தனாெலாழிய
தன் மைனவைய வவாகரத்து ெசய்க றவன், அவைளவ பசாரம்ெசய்யத்
தூண்டுகறவனாக இருப்பான்; அப்படி வவாகரத்து ெசய்யப்பட்டவைளத்
தருமணம்ெசய்க றவனும்வ பசாரம்ெசய்க றவனாகஇருப்பான்.

ெபாய் சத்தயம்
33 அன்றயும், ெபாய்யாைணய டாமல், உன் ஆைணகைளக் கர்த்தர்

முன்னிைலயல் ெசலுத்துவாயாக என்று முன்ேனார்களுக்குச்
ெசால்லப்பட்டெதன்று ேகள்வ ப்பட்டிருக்க றீர்கள். 34 நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்; எைதயும் ெசய்ேவன் என்று சத்த யம் ெசய்யேவண்டாம்;
பரேலாகத்தன்ேபரில் சத்த யம் ெசய்யேவண்டாம், அது ேதவனுைடய
சங்காசனம். 35 பூமியன்ேபரிலும் சத்த யம் ெசய்யேவண்டாம், அது
அவருைடய பாதபடி; எருசேலமின்ேபரிலும் சத்த யம் ெசய்யேவண்டாம்,
அது மகாராஜாவனுைடய நகரம். 36 உன் தைலயன்ேபரிலும் சத்த யம்
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ெசய்யேவண்டாம், அதன் ஒரு முடிையயாவது ெவண்ைமயாக்கவும்
கருைமயாக்கவும் உன்னால் முடியாேத. 37 உள்ளைத உள்ளெதன்றும்,
இல்லாதைத இல்ைலெயன்றும் ெசால்லுங்கள்; இதற்கு மிஞ்சனது
தீைமயனால்உண்டாயருக்கும்.

பழிவாங்காதருப்பாயாக
38 கண்ணுக்குக் கண், பல்லுக்குப் பல் என்று, ெசால்லப்பட்டைதக்

ேகள்வ ப்பட்டிருக்க றீர்கள். 39 நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்;
தீைமேயாடு எத ர்த்து ந ற்கேவண்டாம்; ஒருவன் உன்ைன வலது
கன்னத்தல் அைறந்தால், அவனுக்கு மறு கன்னத்ைதயும் காட்டு.
40உன்ேனாடுவழக்காடிஉன்ஆைடையஎடுத்துக்ெகாள்ளேவண்டுெமன்று
வரும்புக றவனுக்கு உன் ேமலாைடையயும் ெகாடுத்துவடு. 41 ஒருவன்
உன்ைன ஒரு ைமல்தூரம் வரக் கட்டாயப்படுத்தனால், அவேனாடுகூட
இரண்டு ைமல்தூரம் ேபா. 42 உன்னிடத்த ல் ேகட்க றவனுக்குக் ெகாடு,
உன்னிடத்த ல்கடன்வாங்கவரும்புக றவனுக்குமுகங்ேகாணாேத.

அன்பாகஇருங்கள்
43உனக்கடுத்தவைனச்ேநச த்து,உன்சத்துருைவப்பைகப்பாயாகஎன்று

ெசால்லப்பட்டைதக் ேகள்வ ப்பட்டிருக்க றீர்கள். 44 நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்; உங்களுைடய சத்துருக்கைள ேநச யுங்கள்; உங்கைளச்
சப க்க றவர்கைள ஆசீர்வத யுங்கள்; உங்கைளப் பைகக்க றவர்களுக்கு
நன்ைமெசய்யுங்கள்;உங்கைளந ந்த க்க றவர்களுக்காகவும்உங்கைளத்
துன்பப்படுத்துக றவர்களுக்காகவும் ெஜபம்பண்ணுங்கள். 45 இப்படிச்
ெசய்வதனால்நீங்கள்பரேலாகத்தலிருக்க றஉங்களுைடயப தாவ ற்குப்
பள்ைளகளாக இருப்பீர்கள்; அவர் தீயவர்கள்ேமலும் நல்லவர்கள்ேமலும்
தமது சூரியைன உத க்கச்ெசய்து, நீத யுள்ளவர்கள்ேமலும்
அநீத யுள்ளவர்கள்ேமலும் மைழையப் ெபய்யப்பண்ணுகறார்.
46 உங்கைள ேநச க்க றவர்கைளேய நீங்கள் ேநச ப்பீர்களானால்,
உங்களுக்குப் பலன் என்ன? வரி வசூலிப்பவர்களும் அப்படிேய
ெசய்க றார்கள் அல்லவா? 47 உங்களுைடய சேகாதரர்கைளமட்டும்
வாழ்த்துவீர்களானால், நீங்கள் வ ேசஷத்துச் ெசய்க றது என்ன? வரி
வசூலிப்பவர்களும் அப்படிேய ெசய்க றார்கள் அல்லவா? 48 ஆகேவ,
பரேலாகத்தலிருக்க ற உங்களுைடய ப தா பூரண சற்குணராக
இருக்க றதுேபால,நீங்களும்பூரணசற்குணராகஇருக்கக்கடவீர்கள்.

அத்த யாயம் 6
தர்மம்ெசய்யும்முைற

1 “மனிதர்கள் காணேவண்டுெமன்று அவர்களுக்கு முன்பாக
உங்களுைடய நல்ல ெசயல்கைளச் ெசய்யாதபடிக்கு எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள்; அப்படிச் ெசய்தால், பரேலாகத்தலிருக்க ற உங்களுைடய
ப தாவனிடத்த ல் உங்களுக்குப் பலனில்ைல. 2 ஆகேவ, நீ தர்மம்
ெசய்யும்ேபாது, மனிதர்களால் புகழப்படுவதற்கு, மாயக்காரர்கள்
ஆலயங்களிலும் வீத களிலும் ெசய்வதுேபால, உனக்குமுன்பாகத் தாைர
ஊதாேத; அவர்கள் தங்களுைடய பலைன அைடந்து தீர்ந்தார்கெளன்று
உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 3 நீேயா தர்மம்
ெசய்யும்ேபாது, உன் தர்மம் மைறமுகமாக இருப்பதற்கு, உன் வலது ைக
ெசய்க றைத உன் இடதுைக அறயாதருக்கக்கடவது. 4 அப்ெபாழுது
மைறவ டத்த ல் பார்க்க ற உன் ப தா தாேம, உனக்கு ெவளியரங்கமாகப்
பலனளிப்பார்.

ெஜபம்
5 அன்றயும் நீ ெஜபம்ெசய்யும்ேபாது மாயக்காரர்கைளப்ேபால

இருக்கேவண்டாம்; மனிதர்கள் பார்க்கும்படியாக அவர்கள் ெஜப
ஆலயங்களிலும் வீத களின் முற்சந்த களிலும் நன்று ெஜபம்ெசய்ய
வரும்புக றார்கள்; அவர்கள் தங்களுைடய பலைன அைடந்து
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தீர்ந்தெதன்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
6 நீேயா ெஜபம்ெசய்யும்ேபாது, உன் அைறவீட்டிற்குள் ப ரேவச த்து,
உன் கதைவப்பூட்டி, மைறவ டத்தலிருக்க ற உன் ப தாைவ ேநாக்க
ெஜபம் ெசய்; அப்ெபாழுது மைறவ டத்த ல் பார்க்க ற உன் ப தா
ெவளியரங்கமாக உனக்குப் பலனளிப்பார். 7 அன்றயும் நீங்கள்
ெஜபம்ெசய்யும்ேபாது, ேதவைன அறயாதவர்கைளப்ேபால
வீண்வார்த்ைதகைளத் தரும்பத்தரும்ப ேபசாத ருங்கள்; அவர்கள்,
அத க வார்த்ைதகளினால் தங்களுைடய ெஜபம் ேகட்கப்படுெமன்று
நைனக்க றார்கள். 8 அவர்கைளப்ேபால நீங்கள் ெசய்யாமலிருங்கள்;
நீங்கள், உங்களுைடய ப தாைவ ேநாக்க ேவண்டிக்ெகாள்ளுகறதற்கு
முன்னேம உங்களுக்கு என்ன ேதைவ என்று அவர் அற ந்தருக்க றார்.
9நீங்கள்ெஜபம்ெசய்யேவண்டியவ தமாவது:
“பரேலாகத்தலிருக்க றஎங்களுைடயப தாேவ,
உம்முைடயநாமம்பரிசுத்தப்படுவதாக.
10உம்முைடயராஜ்யம்வருவதாக;
உம்முைடயவருப்பம்பரேலாகத்த ேலெசய்யப்படுக றதுேபால
பூமிய ேலயும்ெசய்யப்படுவதாக.
11எங்களுக்குேவண்டியஆகாரத்ைதஇன்றுஎங்களுக்குத்தாரும்.
12எங்களுைடயஎத ராளிகளுக்குநாங்கள்மன்னிக்க றதுேபால
எங்களுைடயபாவங்கைளஎங்களுக்குமன்னியும்.
13எங்கைளச்ேசாதைனக்குட்படச்ெசய்யாமல்,
தீைமயலிருந்துஎங்கைளஇரட்ச த்துக்ெகாள்ளும்,
ராஜ்யமும்,வல்லைமயும்,மகைமயும்
என்ெறன்ைறக்கும்உம்முைடயைவகேள,ஆெமன்’என்பேத.

14 மனிதர்களுைடய குற்றங்கைள நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னித்தால்,
உங்களுைடய பரமப தா உங்களுக்கும் மன்னிப்பார். 15 மனிதர்களுைடய
குற்றங்கைளநீங்கள்அவர்களுக்குமன்னிக்காத ருந்தால்,உங்களுைடய
ப தாஉங்களுைடயகுற்றங்கைளயும்மன்னிக்காத ருப்பார்.

உபவாச க்கும்முைற
16 நீங்கள் உபவாச க்கும்ேபாது, மாயக்காரர்கைளப்ேபால முகவாடலாக

இராேதயுங்கள்; அவர்கள் உபவாச க்க றைத மனிதர்கள் பார்க்கும்படிக்கு,
தங்களுைடய முகங்கைள வாடச்ெசய்க றார்கள்; அவர்கள் தங்களுைடய
பலைன அைடந்து தீர்ந்தெதன்று, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 17 நீேயா உபவாச க்கும்ேபாது, உன் உபவாசம்
மனிதர்களுக்குக் காணப்படாமல், மைறவ டத்த ல் இருக்க ற உன்
ப தாவுக்ேக காணப்படும்படியாக, உன் தைலக்கு எண்ெணய் பூச , உன்
முகத்ைதக் கழுவு. 18 அப்ெபாழுது, மைறவ டத்த ல் பார்க்க ற உன் ப தா
உனக்குெவளியரங்கமாகப்பலனளிப்பார்.

பரேலாகத்தலுள்ளெசாத்துக்கள்
19 பூமிய ேல உங்களுக்கு ெசாத்துக்கைளச் ேசர்த்துைவக்கேவண்டாம்;

இங்ேக பூச்ச யும் துருவும்அைவகைளக் ெகடுக்கும்; இங்ேக தருடர்களும்
கன்னமிட்டுத் தருடுவார்கள். 20 பரேலாகத்த ேல உங்களுக்கு
ெசாத்துக்கைளச் ேசர்த்துைவயுங்கள்; அங்ேக பூச்ச யாவது துருவாவது
ெகடுக்க றதும் இல்ைல; அங்ேக தருடர்கள் கன்னமிட்டுத் தருடுக றதும்
இல்ைல. 21 உங்களுைடய ெசாத்து எங்ேகயருக்க றேதா அங்ேக
உங்களுைடய இருதயமும் இருக்கும். 22 கண்ணானது சரீரத்தன்
வளக்காக இருக்க றது; உன் கண் ெதளிவாக இருந்தால், உன் சரீரம்
முழுவதும் ெவளிச்சமாக இருக்கும். 23 உன் கண் ெகட்டதாயருந்தால்,
உன் சரீரம் முழுவதும் இருளாக இருக்கும்; இப்படி உன்னிலுள்ள
ெவளிச்சம் இருளாக இருந்தால், அந்த இருள் எவ்வளவு அத கமாக
இருக்கும்! 24 இரண்டு முதலாளிகளுக்கு ேவைலெசய்ய ஒருவனாலும்
முடியாது; ஒருவைனப் பைகத்து, மற்றவைன ேநச ப்பான்; அல்லது
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ஒருவைனப்பற்ற க்ெகாண்டு, மற்றவைனப் புறக்கணிப்பான்;
ேதவனுக்கும்உலகப்ெபாருளுக்கும்ேவைலெசய்யஉங்களால்முடியாது.

கவைலப்படாமலிருங்கள்
25 ஆகேவ, என்னத்ைத உண்ேபாம், என்னத்ைதக் குடிப்ேபாம்

என்று உங்களுைடய வாழ்க்ைகக்காகவும்; என்னத்ைத உடுப்ேபாம்
என்று உங்களுைடய சரீரத்த ற்காகவும் கவைலப்படாமலிருங்கள்
என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்; உணைவவ ட வாழ்க்ைகயும்,
உைடையவ ட சரீரமும் வ ேசஷத்தைவகள் அல்லவா? 26 வானத்துப்
பறைவகைளக் கவனித்துப்பாருங்கள்; அைவகள்வைதக்க றதுமில்ைல,
அறுக்க றதுமில்ைல, களஞ்ச யங்களில் ேசர்த்து ைவக்க றதுமில்ைல;
அைவகைளயும் உங்களுைடய பரமப தா பைழப்பூட்டுக றார்;
அைவகைளவ ட நீங்கள் வ ேசஷத்தவர்கள் அல்லவா?
27 கவைலப்படுக றதனாேல உங்களில் எவன் தன் சரீர அளேவாடு ஒரு
முழத்ைதக் கூட்டுவான்? 28 உைடக்காகவும் நீங்கள் கவைலப்படுக றது
ஏன்? காட்டுப்பூக்கள் எப்படி வளருக றெதன்று கவனித்துப்பாருங்கள்;
அைவகள் உைழக்க றதுமில்ைல, நூற்கறதுமில்ைல; 29 என்றாலும்,
சாெலாேமான்கூட தன் சர்வமகைமயலும் அைவகளில்
ஒன்ைறப்ேபாலாவது உடுத்த யருந்தத ல்ைல என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 30 வசுவாசக்குைறவுள்ளவர்கேள! இன்ைறக்கு
இருந்து நாைளக்கு அடுப்ப ேல ேபாடப்படும் காட்டுப்புல்லுக்கு ேதவன்
இவ்வதமாக உடுத்துவ த்தால், உங்களுக்கு உடுத்துவ ப்பது அத க
ந ச்சயமல்லவா? 31 ஆகேவ, என்னத்ைத உண்ேபாம், என்னத்ைதக்
குடிப்ேபாம், என்னத்ைத உடுப்ேபாம் என்று கவைலப்படாமல் இருங்கள்.
32 இைவகைளெயல்லாம் ேதவைன அறயாதவர் நாடித்ேதடுக றார்கள்;
இைவகெளல்லாம் உங்களுக்கு ேவண்டியைவகள் என்று உங்களுைடய
பரமப தா அற ந்தருக்க றார். 33முதலாவது ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதயும்
அவருைடய நீதையயும் ேதடுங்கள், அப்ெபாழுது இைவகெளல்லாம்
உங்களுக்கு ேசர்த்துக்ெகாடுக்கப்படும். 34 ஆகேவ, நாைளக்காகக்
கவைலப்படாமல்இருங்கள்;நாைளயதனம்தன்னுைடயைவகளுக்காகக்
கவைலப்படும்;அந்தந்தநாளுக்குஅதனதன்பாடுேபாதும்.

அத்த யாயம் 7
மற்றவர்கைளநயாயந்தீர்த்தல்

1 நீங்கள் குற்றவாளிகெளன்று தீர்க்கப்படாதபடிக்கு மற்றவர்கைளக்
குற்றவாளிகெளன்று தீர்க்காமலிருங்கள். 2 ஏெனன்றால், நீங்கள்
மற்றவர்கைளத் தீர்க்க ற தீர்ப்பன்படிேய நீங்களும் தீர்க்கப்படுவீர்கள்;
நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு அளக்க ற அளவன்படிேய உங்களுக்கும்
அளக்கப்படும். 3 நீ உன் கண்ணிலிருக்க ற ெபரிய மரத்துண்ைட
உணராமல், உன் சேகாதரன் கண்ணிலிருக்க ற ச ற ய துரும்ைபப்
பார்க்க றெதன்ன? 4 இேதா, உன் கண்ணில் ெபரிய மரத்துண்டு
இருக்கும்ேபாதுஉன்சேகாதரைனப்பார்த்து: நான்உன்கண்ணிலிருக்கும்
ச ற ய துரும்ைப எடுத்துப்ேபாடட்டும் என்று நீ ெசால்வெதப்படி?
5 மாயக்காரேன! முன்பு உன் கண்ணிலிருக்க ற ெபரிய மரத்துண்ைட
எடுத்துப்ேபாடு; பன்பு உன் சேகாதரனுைடய கண்ணிலிருக்க ற ச ற ய
துரும்ைப எடுத்துப்ேபாடுவதற்கு உனக்கு ெதளிவாகத் ெதரியும்.
6 பரிசுத்தமானைத நாய்களுக்குக் ெகாடுக்காதீர்கள்; உங்களுைடய
முத்துக்கைளப் பன்ற கள்முன் ேபாடாதீர்கள்; ேபாட்டால் தங்களுைடய
கால்களால் அைவகைள மித த்து, தரும்ப க்ெகாண்டு உங்கைளப்
பீற ப்ேபாடும்.

ேகளுங்கள், ேதடுங்கள், தட்டுங்கள்
7 ேகளுங்கள், அப்ெபாழுது உங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படும்;

ேதடுங்கள், அப்ெபாழுது கண்டைடவீர்கள்; தட்டுங்கள், அப்ெபாழுது
உங்களுக்குத் த றக்கப்படும்; 8 ஏெனன்றால், ேகட்க றவன் எவனும்
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ெபற்றுக்ெகாள்ளுகறான்; ேதடுக றவன் கண்டைடக றான்;
தட்டுக றவனுக்குத் த றக்கப்படும். 9 உங்களில் எந்த மனிதனானாலும்
தன்னிடத்த ல் அப்பத்ைதக் ேகட்க ற தன் மகனுக்குக் கல்ைலக்
ெகாடுப்பானா? 10 மீைனக்ேகட்டால் அவனுக்குப் பாம்ைபக்
ெகாடுப்பானா? 11ஆகேவ, ெபால்லாதவர்களாக ய நீங்கள் உங்களுைடய
பள்ைளகளுக்கு நல்ல பரிசுகைளக் ெகாடுக்க அற ந்தருக்கும்ேபாது,
பரேலாகத்தலிருக்க ற உங்களுைடய ப தா தம்மிடத்த ல்
ேவண்டிக்ெகாள்ளுகறவர்களுக்கு நன்ைமயானைவகைளக்
ெகாடுப்பது அத க ந ச்சயம் அல்லவா? 12 ஆதலால், மனிதர்கள்
உங்களுக்கு எைவகைளச் ெசய்யவரும்புக றீர்கேளா, அைவகைள
நீங்களும் அவர்களுக்குச் ெசய்யுங்கள்; இதுேவ ந யாயப்ப ரமாணமும்
தீர்க்கதரிசனங்களுமாம்.

குறுகனமற்றும்வ சாலமானவாசல்கள்
13 குறுகன வாசல்வழியாக உள்ேள ப ரேவச யுங்கள்;

அழிவ ற்குப்ேபாக ற வாசல் அகலமும், வழி வ சாலமுமாக இருக்க றது;
அதன்வழியாக ப ரேவச க்க றவர்கள் அேநகர். 14 ஜீவனுக்குப்ேபாக ற
வாசல் குறுகனதும், வழி ெநருக்கமுமாக இருக்க றது; அைதக்
கண்டுப டிக்க றவர்கள்ச லர்.

மரங்களும்அதன்கனிகளும்
15 கள்ளத்தீர்க்கதரிச களுக்கு எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்; அவர்கள்

ஆட்டுத்ேதாைலப் ேபார்த்துக்ெகாண்டு உங்களிடம் வருவார்கள்;
உள்ளத்த ேலா அவர்கள் ேபராைசயுள்ள ஓநாய்கள். 16 அவர்களுைடய
ெசயல்களினாேல அவர்கைள அறவீர்கள்; முட்ெசடிகளில்
த ராட்ைசப் பழங்கைளயும், முட்பூண்டுகளில் அத்த ப்பழங்கைளயும்
பற க்க றார்களா? 17 அப்படிேய நல்லமரெமல்லாம் நல்லகனிகைளக்
ெகாடுக்கும்; ெகட்டமரேமா ெகட்டகனிகைளக் ெகாடுக்கும்.
18 நல்லமரம் ெகட்டகனிகைளக் ெகாடுக்கமாட்டாது; ெகட்டமரம்
நல்லகனிகைளக்ெகாடுக்கமாட்டாது. 19நல்லகனிெகாடாத மரெமல்லாம்
ெவட்டுண்டு, ெநருப்ப ேல ேபாடப்படும். 20 ஆதலால், அவர்களுைடய
கனிகளினாேல அவர்கைள அறவீர்கள். 21 பரேலாகத்தலிருக்க ற
என் ப தாவன் வருப்பத்தன்படி ெசய்க றவேன பரேலாகராஜ்யத்த ல்
ப ரேவச ப்பாேனயல்லாமல், என்ைனப் பார்த்து: கர்த்தாேவ! கர்த்தாேவ!
என்று ெசால்லுக றவன் அதல் ப ரேவச ப்பத ல்ைல. 22 அந்த நாளில்
அேநகர் என்ைனப்பார்த்து: கர்த்தாேவ! கர்த்தாேவ! உமதுநாமத்தனாேல
தீர்க்கதரிசனம் ெசான்ேனாம் அல்லவா? உமது நாமத்தனாேல
ப சாசுகைளத் துரத்த ேனாம் அல்லவா? உமது நாமத்தனாேல அேநக
அற்புதங்கைளச் ெசய்ேதாம் அல்லவா? என்பார்கள். 23அப்ெபாழுது, நான்
ஒருேபாதும் உங்கைள அறயவல்ைல; அக்க ரமச்ெசய்ைகக்காரர்கேள,
என்ைனவ ட்டுஅகன்றுேபாங்கள்என்றுஅவர்களுக்குச்ெசால்லுேவன்.

இருவைகஅஸ்தபாரங்கள்
24 ஆகேவ, நான் ெசால்லிய இந்த வார்த்ைதகைளக்ேகட்டு,

இைவகளின்படி ெசய்க றவன் எவேனா, அவைனக் கன்மைலயன்ேமல்
தன் வீட்ைடக் கட்டின புத்த யுள்ள மனிதனுக்கு ஒப்ப டுேவன்.
25 ெபருமைழ ெபய்து, ெபருெவள்ளம் வந்து, காற்று அடித்து, அந்த
வீட்டின்ேமல் ேமாத யும், அது வழவல்ைல; ஏெனன்றால், அது
கன்மைலயன்ேமல் அஸ்த பாரம் ேபாடப்பட்டிருந்தது. 26 நான் ெசால்லிய
இந்த வார்த்ைதகைளக்ேகட்டு, இைவகளின்படி ெசய்யாத ருக்க றவன்
எவேனா, அவன் தன் வீட்ைட மணலின்ேமல் கட்டின புத்த யல்லாத
மனிதனுக்கு ஒப்ப டப்படுவான். 27 ெபருமைழ ெபய்து, ெபருெவள்ளம்
வந்து, காற்று அடித்து, அந்த வீட்டின்ேமல் ேமாதனேபாது அது வழுந்தது;
வழுந்து முழுவதும் அழிந்தது என்றார். 28 இேயசு இந்த வார்த்ைதகைளச்
ெசால்லிமுடித்தேபாது, அவர் ேவதபண்டிதர்கைளப்ேபால ேபாத க்காமல்,



மத்ேதயுஅத்தயாயம் 7:29 1232 மத்ேதயுஅத்தயாயம் 8:20

அதகாரமுைடயவராக அவர்களுக்குப் ேபாத த்ததனால், 29 மக்கள் அவருைடய
ேபாதைனையக்குறத்துஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

அத்த யாயம் 8
குஷ்டேராக சுகமைடதல்

1 இேயசு மைலயலிருந்து இறங்கனேபாது, த ரளான மக்கள் அவருக்குப்
பன்ேன ெசன்றார்கள். 2 அப்ெபாழுது குஷ்டேராக ஒருவன் வந்து அவைரப்
பணிந்து: ஆண்டவேர! உமக்கு வருப்பமானால், என்ைன சுத்தப்படுத்த
உம்மால் முடியும் என்றான். 3 இேயசு தமது ைகைய நீட்டி அவைனத் ெதாட்டு:
எனக்கு வருப்பமுண்டு, சுத்தமாகு என்றார். உடேன குஷ்டேராகம் நீங்க
அவன் சுத்தமானான். 4 இேயசு அவைனப் பார்த்து: இைத நீ ஒருவருக்கும்
ெசால்லாதபடி எச்சரிக்ைகயாக இரு; ஆனாலும், அவர்களுக்குச்
சாட்ச யாக நீ ேபாய் ஆசாரியனுக்கு உன்ைனக் காண்ப த்து, ேமாேச
கட்டைளய ட்டகாணிக்ைகையச்ெசலுத்து என்றார்.

தைலவனுைடயேவைலக்காரன்சுகம்ெபறுதல்
5இேயசுகப்பர்நகூமில்நுைழந்தேபாது,நூறுபைடவீரர்களுக்குத்தைலவனாகய

ஒருவன் அவரிடத்தல் வந்து: 6 ஆண்டவேர! என் ேவைலக்காரன் வீட்டிேல
பக்கவாதமாகக் க டந்து மிகவும் ேவதைனப்படுகறான் என்று அவைர
ேவண்டிக்ெகாண்டான். 7 அதற்கு இேயசு: நான் வந்து அவைனச்
சுகமாக்குேவன் என்றார். 8அந்தத் தைலவன் மறுெமாழியாக: ஆண்டவேர! நீர்
என் வீட்டிற்குள் ப ரேவச க்க நான் தகுதயானவன் இல்ைல; ஒரு வார்த்ைதமட்டும்
ெசால்லும்;அப்ெபாழுதுஎன்ேவைலக்காரன்சுகமாவான். 9நான்அதகாரத்த ற்குக்
கீழ்ப்பட்டவனாக இருந்தும், எனக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்க ற ேபார்வீரர்களும்
உண்டு; நான் ஒருவைனப் ேபா என்றால் ேபாக றான், மற்ெறாருவைன
வா என்றால் வருகறான், என் ேவைலக்காரைன, இைதச் ெசய் என்றால்
ெசய்க றான் என்றான். 10இேயசு இைதக்ேகட்டு ஆச்சரியப்பட்டு, தமக்குப்பன்ேன
வருகறவர்கைளப் பார்த்து: இஸ்ரேவலருக்குள்ளும் நான் இப்படிப்பட்ட
வ சுவாசத்ைதக் காணவல்ைல என்று, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 11 அேநகர் க ழக்கலும் ேமற்கலுமிருந்து வந்து,
பரேலாகராஜ்யத்த ல் ஆப ரகாம் ஈசாக்கு யாக்ேகாபு என்பவர்கேளாடு
பந்த யருப்பார்கள். 12 ராஜ்யத்தன் பள்ைளகேளா, ெவளிய ல்
உள்ள இருளிேல தள்ளப்படுவார்கள்; அங்ேக அழுைகயும் பற்கடிப்பும்
உண்டாயருக்குெமன்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்றார். 13 பன்பு
இேயசு அந்தத் தைலவைனப் பார்த்து: நீ ேபாகலாம், நீ வ சுவாச த்தபடிேய
உனக்கு ஆகக்கடவது என்றார். அேத மணிேநரத்த ேல அவனுைடய
ேவைலக்காரன்சுகமானான்.

அேநகர் சுகமைடதல்
14 இேயசு ேபதுருவன் வீட்டிற்கு வந்து, அவனுைடய மாமியார் ஜூரமாகப்

படுத்தருந்தைதக் கண்டார். 15 அவர் அவளுைடய ைகையத் ெதாட்டவுடேன
ஜூரம் அவைளவட்டு நீங்கயது; அவள் எழுந்தருந்து, அவர்களுக்குப்
பணிவைடெசய்தாள். 16 மாைலேநரமானேபாது, ப சாசு ப டித்தருந்த
அேநகைர அவரிடத்தல் ெகாண்டுவந்தார்கள்; அவர் அந்த ஆவகைளத் தமது
வார்த்ைதயனாேல துரத்த , வயாதயஸ்தர்கள் எல்ேலாைரயும் சுகமாக்கனார்.
17 அவர்தாேம நம்முைடய ெபலவீனங்கைள ஏற்றுக்ெகாண்டு, நம்முைடய
ேநாய்கைளச் சுமந்தார் என்று, ஏசாயா தீர்க்கதரிச யனால் ெசால்லப்பட்டது
நைறேவறும்படிஇப்படி நடந்தது.

இேயசுைவப்பன்பற்றுவது
18 பன்பு, த ரளான மக்கள் தம்ைமச் சுற்றயருக்க றைத இேயசு கண்டு,

அக்கைரக்குப் ேபாகக் கட்டைளய ட்டார். 19 அப்ெபாழுது, ேவதபண்டிதன்
ஒருவன் வந்து: ேபாதகேர! நீர் எங்ேக ேபானாலும் உம்ைமப் பன்பற்ற
வருேவன் என்றான். 20அதற்கு இேயசு: நரிகளுக்குக் குழிகளும் வானத்துப்
பறைவகளுக்குக்கூடுகளும்உண்டு; மனிதகுமாரனுக்ேகா தைலசாய்க்க
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இடமில்ைல என்றார். 21அவருைடய சீடர்களில் ேவெறாருவன்அவைரப் பார்த்து:
ஆண்டவேர! முன்பு நான் ேபாய், என் தகப்பைனஅடக்கம்ெசய்ய எனக்குஅனுமத
ெகாடுக்கேவண்டும் என்றான். 22 அதற்கு இேயசு: மரித்ேதார் தங்களுைடய
மரித்ேதாைரஅடக்கம்ெசய்யட்டும்,நீஎன்ைனப்பன்பற்றவா என்றார்.

இேயசுகாற்ைறயும்கடைலயும்அதட்டுதல்
23 அவர் படகல் ஏறனேபாது அவருைடய சீடர்கள் அவருக்குப் பன்ேனெசன்று

ஏறனார்கள். 24 அப்ெபாழுது படகு அைலகளினால் மூடப்படத்தக்கதாகக்
கடலில் ெபருங்காற்று உண்டானது. அவேரா தூங்கக்ெகாண்டிருந்தார்.
25 அப்ெபாழுது, அவருைடய சீடர்கள் வந்து, அவைர எழுப்ப : ஆண்டவேர!
எங்கைளக் காப்பாற்றும், மரித்துப்ேபாக ேறாம் என்றார்கள். 26 அதற்கு அவர்:
வசுவாசக்குைறவுள்ளவர்கேள! ஏன் பயப்படுக றீர்கள் என்று ெசால்லி;
எழுந்து, காற்ைறயும் கடைலயும் அதட்டினார், உடேன, மிகுந்த அைமதல்
உண்டானது. 27அந்தமனிதர்கள்ஆச்சரியப்பட்டு: இவர்எப்படிப்பட்டவேரா,காற்றும்
கடலும்இவருக்குக்கீழ்ப்படிக றேத என்றார்கள்.

ப சாசு ப டித்தஇரண்டுேபர் சுகமைடதல்
28 அவர் அக்கைரய ேல ெகர்ெகேசனர் நாட்டிற்கு வந்தேபாது, ப சாசுகள்

ப டித்தருந்த இரண்டுேபர் கல்லைறகளிலிருந்து புறப்பட்டு, அவருக்கு
எத ராக வந்தார்கள்; அவர்கள் மிகவும் ெகாடியவர்களாக இருந்தபடியால்,
அந்தவழியாக ஒருவனும் நடக்கக்கூடாமலிருந்தது. 29 அவர்கள் அவைரப்
பார்த்து: இேயசுேவ, ேதவனுைடய குமாரேன, எங்களுக்கும் உமக்கும் என்ன?
காலம் வருமுன்ேன எங்கைள ேவதைனப்படுத்த இங்ேக வந்தீேரா என்று
சத்தமிட்டார்கள். 30 அவர்களுக்கு ச றது தூரத்தல் அேநகம் பன்றகள்
கூட்டமாக ேமய்ந்துெகாண்டிருந்தன. 31 அப்ெபாழுது, ப சாசுகள்: நீர்
எங்கைளத் துரத்துவீரானால், நாங்கள் அந்தப் பன்றகளுக்குள் ேபாகும்படி
அனுமதெகாடும் என்று அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டன. 32 அதற்கு அவர்:
ேபாங்கள் என்றார். அைவகள் புறப்பட்டு, பன்றகளுக்குள் ெசன்றன;
அப்ெபாழுது, பன்றக்கூட்டெமல்லாம் உயர்ந்த ேமட்டிலிருந்து கடலிேல பாய்ந்து
தண்ணீரில் இறந்துேபாயன. 33 அைவகைள ேமய்த்தவர்கள் ஓடி, பட்டணத்தல்
ெசன்று, இந்தச் ெசய்த கள் எல்லாவற்ைறயும், ப சாசு ப டித்தருந்தவர்களுக்கு
நடந்தைவகைளயும் அறவத்தார்கள். 34 அப்ெபாழுது, அந்தப் பட்டணத்தார்
அைனவரும் இேயசுவற்கு எத ர்ெகாண்டுவந்து, அவைரக்கண்டு, தங்களுைடய
எல்ைலகைளவ ட்டுப்ேபாகும்படிஅவைர ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள்.

அத்த யாயம் 9
பக்கவாதக்காரன்குணமைடதல்

1அப்ெபாழுது, அவர் படகல் ஏற , இக்கைரயல்உள்ளதம்முைடய பட்டணத்தற்கு
வந்தார். 2 அங்ேக படுக்ைகய ேல க டந்த ஒரு பக்கவாதக்காரைன அவரிடத்தல்
ெகாண்டுவந்தார்கள். இேயசு அவர்களுைடய வசுவாசத்ைதக் கண்டு,
பக்கவாதக்காரைனப் பார்த்து: மகேன, த டன்ெகாள், உன் பாவங்கள்
உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்றார். 3 அப்ெபாழுது, ேவதபண்டிதர்களில்
சலர்: இவன் ேதவைன அவமத த்துப் ேபசுக றான் என்று தங்களுைடய
உள்ளத்தல் ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 4 இேயசு அவர்கள் நைனவுகைள
அறந்து: நீங்கள் உங்களுைடய இருதயங்களில் ெபால்லாதைவகைளச்
ச ந்த க்க றெதன்ன? 5 உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது என்று
ெசால்வேதா, எழுந்து நட என்று ெசால்வேதா, எது எளிது? 6 பூமிய ேல
பாவங்கைள மன்னிக்க மனிதகுமாரனுக்கு அத காரம் உண்டு என்பைத
நீங்கள் அறயேவண்டும் என்று ெசால்லி, பக்கவாதக்காரைனப் பார்த்து:
நீ எழுந்து, உன் படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு, உன் வீட்டிற்குப் ேபா
என்றார். 7உடேனஅவன்எழுந்து,தன்வீட்டிற்குப்ேபானான். 8மக்கள்அைதக்கண்டு
ஆச்சரியப்பட்டு, மனிதர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட அத காரத்ைதக் ெகாடுத்தவராக ய
ேதவைனமகைமப்படுத்தனார்கள்.

மத்ேதயுவன்அைழப்பு
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9இேயசுஅந்தஇடத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபாகும்ேபாது,வரிவசூல்ைமயத்தல்
உட்கார்ந்தருந்த மத்ேதயு என்னும் ஒரு மனிதைனக் கண்டு: எனக்குப் பன்ேன
வா என்றார்; அவன் எழுந்து, அவருக்குப் பன்ேனெசன்றான். 10 பன்பு அவர்
வீட்டிேலஉணவுப்பந்தயருக்கும்ேபாது,அேநகவரிவசூலிப்பவர்களும்பாவ களும்
வந்து, இேயசுேவாடும் அவருைடய சீடர்கேளாடும் பந்தயல் இருந்தார்கள்.
11 பரிேசயர்கள் அைதக் கண்டு, அவருைடய சீடர்கைளப் பார்த்து: உங்களுைடய
ேபாதகர் வரி வசூலிப்பவர்கேளாடும் பாவ கேளாடும் உணவு சாப்படுக றது
ஏன் என்று ேகட்டார்கள். 12 இேயசு அைதக்ேகட்டு: ேநாயாளிகளுக்குத்தான்
ைவத்த யன் ேதைவேயதவ ர சுகமுள்ளவர்களுக்கு ேவண்டியதல்ைல.
13 பலிையயல்ல, இரக்கத்ைதேய வரும்புக ேறன் என்பதன் கருத்து
இன்னெதன்று ேபாய்க் கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்; நீத மான்கைளயல்ல,
பாவ கைளேயமனந்தரும்புக றதற்குஅைழக்கவந்ேதன் என்றார்.

உபவாசத்ைதக்குற த்த ேகள்வகள்
14 அப்ெபாழுது, ேயாவானுைடய சீடர்கள் அவரிடம் வந்து: நாங்களும்

பரிேசயர்களும் அேநகமுைற உபவாச க்க ேறாேம; உம்முைடய சீடர்கள்
உபவாச க்காமல் இருக்க றது ஏன் என்று ேகட்டார்கள். 15 அதற்கு இேயசு:
மணவாளன் தங்கேளாடு இருக்கும்ேபாது மணவாளனுைடய ேதாழர்கள்
துயரப்படுவார்களா? மணவாளன் அவர்கைளவ ட்டுப் ேபாகும்
நாட்கள் வரும், அப்ெபாழுது உபவாச ப்பார்கள். 16 ஒருவனும் புத ய
துணிைய பைழய ஆைடேயாடு இைணக்கமாட்டான்; இைணத்தால்,
அத ேனாடு இைணத்த பைழய ஆைடைய அது அத கமாகக்
க ழிக்கும், கீறலும் அத கமாகும். 17 புத ய த ராட்ைசரசத்ைதப் பைழய
ேதால் ைபகளில் ஊற்றைவக்க றதும் இல்ைல; ஊற்றைவத்தால்,
ேதால் ைபகள் க ழிந்துேபாகும், இரசமும் ச ந்த ப்ேபாகும், ேதால்
ைபகளும் ெகட்டுப்ேபாகும்; புத ய இரசத்ைதப் புத ய ேதால் ைபகளில்
ஊற்றைவப்பார்கள்,அப்ெபாழுதுஇரண்டும்பத்த ரப்பட்டிருக்கும் என்றார்.

மரித்த சறுெபண்ணும்,வயாதயுள்ளெபண்ணும்
18 அவர் இைவகைள அவர்களுக்குச் ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,

தைலவன் ஒருவன் வந்து அவைர வணங்க : என் மகள் இப்ெபாழுதுதான்
இறந்துேபானாள்; ஆனாலும், நீர் வந்து அவள்ேமல் உமது ைகைய ைவயும்,
அப்ெபாழுது பைழப்பாள் என்றான். 19 இேயசு எழுந்து, தம்முைடய
சீடர்கேளாடுகூட அவன் பன்ேன ேபானார். 20 அப்ெபாழுது, பன்னிரண்டு
வருடங்களாக இரத்தப்ேபாக்கனாேல கஷ்டப்படும் ஒரு ெபண்: 21 நான்
அவருைடய ஆைடையயாவது ெதாட்டால் சுகமாேவன் என்று தன் உள்ளத்தல்
எண்ணிக்ெகாண்டு, அவர் பன்னாேல வந்து, அவருைடய ஆைடயன் ஓரத்ைதத்
ெதாட்டாள். 22இேயசு தரும்ப , அவைளப் பார்த்து: மகேள, த டன்ெகாள், உன்
வசுவாசம் உன்ைனஇரட்ச த்தது என்றார். அந்தேநரத்த ேலேய அந்தப் ெபண்
சுகமானாள். 23 இேயசுவானவர் அந்தத் தைலவனுைடய வீட்டிற்கு வந்து, சங்கு
ஊதுகறவர்கைளயும், ஒப்பாரி ைவக்க ற மக்கைளயும் கண்டு: 24வலகுங்கள்,
இந்த சறுெபண் இறக்கவல்ைல, தூங்கக்ெகாண்டிருக்க றாள் என்றார்.
அதற்காக அவைரப் பார்த்து ஏளனம் ெசய்தார்கள். 25 மக்கள் ெவளிேய
அனுப்பப்பட்டப்பன்பு, அவர் உள்ேள ப ரேவச த்து, அந்தச் சறுெபண்ணின்
ைகையப் ப டித்தார்; உடேன அவள் எழுந்தருந்தாள். 26 இந்தச் ெசய்த அந்த
நாெடங்கும்ப ரச த்தமானது.

குருடர்களும்,ஊைமயனும்சுகமைடதல்
27இேயசு அந்த இடத்ைதவ ட்டுப் ேபாகும்ேபாது, இரண்டு குருடர்கள் அவருக்குப்

பன்ேனெசன்று: தாவீதன்குமாரேன, எங்களுக்குஇரங்கும்என்றுகூப்ப ட்டார்கள்.
28 அவர் வீட்டிற்கு வந்தபன்பு, அந்தக் குருடர்கள் அவரிடத்தல் வந்தார்கள்.
இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: இைதச்ெசய்ய எனக்கு வல்லைம உண்டு
என்று வசுவாச க்க றீர்களா என்று ேகட்டார். அதற்கு அவர்கள்: ஆம்
வசுவாச க்க ேறாம் ஆண்டவேர! என்றார்கள். 29 அப்ெபாழுது, அவர்களுைடய
கண்கைள அவர் ெதாட்டு: உங்களுைடய வ சுவாசத்தன்படி உங்களுக்கு
ஆகக்கடவது என்றார். 30உடேனஅவர்களுைடய கண்கள்தறக்கப்பட்டது. இைத
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ஒருவரும் அறயாதபடிக்கு எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள் என்று இேயசு
அவர்களுக்குக் கண்டிப்பாய்க் கட்டைளய ட்டார். 31 அவர்கேளா புறப்பட்டு,
அந்த நாெடங்கும் அவருைடய புகைழப் ப ரச த்தப்படுத்தனார்கள். 32 அவர்கள்
புறப்பட்டுப்ேபாகும்ேபாது, ப சாசு ப டித்த ஊைமயான ஒரு மனிதைன அவரிடம்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 33 ப சாசு துரத்தப்பட்டப்பன்பு ஊைமயன் ேபசனான்.
மக்கள் ஆச்சரியப்பட்டு: இஸ்ரேவலில் இப்படி ஒருேபாதும் காணப்படவல்ைல
என்றார்கள். 34பரிேசயர்கேளா: இவன் ப சாசுகளின் தைலவனாேல ப சாசுகைளத்
துரத்துகறான்என்றார்கள்.

ேவைலயாட்கேளாகுைறவு
35 பன்பு, இேயசு எல்லாப் பட்டணங்கைளயும் க ராமங்கைளயும் சுற்ற நடந்து,

ெஜப ஆலயங்களில் உபேதச த்து, ராஜ்யத்தன் நற்ெசய்தையப் ப ரசங்க த்து,
மக்களுக்கு உண்டாயருந்த எல்லா வயாத கைளயும் எல்லா ேநாய்கைளயும்
நீக்க , அவர்கைளச் சுகமாக்கனார். 36அவர் த ரளான மக்கைளக் கண்டெபாழுது,
அவர்கள் ேமய்ப்பனில்லாத ஆடுகைளப்ேபால ேசார்ந்துேபானவர்களும்
த க்கற்றவர்களுமாக இருந்தபடியால், அவர்கள்ேமல் மனதுருக , 37 தம்முைடய
சீடர்கைளப் பார்த்து: அறுப்பு மிகுத , ேவைலயாட்கேளா ெகாஞ்சம்;
38 ஆதலால், அறுப்புக்கு எஜமான் தமது ேவைலயாட்கைள அனுப்பும்படி
அவைரேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள் என்றார்.

அத்த யாயம் 10
பன்னிரண்டுஅப்ேபாஸ்தலர்கைளஅனுப்புதல்

1 அப்ெபாழுது, இேயசு தம்முைடய பன்னிரண்டு சீடர்கைளயும் தம்மிடத்தல்
வரவைழத்து, அசுத்தஆவகைளத் துரத்தவும், எல்லா வயாத கைளயும் எல்லா
ேநாய்கைளயும் நீக்கவும் அவர்களுக்கு அதகாரம் ெகாடுத்தார். 2 அந்தப்
பன்னிரண்டு அப்ேபாஸ்தலர்களுைடய ெபயர்களாவன: முந்தனவன் ேபதுரு
என்னப்பட்ட சீேமான், அவன் சேகாதரன் அந்த ேரயா, ெசெபேதயுவன் குமாரன்
யாக்ேகாபு, அவன் சேகாதரன் ேயாவான், 3 பலிப்பு, பர்ெதாெலாேமயு, ேதாமா, வரி
வசூலிப்பவனாகய மத்ேதயு, அல்ேபயுவன் குமாரன் யாக்ேகாபு, தேதயு என்னும்
மறுெபயருள்ளெலேபயு, 4கானானியனாகய சீேமான்,அவைரக் காட்டிக்ெகாடுத்த
யூதாஸ்காரிேயாத்து என்பைவகேள. 5 இந்தப் பன்னிரண்டுேபைரயும்
இேயசு அனுப்பும்ேபாது, அவர்களுக்குக் கட்டைளய ட்டுச் ெசான்னது
என்னெவன்றால்: நீங்கள் யூதரல்லாதவர்களுைடய நாடுகளுக்குப்
ேபாகாமலும், சமாரியருைடய பட்டணங்களில் ப ரேவச க்காமலும்,
6 காணாமற்ேபான ஆடுகளாக ய இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரிடத்த ற்குப்
ேபாங்கள். 7 ேபாகும்ேபாது, பரேலாகராஜ்யம் சமீபமாக இருக்க றது
என்று ப ரசங்க யுங்கள். 8 வயாத யுள்ளவர்கைளச் சுகமாக்குங்கள்,
குஷ்டேராக கைளச் சுத்தப்படுத்துங்கள், மரித்ேதாைர உய ேராடு
எழுப்புங்கள், ப சாசுகைளத் துரத்துங்கள்; இலவசமாகப் ெபற்றீர்கள்,
இலவசமாகக்ெகாடுங்கள். 9உங்களுைடயைபகளில்ெபான்ைனயாவது,
ெவள்ளிையயாவது, ெசம்ைபயாவது, 10 வழிக்காகப் ைபையயாவது,
இரண்டு அங்க கைளயாவது, பாதணிகைளயாவது, தடிையயாவது
எடுத்துைவக்கேவண்டாம்; ேவைலயாள் தன் ஆகாரத்த ற்குத்
தகுத யுள்ளவனாக இருக்க றான். 11 எந்தப் பட்டணத்தலாவது
க ராமத்த லாவது நீங்கள் ப ரேவச க்கும்ேபாது, அத ேல தகுத யானவன்
யாெரன்று வ சாரித்து, நீங்கள் புறப்படும்வைரக்கும் அவனிடத்த ல்
தங்க யருங்கள். 12 ஒரு வீட்டிற்குள் ப ரேவச க்கும்ேபாது அைத
வாழ்த்துங்கள். 13 அந்த வீடு தகுத யாக இருந்தால், நீங்கள்
ெசான்ன சமாதானம் அவர்கள்ேமல் வரக்கடவது; தகுத யற்றவர்களாக
இருந்தால், நீங்கள் ெசான்ன சமாதானம் உங்களிடத்த ற்குத்
தரும்பக்கடவது. 14 எவனாவது உங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளாமலும்,
உங்களுைடய வார்த்ைதகைளக் ேகளாமலும்ேபானால், அந்த
வீட்ைடயாவது பட்டணத்ைதயாவதுவ ட்டுப் புறப்படும்ேபாது,
உங்களுைடய கால்களில் படிந்த தூசைய உதற ப்ேபாடுங்கள்.
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15 ந யாயத்தீர்ப்புநாளிேல அந்தப் பட்டணத்த ற்கு சம்பவ ப்பைதவ ட
ேசாேதாம் ெகாேமாரா பட்டணங்களுக்கு சம்பவ ப்பது இலகுவாக
இருக்கும் என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
16 ஆடுகைள ஓநாய்களுக்குள்ேள அனுப்புக றதுேபால, இேதா,
நான் உங்கைள அனுப்புக ேறன்; ஆகேவ, பாம்புகைளப்ேபால
வனாவுள்ளவர்களும் புறாக்கைளப்ேபால வஞ்சகமற்றவர்களுமாக
இருங்கள். 17 மனிதர்கைளக்குற த்து எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்;
அவர்கள் உங்கைள ஆேலாசைனச் சங்கங்களுக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்து,
தங்களுைடய ெஜப ஆலயங்களில் உங்கைளச் சாட்ைடயனால்
அடிப்பார்கள். 18 அவர்களுக்கும் யூதரல்லாதவர்களுக்கும் சாட்ச யாக
என்னிமித்தம் அத பத களுக்கு முன்பாகவும், ராஜாக்களுக்கு
முன்பாகவும் ெகாண்டுேபாகப்படுவீர்கள். 19 அவர்கள் உங்கைள
ஒப்புக்ெகாடுக்கும்ேபாது: எப்படிப் ேபசுேவாம் என்றும், என்னத்ைதப்
ேபசுேவாம் என்றும் கவைலப்படாமலிருங்கள்; நீங்கள் ேபசேவண்டியது
அந்தேநரத்த ல் உங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படும். 20 ேபசுக றவர்கள்
நீங்கள் இல்ைல, உங்களுைடய ப தாவன் ஆவயானவேர
உங்களிலிருந்து ேபசுக றவர். 21 சேகாதரன் தன் சேகாதரைனயும்,
தகப்பன் தன் பள்ைளையயும், மரணத்த ற்கு ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள்;
ெபற்ேறாருக்கு வ ேராதமாகப் ப ள்ைளகள் எழும்ப அவர்கைளக்
ெகாைலெசய்ய ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள். 22 என் நாமத்தனாேல
நீங்கள் எல்ேலாராலும் பைகக்கப்படுவீர்கள்; இறுதவைரக்கும்
நைலத்தருப்பவேன இரட்ச க்கப்படுவான். 23 ஒரு பட்டணத்தல்
உங்கைளத் துன்பப்படுத்தனால் ேவெறாரு பட்டணத்த ற்கு
ஓடிப்ேபாங்கள்; மனிதகுமாரன் வருவதற்குள்ளாக நீங்கள்
இஸ்ரேவலருைடய பட்டணங்கைளெயல்லாம் சுற்றவரமுடியாெதன்று,
உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 24 சீடன் தன்
ேபாதகைனவ டவும்,ேவைலக்காரன்தன்எஜமாைனவ டவும்ேமலானவன்
இல்ைல. 25 சீடன் தன் ேபாதகைனப்ேபாலவும், ேவைலக்காரன்
தன் எஜமாைனப்ேபாலவும் இருப்பதுேபாதும். வீட்டு எஜமாைனேய
ெபெயல்ெசபூல் என்று ெசான்னார்கெளன்றால், அவன் குடும்பத்தனைர
இன்னும்அத கமாகச்ெசால்வதுஅத கந ச்சயமல்லவா?

பயப்படாமலிருங்கள்
26 அவர்களுக்குப் பயப்படாமலிருங்கள்; ெவளியாக்கப்படாத

மைறெபாருளும் இல்ைல; அறயப்படாத இரகச யமும் இல்ைல. 27 நான்
உங்களுக்கு இருளிேல ெசால்லுக றைத நீங்கள் ெவளிச்சத்த ேல
ெசால்லுங்கள்; காத ேல ேகட்க றைத நீங்கள் வீடுகளின்ேமல்
ப ரச த்தம்பண்ணுங்கள். 28 ஆத்துமாைவக் ெகால்ல வல்லவர்களாக
இல்லாமல், சரீரத்ைதமட்டும் ெகால்லுக றவர்களுக்கு நீங்கள்
பயப்படேவண்டாம்; ஆத்துமாைவயும் சரீரத்ைதயும் நரகத்த ேல
அழிக்க வல்லவருக்ேக பயப்படுங்கள். 29 ஒரு காசுக்கு இரண்டு
அைடக்கலான் குருவகைள வற்க றார்கள் அல்லவா? ஆனாலும்
உங்களுைடய ப தாவன் வருப்பமில்லாமல், அைவகளில் ஒன்றாவது
தைரய ேல வ ழாது. 30 உங்களுைடய தைலயலுள்ள முடிகெளல்லாம்
எண்ணப்பட்டிருக்க றது. 31 ஆதலால், பயப்படாமலிருங்கள்; அேநகம்
அைடக்கலான் குருவகைளவ ட நீங்கள் வ ேசஷத்தவர்களாக
இருக்க றீர்கள். 32 மனிதர்கள் முன்பாக என்ைன அற க்ைகெசய்க றவன்
எவேனா, அவைன நானும் பரேலாகத்தலிருக்க ற என் ப தாவன்
முன்பாக அற க்ைகெசய்ேவன். 33 மனிதர்கள் முன்பாக என்ைன
மறுதலிக்க றவன் எவேனா, அவைன நானும் பரேலாகத்தலிருக்க ற
என் ப தாவன் முன்பாக மறுதலிப்ேபன். 34பூமியன்ேமல் சமாதானத்ைத
அனுப்பவந்ேதன் என்று எண்ணாதருங்கள்; சமாதானத்ைதயல்ல,
ப ரிவைனையேய அனுப்பவந்ேதன். 35 எப்படிெயன்றால், மகனுக்கும்
தகப்பனுக்கும், மகளுக்கும் தாய்க்கும், மருமகளுக்கும் மாமியாருக்கும்
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ப ரிவைனயுண்டாக்க வந்ேதன். 36 ஒரு மனிதனுக்கு வ ேராத கள்
அவன் குடும்பத்தாேர. 37 தகப்பைனயாவது தாையயாவது
என்ைனவ ட அத கமாக ேநச க்க றவன் எனக்கு தகுத யானவன்
இல்ைல; மகைனயாவது மகைளயாவது என்ைனவ ட அத கமாக
ேநச க்க றவன் எனக்கு தகுத யானவன் இல்ைல. 38 தன் சலுைவைய
எடுத்துக்ெகாண்டு என்ைனப் பன்பற்றாதவன் எனக்கு தகுத யானவன்
இல்ைல. 39 தன் ஜீவைனக் காக்க றவன் அைத இழந்துேபாவான்;
என்னிமித்தம் தன் ஜீவைன இழந்துேபாக றவன் அைதக் காப்பான்.
40 உங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவன் என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறான்;
என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவன் என்ைன அனுப்பனவைர
ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறான். 41 தீர்க்கதரிச என்னும் ெபயரினிமித்தம்
தீர்க்கதரிச ைய ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவன் தீர்க்கதரிச க்குரிய பலைன
அைடவான்; நீத மான் என்னும் ெபயரினிமித்தம் நீத மாைன
ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவன் நீத மானுக்குரிய பலைன அைடவான். 42 சீடன்
என்னும் ெபயரினிமித்தம் இந்தச் ச ற யவர்களில் ஒருவனுக்கு ஒரு
கண்ணம் தண்ணீர்மட்டும் குடிக்கக் ெகாடுக்க றவனும் தன் பலைனப்
ெபறாமல் ேபாகமாட்டான் என்று, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன் என்றார்.

அத்த யாயம் 11
இேயசுவும் ேயாவான்ஸ்நானனும்

1 இேயசு தம்முைடய பன்னிரண்டு சீடர்களுக்கும் கட்டைளக்
ெகாடுத்துமுடித்தபன்பு, அவர்களுைடய பட்டணங்களில் உபேதச க்கவும்
ப ரசங்க க்கவும் அந்த இடத்ைதவ ட்டுப் ேபானார். 2அந்தேநரத்தல் காவலிலிருந்த
ேயாவான் கறஸ்துவன் ெசயல்கைளக்குறத்துக் ேகள்வப்பட்டு, தன் சீடர்களில்
இரண்டுேபைர அைழத்து: 3 வருகறவர் நீர்தானா, அல்லது ேவெறாருவர்
வருவதற்காக நாங்கள் காத்தருக்கேவண்டுமா? என்று அவரிடத்தல்
ேகட்கும்படி அனுப்பனான். 4 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: நீங்கள்
ேகட்க றைதயும் காண்கறைதயும் ேயாவானிடம்ேபாய் அறவயுங்கள்;
5 குருடர்கள் பார்ைவயைடக றார்கள், முடவர்கள் நடக்க றார்கள்,
குஷ்டேராக கள் சுத்தமாக றார்கள், ெசவ டர்கள் ேகட்க றார்கள்,
மரித்ேதார் உய ேராடு எழுந்தருக்க றார்கள், தரித்த ரர்களுக்கு நற்ெசய்த
ப ரசங்க க்கப்படுக றது. 6 என்னிடத்த ல் இடறலைடயாமலிருக்க றவன்
எவேனா அவன் பாக்க யவான் என்றார். 7 அவர்கள் ேபானபன்பு,
இேயசு ேயாவாைனக்குறத்து மக்களுக்குச் ெசான்னது என்னெவன்றால்:
எைதப்பார்க்க வனாந்த ரத்த ற்குப் ேபானீர்கள்? காற்றனால் அைசயும்
நாணைலேயா? 8 இல்ைலெயன்றால், எைதப்பார்க்கப் ேபானீர்கள்?
ெமல்லிய உைட அணிந்தருந்த மனிதைனேயா? ெமல்லிய உைட
அணிந்தருக்க றவர்கள் அரசர் மாளிைககளில் இருக்க றார்கள்.
9 இல்ைலெயன்றால், எைதப்பார்க்கப் ேபானீர்கள்? தீர்க்கதரிச ையேயா?
ஆம், தீர்க்கதரிச ையவ ட ேமன்ைமயுள்ளவைனேய என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 10அெதப்படிெயனில்:
இேதா,நான்என்தூதுவைனஉமக்குமுன்பாகஅனுப்புக ேறன்;
அவன்உமக்குமுன்ேனேபாய்,
உமது வழிைய ஆயத்தம் ெசய்வான்’ என்று ேவதத்த ல் எழுதப்பட்டவன்

இவன்தான்.
11 ெபண்களிடத்த ேல ப றந்தவர்களில் ேயாவான்ஸ்நானைனவ ட

ெபரியவன் ஒருவனும் எழும்பனதல்ைல; ஆனாலும்,
பரேலாகராஜ்யத்த ல் ச ற யவனாக இருக்க றவன் அவைனவ ட
ெபரியவனாக இருக்க றாெனன்று உங்களுக்கு உண்ைமயாகேவ
ெசால்லுக ேறன். 12 ேயாவான்ஸ்நானன் காலமுதல் இதுவைரக்கும்
பரேலாகராஜ்யம்பலவந்தம்ெசய்யப்படுக றது;பலவந்தம்ெசய்க றவர்கள்
அைதப் ப டித்துக்ெகாள்ளுகறார்கள். 13 ந யாயப்ப ரமாணமும்
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தீர்க்கதரிச கள் அைனவரும் ேயாவான்வைரக்கும் தீர்க்கதரிசனம்
ெசான்னதுண்டு. 14 நீங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ள மனதாயருந்தால்,
வருக றவனாக ய எலியா இவன்தான். 15 ேகட்க றதற்குக்
காதுள்ளவன் ேகட்கேவண்டும். 16 இந்தச் சந்ததைய யாருக்கு
ஒப்ப டுேவன்? சந்ைதெவளிகளில் உட்கார்ந்து, தங்களுைடய
ேதாழைரப் பார்த்து: 17 உங்களுக்காகக் குழல் ஊத ேனாம்,
நீங்கள் நடனமாடவல்ைல; உங்களுக்காகப் புலம்ப ேனாம், நீங்கள்
மாரடிக்கவல்ைல என்று குைறெசால்லுக ற பள்ைளகளுக்கு ஒப்பாக
இருக்க றது. 18 எப்படிெயன்றால், ேயாவான் உபவாச க்க றவனாகவும்
த ராட்ைசரசம் குடிக்காதவனாகவும் வந்தான்; அதற்கு அவர்கள்:
அவன் ப சாசு ப டித்தருக்க றவன்என்றார்கள். 19 உண்கறவராகவும்
குடிக்க றவராகவும் வந்தார்; அதற்குஅவர்கள்: இேதா, உணவுப்ப ரியனும்
மதுபானப்ப ரியனுமான மனிதன், வரி வசூலிப்பவர்களுக்கும்
பாவ களுக்கும் நண்பன் என்க றார்கள். ஆனாலும், ஞானமானது அதன்
பள்ைளகளால்நீத யுள்ளெதன்றுஒப்புக்ெகாள்ளப்படும் என்றார்.

மனந்தரும்பாத பட்டணங்கள்
20 அப்ெபாழுது, தமது பலத்த ெசய்ைககளில், அதகமானைவகைளச்

ெசய்யக்கண்ட பட்டணங்கள் மனந்தரும்பாமற்ேபானபடியனால்
அைவகைள அவர் கடிந்துெகாள்ளத் ெதாடங்கனார்: 21 ேகாராசீேன!
உனக்கு ஐேயா, ெபத்சாய தாேவ! உனக்கு ஐேயா, உங்களில்
ெசய்யப்பட்ட பலத்த ெசய்ைககள் தீருவலும் சீேதானிலும்
ெசய்யப்பட்டிருந்ததானால், அப்ெபாழுேத இரட்டுடுத்த ச் சாம்பலில்
உட்கார்ந்து மனந்தரும்ப யருப்பார்கள். 22 ந யாயத்தீர்ப்புநாளிேல
உங்களுக்குச் சம்பவ ப்பைதவ ட, தீருவற்கும் சீேதானுக்கும் சம்பவ ப்பது
இலகுவாக இருக்கும் என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
23 வானம்வைர உயர்த்தப்பட்ட கப்பர்நகூேம, நீ பாதாளம்வைர
தாழ்த்தப்படுவாய்; உன்னில் ெசய்யப்பட்ட பலத்த ெசய்ைககள்
ேசாேதாமிேல ெசய்யப்பட்டிருந்ததானால், அது இந்தநாள்வைர
நைலத்தருக்கும். 24ந யாயத்தீர்ப்புநாளிேல உனக்குச் சம்பவ ப்பைதவ ட,
ேசாேதாம் நாட்டிற்குச் சம்பவ ப்பது இலகுவாக இருக்கும் என்று
உங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன் என்றார்.

பாரம் சுமக்க றவர்களுக்குஇைளப்பாறுதல்
25 அந்தச் சமயத்த ேல இேயசு ெசான்னது: ப தாேவ! பரேலாகத்த ற்கும்

பூமிக்கும் ஆண்டவேர! இைவகைள ஞானிகளுக்கும்
கல்வ மான்களுக்கும்மைறத்து,சறுவர்களுக்குெவளிப்படுத்தனபடியால்
உம்ைம ஸ்ேதாத்த ரிக்க ேறன். 26 ஆம், ப தாேவ! இப்படிச்ெசய்வது
உம்முைடய உயர்ந்த உள்ளத்த ற்குப் ப ரியமாக இருந்தது. 27எல்லாம் என்
ப தாவனால் எனக்கு ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது; ப தாைவத்தவ ர
ேவெறாருவனும் குமாரைன அறயான்; குமாரனும், குமாரன் எவனுக்குப்
ப தாைவ ெவளிப்படுத்த வருப்பமாக இருக்க றாேரா அவைனத்தவ ர,
ேவெறாருவனும் ப தாைவ அறயமாட்டான். 28 வருத்தப்பட்டுப்
பாரஞ்சுமக்க றவர்கேள! நீங்கள் எல்ேலாரும் என்னிடத்த ல் வாருங்கள்;
நான் உங்களுக்கு இைளப்பாறுதல் தருேவன். 29 நான் சாந்தமும்
மனத்தாழ்ைமயுமாக இருக்க ேறன்; என் நுகத்ைத உங்கள்ேமல்
ஏற்றுக்ெகாண்டு, என்னிடத்த ல் கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்; அப்ெபாழுது
உங்களுைடய ஆத்துமாக்களுக்கு இைளப்பாறுதல் கைடக்கும். 30 என்
நுகம்எளிதாகவும்,என்சுைமஇலகுவாகவும்இருக்க றது என்றார்.

அத்த யாயம் 12
ஓய்வுநாளின் ேதவன்

1 அக்காலத்த ேல, இேயசு ஓய்வுநாளில் வயல்வழிேய ேபானார்; அவருைடய
சீடர்கள் பசயாக இருந்து, கத ர்கைளப் பற த்து, சாப்ப டத் ெதாடங்கனார்கள்.
2 பரிேசயர்கள் அைதக் கண்டு, அவைரப் பார்த்து: இேதா, ஓய்வுநாளில்
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ெசய்யக்கூடாதைத உம்முைடய சீடர்கள் ெசய்க றார்கேள என்றார்கள். 3 அதற்கு
அவர்: தாவீதும் அவேனாடு இருந்தவர்களும் பச யாக இருந்தேபாது
ெசய்தைத நீங்கள் வாச க்கவல்ைலயா? 4 அவன் ேதவனுைடய வீட்டில்
ப ரேவச த்து, ஆசாரியர்கள்தவ ர ேவறு ஒருவரும் புச க்கக்கூடாத
ேதவ சமுகத்து அப்பங்கைளத் தானும் தன்ேனாடு இருந்தவர்களும்
புச த்தார்கேள. 5 அன்றயும், ஓய்வுநாட்களில் ஆசாரியர்கள்
ேதவாலயத்தல் ஓய்ந்த ராமல், ஓய்வுநாைள ேவைலநாளாக்கனாலும்
குற்றமில்லாமல் இருக்க றார்கள் என்று நீங்கள் ேவதத்த ல்
வாச க்கவல்ைலயா? 6 ேதவாலயத்தலும் ெபரியவர் இங்ேக இருக்க றார்
என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 7 பலிைய அல்ல இரக்கத்ைதேய
வரும்புக ேறன் என்பதன் கருத்து இன்னெதன்று அற ந்தீர்களானால்,
குற்றமில்லாதவர்கைளநீங்கள்குற்றப்படுத்தமாட்டீர்கள். 8மனிதகுமாரன்
ஓய்வுநாளுக்கும் ஆண்டவராக இருக்க றார் என்றார். 9 அவர் அந்த
இடத்ைதவ ட்டுப்ேபாய், அவர்களுைடய ெஜப ஆலயத்த ற்கு வந்தார். 10 அங்ேக
சூம்பன ைகையயுைடய மனிதன் ஒருவன் இருந்தான். அப்ெபாழுது, அவர்ேமல்
குற்றஞ்சாட்டும்படிக்கு: ஓய்வுநாளில் சுகமாக்குக றது நயாயமா என்று
ேகட்டார்கள். 11 அதற்கு அவர்: உங்களில் எந்த மனிதனுக்காவது ஒரு ஆடு
இருந்து, அது ஓய்வுநாளில் குழிய ேல வழுந்தால், அைதப் ப டித்துத்
தூக்கவ டமாட்டாேனா? 12 ஆட்ைடவ ட மனிதனானவன் எவ்வளேவா
வ ேசஷத்தருக்க றான்! ஆதலால், ஓய்வுநாளிேல நன்ைம ெசய்வது
ந யாயம்தான் என்று ெசான்னார். 13 பன்பு அந்த மனிதைனப் பார்த்து: உன்
ைகைய நீட்டு என்றார். அவன் நீட்டினான்; அது மறுைகையப்ேபால சுகமானது.
14 அப்ெபாழுது, பரிேசயர்கள் ெவளிேயேபாய், அவைரக் ெகாைலெசய்யும்படி
அவருக்குவ ேராதமாகஆேலாசைனெசய்தார்கள்.

ேதவனால்ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டஊழியன்
15 இேயசு அைத அற ந்து, அந்த இடத்ைதவ ட்டு வலக ப்ேபானார். த ரளான

மக்கள் அவருக்குப் பன்ேன ெசன்றார்கள்; அவர்கெளல்ேலாைரயும் அவர்
சுகமாக்க , 16 தம்ைமப் ப ரச த்தப்படுத்தாதபடி அவர்களுக்குக் கண்டிப்பாகக்
கட்டைளய ட்டார். 17 ஏசாயா தீர்க்கதரிச யால் ெசால்லப்பட்டது நைறேவறும்படி
இப்படி நடந்தது. அவன்ெசான்னதாவது:
18 “இேதா, நான்ெதரிந்துெகாண்டஎன்னுைடயதாசன்,
என்ஆத்துமாவற்குப் ப ரியமாகஇருக்க றஎன்னுைடயேநசன்;
என்ஆவையஅவர்ேமல்அமரச் ெசய்ேவன்,
அவர்யூதரல்லாதவர்களுக்குநயாயத்ைதஅறவப்பார்.
19வாக்குவாதம்ெசய்யவும்மாட்டார்,
சத்தமிடவும்மாட்டார்;
அவருைடய சத்தத்ைதஒருவனும்வீதகளில் ேகட்பதுமில்ைல.
20அவர் நயாயத்த ற்கு ெஜயம் கைடக்கச்ெசய்க றவைரக்கும், ெநரிந்த நாணைல

முறக்காமலும்,
மங்கெயரிக ற த ரிையஅைணக்காமலும்இருப்பார்.
21 அவருைடய நாமத்தன்ேமல் உலகலுள்ேளார் நம்ப க்ைகயாக இருப்பார்கள்”

என்பேத.
இேயசுவும்ெபெயல்ெசபூலும்

22 அப்ெபாழுது, ப சாசு ப டித்த குருடும் ஊைமயுமான ஒருவன் அவரிடத்தல்
ெகாண்டுவரப்பட்டான்; குருடும் ஊைமயுமானவன் ேபசவும் பார்க்கவுந்தக்கதாக
அவைனச் சுகமாக்கனார். 23 மக்கெளல்ேலாரும் ஆச்சரியப்பட்டு: தாவீதன்
குமாரன் இவர்தாேனா? என்றார்கள். 24 பரிேசயர்கள் அைதக்ேகட்டு:
இவன் ப சாசுகளின் தைலவனாகய ெபெயல்ெசபூலினாேல ப சாசுகைளத்
துரத்துகறாேனயல்லாமல் மற்றபடியல்ல என்றார்கள். 25 இேயசு அவர்கள்
ேயாசைனகைள அறந்து, அவர்கைளப் பார்த்து: தனக்குத்தாேன
வ ேராதமாகப் ப ரிந்த ருக்க ற எந்த ராஜ்யமும் பாழாகப்ேபாகும்;
தனக்குத்தாேன வ ேராதமாகப் ப ரிந்த ருக்க ற எந்தப் பட்டணமும் எந்த
வீடும் நைலந ற்கமாட்டாது. 26 சாத்தாைனச் சாத்தான் துரத்தனால்
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தனக்கு வ ேராதமாகத் தாேன ப ரிவைன ெசய்க றதாயருக்குேம;
அப்படிச் ெசய்தால் அவன் ராஜ்யம் எப்படி நைலந ற்கும்? 27 நான்
ெபெயல்ெசபூலினாேல ப சாசுகைளத் துரத்தனால், உங்களுைடய
பள்ைளகள்அைவகைளயாராேலதுரத்துக றார்கள்? ஆகேவ, அவர்கேள
உங்கைளந யாயந்தீர்க்க றவர்களாகஇருப்பார்கள். 28நான்ேதவனுைடய
ஆவயானவராேல ப சாசுகைளத் துரத்துக றபடியால், ேதவனுைடய
ராஜ்யம் உங்களிடம் வந்தருக்க றேத. 29 அன்றயும், பலவாைன முந்த க்
கட்டினாெலாழிய பலவானுைடய வீட்டிற்குள் ஒருவன் புகுந்து, அவன்
உைடைமகைள எப்படிக் ெகாள்ைளய டமுடியும்? கட்டினாேனயாக ல்,
அவன் வீட்ைடக் ெகாள்ைளய டலாம். 30 என்ேனாடு இராதவன் எனக்கு
வ ேராத யாக இருக்க றான்; என்ேனாடு ேசர்க்காதவன் ச தறடிக்க றான்.
31 ஆதலால், நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்: எந்தப் பாவமும் எந்த
ந ந்தைனயும் மனிதர்களுக்கு மன்னிக்கப்படும்; ஆவயானவருக்கு
வ ேராதமான ந ந்தைனேயா மனிதர்களுக்கு மன்னிக்கப்படுவதல்ைல.
32 எவனாவது மனிதகுமாரனுக்கு வ ேராதமாக வார்த்ைத ெசான்னால்
அதுஅவனுக்குமன்னிக்கப்படும்; எவனாவது பரிசுத்தஆவயானவருக்கு
வ ேராதமாகப் ேபசனால் அது இம்ைமயலும் மறுைமயலும் அவனுக்கு
மன்னிக்கப்படுவதல்ைல.

மரங்களும்அதன்கனிகளும்
33 மரம் நல்லெதன்றால், அதன் கனியும் நல்லெதன்று ெசால்லுங்கள்;

மரம் ெகட்டெதன்றால், அதன் கனியும் ெகட்டெதன்று ெசால்லுங்கள்;
மரமானது அதன் கனியனால் அறயப்படும். 34 வ ரியன்பாம்புக்
குட்டிகேள, நீங்கள் ெபால்லாதவர்களாக இருக்க, நலமானைவகைள
எப்படிப் ேபசுவீர்கள்? இருதயத்தன் நைறவனால் வாய் ேபசும்.
35 நல்ல மனிதன் இருதயமாக ய நல்ல ெபாக்கஷத்தலிருந்து
நல்லைவகைள எடுத்துக்காட்டுக றான், ெபால்லாத மனிதன் ெபால்லாத
ெபாக்கஷத்தலிருந்து ெபால்லாதைவகைள எடுத்துக்காட்டுக றான்.
36 மனிதர்கள் ேபசும் வீணான வார்த்ைதகள் யாைவயும்குற த்து
ந யாயத்தீர்ப்புநாளிேல கணக்கு ஒப்புவ க்கேவண்டும் என்று
உங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன். 37ஏெனன்றால்,உன்வார்த்ைதகளினாேல
நீத மான் என்று தீர்க்கப்படுவாய்; அல்லது உன் வார்த்ைதகளினாேல
குற்றவாளி என்றுதீர்க்கப்படுவாய் என்றார்.

ேயானாவன்அைடயாளம்
38 அப்ெபாழுது, ேவதபண்டிதர்களிலும் பரிேசயர்களிலும் சலர் அவைரப்

பார்த்து: ேபாதகேர, உம்மால் ஒரு அைடயாளத்ைதக் காணவரும்புக ேறாம்
என்றார்கள். 39 அவர்களுக்கு அவர் மறுெமாழியாக: இந்தப் ெபால்லாத
வ பசாரச் சந்தத யார் அைடயாளத்ைதத் ேதடுக றார்கள்; ஆனாலும்
ேயானா தீர்க்கதரிச யன் அைடயாளத்ைதத்தவ ர ேவறு அைடயாளம்
இவர்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படுவதல்ைல. 40 ேயானா இரவும் பகலும்
மூன்று நாட்கள் ஒரு ெபரிய மீனின் வய ற்றல் இருந்ததுேபால,
மனிதகுமாரனும் இரவும் பகலும் மூன்று நாட்கள் பூமியன்
இருதயத்தல் இருப்பார். 41 ேயானாவன் ப ரசங்கத்ைதக் ேகட்டு
நனிேவ பட்டணத்தார் மனந்தரும்பனார்கள். இேதா, ேயானாவலும்
ெபரியவர் இங்ேக இருக்க றார். ஆதலால் ந யாயத்தீர்ப்புநாளிேல
நனிேவ பட்டணத்தார் இந்தச் சந்தத யாேராடு எழுந்து நன்று
இவர்கள்ேமல் குற்றஞ்சுமத்துவார்கள். 42 ெதன்ேதசத்து ராணி பூமியன்
எல்ைலகளிலிருந்து சாெலாேமானுைடய ஞானத்ைதக் ேகட்க வந்தாள்.
இேதா, சாெலாேமாைனவ ட ெபரியவர் இங்ேக இருக்க றார். ஆதலால்
ந யாயத்தீர்ப்புநாளிேல அந்த ராணி இந்தச் சந்தத யாேராடு எழுந்து
நன்று இவர்கள்ேமல் குற்றஞ்சுமத்துவாள். 43 அசுத்தஆவ ஒரு
மனிதைனவ ட்டுப் புறப்படும்ேபாது, வறண்ட இடங்களில் அைலந்து,
இைளப்பாறுதல் ேதடியும் கண்டைடயாமல்: 44 நான் வ ட்டுவந்த
என் வீட்டிற்குத் தரும்ப ப்ேபாேவன் என்று ெசால்லி; அங்ேக வந்து,
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அந்த வீடு ெவறுைமயாகவும், ெபருக்க , அலங்கரிக்கப்பட்டதாகவும்
இருப்பைதப் பார்த்து, 45 தரும்ப ப்ேபாய், தன்ைனவ டப் ெபால்லாத
ேவறு ஏழு ஆவகைளத் தன்ேனாடு அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து,
உள்ேள நுைழந்து, அங்ேக குடியருக்கும்; அப்ெபாழுது, அந்த
மனிதனுைடய முன்னிைலைமையவ ட அவனுைடய பன்னிைலைம
மிகவும் ேமாசமானதாக இருக்கும்; அப்படிேய இந்தப் ெபால்லாத
சந்தத யார்களுக்கும்நடக்கும் என்றார்.

இேயசுவன்தாயாரும், சேகாதரர்களும்
46இப்படிஅவர் மக்கேளாடு ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, அவருைடய தாயாரும்

சேகாதரர்களும் அவரிடத்தல் ேபசேவண்டுெமன்று ெவளிேய நன்றார்கள்.
47 அப்ெபாழுது, ஒருவன் அவைரப் பார்த்து: உம்முைடய தாயாரும் உம்முைடய
சேகாதரர்களும்உம்ேமாடுேபசேவண்டுெமன்றுெவளிேயந ற்க றார்கள்என்றான்.
48 தம்மிடத்தல் இப்படிச் ெசான்னவனுக்கு அவர் மறுெமாழியாக: என் தாயார்
யார்? என் சேகாதரர்கள் யார்? என்று ெசால்லி, 49 தம்முைடய ைகையத்
தமது சீடர்களுக்கு ேநராக நீட்டி; இேதா, என் தாயும் என் சேகாதரர்களும்
இவர்கேள! 50 பரேலாகத்தலிருக்க ற என் ப தாவன் வருப்பத்தன்படி
ெசய்க றவன் எவேனா, அவேன எனக்கு சேகாதரனும், சேகாதரியும்,
தாயுமாகவும்இருக்க றான் என்றார்.

அத்த யாயம் 13
வைதப்பவைனப்பற்றயஉவைம

1 இேயசு அன்ைறய தனேம வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், கடேலாரத்த ேல
உட்கார்ந்தார். 2 த ரளான மக்கள் அவரிடத்தல் கூடிவந்தபடியால், அவர்
படகல் ஏற உட்கார்ந்தார்; மக்கெளல்ேலாரும் கைரய ேல நன்றார்கள்.
3 அவர் அேநக காரியங்கைள உவைமகளாக அவர்களுக்குச் ெசான்னார்:
ேகளுங்கள், வைதக்க றவன் ஒருவன் வைதக்கப் புறப்பட்டான்.
4 அவன் வைதக்கும்ேபாது, ச ல வைதகள் வழியருேக வழுந்தன;
பறைவகள் வந்து அைவகைளச் சாப்ப ட்டன. 5 ச ல வைதகள் அத க
மண்ணில்லாத கற்பாைற இடங்களில் வழுந்தன; மண் ஆழமாக
இல்லாததனாேல அைவகள் சீக்க ரமாக முைளத்தன. 6 ெவயல்
ஏறனேபாேதா, கருக ப்ேபாய், ேவரில்லாைமயால் உலர்ந்துேபாயன.
7 ச ல வைதகள் முள்ளுள்ள இடங்களில் வழுந்தன; முள் வளர்ந்து
அைவகைள ெநருக்க ப்ேபாட்டது. 8 ச ல வைதகேளா நல்ல நலத்தல்
வழுந்தன, ச லவைதகள்நூறாகவும், ச லவைதகள்அறுபதாகவும், ச ல
வைதகள் முப்பதாகவும் பலன் தந்தன. 9 ேகட்க றதற்குக் காதுள்ளவன்
ேகட்கேவண்டும் என்றார். 10 அப்ெபாழுது, சீடர்கள் அவரிடத்தல் வந்து: ஏன்
அவர்கேளாடு உவைமகளாக ேபசுக றீர் என்று ேகட்டார்கள். 11 அவர்களுக்கு
அவர் மறுெமாழியாக: பரேலாகராஜ்யத்தன் இரகச யங்கைள அறயும்படி
உங்களுக்கு அருளப்பட்டது, அவர்களுக்ேகா அருளப்படவல்ைல.
12 உள்ளவன் எவேனா அவனுக்குக் ெகாடுக்கப்படும், பரிபூரணமும்
அைடவான்; இல்லாதவன் எவேனா அவனிடத்த ல் உள்ளதும்
எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும். 13 அவர்கள் கண்டும் காணாதவர்களாகவும்,
ேகட்டும் ேகளாதவர்களாகவும், உணர்ந்துெகாள்ளாதவர்களாகவும்
இருக்க றபடியனால், நான் உவைமகளாக அவர்கேளாடு ேபசுக ேறன்.
14 ஏசாயாவன் தீர்க்கதரிசனம் அவர்களிடத்த ல் நைறேவறுக றது;
அதாவது:
காதாரக்ேகட்டும்உணராதருப்பீர்கள்;
கண்ணாரக்கண்டும்அறயாதருப்பீர்கள்.
15இந்தமக்கள்கண்களினால்காணாமலும்,
காதுகளினால் ேகளாமலும், இருதயத்தனால் உணர்ந்து

மனந்தரும்பாமலும்,
நான்அவர்கைளஆேராக்க யமாக்காமலும்இருக்கும்படியாக,
அவர்கள்இருதயம்ெகாழுத்தருக்க றது;
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காதால்மந்தமாகக்ேகட்டு,
தங்களுைடயகண்கைளமூடிக்ெகாண்டார்கள்’என்பேத.

16 உங்களுைடய கண்கள் காண்கறதனாலும், உங்களுைடய காதுகள்
ேகட்க றதனாலும், அைவகள் பாக்க யமுள்ளைவகள். 17 அேநக
தீர்க்கதரிச களும் நீத மான்களும் நீங்கள் காண்கறைவகைளக்
காணவும், நீங்கள் ேகட்க றைவகைளக் ேகட்கவும் வரும்ப யும்,
காணாமலும் ேகளாமலும் ேபானார்கெளன்று, உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 18 ஆகேவ, வைதக்க றவைனப்பற்ற ய
உவைமையக் ேகளுங்கள். 19 ஒருவன், ராஜ்யத்தன் வசனத்ைதக்
ேகட்டும் உணராதருக்கும்ேபாது, சாத்தான் வந்து, அவன்
இருதயத்தல் வைதக்கப்பட்டைதப் பற த்துக்ெகாள்ளுகறான்;
அவேன வழியருேக வைதக்கப்பட்டவன். 20 கற்பாைற இடங்களில்
வைதக்கப்பட்டவன், வசனத்ைதக்ேகட்டு, உடேன அைத மக ழ்ச்ச ேயாடு
ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவன்; 21ஆனாலும் தனக்குள்ேள ேவரில்லாதவனாக,
ெகாஞ்சக்காலம்மட்டும் நைலத்தருப்பான்; வசனத்தனிமித்தம்
உபத்த ரவமும்துன்பமும்உண்டானவுடேனஇடறலைடவான். 22முள்ளுள்ள
இடங்களில் வைதக்கப்பட்டவன், வசனத்ைதக் ேகட்க றவனாக
இருந்து, உலகத்தன் கவைலயும் ெசல்வத்தன் மயக்கமும் வசனத்ைத
ெநருக்க ப்ேபாடுக றதனால், அவனும் பலனற்றுப்ேபாவான். 23 நல்ல
நலத்தல் வைதக்கப்பட்டவேனா, வசனத்ைதக் ேகட்க றவனும்
உணருகறவனுமாக இருந்து, நூறுமடங்காகவும் அறுபதுமடங்காகவும்
முப்பதுமடங்காகவும்பலன்தருவான் என்றார்.

நல்லவைதகளும், கைளகளும்
24 ேவெறாரு உவைமைய அவர்களுக்குச் ெசான்னார்: பரேலாகராஜ்யம்

தன் நலத்தல் நல்ல வைதைய வைதத்த மனிதனுக்கு ஒப்பாக
இருக்க றது. 25 மனிதர்கள் தூங்கும்ேபாது அவனுைடய சத்துரு
வந்து, ேகாதுைமக்குள் கைளகைள வைதத்துவ ட்டுப்ேபானான்.
26 பய ரானது வளர்ந்து கத ர்வ ட்டேபாது, கைளகளும் காணப்பட்டது.
27 வீட்ெடஜமானுைடய ேவைலக்காரர்கள் அவனிடத்த ல் வந்து:
ஆண்டவேன, நீர் உமது நலத்தல் நல்ல வைதைய வைதத்தீர்
அல்லவா? பன்ேன அதல் கைளகள் எப்படி உண்டானது என்றார்கள்.
28 அதற்கு அவன்: சத்துரு அைதச் ெசய்தான் என்றான். அப்ெபாழுது
ேவைலக்காரர்கள்: நாங்கள்ேபாய் அைவகைளப் ப டுங்க ப்ேபாட
உமக்கு வருப்பமா? என்று ேகட்டார்கள். 29 அதற்கு அவன்: ேவண்டாம்,
கைளகைளப் ப டுங்கும்ேபாது நீங்கள் ேகாதுைமையயும்ேசர்த்து
ேவேராடு ப டுங்காதபடிக்கு, இரண்ைடயும்அறுப்புமட்டும்வளரவடுங்கள்.
30 அறுப்புக்காலத்த ல் நான் அறுக்க றவர்கைளப் பார்த்து: முதலாவது,
கைளகைளப் ப டுங்க , அைவகைளச் சுட்ெடரிக்க றதற்குக் கட்டுகளாகக்
கட்டுங்கள்; ேகாதுைமையேயா என் களஞ்ச யத்தல் ேசர்த்துைவயுங்கள்
என்ேபன்என்றுெசான்னான்என்றார்.

கடுகுவைத, புளித்த மாவுபற்றயஉவைமகள்
31 ேவெறாரு உவைமைய அவர்களுக்குச் ெசான்னார்: பரேலாகராஜ்யம்

கடுகுவைதக்கு ஒப்பாக இருக்க றது; அைத ஒரு மனிதன் எடுத்துத் தன்
நலத்தல்வைதத்தான். 32அதுஎல்லாவைதகளிலும் ச ற யதாயருந்தும்,
வளரும்ேபாது, எல்லாச் ெசடிகளிலும் ெபரியதாக , ஆகாயத்துப்
பறைவகள் அதன் கைளகளில் வந்து அைடயத்தக்க மரமாகும் என்றார்.
33 ேவெறாரு உவைமையஅவர்களுக்குச் ெசான்னார்: பரேலாகராஜ்யம் புளித்த
மாவ ற்கு ஒப்பாக இருக்க றது; அைத ஒரு ெபண் எடுத்து, முழுவதும்
புளிக்கும்வைரக்கும், மூன்றுபடி மாவ ேல பைசந்துைவத்தாள் என்றார்.
34 இைவகைளெயல்லாம் இேயசு மக்கேளாடு உவைமகளாகப் ேபசனார்;
உவைமகளில்லாமல்,அவர்கேளாடுேபசவல்ைல. 35என்வாையஉவைமகளினால்
த றப்ேபன்;உலகத்ேதாற்றமுதல்மைறெபாருளானைவகைளெவளிப்படுத்துேவன்
என்றுதீர்க்கதரிச யால்ெசால்லப்பட்டதுநைறேவறும்படிஇப்படி நடந்தது.
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கைளகைளப்பற்றயவளக்கம்
36 அப்ெபாழுது இேயசு மக்கைள அனுப்பவ ட்டு வீட்டிற்குப் ேபானார்.

அவருைடய சீடர்கள் அவரிடத்தல் வந்து: நலத்தன் கைளகைளப்பற்றய
உவைமைய எங்களுக்கு வளக்க ச்ெசால்லேவண்டுெமன்று ேகட்டார்கள். 37அவர்
மறுெமாழியாக: நல்லவைதையவைதக்க றவன் மனிதகுமாரன்; 38ந லம்
உலகம்; நல்லவைத ராஜ்யத்தன் பள்ைளகள்; கைளகள் சாத்தானுைடய
பள்ைளகள்; 39 அைவகைள வைதக்க ற சத்துரு ப சாசு; அறுவைட
உலகத்தன் முடிவு; அறுக்க றவர்கள் ேதவதூதர்கள். 40 ஆதலால்,
கைளகைளச்ேசர்த்து அக்கனியால் சுட்ெடரிக்க றதுேபால, இந்த
உலகத்தன்முடிவ ேல நடக்கும். 41மனிதகுமாரன் தம்முைடயதூதர்கைள
அனுப்புவார்; அவர்கள் அவருைடய ராஜ்யத்த ல் இருக்க ற எல்லா
இடறல்கைளயும் அக்க ரமம் ெசய்க றவர்கைளயும் ேசர்த்து, 42அவர்கைள
அக்கனிச்சூைளய ேல ேபாடுவார்கள்; அங்ேக அழுைகயும் பற்கடிப்பும்
உண்டாயருக்கும். 43அப்ெபாழுது, நீத மான்கள் தங்களுைடய ப தாவன்
ராஜ்யத்த ேல சூரியைனப்ேபாலப் ப ரகாச ப்பார்கள். ேகட்க றதற்குக்
காதுள்ளவன்ேகட்கேவண்டும்.

புைதயல்,முத்துக்கள்பற்றயஉவைமகள்
44 அன்றயும், பரேலாகராஜ்யம் ந லத்தல் புைதத்தருக்க ற

புைதயலுக்கு ஒப்பாக இருக்க றது; அைத ஒரு மனிதன் பார்த்து,
மைறத்து, அைதப்பற்ற ய மக ழ்ச்ச யனாேலேபாய், தனக்கு உண்டான
எல்லாவற்ைறயும் வ ற்று, அந்த ந லத்ைத வாங்குக றான். 45 ேமலும்,
பரேலாகராஜ்யம் நல்ல முத்துக்கைளத்ேதடுக ற வயாபாரிக்கு ஒப்பாக
இருக்க றது. 46 அவன் வைலயுயர்ந்த ஒரு முத்ைதப் பார்த்து, ேபாய்,
தனக்குண்டானஎல்லாவற்ைறயும்வ ற்று,அைதவாங்குக றான்.

வைலையப்பற்றயஉவைம
47 அன்றயும், பரேலாகராஜ்யம் கடலிேல ேபாடப்பட்டு, எல்லாவ தமான

மீன்கைளயும் ேசர்த்து வாரிக்ெகாள்ளும் வைலக்கு ஒப்பாக
இருக்க றது. 48 அது நைறந்தேபாது, மீனவர்கள் அைதக் கைரக்கு
இழுத்து, உட்கார்ந்து, நல்லைவகைளக் கூைடகளில் ேசர்த்து,
ஆகாதைவகைளஎற ந்துவடுவார்கள். 49இப்படிேயஉலகத்தன்முடிவ ேல
நடக்கும். ேதவதூதர்கள் புறப்பட்டு, நீத மான்களின் நடுவலிருந்து
ெபால்லாதவர்கைளப் ப ரித்து, 50 அவர்கைள அக்கனிச்சூைளய ேல
ேபாடுவார்கள்; அங்ேக அழுைகயும் பற்கடிப்பும் உண்டாயருக்கும்
என்றார். 51 பன்பு, இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: இைவகைளெயல்லாம்
அற ந்துெகாண்டீர்களா என்று ேகட்டார். அதற்கு அவர்கள்: ஆம்,
அறந்துெகாண்ேடாம் ஆண்டவேர, என்றார்கள். 52 அப்ெபாழுது அவர்
அவர்கைளப் பார்த்து: இப்படி இருக்க றபடியால், பரேலாகராஜ்யத்த ற்கு
அடுத்தைவகளில் உபேதச க்கப்பட்டுத் ேதறன ேவதபண்டிதன் எவனும்
தன் ெபாக்கஷத்தலிருந்து புத யைவகைளயும் பைழயைவகைளயும்
எடுத்துக்ெகாடுக்க ற வீட்ெடஜமானாக ய மனிதனுக்கு ஒப்பாக
இருக்க றான் என்றார்.

ெசாந்தஊரில்இேயசு
53 இேயசு இந்த உவைமகைளச் ெசால்லிமுடித்தபன்பு, அந்த இடத்ைதவ ட்டு,

54தாம் வளர்ந்தஊருக்குவந்து, அவர்களுைடய ெஜபஆலயத்த ேல அவர்களுக்கு
உபேதசம் ெசய்தார். அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு: இவனுக்கு இந்த ஞானமும்
பலத்த ெசய்ைககளும் எப்படி வந்தது? 55 இவன் தச்சனுைடய குமாரன்
அல்லவா? இவன் தாய் மரியாள் என்பவள் அல்லவா? யாக்ேகாபு, ேயாேச,
சீேமான், யூதா என்பவர்கள் இவனுக்குச் சேகாதரர்கள் அல்லவா? 56 இவன்
சேகாதரிகெளல்ேலாரும் நம்மிடத்தல் இருக்க றார்கள் அல்லவா? இப்படியருக்க,
இெதல்லாம் இவனுக்கு எப்படி வந்தது? என்று ெசால்லி, 57 அவைரக்குற த்து
இடறலைடந்தார்கள். இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: தீர்க்கதரிச ஒருவன் தன்
ஊரிலும் தன் வீட்டிலுேமயன்ற ேவெறங்கும் அவமத க்கப்படமாட்டான்
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என்றார். 58 அவர்களுக்கு வசுவாசம் இல்லாததனால், அவர் அங்ேக அத க
அற்புதங்கைளச்ெசய்யவல்ைல.

அத்த யாயம் 14
ேயாவான்ஸ்நானனின்தைலெவட்டப்படுதல்

1 அக்காலத்தல், காற்பங்கு ேதசாத பதயாகய ஏேராது இேயசுவன் புகைழக்
ேகள்வப்பட்டு, 2 தன் ேவைலக்காரர்கைளப் பார்த்து: இவன் ேயாவான்ஸ்நானன்;
இவன் மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுந்தான்; ஆகேவ, இவனிடத்தல்
பலத்த ெசய்ைககள் வளங்குகறது என்றான். 3 ஏேராது தன் சேகாதரனாகய
பலிப்புவன் மைனவ ஏேராத யாளினிமித்தம் ேயாவாைனப் ப டித்துக் கட்டி
சைறச்சாைலயல் ைவத்தருந்தான். 4 ஏெனன்றால்: நீர் அவைள உன்
மைனவயாக ைவத்துக்ெகாள்வது நயாயமில்ைல என்று ேயாவான் அவனுக்குச்
ெசால்லியருந்தான். 5ஏேராதுஅவைனக்ெகாைலெசய்யமனதாயருந்தும்,மக்கள்
அவைனத்தீர்க்கதரிச ெயன்றுஎண்ணினபடியால்அவர்களுக்குப்பயந்தருந்தான்.
6அப்படியருக்க,ஏேராதன்பறந்தநாள்ெகாண்டாடப்படுக றேபாது,ஏேராத யாளின்
மகள் அவர்கள் நடுேவ நடனம்பண்ணி ஏேராைதச் சந்ேதாஷப்படுத்தனாள்.
7 அதனிமித்தம் ஏேராது: நீ எைதக்ேகட்டாலும் தருேவன் என்று அவளுக்கு
ஆைணயட்டுவாக்குக்ெகாடுத்தான். 8அவள்தன்தாயனால்ெசால்லப்பட்டபடிேய:
ேயாவான்ஸ்நானனுைடய தைலைய இங்ேக ஒரு தட்டிேல ைவத்து எனக்குத்
தரேவண்டும் என்று ேகட்டாள். 9 ராஜா துக்கமைடந்தான். ஆனாலும்,
ஆைணயனிமித்தமும், பந்தயல் கூட இருந்தவர்களினிமித்தமும், அைதக்
ெகாடுக்கக்கட்டைளய ட்டு, 10 ஆள் அனுப்ப , சைறச்சாைலய ேல ேயாவானின்
தைலைய ெவட்டச்ெசய்தான். 11 அவனுைடய தைலைய ஒரு தட்டிேல
ெகாண்டுவந்து, சறு ெபண்ணுக்குக் ெகாடுத்தார்கள்; அவள் அைதத் தன்
தாயனிடத்தல்ெகாண்டுேபானாள். 12அவனுைடயசீடர்கள்வந்துசரீரத்ைதஎடுத்து
அடக்கம்ெசய்து, பன்புேபாய்அந்தச்ெசய்தையஇேயசுவற்குஅறவத்தார்கள்.

இேயசுஐந்தாய ரம்ேபைரப் ேபாஷத்தல்
13 இேயசு அைதக்ேகட்டு, அந்த இடத்ைதவ ட்டு, படகல் ஏற , வனாந்த ரமான

ஒரு இடத்த ற்குத் தனிேய ேபானார். மக்கள் அைதக் ேகள்வப்பட்டு,
பட்டணங்களிலிருந்து கால்நைடயாக அவரிடத்த ற்குப் ேபானார்கள். 14 இேயசு
வந்து, த ரளான மக்கைளக் கண்டு, அவர்கள்ேமல் மனதுருக , அவர்களில்
வயாதயுள்ளவர்கைளச் சுகமாக்கனார். 15 மாைலேநரமானேபாது, அவருைடய
சீடர்கள் அவரிடத்தல் வந்து: இது வனாந்த ரமான இடம், ேநரமுமானது; மக்கள்
க ராமங்களுக்குப்ேபாய்த் தங்களுக்கு உணவு பதார்த்தங்கைள வாங்கும்படி
அவர்கைள அனுப்பவ டேவண்டும் என்றார்கள். 16 இேயசு அவர்கைளப்
பார்த்து: அவர்கள் ேபாகேவண்டியதல்ைல; நீங்கேள அவர்களுக்கு
உணவுெகாடுங்கள் என்றார். 17 அதற்கு அவர்கள்: இங்ேக எங்களிடம்
ஐந்து அப்பங்களும் இரண்டு மீன்களுேமயல்லாமல், ேவெறான்றும் இல்ைல
என்றார்கள். 18 அைவகைள என்னிடத்த ல் ெகாண்டுவாருங்கள் என்றார்.
19 அப்ெபாழுது, அவர் மக்கைளப் புல்லின்ேமல் பந்தயருக்கக் கட்டைளய ட்டு,
அந்த ஐந்து அப்பங்கைளயும், அந்த இரண்டு மீன்கைளயும் எடுத்து, வானத்ைத
அண்ணாந்துபார்த்து, ஆசீர்வத த்து, அப்பங்கைளப் ப ட்டு சீடர்களிடத்தல்
ெகாடுத்தார்; சீடர்கள் மக்களுக்குக் ெகாடுத்தார்கள். 20 எல்ேலாரும் சாப்ப ட்டுத்
தருப்தயைடந்தார்கள்; மீதயான அப்பத்துணிக்ைககைளப் பன்னிரண்டு
கூைடகள்நைறய எடுத்தார்கள். 21 ெபண்களும் பள்ைளகளும்தவ ர, சாப்ப ட்ட
ஆண்கள்ஏறக்குைறயஐயாய ரம்ேபராகஇருந்தார்கள்.

இேயசுகடலின்மீதுநடத்தல்
22இேயசுமக்கைளஅனுப்பவடும்ேபாது, தம்முைடயசீடர்கள்படகல்ஏற , தமக்கு

முன்ேன அக்கைரக்குப் ேபாகும்படி அவர்கைளத் துரிதப்படுத்தனார். 23 அவர்
மக்கைள அனுப்பவ ட்டப்பன்பு, தனித்து ெஜபம்ெசய்ய ஒரு மைலயன்ேமல்
ஏற , மாைலேநரமானேபாது அங்ேக தனிைமயாக இருந்தார். 24 அதற்குள்ளாகப்
படகு நடுக்கடலிேல ேசர்ந்து, எத ர்க்காற்றாயருந்தபடியால் அைலகளினால்
தள்ளாடியது. 25அதகாைலய ேல, இேயசு கடலின்ேமல் நடந்து, அவர்களிடத்த ற்கு
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வந்தார். 26அவர் கடலின்ேமல்நடக்க றைத சீடர்கள்கண்டு, கலக்கமைடந்து, ப சாசு
என்று ெசால்லி, பயத்தனால் அலறனார்கள். 27 உடேன இேயசு அவர்கேளாடு
ேபச : த டன்ெகாள்ளுங்கள், நான்தான், பயப்படாமலிருங்கள் என்றார்.
28 ேபதுரு அவைரப் பார்த்து: ஆண்டவேர! நீேரயானால் நான் தண்ணீரின்ேமல்
நடந்து உம்மிடத்தல் வரக் கட்டைளயடும் என்றான். 29 அதற்கு அவர்: வா
என்றார். அப்ெபாழுது, ேபதுரு படைகவ ட்டு இறங்க , இேயசுவனிடத்தல் ேபாகத்
தண்ணீரின்ேமல் நடந்தான். 30 காற்று பலமாக இருக்க றைதக் கண்டு, பயந்து,
மூழ்கும்ேபாது: ஆண்டவேர, என்ைன இரட்ச யும் என்று கூப்ப ட்டான். 31 உடேன
இேயசு ைகைய நீட்டி அவைனப் ப டித்து: வசுவாசக் குைறவுள்ளவேன,
ஏன் சந்ேதகப்பட்டாய் என்றார். 32 அவர்கள் படகல் ஏறனவுடேன காற்று
அமர்ந்தது. 33 அப்ெபாழுது, படகல் உள்ளவர்கள் வந்து: உண்ைமயாகேவ நீர்
ேதவனுைடயகுமாரன்என்றுெசால்லி,அவைரப்பணிந்துெகாண்டார்கள். 34பன்பு,
அவர்கள் கடைலக்கடந்து, ெகேனசேரத்து நாட்டிற்கு வந்தார்கள். 35 அந்த இடத்து
மனிதர்கள் அவைர யார் என்று அறந்து, சுற்றுப்புறெமங்கும் ெசய்த அனுப்ப ,
வயாதயுள்ளவர்கள் எல்ேலாைரயும் அவரிடத்தல் ெகாண்டுவந்து, 36அவருைடய
ஆைடயன் ஓரத்ைதயாவது அவர்கள் ெதாடுவதற்கு அனுமதக்கேவண்டுெமன்று
அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள்;ெதாட்ட எல்ேலாரும்குணமானார்கள்.

அத்த யாயம் 15
யூதர்களும்பாரம்பரியமும்

1 அப்ெபாழுது, எருசேலமிலிருந்து வந்த ேவதபண்டிதர்களும் பரிேசயர்களும்
இேயசுவனிடத்தல் வந்து: 2 உம்முைடய சீடர்கள் முன்ேனார்களின்
பாரம்பரியத்ைத ஏன் மீற நடக்க றார்கள்? ைககழுவாமல் சாப்படுக றார்கேள!
என்றார்கள். 3 அவர்களுக்கு அவர் மறுெமாழியாக: நீங்கள் உங்களுைடய
பாரம்பரியத்தனாேல ேதவனுைடய கட்டைளைய ஏன் மீற நடக்க றீர்கள்?
4 உன் தகப்பைனயும் உன் தாையயும் மத த்து நடப்பாயாக என்றும்;
தகப்பைனயாவது தாையயாவது ந ந்த க்க றவன் ெகால்லப்படேவண்டும்
என்றும், ேதவன் கட்டைள ெகாடுத்தருக்க றாேர. 5நீங்கேளா, எவனாவது
தகப்பைனயாவது தாையயாவது பார்த்து உனக்கு நான் ெசய்யேவண்டிய
உதவ எதுேவா, அைத ேதவனுக்குக் காணிக்ைகயாகக் ெகாடுக்க ேறன்
என்று ெசால்லி, தன் தகப்பைனயாவது தன் தாையயாவது
மத க்காமற்ேபானாலும், அவனுைடய கடைம முடிந்தெதன்று ேபாத த்து,
6 உங்களுைடய பாரம்பரியத்தனாேல ேதவனுைடய கட்டைளைய
அவமாக்க வருக றீர்கள். 7மாயக்காரர்கேள,உங்கைளக்குற த்து:
8இந்தமக்கள்தங்களுைடயஉதட்டளவல்என்னிடத்த ல்ேசர்ந்து,
தங்களுைடயஉதடுகளினால்என்ைனமத க்க றார்கள்;
அவர்கள்இருதயேமாஎன்ைனவ ட்டுதூரமாகவலக யருக்க றது;
9மனிதர்களுைடயகட்டைளகைளஉபேதசங்களாகப்ேபாத த்து,
வீணாக எனக்கு ஆராதைன ெசய்க றார்கள் என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிச

நன்றாகச்ெசால்லியருக்க றான்என்றார்.”
10 பன்பு அவர் மக்கைள வரவைழத்து, அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் ேகட்டு

உணருங்கள். 11வாய்க்குள்ேள ேபாக றது மனிதைனத் தீட்டுப்படுத்தாது,
வாயலிருந்து புறப்படுக றேத மனிதைனத் தீட்டுப்படுத்தும்என்றார்.
12 அப்ெபாழுது, அவருைடய சீடர்கள் அவரிடத்தல் வந்து: பரிேசயர்கள்
இந்த வசனத்ைதக்ேகட்டு இடறலைடந்தார்கள் என்று அறவீரா என்றார்கள்.
13 அவர் மறுெமாழியாக: என் பரமப தா நடாத நாற்ெறல்லாம் ேவேராடு
ப டுங்கப்படும். 14அவர்கைள வ ட்டுவடுங்கள், அவர்கள் குருடர்களுக்கு
வழிகாட்டுக ற குருடர்களாக இருக்க றார்கள்; குருடனுக்குக் குருடன்
வழிகாட்டினால் இருவரும் குழிய ேல வழுவார்கேள என்றார்.
15 அப்ெபாழுது, ேபதுரு அவைரப் பார்த்து: இந்த உவைமைய எங்களுக்கு
வளக்க ச்ெசால்லேவண்டும் என்றான். 16 அதற்கு இேயசு: நீங்களும்
இன்னும் உணர்வல்லாதவர்களாக இருக்க றீர்களா? 17 வாய்க்குள்ேள
ேபாக றெதல்லாம் வய ற்றுக்குள் ெசன்று ஆசனவழியாகக்
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கழிந்துேபாகும் என்பைத நீங்கள் இன்னும் அறயவல்ைலயா?
18வாயலிருந்துபுறப்படுக றைவகள்இருதயத்தலிருந்துபுறப்பட்டுவரும்;
அைவகேள மனிதைனத் தீட்டுப்படுத்தும். 19 எப்படிெயன்றால்,
இருதயத்தலிருந்து ெபால்லாத ச ந்தைனகளும், ெகாைலபாதகங்களும்,
வ பசாரங்களும், ேவச த்தனங்களும், களவுகளும், ெபாய்ச்சாட்ச களும்,
அவதூறுகளும் புறப்பட்டுவரும். 20 இைவகேள மனிதைனத்
தீட்டுப்படுத்தும்; ைககைளக் கழுவாமல் சாப்ப டுக றது மனிதைனத்
தீட்டுப்படுத்தாது என்றார்.

கானானியப்ெபண்ணின்வசுவாசம்
21 பன்பு, இேயசு அந்த இடத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டு, தீரு சீேதான் பட்டணங்களின்

தைசகளுக்குப் ேபானார். 22 அப்ெபாழுது, அந்தத் தைசகளில் குடியருக்க ற
கானானியப் ெபண்ஒருத்த அவரிடத்தல்வந்து: ஆண்டவேர, தாவீதன்குமாரேன,
எனக்கு இரங்கும், என் மகள் ப சாசனால் ெகாடிய ேவதைனப்படுகறாள்
என்று ெசால்லிக் கூப்ப ட்டாள். 23 அவளுக்கு மறுெமாழியாக அவர் ஒரு
வார்த்ைதயும் ெசால்லவல்ைல. அப்ெபாழுது அவருைடய சீடர்கள் வந்து:
இவள் நம்ைமப் பன்ெதாடர்ந்து கூப்படுகறாேள, இவைள அனுப்பவடும்
என்று அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். 24 அதற்கு அவர்: காணாமற்ேபான
ஆடுகளாக யஇஸ்ரேவல்குடும்பத்தாரிடத்த ற்குஅனுப்பப்பட்ேடேனதவ ர,
மற்றவர்களுக்கல்ல என்றார். 25 அவள் வந்து: ஆண்டவேர, எனக்கு
உதவெசய்யும் என்று அவைரப் பணிந்துெகாண்டாள். 26 அவர் அவைளப்
பார்த்து: ப ள்ைளகளின் அப்பத்ைத எடுத்து, நாய்க்குட்டிகளுக்குப்
ேபாடுக றதுநல்லதல்ல என்றார். 27அதற்குஅவள்: உண்ைமதான்ஆண்டவேர,
ஆனாலும் நாய்க்குட்டிகள் தங்களுைடய எஜமான்களின் ேமைஜயலிருந்து
வழும் அப்பத்துணிக்ைககைளச் சாப்படுேம என்றாள். 28 இேயசு அவளுக்கு
மறுெமாழியாக: ெபண்ேண, உன் வசுவாசம் ெபரியது; நீ வரும்புக றபடி
உனக்கு ஆகக்கடவது என்றார். அந்த ேநரேம அவளுைடய மகள்
ஆேராக்கயமானாள்.

இேயசுநான்காய ரம்ேபைரப் ேபாஷத்தல்
29 இேயசு அந்த இடத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டு, கலிேலயாக் கடலருேக வந்து,

ஒரு மைலயன்ேமல் ஏற , அங்ேக உட்கார்ந்தார். 30 அப்ெபாழுது, முடவர்கள்,
குருடர்கள், ஊைமயர்கள், ஊனர்கள் முதலிய அேநகைர த ரளான மக்கள்
இேயசுவனிடத்தல் அைழத்துவந்து, அவர்கைள அவர் பாதத்த ேல ைவத்தார்கள்;
அவர்கைள அவர் குணப்படுத்தனார். 31 ஊைமயர் ேபசுக றைதயும், ஊனர்கள்
குணமைடக றைதயும், ைககால்கள் முடங்கயவர்கள் நடக்க றைதயும்,
குருடர்கள் பார்க்க றைதயும் மக்கள் கண்டு, ஆச்சரியப்பட்டு, இஸ்ரேவலின்
ேதவைன மகைமப்படுத்தனார்கள். 32 பன்பு, இேயசு தம்முைடய சீடர்கைள
அைழத்து: மக்களுக்காக மனதுருகுக ேறன், இவர்கள் என்னிடத்த ல்
மூன்று நாட்கள் தங்க யருந்து சாப்ப ட ஒன்றுமில்லாதருக்க றார்கள்;
இவர்கைளப் பட்டினியாக அனுப்பவ ட எனக்கு மனதல்ைல, வழிய ேல
ேசார்ந்துேபாவார்கேள என்றார். 33 அதற்கு அவருைடய சீடர்கள்: இவ்வளவு
த ரளான மக்களுக்குத் தருப்தயுண்டாகும்படி ேதைவயான அப்பங்கள் இந்த
வனாந்த ரத்த ேல நமக்கு எப்படி கைடக்கும் என்றார்கள். 34 அதற்கு இேயசு:
உங்களிடம் எத்தைன அப்பங்கள் உண்டு என்று ேகட்டார். அவர்கள்: ஏழு
அப்பங்களும் சல சறு மீன்களும் உண்டு என்றார்கள். 35 அப்ெபாழுது அவர்
மக்கைளத் தைரயல் பந்தயருக்கக் கட்டைளய ட்டு, 36அந்த ஏழு அப்பங்கைளயும்
அந்த மீன்கைளயும் எடுத்து, நன்றெசலுத்த , ப ட்டுத் தம்முைடய சீடர்களிடத்தல்
ெகாடுத்தார்; சீடர்கள் மக்களுக்குப் பரிமாறனார்கள். 37 எல்ேலாரும் சாப்ப ட்டுத்
தருப்தயைடந்தார்கள்; மீதயான அப்பத்துணிக்ைககைள ஏழு கூைடகள்நைறய
எடுத்தார்கள். 38 ெபண்களும் பள்ைளகளும்தவ ர, சாப்ப ட்ட ஆண்கள்
நான்காய ரம்ேபராக இருந்தார்கள். 39அவர் மக்கைள அனுப்பவ ட்டு படகல் ஏற ,
மக்தலாவன்எல்ைலகளுக்குவந்தார்.
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அத்த யாயம் 16
அைடயாளம் ேகட்ட பரிேசயர்களும்சதுேசயர்களும்

1 பரிேசயர்களும், சதுேசயர்களும் அவைரச் ேசாத க்கும்படி அவரிடத்தல் வந்து:
வானத்தலிருந்து ஒரு அைடயாளத்ைதத் தங்களுக்குக் காண்பக்கேவண்டும்
என்று ேகட்டார்கள். 2அவர்களுக்குஅவர் மறுெமாழியாக: மாைலேநரமாக றேபாது
ெசவ்வானமிட்டிருக்க றது, அதனால் அைமதயாக இருக்கும் என்று
ெசால்லுகறீர்கள். 3 உதயமாக றேபாது, ெசவ்வானமும் மந்தாரமுமாக
இருக்க றது, அதனால் இன்ைறக்குக் காற்றும் மைழயும் உண்டாகும் என்று
ெசால்லுகறீர்கள். மாயக்காரர்கேள, வானத்தன் ேதாற்றத்ைத ந தானிக்க
உங்களுக்குத் ெதரியுேம, காலங்களின் அைடயாளங்கைள ந தானிக்க உங்களால்
கூடாதா? 4 இந்தப் ெபால்லாத வ பசார சந்ததயார் அைடயாளம் ேதடுக றார்கள்;
ேயானா தீர்க்கதரிச யன் அைடயாளேமதவ ர ேவறு அைடயாளம் இவர்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்படுவதல்ைலஎன்றுெசால்லி,அவர்கைளவ ட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபானார்.

பரிேசயர்கள் சதுேசயர்களின்புளித்த மாவு
5அவருைடய சீடர்கள் அக்கைரையச் ேசர்ந்தேபாது, அப்பங்கைளக் ெகாண்டுவர

மறந்துேபானார்கள். 6 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: பரிேசயர்கள் சதுேசயர்கள்
என்பவர்களின்புளித்தமாைவக்குறத்துஎச்சரிக்ைகயாகஇருங்கள்என்றார். 7நாம்
அப்பங்கைளக் ெகாண்டுவராததனால் இப்படிச் ெசால்லுகறார் என்று அவர்கள்
தங்களுக்குள்ேள ேயாசைனபண்ணிக்ெகாண்டார்கள். 8 இேயசு அைத அற ந்து:
வசுவாசக்குைறவுள்ளவர்கேள, அப்பங்கைளக் ெகாண்டுவராதைதக்குற த்து
நீங்கள் உங்களுக்குள்ேள ேயாசைனபண்ணுகறெதன்ன? 9 இன்னும்
நீங்கள் உணரவல்ைலயா? ஐந்து அப்பங்கைள ஐயாய ரம்ேபருக்குப்
பக ர்ந்தைதயும், மீதயானைத எத்தைனக் கூைடகள்நைறய எடுத்தீர்கள்
என்பைதயும்; 10 ஏழு அப்பங்கைள நாலாய ரம் ேபருக்குப் பக ர்ந்தைதயும்,
மீதயானைத எத்தைன கூைடகள்நைறய எடுத்தீர்கள் என்பைதயும் நீங்கள்
நைனவுகூராமலிருக்கறீர்களா? 11 பரிேசயர்கள் சதுேசயர்கள் என்பவர்களின்
புளித்த மாவற்கு எச்சரிக்ைகயாக இருக்கேவண்டும் என்று நான் ெசான்னது
அப்பத்ைதக்குற த்துச் ெசால்லவல்ைல என்று நீங்கள் உணராதருக்க றது
எப்படி என்றார். 12 அப்ெபாழுது, அவர் அப்பத்தன் புளித்த மாைவக்குறத்து
எச்சரிக்ைகயாக இருக்கேவண்டுெமன்று ெசால்லாமல், பரிேசயர்கள்
சதுேசயர்கள் என்பவர்களின் உபேதசத்ைதக்குற த்ேத அப்படிச் ெசான்னார் என்று
அறந்துெகாண்டார்கள்.

க றஸ்துைவக்குறத்துேபதுருவன்அறக்ைக
13 பன்பு, இேயசு பலிப்பு ெசசரியாவன் பட்டணத்தற்கு வந்தேபாது,

தம்முைடய சீடர்கைளப் பார்த்து: மனிதகுமாரனாகய என்ைன மக்கள் யார்
என்று ெசால்லுகறார்கள் என்று ேகட்டார். 14 அதற்கு அவர்கள்: ச லர் உம்ைம
ேயாவான்ஸ்நானன் என்றும், ச லர் எலியா என்றும்; ேவறுசலர் எேரமியா
அல்லது தீர்க்கதரிச களில் ஒருவர் என்றும் ெசால்லுகறார்கள் என்றார்கள்.
15 அப்ெபாழுது அவர்: நீங்கள் என்ைன யார் என்று ெசால்லுகறீர்கள் என்று
ேகட்டார். 16 சீேமான்ேபதுரு மறுெமாழியாக: நீர் ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய
குமாரனாகய க றஸ்து என்றான். 17 இேயசு அவைனப் பார்த்து: ேயானாவன்
குமாரனாகய சீேமாேன, நீ பாக்கயவான்; மாம்சமும் இரத்தமும் இைத
உனக்கு ெவளிப்படுத்தவல்ைல, பரேலாகத்தலிருக்கற என் ப தா இைத
உனக்கு ெவளிப்படுத்தனார். 18 ேமலும், நான் உனக்குச் ெசால்லுக ேறன், நீ
ேபதுருவாய் இருக்க றாய், இந்தக் கல்லின்ேமல் என் சைபையக் கட்டுேவன்;
பாதாளத்தன் வாசல்கள் அைத ேமற்ெகாள்வதல்ைல. 19 பரேலாகராஜ்யத்தன்
தறவுேகால்கைளநான்உனக்குத் தருேவன்;பூேலாகத்த ேல நீ கட்டுக றதுஎதுேவா
அது பரேலாகத்தலும் கட்டப்பட்டிருக்கும், பூேலாகத்த ேல நீ கட்டவ ழ்ப்பது எதுேவா
அது பரேலாகத்தலும் கட்டவழ்க்கப்பட்டிருக்கும் என்றார். 20 அப்ெபாழுது, தாம்
க றஸ்துவாகய இேயசு என்று ஒருவருக்கும் ெசால்லாதபடிக்குத் தம்முைடய
சீடர்களுக்குக்கட்டைளய ட்டார்.

இேயசுதன்பாடுகைளமுன்னறவத்தல்
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21 அதுமுதல் இேயசு, தாம் எருசேலமுக்குப்ேபாய், மூப்பர்களாலும் ப ரதான
ஆசாரியர்களாலும், ேவதபண்டிதர்களாலும் பல பாடுகள்பட்டு, ெகாைலயுண்டு,
மூன்றாம்நாளில் உய ேராடு எழுந்தருக்கேவண்டும் என்பைதத் தம்முைடய
சீடர்களுக்குச் ெசால்லத்ெதாடங்கனார். 22அப்ெபாழுது, ேபதுரு அவைரத் தனிேய
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய்: ஆண்டவேர, இது உமக்கு சம்பவக்கக்கூடாேத, இது
உமக்குச் சம்பவ ப்பதல்ைல என்று அவைரக் கடிந்துெகாள்ளத்ெதாடங்கனான்.
23 அவேரா தரும்ப , ேபதுருைவப் பார்த்து: எனக்குப் பன்னாகப்ேபா, சாத்தாேன,
நீ எனக்கு இடறலாக இருக்க றாய்; ேதவனுக்குரியைவகைளச் ச ந்த க்காமல்
மனிதர்களுக்குரியைவகைளச் ச ந்த க்க றாய் என்றார். 24 அப்ெபாழுது, இேயசு
தம்முைடய சீடர்கைளப் பார்த்து: ஒருவன் என்ைனப் பன்பற்றவரவரும்பனால்,
அவன் தன்ைனத்தான் ெவறுத்து, தன் சலுைவைய எடுத்துக்ெகாண்டு என்ைனப்
பன்பற்றேவண்டும். 25 தன் ஜீவைன இரட்ச க்க வரும்புக றவன் அைத
இழந்துேபாவான்; என்னிமித்தமாகத் தன் ஜீவைன இழந்துேபாக றவன் அைதக்
கண்டைடவான். 26மனிதன்உலகம்முழுவைதயும்ஆதாயப்படுத்த க்ெகாண்டாலும்,
தன் ஜீவைன நஷ்டப்படுத்தனால் அவனுக்கு லாபம் என்ன? மனிதன்
தன் ஜீவனுக்கு இைணயாக என்னத்ைதக் ெகாடுப்பான்? 27 மனிதகுமாரன்
தம்முைடய ப தாவன் மகைம ெபாருந்தனவராகத் தம்முைடய தூதர்கேளாடு
வருவார்; அப்ெபாழுது, அவனவன் ெசயல்களுக்குத்தக்கதாக அவனவனுக்குப்
பலனளிப்பார். 28 இங்ேக ந ற்க றவர்களில் சலர் மனிதகுமாரன் தம்முைடய
ராஜ்யத்தல் வருவைதக் காண்பதற்குமுன், மரணத்ைதக் காண்பதல்ைல என்று,
உண்ைமயாகேவஉங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன்என்றார்.

அத்த யாயம் 17
இேயசுமருரூபமாகுதல்

1 ஆறு நாட்களுக்குப்பன்பு, இேயசு ேபதுருைவயும் யாக்ேகாைபயும்
அவனுைடய சேகாதரனாகய ேயாவாைனயும்கூட்டிக்ெகாண்டுதனித்தருக்கும்படி
உயர்ந்த மைலயன்ேமல்ேபாய், 2 அவர்களுக்கு முன்பாக மறுரூபமைடந்தார்;
அவருைடய முகம் சூரியைனப்ேபாலப் ப ரகாச த்தது, அவருைடய உைட
ஒளிையப்ேபால ெவண்ைமயானது. 3 அப்ெபாழுது ேமாேசயும் எலியாவும்
அவேராடு ேபசுக றவர்களாக அவர்களுக்குக் காணப்பட்டார்கள். 4 அப்ெபாழுது
ேபதுரு இேயசுைவப் பார்த்து: ஆண்டவேர, நாம் இங்ேக இருக்க றது நல்லது;
உமக்கு வருப்பமானால், இங்ேக உமக்கு ஒரு கூடாரமும், ேமாேசக்கு ஒரு
கூடாரமும், எலியாவற்கு ஒரு கூடாரமுமாக, மூன்று கூடாரங்கைளப் ேபாடுேவாம்
என்றான். 5 அவன் ேபசும்ேபாது, இேதா, ஒளியுள்ள ஒரு ேமகம் அவர்கள்ேமல்
ந ழலிட்டது. இவர் என்னுைடய ேநசகுமாரன், இவரில் ப ரியமாக இருக்க ேறன்,
இவருக்குச் ெசவெகாடுங்கள் என்று அந்த ேமகத்தலிருந்து ஒரு சத்தம்
உண்டானது. 6சீடர்கள்அைதக்ேகட்டு, முகங்குப்புறவழுந்து, மிகவும் பயந்தார்கள்.
7 அப்ெபாழுது, இேயசு வந்து, அவர்கைளத் ெதாட்டு: எழுந்தருங்கள்,
பயப்படாமலிருங்கள் என்றார். 8அவர்கள் தங்களுைடய கண்கைளஏெறடுத்துப்
பார்க்கும்ேபாது இேயசுைவத்தவ ர ேவெறாருவைரயும் காணவல்ைல. 9அவர்கள்
மைலயலிருந்துஇறங்குகறேபாது,இேயசுஅவர்கைளப்பார்த்து: மனிதகுமாரன்
மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுந்தருக்கும்வைரக்கும் இந்தத்
தரிசனத்ைத ஒருவருக்கும் ெசால்லேவண்டாம் என்று கட்டைளய ட்டார்.
10 அப்ெபாழுது, அவருைடய சீடர்கள் அவைரப் பார்த்து: அப்படியானால் எலியா
முந்த வரேவண்டும் என்று ேவதபண்டிதர்கள் ெசால்லுகறார்கேள, அது
எப்படிெயன்று ேகட்டார்கள். 11 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: எலியா
முந்தவந்து எல்லாவற்ைறயும் ஒழுங்குபடுத்துவது உண்ைமதான்.
12ஆனாலும், எலியா வந்தாய ற்று என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்;
அவைனஅறயாமல்தங்களுைடயவருப்பப்படிஅவனுக்குச்ெசய்தார்கள்;
இவ்வதமாக மனிதகுமாரனும் அவர்களால் பாடுகள்படுவார் என்றார்.
13அவர் ேயாவான்ஸ்நானைனக்குறத்துத்தங்களுக்குச்ெசான்னார் என்றுசீடர்கள்
அப்ெபாழுதுஅறந்துெகாண்டார்கள்.

ப சாசு ப டித்தருந்த சறுவன்குணமைடதல்
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14அவர்கள் மக்களிடத்தல் வந்தேபாது, ஒரு மனிதன் அவரிடத்தல் வந்து, அவர்
முன்பாக முழங்கால்படிய ட்டு: 15 ஆண்டவேர, என் மகனுக்கு இரங்கும், அவன்
வலிப்பு வயாதயனால் ெகாடிய ேவதைனப்படுகறான்; அடிக்கடி தீயலும்,
அடிக்கடி தண்ணீரிலும் வழுகறான். 16 அவைன உம்முைடய சீடர்களிடம்
ெகாண்டுவந்ேதன்; அவைன குணமாக்க அவர்களால் முடியாமற்ேபானது
என்றான். 17 இேயசு மறுெமாழியாக: வசுவாசமில்லாத மாறுபாடுள்ள
சந்தத ேய, எதுவைரக்கும் நான் உங்கேளாடு இருப்ேபன்? எதுவைரக்கும்
உங்களிடம் ெபாறுைமயாக இருப்ேபன்? அவைன என்னிடத்த ல்
ெகாண்டுவாருங்கள் என்றார். 18 இேயசு ப சாைச அதட்டினார்; உடேன அது
அவைனவட்டுப் ெவளிேயேபானது;அந்த ேநரேமஅந்தஇைளஞன்குணமானான்.
19 அப்ெபாழுது, சீடர்கள் இேயசுவனிடத்தல் தனிைமயல் வந்து: அைதத்
துரத்தவ ட எங்களால் ஏன் முடியாமற்ேபானது என்று ேகட்டார்கள். 20 அதற்கு
இேயசு: உங்களுைடய வ சுவாசக்குைறவனாேலதான்; கடுகுவைதயளவு
வசுவாசம் உங்களுக்கு இருந்தால் நீங்கள் இந்த மைலையப் பார்த்து,
இந்தஇடத்ைதவ ட்டுஅப்புறம் ேபா என்றுெசால்லஅதுஅப்புறம் ேபாகும்;
உங்களால்ெசய்யமுடியாதகாரியம்ஒன்றுமிராதுஎன்றுஉண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 21இந்த வைகப் ப சாசு ெஜபத்தனாலும்
உபவாசத்தனாலுேமதவ ர மற்ற எவ்வ தத்தனாலும் புறப்பட்டுப்ேபாகாது
என்றார். 22அவர்கள்கலிேலயாவ ேலவாழ்ந்தேபாது,இேயசுஅவர்கைளப்பார்த்து:
மனிதகுமாரன் மனிதர்களுைடய ைககளில் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவார்.
23அவர்கள்அவைரக்ெகாைலெசய்வார்கள்;ஆனாலும்மூன்றாம்நாளிேல
உய ேராடுஎழுந்தருப்பார் என்றார். அவர்கள்மிகுந்ததுக்கமைடந்தார்கள்.

ேதவாலயவரி
24 அவர்கள் கப்பர்நகூமில் வந்தேபாது, வரிப்பணம் வாங்குகறவர்கள்

ேபதுருவனிடத்தல் வந்து: உங்களுைடய ேபாதகர் வரிப்பணம்
ெசலுத்துகறதல்ைலயா என்று ேகட்டார்கள்; ெசலுத்துகறார் என்றான்.
25 அவன் வீட்டிற்குள் வந்தேபாது, அவன் ேபசுக றதற்கு முன்னேம இேயசு
அவைனப் பார்த்து: சீேமாேன, உனக்கு எப்படித் ேதான்றுக றது?
பூமியன் ராஜாக்கள் வருமானவரிையயும் மற்ற வரிையயும்
தங்களுைடயபள்ைளகளிடத்த ேலா,அந்ந யர்களிடத்த ேலா,யாரிடத்த ல்
வாங்குக றார்கள் என்று ேகட்டார். 26 அதற்குப் ேபதுரு: அந்நயர்களிடத்தல்
வாங்குகறார்கள் என்றான். இேயசு அவைனப் பார்த்து: அப்படியானால்
பள்ைளகள் அைதச் ெசலுத்தேவண்டியதல்ைலேய. 27 ஆனாலும்,
நாம் அவர்களுக்கு இடறலாக இல்லாதபடிக்கு, நீ கடலுக்குப்ேபாய்,
தூண்டில்ேபாட்டு, முதலாவது அகப்படுக ற மீைனப் ப டித்து, அதன்
வாையத் த றந்துபார்; ஒரு ெவள்ளிக்காைசக் காண்பாய்; அைத எடுத்து
எனக்காகவும்உனக்காகவும்அவர்களிடம்ெகாடு என்றார்.

அத்த யாயம் 18
பரேலாகராஜ்யத்தல்ெபரியவன்

1 அந்த ேநரத்த ேல சீடர்கள் இேயசுவனிடத்தல் வந்து: பரேலாகராஜ்யத்தல்
எவன் ெபரியவனாக இருப்பான் என்று ேகட்டார்கள். 2 இேயசு ஒரு
பள்ைளையத் தம்மிடத்தல் அைழத்து, அைத அவர்கள் நடுேவ நறுத்த :
3 நீங்கள் மனந்தரும்ப ப் ப ள்ைளகைளப்ேபால மாறாவ ட்டால்,
பரேலாகராஜ்யத்த ல் ப ரேவச க்கமாட்டீர்கள் என்று, உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 4 ஆகேவ, இந்தப் ப ள்ைளையப்ேபாலத்
தன்ைனத் தாழ்த்துக றவன் எவேனா, அவேன பரேலாகராஜ்யத்த ல்
ெபரியவனாக இருப்பான். 5 இப்படிப்பட்ட ஒரு பள்ைளைய
என் நாமத்தனிமித்தம் ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவன் என்ைன
ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறான். 6 என்னிடத்த ல் வ சுவாசமாக இருக்க ற
இந்தச் ச ற யவர்களில் ஒருவனுக்கு இடறல் உண்டாக்குக றவன்
எவேனா, அவனுைடய கழுத்தல் மாவைரக்கும் கல்ைலக் கட்டி,
கடலின் ஆழத்த ேல அவைன அமிழ்த்துக றது அவனுக்கு நலமாக
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இருக்கும். 7 இடறல்களினிமித்தம் உலகத்த ற்கு ஐேயா, இடறல்கள்
வருவது அவச யம், ஆனாலும் எந்த மனிதனால் இடறல் வருக றேதா,
அவனுக்கு ஐேயா! 8 உன் ைகயாவது உன் காலாவது உனக்கு
இடறல் உண்டாக்கனால், அைத ெவட்டி எற ந்துேபாடு; நீ இரண்டு
ைகயுைடயவனாக, அல்லது இரண்டு காலுைடயவனாக ந த்த ய
அக்கனிய ேல தள்ளப்படுவைதவ ட, முடவனாக, அல்லது ஊனனாக,
ந த்த யஜீவனுக்குள் ப ரேவச ப்பது உனக்கு நலமாக இருக்கும். 9 உன்
கண் உனக்கு இடறல் உண்டாக்கனால், அைதப் ப டுங்க எற ந்துேபாடு;
இரண்டு கண்ணுைடயவனாக எரிநரகத்த ல் தள்ளப்படுவைதவ ட,
ஒற்ைறக் கண்ணனாக ந த்த யஜீவனுக்குள் ப ரேவச ப்பது உனக்கு
நலமாகஇருக்கும்.

காணாமல்ேபானஆடுபற்றயஉவைம
10 இந்தச் ச ற யவர்களில் ஒருவைனயும் அற்பமாக எண்ணாதபடிக்கு

எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்; அவர்களுக்குரிய ேதவதூதர்கள்
பரேலாகத்த ேல என் பரமப தாவன் சமுகத்ைத எப்ேபாதும்
தரிச க்க றார்கள்என்றுஉங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன். 11மனிதகுமாரன்
இழந்துேபானைத இரட்ச க்க வந்தார். 12 உங்களுக்கு எப்படித்
ேதான்றுக றது? ஒரு மனிதனுக்கு நூறு ஆடுகளிருக்க, அைவகளில்
ஒன்று காணாமற்ேபானால், அவன் மற்றத் ெதாண்ணூற்ெறான்பது
ஆடுகைளயும் மைலகளில் வ ட்டுப்ேபாய் காணாமற்ேபானைதத்
ேதடாமலிருப்பாேனா? 13 அவன் அைதக் கண்டுப டித்தால்,
காணாமல்ேபாகாத ெதாண்ணூற்ெறான்பது ஆடுகைளக்குற த்து
மக ழ்ச்ச யாக இருக்க றைதவ ட, அந்த ஒன்ைறக்குற த்து அத க
மக ழ்ச்ச யாக இருப்பான் என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 14 இவ்வதமாக, இந்தச் ச ற யவரில் ஒருவன்கூட,
அழிந்துேபாவது பரேலாகத்தலிருக்க ற உங்களுைடய ப தாவன்
வருப்பமல்ல.

உனக்குவேராதமாககுற்றம்ெசய்யும் சேகாதரன்
15 உன் சேகாதரன் உனக்கு வ ேராதமாகக் குற்றம் ெசய்தால்,

அவனிடத்த ல்ேபாய்,நீயும்அவனும்தனிைமயாகஇருக்கும்ேபாது,அவன்
குற்றத்ைத அவனுக்கு உணர்த்து; அவன் உனக்குச் ெசவ ெகாடுத்தால்,
உன் சேகாதரைன ஆதாயப்படுத்த க்ெகாண்டாய். 16 அவன்
ெசவ ெகாடுக்காமற்ேபானால், இரண்டு மூன்று சாட்ச களுைடய
ஒப்புதல்களினாேல காரியங்கெளல்லாம் உறுத ப்படும்படி
இரண்ெடாருவைர உன்னுடேன அைழத்துக்ெகாண்டு ேபா.
17அவர்களுக்கும்அவன்ெசவ ெகாடுக்காமற்ேபானால், அைத சைபக்குத்
ெதரியப்படுத்து; சைபக்கும் ெசவ ெகாடுக்காமற்ேபானால், அவன்
உனக்கு ேவறுமார்க்கத்தான்ேபாலவும் வரி வசூலிப்பவைனப்ேபாலவும்
இருப்பானாக. 18 உலகத்த ேல நீங்கள் எைவகைளக் கட்டுவீர்கேளா
அைவகள் பரேலாகத்தலும் கட்டப்பட்டிருக்கும்; உலகத்த ேல நீங்கள்
எைவகைளக் கட்டவ ழ்ப்பீர்கேளா அைவகள் பரேலாகத்தலும்
கட்டவ ழ்க்கப்பட்டிருக்கும் என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 19 அல்லாமலும், உங்களில் இரண்டுேபர் தாங்கள்
ேவண்டிக்ெகாள்ளப்ேபாக ற எந்தக் காரியத்ைதக்குற த்தாவது பூமிய ேல
ஒருமனப்பட்டிருந்தால், பரேலாகத்த ல் இருக்க ற என் ப தாவனால்
அது அவர்களுக்கு உண்டாகும் என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
20 ஏெனன்றால், இரண்டுேபராவது மூன்றுேபராவது என் நாமத்தனாேல
எங்ேக கூடியருக்க றார்கேளா, அங்ேக அவர்கள் நடுவ ேல இருக்க ேறன்
என்றார்.

இரக்கமற்றஊழியைனப்பற்றயஉவைம
21 அப்ெபாழுது, ேபதுரு அவரிடத்தல் வந்து: ஆண்டவேர, என் சேகாதரன்

எனக்கு வ ேராதமாகக் குற்றம் ெசய்துவந்தால், நான் எத்தைனமுைற
மன்னிக்கேவண்டும்? ஏழுமுைற மட்டுேமா என்று ேகட்டான். 22 அதற்கு
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இேயசு: ஏழுமுைற மாத்த ரமல்ல, ஏெழழுபதுமுைறமட்டும் என்று
உனக்குச் ெசால்லுக ேறன். 23 எப்படிெயன்றால், பரேலாகராஜ்யம் தன்
ேவைலக்காரர்களிடத்த ல் கணக்குப்பார்க்கேவண்டுெமன்றருந்த
ஒரு ராஜாவ ற்கு ஒப்பாக இருக்க றது. 24 அவன் கணக்குப்பார்க்கத்
ெதாடங்கனேபாது,பத்தாய ரம்ெவள்ளிப்பணம்கடன்பட்டவன்ஒருவைன
அவனுக்கு முன்பாகக் ெகாண்டுவந்தார்கள். 25கடைனத்தீர்க்க அவனால்
முடியாதபடியால், அவனுைடய எஜமான் அவைனயும் அவனுைடய
மைனவையயும் பள்ைளகைளயும்,அவனுக்குஇருந்த எல்லாவற்ைறயும்
வ ற்று, கடைனத்தீர்க்கும்படிக் கட்டைளய ட்டான். 26 அப்ெபாழுது,
அந்த ேவைலக்காரன் காலில் வழுந்து வணங்க : எஜமானேன!
என்னிடத்த ல் ெபாறுைமயாக இரும், எல்லாவற்ைறயும் உமக்குக்
ெகாடுத்துத்தீர்க்க ேறன் என்றான். 27 அந்த ேவைலக்காரனுைடய
எஜமான் மனமிரங்க , அவைன வடுதைலெசய்து, கடைனயும்
அவனுக்கு மன்னித்துவ ட்டான். 28அப்படியருக்க, அந்த ேவைலக்காரன்
புறப்பட்டுப்ேபாகும்ேபாது, தன்னிடத்த ல் நூறு ெவள்ளிக்காசுகள்
கடன்பட்டிருந்தவனாக ய தன்னுைடய உடன்ேவைலக்காரர்களில்
ஒருவைனப் பார்த்து, அவைனப் ப டித்து, கழுத்ைத ெநரித்து:
நீ வாங்கன கடைன எனக்குக் ெகாடுத்துத் தீர்க்கேவண்டும்
என்றான். 29 அப்ெபாழுது அவனுைடய உடன்ேவைலக்காரன்
அவன் காலிேல வழுந்து: என்னிடத்த ல் ெபாறுைமயாக இரும்,
எல்லாவற்ைறயும் உமக்குக் ெகாடுத்துத் தீர்க்க ேறன் என்று,
அவைன ேவண்டிக்ெகாண்டான். 30 அவேனா சம்மத க்காமல்,
ேபாய், அவன் வாங்கன கடைனக் ெகாடுத்துத்தீர்க்கும்வைரக்கும்
அவைனச் சைறச்சாைலயல் ைவத்தான். 31 நடந்தைத அவனுைடய
உடன்ேவைலக்காரர்கள் பார்த்து, மிகவும் துக்கப்பட்டு, எஜமானிடத்த ல்
வந்து, நடந்தைதெயல்லாம் அறவ த்தார்கள். 32அப்ெபாழுதுஅவனுைடய
எஜமான் அவைன அைழப்ப த்து: ெபால்லாத ேவைலக்காரேன, நீ
என்ைன ேவண்டிக்ெகாண்டபடியனால் அந்தக் கடன் முழுவைதயும்
உனக்கு மன்னித்துவ ட்ேடன். 33 நான் உனக்கு இரங்கனதுேபால,
நீயும் உன் உடன்ேவைலக்காரனுக்கு இரங்கேவண்டாேமா என்று
ெசால்லி, 34 அவனுைடய எஜமான் ேகாபமைடந்து, அவன் வாங்கன
கடைனெயல்லாம் தனக்குக் ெகாடுத்துத்தீர்க்கும்வைரக்கும்
தண்டிக்க றவர்களிடத்த ல் அவைன ஒப்புக்ெகாடுத்தான். 35 நீங்களும்
அவனவன் தன்தன் சேகாதரன் ெசய்த தப்ப தங்கைள மனப்பூர்வமாக
மன்னிக்காமற்ேபானால், என் பரமப தாவும் உங்களுக்கு இப்படிேய
ெசய்வார் என்றார்.

அத்த யாயம் 19
வவாகரத்ைதப்பற்றயஇேயசுவன்ேபாதைன

1இேயசுஇந்தவசனங்கைளச் ெசால்லிமுடித்தபன்பு,அவர் கலிேலயாைவவ ட்டு
ேயார்தானுக்கு அக்கைரயான யூேதயாவற்கு வந்தார். 2 த ரளான மக்கள்
அவருக்குப் பன்ேன ெசன்றார்கள்; அந்த இடத்தல் அவர்கைள குணமாக்கனார்.
3 அப்ெபாழுது, பரிேசயர்கள் அவைரச் ேசாத க்கேவண்டுெமன்று அவரிடத்தல்
வந்து: கணவனானவன் தன் மைனவைய எந்தக்காரணத்தனாலாவது
வவாகரத்து ெசய்வது நயாயமா என்று ேகட்டார்கள். 4 அவர்களுக்கு
அவர் மறுெமாழியாக: ஆரம்பத்த ேல மனிதர்கைள உண்டாக்கனவர்
அவர்கைள ஆணும் ெபண்ணுமாக உண்டாக்கனார் என்பைதயும்,
5 இதனிமித்தம் கணவனானவன் தன் தகப்பைனயும் தாையயும்வ ட்டுத்
தன் மைனவ ேயாடு இைணந்தருப்பான்; அவர்கள் இருவரும்
ஒேர சரீரமாக இருப்பார்கள் என்று அவர் ெசான்னைதயும், நீங்கள்
வாச க்கவல்ைலயா? 6 இப்படி இருக்க றபடியனால், அவர்கள்
இருவர்களாக இல்லாமல், ஒேர சரீரமாக இருக்க றார்கள்; ஆகேவ,
ேதவன் இைணத்தைத மனிதன் ப ரிக்காத ருக்கேவண்டும் என்றார்.
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7 அதற்கு அவர்கள்: அப்படியானால், வடுதைலப்பத்த ரம் ெகாடுத்து, அவைள
வவாகரத்து ெசய்யலாம் என்று ேமாேச ஏன் கட்டைளய ட்டார் என்றார்கள்.
8 அதற்கு அவர்: உங்களுைடய மைனவகைள வவாகரத்து ெசய்யலாம்
என்று உங்களுைடய இருதயக்கடினத்தனிமித்தம் ேமாேச உங்களுக்கு
இடங்ெகாடுத்தார்; ஆரம்பமுதலாய் அப்படியருக்கவல்ைல. 9 ஆதலால்,
எவனாவது தன் மைனவ ேவச த்தனம் ெசய்ததனிமித்தேமயன்ற ,
அவைள வவாகரத்து ெசய்துவ ட்டு ேவெறாரு ெபண்ைணத்
தருமணம்ெசய்தால், அவன் வ பசாரம் ெசய்க றவனாக இருப்பான்;
வவாகரத்து ெசய்யப்பட்டவைளத் தருமணம் ெசய்க றவனும் வ பசாரம்
ெசய்க றவனாக இருப்பான் என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்
என்றார். 10 அவருைடய சீடர்கள் அவைரப் பார்த்து: மைனவையப்பற்ற
கணவனுைடய காரியம் இப்படியருந்தால், தருமணம்ெசய்க றது நல்லதல்ல
என்றார்கள். 11 அதற்கு அவர்: வரம்ெபற்றவர்கேளதவ ர மற்றவர்கள் இந்த
வார்த்ைதைய ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார்கள். 12 தாயன் வயற்றலிருந்து
அண்ணகர்களாகப் ப றந்தவர்களும் உண்டு; மனிதர்களால்
அண்ணகர்களாக்கப்பட்டவர்களும் உண்டு; பரேலாக ராஜ்யத்தனிமித்தம்
தங்கைள அண்ணகர்களாக்க க்ெகாண்டவர்களும் உண்டு; இைத
ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்லவன்ஏற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும் என்றார்.

இேயசுவும் சறுபள்ைளகளும்
13 அப்ெபாழுது, சறு பள்ைளகளின்ேமல் அவர் கரங்கைள ைவத்து

ெஜபம்ெசய்யும்படிக்கு அவர்கைள அவரிடத்தல் ெகாண்டுவந்தார்கள்;
ெகாண்டுவந்தவர்கைளச் சீடர்கள் அதட்டினார்கள். 14 இேயசுேவா: சறு
பள்ைளகள்என்னிடத்த ல்வருக றதற்குஇடங்ெகாடுங்கள்;அவர்கைளத்
தைடெசய்யாமலிருங்கள்; பரேலாகராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்களுைடயது
என்று ெசால்லி, 15 அவர்கள்ேமல் கரங்கைள ைவத்து, பன்பு அந்த
இடத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபானார்.

ெசல்வந்தனானஇைளஞன்
16 அப்ெபாழுது ஒருவன் வந்து, அவைரப் பார்த்து: நல்ல ேபாதகேர,

ந த்தயஜீவைன அைடவதற்கு நான் எந்த நன்ைமையச் ெசய்யேவண்டும் என்று
ேகட்டான். 17 அதற்கு அவர்: நீ என்ைன நல்லவன் என்று ெசால்வாேனன்?
ேதவன் ஒருவர்தவ ர நல்லவன் ஒருவனும் இல்ைலேய; நீ ஜீவனில்
ப ரேவச க்க வரும்பனால் கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாள் என்றார்.
18 அவன் அவைரப் பார்த்து: எைவகைள என்று ேகட்டான். அதற்கு இேயசு:
ெகாைல ெசய்யாத ருப்பாயாக, வ பசாரம் ெசய்யாத ருப்பாயாக,
களவு ெசய்யாதருப்பாயாக, ெபாய்ச்சாட்ச ெசால்லாதருப்பாயாக;
19 உன் தகப்பைனயும் உன் தாையயும் மத ப்பாயாக; உன்னிடத்த ல் நீ
அன்புெசலுத்துவதுேபால மற்றவனிடத்தலும் அன்புெசலுத்துவாயாக
என்பைவகைளேய என்றார். 20 அந்த வாலிபன் அவைரப் பார்த்து:
இைவகைளெயல்லாம் என் சறுவயதுமுதல் ைகக்ெகாண்டிருக்க ேறன்;
இன்னும் என்னிடத்தல் குைறவு என்ன என்றான். 21 அதற்கு இேயசு:
நீ ேதவனுக்கு பூரண சற்குணனாக இருக்கவரும்பனால், ேபாய்,
உனக்கு உண்டானைவகைள வற்று, தரித்த ரர்களுக்குக் ெகாடு,
அப்ெபாழுது பரேலாகத்த ல் உனக்குச் ெசல்வம் உண்டாயருக்கும்;
பன்பு என்ைனப் பன்பற்றவா என்றார். 22 அந்த வாலிபன் மிகுந்த
ஆஸ்தயுள்ளவனாக இருந்தபடியால், இேயசு ெசான்னைவகைளக் ேகட்டெபாழுது,
துக்கமைடந்தவனாகப் ேபாய்வ ட்டான். 23 அப்ெபாழுது, இேயசு தம்முைடய
சீடர்கைளப் பார்த்து: ெசல்வந்தன் பரேலாகராஜ்யத்த ல் ப ரேவச ப்பது
சுலபமல்லெவன்று, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
24 ேமலும் ெசல்வந்தன் ேதவனுைடய ராஜ்யத்த ல் ப ரேவச ப்பைதவ ட,
ஒட்டகமானது ஊசயன் காத ேல நுைழவது சுலபமாக இருக்கும்
என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்றார். 25 அவருைடய சீடர்கள்
அைதக்ேகட்டுமிகவும்ஆச்சரியப்பட்டு: அப்படியானால்,யார்இரட்ச க்கப்படமுடியும்
என்றார்கள். 26 இேயசு, அவர்கைளப் பார்த்து: மனிதர்களால் இது
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முடியாததுதான்; ேதவனாேல எல்லாம் முடியும் என்றார். 27 அப்ெபாழுது,
ேபதுரு அவைரப் பார்த்து: இேதா, நாங்கள் எல்லாவற்ைறயும்வ ட்டு, உம்ைமப்
பன்பற்ற ேனாேம; எங்களுக்கு என்ன கைடக்கும் என்றான். 28 அதற்கு
இேயசு: மறுப றப்பன் காலத்த ேல மனிதகுமாரன் தம்முைடய
மகைமயுள்ள சங்காசனத்தன்ேமல் உட்கார்ந்த ருக்கும்ேபாது,
என்ைனப் பன்பற்றன நீங்களும், இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு
ேகாத்த ரங்கைளயும் ந யாயந்தீர்க்க றவர்களாகப் பன்னிரண்டு
சங்காசனங்களின்ேமல் உட்கார்ந்த ருப்பீர்கள் என்று, உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 29 என் நாமத்தனிமித்தம் வீட்ைடயாவது,
சேகாதரர்கைளயாவது, சேகாதரிகைளயாவது, தகப்பைனயாவது,
தாையயாவது, மைனவையயாவது, ப ள்ைளகைளயாவது,
ந லங்கைளயாவது இழந்தவன் எவேனா, அவன் நூறுமடங்காகப்
ெபற்று, ந த்த யஜீவைனயும் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுவான்; 30 ஆனாலும்,
முந்த ேனார் அேநகர் ப ந்த ேனாராகவும், ப ந்த ேனார் அேநகர்
முந்த ேனாராகவும்இருப்பார்கள் என்றார்.

அத்த யாயம் 20
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்து ேவைலயாட்கைளப்பற்றயஉவைம

1 பரேலாகராஜ்யம் வீட்ெடஜமானாக ய ஒரு மனிதனுக்கு ஒப்பாக
இருக்க றது; அவன் தன் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ற்கு ேவைலயாட்கைள
அமர்த்த அத காைலய ேல புறப்பட்டான். 2 ேவைலயாட்களுடன்
நாெளான்றுக்கு ஒரு ெவள்ளிக்காசு கூலிேபச , அவர்கைளத் தன்
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ற்குஅனுப்பனான். 3காைலஒன்பதுமணியளவல்
அவன் புறப்பட்டுப்ேபாய், கைடத்ெதருவ ேல சும்மா ந ற்க ற
ேவறு சலைரப் பார்த்து: 4 நீங்களும் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ற்குப்
ேபாங்கள், ந யாயமானபடி உங்களுக்குக் கூலி ெகாடுப்ேபன்
என்றான்; அவர்களும் ேபானார்கள். 5 மறுபடியும், நண்பகல்
பன்னிரண்டுமணிக்கும், மூன்றுமணிக்கும் அவன்ேபாய் அப்படிேய
ெசய்தான். 6 ஐந்துமணியளவலும் அவன்ேபாய், சும்மா ந ற்க ற
ேவறு சலைரப் பார்த்து: நீங்கள் பகல் முழுவதும் இங்ேக சும்மா
ந ற்க றெதன்ன என்று ேகட்டான். 7 அதற்கு அவர்கள்: ஒருவரும்
எங்களுக்கு ேவைல ெகாடுக்கவல்ைல என்றார்கள். அவன்
அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்களும் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ற்குப் ேபாங்கள்,
ந யாயமானபடிகூலிெபற்றுக்ெகாள்வீர்கள்என்றான். 8மாைலேநரத்த ல்,
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்தன் எஜமான் தன் ந ர்வாகையப் பார்த்து: நீ
ேவைலயாட்கைள அைழத்து, ப ந்த வந்தவர்கள் ெதாடங்க முதலில்
வந்தவர்கள்வைரக்கும் அவர்களுக்குக் கூலிெகாடு என்றான்.
9 அப்ெபாழுது ஐந்துமணியளவல் ேசர்க்கப்பட்டவர்கள் வந்து ஆளுக்கு
ஒவ்ெவாரு ெவள்ளிக்காசு வாங்கனார்கள். 10முந்த ேசர்க்கப்பட்டவர்கள்
வந்து, தங்களுக்கு அத க கூலி கைடக்கும் என்று நைனத்தார்கள்,
அவர்களும் ஆளுக்கு ஒவ்ெவாரு ெவள்ளிக்காசு வாங்கனார்கள்.
11வாங்க க்ெகாண்டு,வீட்ெடஜமாைனப்பார்த்து: 12ப ந்த வந்தவர்களாக ய
இவர்கள் ஒருமணிேநரம்மட்டும் ேவைலெசய்தார்கள்; பகலின்
பாடுகைளயும் ெவயலின் ெவப்பத்ைதயும் சக த்த எங்களுக்கு
இவர்கைளச் சமமாக்கனீேர என்று முறுமுறுத்தார்கள். 13 அவர்களில்
ஒருவனுக்கு அவன் மறுெமாழியாக: நண்பேன, நான் உனக்கு
அநயாயம் ெசய்யவல்ைல; நீ என்னிடத்த ல் ஒரு ெவள்ளிக்காசுக்குச்
சம்மத க்கவல்ைலயா? 14 உன்னுைடயைத நீ வாங்க க்ெகாண்டு
ேபா, உனக்குக் ெகாடுத்ததுேபால ப ந்த வந்தவனாக ய இவனுக்கும்
ெகாடுப்பது என்னுைடய வருப்பம். 15 என்னுைடயைத என்
வருப்பப்படிச்ெசய்ய எனக்கு அத காரமில்ைலயா? நான்
தாராளமனமுைடயனாக இருக்க றபடியால், நீ ெபாறாைமெகாள்ளலாமா
என்றான். 16 இவ்வதமாக, ப ந்த ேனார் முந்த ேனாராகவும், முந்த ேனார்
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ப ந்த ேனாராகவும் இருப்பார்கள்; அைழக்கப்பட்டவர்கள் அேநகர்,
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்கேளாச லர் என்றார்.

இேயசுதன்பாடுகைளமுன்னறவத்தல்
17 இேயசு எருசேலமுக்குப் ேபாகும்ேபாது, வழிய ேல பன்னிரண்டு

சீடர்கைளயும் தனிேய அைழத்து: 18 இேதா, எருசேலமுக்குப்
ேபாக ேறாம்; மனிதகுமாரன் ப ரதான ஆசாரியர்களிடத்தலும்
ேவதபண்டிதரிடத்தலும் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவார்; அவர்கள்
அவைர மரணதண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்த்து, 19 அவைரப்
பரிகாசம்பண்ணவும், சாட்ைடயனால் அடிக்கவும், சலுைவயல்
அைறயவும் யூதரல்லாதவரிடத்த ல் ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள்; ஆனாலும்
மூன்றாம்நாளிேலஅவர்உய ேராடுஎழுந்தருப்பார் என்றார்.

ஒருதாயன்வண்ணப்பம்
20அப்ெபாழுது, ெசெபேதயுவன்குமாரர்களுைடய தாய் தன்குமாரர்கேளாடுகூட

அவரிடத்தல் வந்து, அவைரப் பணிந்துெகாண்டு: உம்மிடத்தல் ஒருவண்ணப்பம்
ெசய்யேவண்டும் என்றாள். 21 அவர் அவைளப் பார்த்து: உனக்கு என்ன
ேவண்டும் என்று ேகட்டார். அதற்கு அவள்: உம்முைடய ராஜ்யத்த ேல
என் குமாரர்களாகய இவ்வ ரண்டுேபரில் ஒருவன் உமது வலதுபக்கத்தலும்,
ஒருவன் உமது இடதுபக்கத்தலும் உட்காரும்படி அருள்ெசய்யேவண்டும்
என்றாள். 22 இேயசு மறுெமாழியாக: நீங்கள் ேகட்டுக்ெகாள்ளுகறது
இன்னது என்று உங்களுக்குத் ெதரியவல்ைல. நான் குடிக்கும்
பாத்த ரத்த ல் நீங்கள் குடிக்கவும், நான் ெபறும் இடத்ைத நீங்கள்
ெபறவும் உங்களால் கூடுமா என்றார். அதற்கு அவர்கள்: கூடும்
என்றார்கள். 23 அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: என் பாத்த ரத்த ல் நீங்கள்
குடிப்பீர்கள், நான் ெபறும் இடத்ைதயும் நீங்கள் ெபறுவீர்கள்;
ஆனாலும், என் வலதுபக்கத்தலும் என் இடதுபக்கத்தலும் உட்காரும்படி
என் ப தாவனால் எவர்களுக்கு ஆயத்தம்ெசய்யப்பட்டிருக்க றேதா
அவர்களுக்ேகயல்லாமல், மற்ெறாருவருக்கும் அைத அருளுவது என்
காரியமல்ல என்றார். 24 மற்றப் பத்துப்ேபரும் அைதக்ேகட்டு, அந்த இரண்டு
சேகாதரர்கள்ேமல் ேகாபமைடந்தார்கள். 25 அப்ெபாழுது, இேயசு அவர்கைளக்
க ட்டவரச்ெசய்து: யூதரல்லாதவர்களுைடய தைலவர்கள் அவர்கைள
இறுமாப்பாக ஆளுகறார்கள் என்றும், அத காரமுைடய மனிதர்கள்
அவர்கள்ேமல் கடினமாக அத காரம் ெசலுத்துக றார்கள் என்றும், நீங்கள்
அற ந்தருக்க றீர்கள். 26 உங்களுக்குள்ேள அப்படி இருக்கலாகாது;
உங்களில் எவனாவது ெபரியவனாக இருக்கவரும்பனால், அவன்
உங்களுக்குப்பணிவைடெசய்க றவனாகஇருக்கேவண்டும். 27உங்களில்
எவனாவது முதன்ைமயானவனாக இருக்கவரும்பனால், அவன்
உங்களுக்குப்பணிவைடெசய்க றவனாகஇருக்கேவண்டும். 28அப்படிேய,
மனிதகுமாரனும் பணிவைட ெபரும்படி வராமல், பணிவைடெசய்யவும்,
அேநகைர மீட்கும் ெபாருளாகத் தம்முைடய ஜீவைனக் ெகாடுக்கவும்
வந்தார் என்றார்.

இரண்டுகுருடர்கள்பார்ைவயைடதல்
29 அவர்கள் எரிேகாவலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாகும்ேபாது, த ரளான மக்கள்

அவருக்குப் பன் ெசன்றார்கள். 30 அப்ெபாழுது வழியருேக உட்கார்ந்தருந்த
இரண்டு குருடர்கள், இேயசு அவ்வழிேய வருகறார் என்று ேகள்வப்பட்டு:
ஆண்டவேர, தாவீதன் குமாரேன, எங்களுக்கு இரங்கும் என்று கூப்ப ட்டார்கள்.
31 அவர்கள் ேபசாதருக்கும்படி மக்கள் அவர்கைள அதட்டினார்கள். அவர்கேளா:
ஆண்டவேர, தாவீதன் குமாரேன, எங்களுக்கு இரங்கும் என்று அதகமாகக்
கூப்ப ட்டார்கள். 32 இேயசு நன்று, அவர்கைளத் தம்மிடத்தல் அைழத்து: நான்
உங்களுக்குஎன்னெசய்யேவண்டும்என்றருக்க றீர்கள் என்றார். 33அதற்கு
அவர்கள்: ஆண்டவேர, எங்களுைடய கண்கைளத் தறக்கேவண்டும் என்றார்கள்.
34 இேயசு மனதுருக , அவர்கள் கண்கைளத் ெதாட்டார்; உடேன அவர்கள்
பார்ைவயைடந்து,அவருக்குப்பன்ேனெசன்றார்கள்.
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அத்த யாயம் 21
இேயசுவன்எருசேலம் பயணம்

1 அவர்கள் எருசேலமுக்கு அருகாைமயல் ேசர்ந்து, ஒலிவமைலக்கு அருகான
ெபத்பேகயுக்கு வந்தேபாது, இேயசுவானவர் சீடர்களில் இரண்டுேபைரப் பார்த்து:
2உங்களுக்கு எத ேர இருக்க ற க ராமத்த ற்குப் ேபாங்கள்; ேபானவுடேன,
அங்ேக ஒரு கழுைதையயும் அதேனாடு ஒரு குட்டிையயும் கட்டியருக்கக்
காண்பீர்கள்; அைவகைளஅவழ்த்துஎன்னிடத்த ல்ெகாண்டுவாருங்கள்.
3ஒருவன் உங்களுக்கு ஏதாவது ெசான்னால்: இைவகள் ஆண்டவருக்கு
ேவண்டுெமன்று ெசால்லுங்கள்; உடேன அைவகைள அனுப்பவடுவான்
என்றுெசால்லி,அவர்கைளஅனுப்பனார்.
4இேதா,உன்ராஜா சாந்தகுணமுள்ளவராக,
கழுைதயன்ேமலும்கழுைதக்குட்டியாகயமறயன்ேமலும்ஏற க்ெகாண்டு,
உன்னிடத்தல்வருகறார் என்று
சீேயான்குமாரத்த க்குச்ெசால்லுங்கள்” என்று,

5 தீர்க்கதரிச யனால் ெசால்லப்பட்டது நைறேவறும்படி இெதல்லாம் நடந்தது.
6சீடர்கள்ேபாய்,இேயசுதங்களுக்குக்கட்டைளய ட்டபடிேயெசய்து, 7கழுைதையயும்
குட்டிையயும் ெகாண்டுவந்து, அைவகள்ேமல் தங்களுைடய ஆைடகைளப்
ேபாட்டு, அவைர ஏற்றனார்கள். 8 த ரளான மக்கள் தங்களுைடய ஆைடகைள
வழிய ேல வ ரித்தார்கள்; ேவறுசலர் மரக்கைளகைள ெவட்டி வழிய ேல
பரப்பனார்கள். 9 முன்ேன நடப்பவர்களும் பன்ேன நடப்பவர்களுமாகய
த ரளான மக்கள்: தாவீதன் குமாரனுக்கு ஓசன்னா! கர்த்தரின் நாமத்தனாேல
வருகறவர் ேபாற்றப்படத்தக்கவர், உன்னதத்த ேல ஓசன்னா என்று ெசால்லி
ஆர்ப்பரித்தார்கள். 10 அவர் எருசேலமுக்குள் ப ரேவச க்கும்ேபாது, நகரத்தார்
அைனவரும் ஆச்சரியப்பட்டு, இவர் யார்? என்று வசாரித்தார்கள். 11 அதற்கு
மக்கள்: இவர் கலிேலயாவலுள்ள நாசேரத்தலிருந்து வந்த தீர்க்கதரிச யாக ய
இேயசுஎன்றார்கள்.

ேதவாலயத்தல்இேயசு
12 இேயசு ேதவாலயத்தல் ப ரேவச த்து, ஆலயத்த ேல வற்க றவர்களும்

வாங்குகறவர்களுமாகயஅைனவைரயும்ெவளிேயதுரத்த ,காசுக்காரர்களுைடய
பலைககைளயும் புறா வற்க றவர்களின் இருக்ைககைளயும் கவழ்த்து:
13 என்னுைடய வீடு ெஜபவீடு எனப்படும் என்று எழுத யருக்க றது;
நீங்கேளா அைதக் தருடர்களுைடய குைகயாக்கனீர்கள் என்றார்.
14 அப்ெபாழுது, குருடர்களும் முடவர்களும் ேதவாலயத்த ேல அவரிடத்த ற்கு
வந்தார்கள், அவர்கைள குணமாக்கனார். 15 அவர் ெசய்த அத சயங்கைளயும்,
தாவீதன் குமாரனுக்கு ஓசன்னா! என்று ேதவாலயத்த ேல ஆர்ப்பரிக்க ற
பள்ைளகைளயும், ப ரதான ஆசாரியர்களும் ேவதபண்டிதர்களும் பார்த்து,
ேகாபமைடந்து, 16 அவைரப் பார்த்து: இவர்கள் ெசால்லுகறைதக் ேகட்க றீேரா
என்றார்கள். அதற்கு இேயசு: ஆம், ேகட்க ேறன். குழந்ைதகளுைடய
வாயனாலும் சறுவர்களுைடய வாயனாலும் துத உண்டாகும்படிச்
ெசய்தீர் என்பைத நீங்கள் ஒருேபாதும் வாச க்கவல்ைலயா என்றார்.
17 அவர்கைளவ ட்டு நகரத்தலிருந்து புறப்பட்டு, ெபத்தானியாவற்குப்ேபாய்,
அங்ேகஇரவல்தங்கனார்.

பட்டுப்ேபானஅத்த மரம்
18 காைலய ேல அவர் நகரத்த ற்குத் தரும்பவரும்ேபாது, அவருக்குப்

பச யுண்டானது. 19 அப்ெபாழுது வழியருேக ஒரு அத்த மரத்ைதப் பார்த்து,
அதனிடத்த ற்குப்ேபாய்,அத ேலஇைலகைளயன்ற ேவெறான்ைறயும்காணாமல்:
இனி ஒருேபாதும் உன்னிடத்த ல் கனி உண்டாகாத ருக்கக்கடவது
என்றார்; உடேன அத்த மரம் பட்டுப்ேபானது. 20 சீடர்கள் அைதப் பார்த்து:
இந்த அத்த மரம் எத்தைன சீக்க ரமாகப் பட்டுப்ேபானது! என்று ெசால்லி
ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 21இேயசுஅவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள்சந்ேதகப்படாமல்
வ சுவாசமுள்ளவர்களாக இருந்தால், இந்த அத்த மரத்த ற்குச் ெசய்தைத
நீங்கள் ெசய்வதுமல்லாமல், இந்த மைலையப் பார்த்து: நீ ெபயர்ந்து
கடலிேல தள்ளுண்டுேபா என்று ெசான்னாலும் அப்படியாகும் என்று
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உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 22 ேமலும், நீங்கள்
வசுவாசமுள்ளவர்களாக ெஜபத்த ேல எைவகைளக் ேகட்பீர்கேளா
அைவகைளெயல்லாம்ெபறுவீர்கள் என்றார்.

இேயசுவன்அதகாரத்ைதப்பற்றய ேகள்வ
23 அவர் ேதவாலயத்தல் வந்து, உபேதசம்பண்ணும்ேபாது, ப ரதான

ஆசாரியர்களும் மக்களின் மூப்பர்களும் அவரிடத்தல் வந்து: நீர் எந்த
அத காரத்தனால் இைவகைளச் ெசய்க றீர்? இந்த அத காரத்ைத உமக்குக்
ெகாடுத்தவர் யார்? என்று ேகட்டார்கள். 24 இேயசு மறுெமாழியாக:
நானும் உங்களிடம் ஒரு காரியத்ைதக் ேகட்க ேறன், அைத எனக்குச்
ெசால்லுவீர்களானால், நானும் எந்த அத காரத்தனாேல இைவகைளச்
ெசய்க ேறெனன்று உங்களுக்குச் ெசால்லுேவன். 25 ேயாவான்
ெகாடுத்த ஞானஸ்நானம் ேதவனால் உண்டாய ற்ேறா? மனிதர்களால்
உண்டாய ற்ேறா? யாரால் உண்டானது? என்று ேகட்டார். அதற்கு
அவர்கள்: ேதவனால் உண்டாயற்ெறன்று ெசால்ேவாமானால், பன்ேன ஏன்
அவைன வசுவாச க்கவல்ைல என்று நம்ைமக் ேகட்பார்; 26 மனிதர்களால்
உண்டாயற்ெறன்று ெசால்ேவாமானால், மக்களுக்குப் பயப்படுக ேறாம்,
எல்ேலாரும் ேயாவாைனத் தீர்க்கதரிச ெயன்று எண்ணுகறார்கேள என்று,
தங்களுக்குள்ேள ஆேலாசைனெசய்து, 27 இேயசுவற்கு மறுெமாழியாக:
எங்களுக்குத் ெதரியாது என்றார்கள். அப்ெபாழுது, அவர்: நானும் எந்த
அத காரத்தனால் இைவகைளச் ெசய்க ேறெனன்று உங்களுக்குச்
ெசால்வதல்ைல என்றார்.

இரண்டுகுமாரர்கள்பற்றயஉவைம
28 ஆனாலும், உங்களுக்கு எப்படித் ேதான்றுக றது? ஒரு மனிதனுக்கு

இரண்டு குமாரர்கள் இருந்தார்கள்; மூத்தவனிடத்த ல் அவன் வந்து:
மகேன, நீ ேபாய் இன்ைறக்கு என் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ல் ேவைலெசய்
என்றான். 29 அதற்கு அவன்: மாட்ேடன் என்றான்; ஆனாலும், பன்பு
அவன் மனஸ்தாபப்பட்டுப்ேபானான். 30 இைளயவனிடத்தலும்
அவன் வந்து, அப்படிேய ெசான்னான்; அதற்கு அவன்: ேபாக ேறன்
ஐயா, என்று ெசால்லியும், ேபாகவல்ைல. 31 இவ்வருவரில் எவன்
தகப்பனுைடய வருப்பத்தன்படி ெசய்தவன் என்று ேகட்டார்; அதற்கு
அவர்கள்: மூத்தவன்தான் என்றார்கள். அப்ெபாழுது, இேயசு அவர்கைளப்
பார்த்து: வரி வசூலிப்பவர்களும் ேவச களும் உங்களுக்கு முன்ேன
ேதவனுைடய ராஜ்யத்த ல் ப ரேவச க்க றார்கள் என்று, உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன். 32ஏெனன்றால்,ேயாவான்நீத மார்க்கமாக
உங்களிடம் வந்தருந்தும், நீங்கள் அவைன வசுவாச க்கவல்ைல;
வரி வசூலிப்பவர்களும் ேவச களுேமா அவைன வசுவாச த்தார்கள்;
அைத நீங்கள் கண்டும், அவைன வசுவாச க்கும்படியாகப் பன்பாவது
மனஸ்தாபப்படவல்ைல என்றார்.

ேதாட்டக்காரர்கள்பற்றயஉவைம
33 ேவெறாரு உவைமையக் ேகளுங்கள்: வீட்ெடஜமானாக ய ஒரு

மனிதன் இருந்தான், அவன் ஒரு த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத உண்டாக்க ,
அைதச் சுற்றலும் ேவலியைடத்து, அதல் ஒரு ஆைலைய உருவாக்க ,
ேகாபுரத்ைதயும் கட்டி, ேதாட்டக்காரர்களுக்கு அைதக் குத்தைகக்கு
வ ட்டு, ெவளிேதசத்த ற்குச் ெசன்றருந்தான். 34 அறுவைடக்காலம்
ெநருங்க யேபாது, அதன் கனிகைள வாங்க க்ெகாண்டுவரும்படி
தன் ேவைலக்காரர்கைளத் ேதாட்டக்காரர்களிடத்த ல் அனுப்பனான்.
35 ேதாட்டக்காரர்கள் அந்த ேவைலக்காரர்கைளப்ப டித்து, ஒருவைன
அடித்து, ஒருவைனக் ெகாைலெசய்து, ஒருவைனக் கல்ெலற ந்து
ெகான்றார்கள். 36 பன்னும் அவன் முந்தனவர்களிலும் அத கமான
ேவறு ேவைலக்காரர்கைள அனுப்பனான்; அவர்கைளயும் அப்படிேய
ெசய்தார்கள். 37அவன்: என்குமாரனுக்குபயப்படுவார்கள்என்றுெசால்லி,
தன் குமாரைன அவர்களிடத்த ல் அனுப்பனான். 38 ேதாட்டக்காரர்கள்
குமாரைனக் கண்டேபாது: இவேன வாரிசு; இவைனக் ெகான்று,
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இவனுைடய ெசாத்ைத எடுத்துக்ெகாள்ளுேவாம் வாருங்கள் என்று
ஒருவேராெடாருவர் ெசால்லிக்ெகாண்டு; 39 அவைனப் ப டித்துத்
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ற்கு ெவளிேய தள்ளிக் ெகாைலெசய்தார்கள்.
40 அப்படியருக்க, த ராட்ைசத்ேதாட்டத்தன் எஜமான் வரும்ேபாது, அந்தத்
ேதாட்டக்காரர்கைள என்ன ெசய்வான் என்று ேகட்டார். 41அதற்கு அவர்கள்:
அந்தக் ெகாடியவர்கைளக் ெகாடுைமயாக அழித்து, ஏற்றக் காலங்களில்
தனக்குக் கனிகைளக் ெகாடுக்கக்கூடிய ேவறு ேதாட்டக்காரர்களிடத்தல்
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதக் குத்தைகக்குக் ெகாடுப்பான் என்றார்கள். 42 இேயசு
அவர்கைளப்பார்த்து:
வீடுகட்டுக றவர்கள்ஆகாெதன்றுதள்ளினகல்ேல
மூைலக்குத்தைலக்கல்லானது,
அதுகர்த்தராேலஆனது,
அதுநம்முைடயகண்களுக்குஆச்சரியமாகஇருக்க றதுஎன்று
நீங்கள்ேவதத்த ல்ஒருேபாதும்வாச க்கவல்ைலயா?

43 ஆகேவ, ேதவனுைடய ராஜ்யம் உங்களிடமிருந்து நீக்கப்பட்டு,
அதற்ேகற்ற கனிகைளத் தருகன்ற மக்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படும்.
44 இந்தக் கல்லின்ேமல் வழுக றவன் ெநாறுங்க ப்ேபாவான்; இது
எவன்ேமல்வழுேமாஅவைனநசுக்க ப்ேபாடும்என்றுநான்உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன் என்றார். 45 ப ரதான ஆசாரியர்களும் பரிேசயர்களும்
அவருைடய உவைமகைளக் ேகட்டு, தங்கைளக்குறத்துச் ெசால்லுகறார் என்று
அறந்து, 46 அவைரப் ப டிக்க வைகேதடினார்கள்; ஆனாலும் மக்கள் அவைரத்
தீர்க்கதரிச ெயன்றுநைனத்தபடியனால்அவர்களுக்குப்பயந்தருந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 22
தருமணவருந்துபற்றயஉவைம

1 இேயசு மறுபடியும் அவர்கேளாடு உவைமகளாகப் ேபச ச் ெசான்னது
என்னெவன்றால்: 2 பரேலாகராஜ்யம் தன் குமாரனுக்கு தருமணம் ெசய்த
ஒரு ராஜாவ ற்கு ஒப்பாக இருக்க றது. 3 அைழக்கப்பட்டவர்கைளத்
தருமணத்த ற்கு வரச்ெசால்லும்படி அவன் தன் ேவைலக்காரர்கைள
அனுப்பனான்; அவர்கேளா வர வருப்பமில்லாத ருந்தார்கள்.
4அப்ெபாழுதுஅவன்ேவறுேவைலக்காரர்கைளஅைழத்து: நீங்கள்ேபாய்,
இேதா, என் வருந்ைத ஆயத்தம் ெசய்ேதன், என் எருதுகளும், ெகாழுத்த
கன்றுக்குட்டிகளும் அடிக்கப்பட்டது, எல்லாம் ஆயத்தமாக இருக்க றது;
தருமணத்த ற்கு வாருங்கள் என்று அைழக்கப்பட்டவர்களுக்குச்
ெசால்லுங்கெளன்று அனுப்பனான். 5 அைழக்கப்பட்டவர்கேளா
அைத அசட்ைடெசய்து, ஒருவன் தன் வயலுக்கும், ஒருவன் தன்
வயாபாரத்த ற்கும் ேபாய்வ ட்டார்கள். 6 மற்றவர்கள் அவனுைடய
ேவைலக்காரர்கைளப்ப டித்து, அவமானப்படுத்த , ெகாைலெசய்தார்கள்.
7 ராஜா அைதக் ேகள்வ ப்பட்டு, ேகாபமைடந்து, தன் பைடகைள
அனுப்ப , அந்தக் ெகாைலபாதகர்கைள அழித்து, அவர்கள்
பட்டணத்ைதயும் சுட்ெடரித்தான். 8 அப்ெபாழுது, அவன் தன்
ேவைலக்காரர்கைளப் பார்த்து: தருமணவருந்து ஆயத்தமாக
இருக்க றது, அைழக்கப்பட்டவர்கேளா அதற்கு தகுத யற்றவர்களாக
ேபானார்கள். 9 ஆகேவ, நீங்கள் வீத களிேலேபாய், காணப்படுக ற
அைனவைரயும் தருமணத்த ற்கு அைழத்துக்ெகாண்டு வாருங்கள்
என்றான். 10 அந்த ேவைலக்காரர்கள் புறப்பட்டு, வழிகளிேலேபாய்,
தாங்கள் கண்ட நல்லவர்கள் ெபால்லாதவர்கள் அைனவைரயும்
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்தார்கள்; தருமண மண்டபம் வருந்தாளிகளால்
நைறந்தருந்தது. 11 வருந்தாளிகைளப் பார்க்கும்படி ராஜா
உள்ேள நுைழந்தேபாது, தருமணஆைட அணிந்த ராத ஒரு
மனிதைன அங்ேக பார்த்து: 12 நண்பேன, நீ தருமணஆைட
இல்லாதவனாக இங்ேக எப்படி வந்தாய் என்று ேகட்டான்; அதற்கு அவன்
ேபசாமலிருந்தான். 13 அப்ெபாழுது, ராஜா பணிவைடக்காரர்கைளப்
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பார்த்து: இவனுைடய ைகையயும் காைலயும் கட்டிக் ெகாண்டுேபாய்,
அழுைகயும் பற்கடிப்பும் உண்டாயருக்க ற புறம்பான இருளிேல
ேபாடுங்கள் என்றான். 14 அந்தப்படிேய, அைழக்கப்பட்டவர்கள் அேநகர்,
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்கேளாச லர் என்றார்.

இராயனுக்குவரி ெசலுத்துதல்
15 அப்ெபாழுது, பரிேசயர்கள்ேபாய், ேபச்ச ேல அவைர அகப்படுத்தும்படி

ேயாசைனெசய்து, 16தங்களுைடயசீடர்கைளயும்ஏேராத யர்கைளயும்அவரிடத்தல்
அனுப்பனார்கள். அவர்கள் வந்து: ேபாதகேர, நீர் உண்ைமயுள்ளவெரன்றும்,
ேதவனுைடய வழிைய உண்ைமயாக ேபாத க்க றவெரன்றும், நீர்
பட்சபாதமில்லாதவராக இருப்பதால் எவைனக்குறத்தும் உமக்குக் கவைல
இல்ைலெயன்றும் அறந்தருக்க ேறாம். 17 ஆதலால், உமக்கு எப்படித்
ேதான்றுகறது? இராயனுக்கு வரிெகாடுக்க றது நயாயேமா, அல்லேவா?
அைத எங்களுக்குச் ெசால்லும் என்று ேகட்டார்கள். 18 இேயசு, அவர்களுைடய
தீயகுணத்ைத அற ந்து: மாயக்காரர்கேள, நீங்கள் என்ைன ஏன்
ேசாத க்க றீர்கள்? 19 வரிப்பணத்ைத எனக்குக் காண்பயுங்கள்
என்றார்; அவர்கள் ஒரு பணத்ைத அவரிடத்தல் ெகாண்டுவந்தார்கள்.
20 அப்ெபாழுது அவர்: இந்த உருவமும் ேமெலழுத்தும் யாருைடயது என்று
ேகட்டார். 21 இராயனுைடயது என்றார்கள். அதற்கு அவர்: அப்படியானால்,
இராயனுைடயைத இராயனுக்கும், ேதவனுைடயைத ேதவனுக்கும்
ெசலுத்துங்கள் என்றார். 22 அவர்கள் அைதக்ேகட்டு ஆச்சரியப்பட்டு
அவைரவ ட்டுப் ேபாய்வ ட்டார்கள்.

உய ர்த்ெதழுதலில்தருமணம்
23 உய ர்த்ெதழுதல் இல்ைல என்று சாத க்க ற சதுேசயர்கள் அன்ைறயதனம்

அவரிடம் வந்து: 24 ேபாதகேர, ஒருவன் வாரிசு இல்லாமல் மரித்துப்ேபானால்,
அவனுைடய சேகாதரன் அவன் மைனவைய தருமணம்ெசய்து, தன்
சேகாதரனுக்கு வாரிசு உண்டாக்கேவண்டும் என்று ேமாேச ெசான்னாேர.
25 எங்களுக்குள்ேள சேகாதரர்கள் ஏழுேபர் இருந்தார்கள்; மூத்தவன்
தருமணம்ெசய்து, மரித்து, வாரிசு இல்லாததனால் தன் மைனவையத்
தன் சேகாதரனுக்கு வ ட்டுப்ேபானான். 26 அப்படிேய இரண்டாம்
மூன்றாம் சேகாதரன்முதல் ஏழாம் சேகாதரன்வைரக்கும் ெசய்தார்கள்.
27 எல்ேலாருக்கும்பன்பு அந்த ெபண்ணும் மரித்துப்ேபானாள். 28 ஆகேவ,
உய ர்த்ெதழுதலில் அந்த ஏழுேபரில் எவனுக்கு அவள் மைனவயாக
இருப்பாள்? அவர்கள் எல்ேலாரும் அவைளத் தருமணம் ெசய்தருந்தார்கேள
என்று ேகட்டார்கள். 29 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: நீங்கள்
ேவதவாக்க யங்கைளயும், ேதவனுைடய வல்லைமையயும் அறயாமல்
தவறாகப் புரிந்துெகாள்ளுகறீர்கள். 30 உய ர்த்ெதழுதலில் ெபண்
எடுப்பதும் இல்ைல, ெகாடுப்பதும் இல்ைல; அவர்கள் பரேலாகத்த ேல
ேதவதூதர்கைளப்ேபால இருப்பார்கள்; 31 ேமலும் மரித்ேதார்
உய ர்த்ெதழுதைலப்பற்ற : நான் ஆப ரகாமின் ேதவனும், ஈசாக்கன்
ேதவனும், யாக்ேகாபன் ேதவனுமாக இருக்க ேறன் என்று ேதவனால்
உங்களுக்குச் ெசால்லப்பட்டிருக்க றைத நீங்கள் வாச க்கவல்ைலயா?
32 ேதவன் மரித்ேதாருக்கு ேதவனாக இல்லாமல், ஜீவனுள்ேளாருக்கு
ேதவனாக இருக்க றார் என்றார். 33 மக்கள் இைதக்ேகட்டு, அவருைடய
ேபாதகத்ைதக்குற த்துஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

ப ரதானக்கட்டைள
34 அவர் சதுேசயர்கைளப் ேபசவ டாமல் வாயைடத்தார் என்று பரிேசயர்கள்

ேகள்வப்பட்டு, அவரிடத்தல் கூடிவந்தார்கள். 35 அவர்களில் நயாயப்பண்டிதன்
ஒருவன் அவைரச் ேசாத க்கும்படி: 36 ேபாதகேர, நயாயப்ப ரமாணத்த ேல எந்தக்
கட்டைள முதன்ைமயானது என்று ேகட்டான். 37 இேயசு அவைனப் பார்த்து:
உன் ேதவனாக ய கர்த்தரிடத்த ல் உன் முழு இருதயத்ேதாடும் உன் முழு
ஆத்துமாேவாடும் உன் முழு மனேதாடும் அன்புெசலுத்துவாயாக; 38 இது
முதலாம் ெபரிய கட்டைள. 39 இதற்கு இைணயாக இருக்க ற இரண்டாம்
கட்டைள என்னெவன்றால், உன்னிடத்த ல் நீ அன்புெசலுத்துவதுேபால
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மற்றவனிடத்தலும் அன்புெசலுத்துவாயாக என்பேத. 40 இவ்வ ரண்டு
கட்டைளகளிலும் ந யாயப்ப ரமாணம் முழுவதும், தீர்க்கதரிசனங்களும்
அடங்க யருக்க றது என்றார்.

தாவீதன்குமாரனாகயஇேயசு
41 பரிேசயர்கள் கூடியருக்கும்ேபாது, இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து:

42 க றஸ்துைவக்குற த்து நீங்கள் என்ன நைனக்க றீர்கள், அவர்
யாருைடய குமாரன்? என்று ேகட்டார். அவர் தாவீதன் குமாரன் என்றார்கள்.
43 அதற்கு அவர்: அப்படியானால், தாவீது பரிசுத்த ஆவயானவராேல
அவைர ஆண்டவர் என்று ெசால்லியருக்க றது எப்படி? 44 நான்
உம்முைடயவ ேராத கைளஉமக்குப்பாதபடியாக்க ப்ேபாடும்வைரக்கும்நீர்
என்னுைடயவலதுபக்கத்த ல்உட்காரும் என்றுகர்த்தர் என்ஆண்டவரிடம்
ெசான்னார் என்று ெசால்லியருக்க றாேன. 45 தாவீது அவைர ஆண்டவர்
என்று ெசால்லியருக்க, அவனுக்கு அவர் குமாரனாக இருப்பது எப்படி
என்றார். 46 அதற்கு மறுெமாழியாக ஒருவனும் அவருக்கு ஒரு வார்த்ைதயும்
ெசால்லமுடியாதருந்தது. அன்றுமுதல் ஒருவனும் அவரிடத்தல் ேகள்வ ேகட்கத்
துணியவல்ைல.

அத்த யாயம் 23
ஏழுஐேயா!

1 பன்பு இேயசு மக்கைளயும் தம்முைடய சீடர்கைளயும் பார்த்து:
2 ேவதபண்டிதர்களும் பரிேசயர்களும் ேமாேசயனுைடய இருக்ைகயல்
உட்கார்ந்த ருக்க றார்கள்; 3 ஆகேவ, நீங்கள் ைகக்ெகாள்ளும்படி
அவர்கள் உங்களுக்குச் ெசால்லுக ற எல்லாவற்ைறயும் ைகக்ெகாண்டு
ெசய்யுங்கள்; அவர்களுைடய ெசய்ைகயன்படி ெசய்யாமலிருங்கள்;
ஏெனன்றால், அவர்கள் ெசால்லுக றார்கள், ெசால்லியும்
ெசய்யாத ருக்க றார்கள். 4 சுமக்கமுடியாத பாரமான சுைமகைளக்
கட்டி மனிதர்களுைடய ேதாள்களின்ேமல் சுமத்துக றார்கள்;
தாங்கேளா ஒரு வ ரலினாலும் அைவகைளத் ெதாடமாட்டார்கள்.
5தங்களுைடயெசயல்கைளெயல்லாம்மனிதர்கள்காணேவண்டுெமன்று
ெசய்க றார்கள்; தங்களுைடய காப்புநாடாக்கைள அகலமாக்க ,
தங்களுைடய ஆைடகளின் ெதாங்கல்கைளப் ெபரிதாக்க ,
6 வருந்துகளில் முதன்ைமயான இடங்கைளயும், ெஜப ஆலயங்களில்
முதன்ைமயான இருக்ைககைளயும், 7 சந்ைதெவளிகளில்
வணக்கங்கைளயும்,மனிதர்களால்ரபீ, ரபீ,என்றுஅைழக்கப்படுவைதயும்
வரும்புக றார்கள். 8 நீங்கேளா ரபீ என்று அைழக்கப்படாமலிருங்கள்;
க றஸ்து ஒருவேர உங்களுக்குப் ேபாதகராக இருக்க றார், நீங்கள்
எல்ேலாரும் சேகாதரர்களாக இருக்க றீர்கள். 9 பூமிய ேல ஒருவைனயும்
உங்களுைடய ப தா என்று ெசால்லாதருங்கள்; பரேலாகத்தலிருக்க ற
ஒருவேரஉங்களுக்குப்ப தாவாகஇருக்க றார். 10நீங்கள்ேபாதகர்என்றும்
அைழக்கப்படாமலிருங்கள்; க றஸ்து ஒருவேர உங்களுக்குப் ேபாதகராக
இருக்க றார். 11 உங்களில் ெபரியவனாக இருக்க றவன் உங்களுக்கு
ேவைலக்காரனாக இருக்கேவண்டும். 12 தன்ைன உயர்த்துக றவன்
தாழ்த்தப்படுவான், தன்ைனத் தாழ்த்துக றவன் உயர்த்தப்படுவான்.
13 மாயக்காரர்களாக ய ேவதபண்டிதர்கேள! பரிேசயர்கேள! உங்களுக்கு
ஐேயா, மனிதர்கள் ப ரேவச க்கமுடியாதபடி பரேலாகராஜ்யத்ைதப்
பூட்டிப்ேபாடுக றீர்கள்; நீங்கள் அதல் ப ரேவச க்க றதுமில்ைல,
ப ரேவச க்கப்ேபாக றவர்கைள ப ரேவச க்கவடுக றதுமில்ைல.
14 மாயக்காரர்களாக ய ேவதபண்டிதர்கேள! பரிேசயர்கேள! உங்களுக்கு
ஐேயா, பார்ைவக்காக நீண்ட ெஜபம்ெசய்து, வ தைவகளின் வீடுகைள
அழித்துப்ேபாடுக றீர்கள்; இதனிமித்தம் அத க தண்டைனைய
அைடவீர்கள். 15மாயக்காரர்களாக ய ேவதபண்டிதர்கேள! பரிேசயர்கேள!
உங்களுக்கு ஐேயா, ஒருவைன உங்களுைடய மதத்தானாக்கும்படி
கடைலயும் பூமிையயும் சுற்ற த்த ரிக றீர்கள்; அவன் உங்களுைடய
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மதத்தானானேபாது அவைன உங்களிலும் இரட்டிப்பாக நரகத்தன்
மகனாக்குக றீர்கள். 16 குருடர்களான வழிகாட்டிகேள! உங்களுக்கு
ஐேயா, எவனாவது ேதவாலயத்தன்ேபரில் சத்த யம்ெசய்தால்
அதனால் ஒன்றுமில்ைலெயன்றும், எவனாவது ேதவாலயத்தன்
ெபான்னின்ேபரில் சத்த யம்ெசய்தால் அவன் கடனாளிெயன்றும்
ெசால்லுக றீர்கள். 17 மத ேகடர்கேள, குருடர்கேள! எது முக்க யம்?
ெபான்ேனா, ெபான்ைனப் பரிசுத்தமாக்குக ற ேதவாலயேமா?
18 ேமலும், எவனாவது பலிபீடத்தன்ேபரில் சத்த யம்ெசய்தால்
அதனால் ஒன்றுமில்ைலெயன்றும், எவனாவது அதன்ேமல் இருக்க ற
காணிக்ைகயன்ேபரில் சத்த யம்ெசய்தால், அவன் கடனாளிெயன்றும்
ெசால்லுக றீர்கள். 19 மத ேகடர்கேள, குருடர்கேள! எது முக்க யம்?
காணிக்ைகேயா, காணிக்ைகையப் பரிசுத்தமாக்குக ற பலிபீடேமா?
20 ஆகேவ, பலிபீடத்தன்ேபரில் சத்த யம்ெசய்க றவன் அதன்ேபரிலும்
அதன்ேமலுள்ள எல்லாவற்றன்ேபரிலும் சத்த யம்ெசய்க றான்.
21 ேதவாலயத்தன்ேபரில் சத்த யம்ெசய்க றவன் அதன்ேபரிலும்
அதல் வாசமாயருக்க றவர்ேபரிலும் சத்த யம்ெசய்க றான்.
22 பரேலாகத்தன்ேபரில் சத்த யம்ெசய்க றவன் ேதவனுைடய
சங்காசனத்தன்ேபரிலும் அதல் வீற்றருக்க றவர்ேபரிலும்
சத்த யம்ெசய்க றான். 23 மாயக்காரர்களாக ய ேவதபண்டிதர்கேள!
பரிேசயர்கேள! உங்களுக்கு ஐேயா, நீங்கள் புதனாவலும்
ெவந்தயத்தலும் சீரகத்தலும் தசமபாகம் ெசலுத்த ,
ந யாயப்ப ரமாணத்தல் கற்ப த்தருக்க ற வ ேசஷத்தைவகளாக ய
நீதையயும் இரக்கத்ைதயும் வ சுவாசத்ைதயும் வ ட்டுவ ட்டீர்கள்,
இைவகைளயும்ெசய்யேவண்டும்,அைவகைளயும்வ டாமலிருக்கேவண்டுேம.
24குருடர்களான வழிகாட்டிகேள, ெகாசு இல்லாதபடி வடிகட்டி, ஒட்டகத்ைத
வழுங்குக றவர்களாக இருக்க றீர்கள். 25 மாயக்காரர்களாக ய
ேவதபண்டிதர்கேள! பரிேசயர்கேள! உங்களுக்கு ஐேயா, உணவு மற்றும்
தண்ணீர் பாத்த ரங்களின் ெவளிப்புறத்ைதச் சுத்தமாக்குக றீர்கள்;
உட்புறத்த ேலா அைவகள் ெகாள்ைளயனாலும் அநீதத்தனாலும்
நைறந்தருக்க றது. 26குருடனான பரிேசயேன! உணவுமற்றும் தண்ணீர்
பாத்த ரங்களின் ெவளிப்புறம் சுத்தமாகும்படி அைவகளின் உட்புறத்ைத
முதலாவது சுத்தமாக்கு. 27 மாயக்காரர்களாக ய ேவதபண்டிதர்கேள!
பரிேசயர்கேள! உங்களுக்கு ஐேயா, ெவள்ைளயடிக்கப்பட்ட
கல்லைறகளுக்கு ஒப்பாக இருக்க றீர்கள், அைவகள் ெவளிேய
அலங்காரமாகக் காணப்படும், உள்ேளேயா மரித்தவர்களின்
எலும்புகளினாலும் எல்லா அசுத்தத்தனாலும் நைறந்தருக்கும்.
28 அப்படிேய நீங்களும் ெவளிேய மனிதர்களுக்கு நீத மான்களாகக்
காணப்படுக றீர்கள்; உள்ளத்த ேலா மாயத்தனாலும்அக்க ரமத்தனாலும்
நைறந்தருக்க றீர்கள். 29 மாயக்காரர்களாக ய ேவதபண்டிதர்கேள!
பரிேசயர்கேள! உங்களுக்கு ஐேயா, நீங்கள் தீர்க்கதரிச களின்
கல்லைறகைளக் கட்டி, நீத மான்களின் சமாத கைள அலங்கரித்து:
30 எங்களுைடய ப தாக்களின் நாட்களில் இருந்தருந்ேதாமானால்,
அவர்கேளாடு நாங்கள் தீர்க்கதரிச களின் இரத்தப்பழிக்கு
உடன்பட்டிருக்கமாட்ேடாம் என்க றீர்கள். 31 ஆகேவ, தீர்க்கதரிச கைளக்
ெகாைலெசய்தவர்களுக்குப் பள்ைளகளாக இருக்க றீர்கள் என்று
உங்கைளக்குற த்து நீங்கேள சாட்ச களாக இருக்க றீர்கள். 32 நீங்களும்
உங்களுைடய ப தாக்களின் அக்க ரமத்தன் அளைவ நைறவாக்குங்கள்.
33 சர்ப்பங்கேள, வ ரியன்பாம்பு குட்டிகேள! நரக ஆக்கைனக்கு எப்படித்
தப்ப த்துக்ெகாள்ளுவீர்கள்? 34 ஆகேவ, இேதா, தீர்க்கதரிச கைளயும்
ஞானிகைளயும் ேவதபண்டிதர்கைளயும் உங்களிடம் அனுப்புக ேறன்;
அவர்களில் ச லைரக் ெகான்று சலுைவகளில் அைறவீர்கள், ச லைர
உங்களுைடய ெஜப ஆலயங்களில் சாட்ைடயனால் அடித்து, ஊருக்கு
ஊர் துன்பப்படுத்துவீர்கள்; 35 நீத மானாக ய ஆேபலின் இரத்தம் முதல்
ேதவாலயத்த ற்கும் பலிபீடத்த ற்கும் நடுேவ நீங்கள் ெகாைலெசய்த
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பரக யாவன் குமாரனாக ய சகரியாவன் இரத்தம்வைரக்கும்,
பூமியன்ேமல் ச ந்தப்பட்ட நீத மான்களின் இரத்தப்பழிெயல்லாம்
உங்கள்ேமல் வரும்படியாக இப்படிச் ெசய்வீர்கள். 36 இைவகெளல்லாம்
இந்தச் சந்தத யன்ேமல் வருெமன்று, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்.

எருசேலமுக்காகப் புலம்புதல்
37 எருசேலேம, எருசேலேம, தீர்க்கதரிச கைளக் ெகாைலெசய்து,

உன்னிடத்த ல் அனுப்பப்பட்டவர்கைளக் கல்ெலற க றவேள! ேகாழி தன்
குஞ்சுகைளத் தன் ச றகுகளின்கீேழகூட்டிச்ேசர்த்துக்ெகாள்ளுவதுேபால
நான் எத்தைனமுைறேயா உன் பள்ைளகைளக்கூட்டிச்ேசர்த்துக்ெகாள்ள
வருப்பமாக இருந்ேதன்; உங்களுக்ேகா வருப்பமில்லாமல்ேபானது.
38 இேதா, உங்களுைடய வீடு உங்களுக்குப் பாழாக்க வ டப்படும்.
39 கர்த்தருைடய நாமத்தனாேல வருக றவர் ேபாற்றப்பட்டவர் என்று
நீங்கள் ெசால்லும்வைர, இதுமுதல் என்ைனக் காணாதருப்பீர்கள் என்று
உங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன் என்றார்.

அத்த யாயம் 24
கைடச க்காலஅைடயாளங்கள்

1 இேயசு ேதவாலயத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபாகும்ேபாது, அவருைடய
சீடர்கள் ேதவாலயத்தன் கட்டிடங்கைள அவருக்குக் காண்பக்க அவரிடத்தல்
வந்தார்கள். 2 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: இைவகைளெயல்லாம்
பார்க்க றீர்கேள, இந்த இடத்த ல் ஒரு கல்லின்ேமல் ஒரு கல்
இல்லாதபடிக்கு எல்லாம் இடிக்கப்பட்டுப்ேபாகும் என்று உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்றார். 3 பன்பு, அவர் ஒலிவமைலயன்ேமல்
உட்கார்ந்தருக்கும்ேபாது, சீடர்கள் அவரிடத்தல் தனிைமயல் வந்து: இைவகள்
எப்ெபாழுது நடக்கும்? உம்முைடய வருைகக்கும், உலகத்தன் முடிவற்கும்
அைடயாளம் என்ன? எங்களுக்குச் ெசால்லேவண்டும் என்றார்கள். 4 இேயசு
அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: ஒருவனும் உங்கைள ஏமாற்றாதபடிக்கு
எச்சரிக்ைகயாகஇருங்கள்; 5ஏெனன்றால், அேநகர் வந்து, என் நாமத்ைத
ைவத்துக்ெகாண்டு: நாேன க றஸ்து என்று ெசால்லி, அேநகைர
ஏமாற்றுவார்கள். 6 யுத்தங்கைளயும் யுத்தங்களின் ெசய்த கைளயும்
ேகள்வ ப்படுவீர்கள்; கலங்காதபடி எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்;
இைவகெளல்லாம் நடக்கேவண்டியேத; ஆனாலும், முடிவு உடேன வராது.
7மக்களுக்குவ ேராதமாகமக்களும்,ராஜ்யத்த ற்குவ ேராதமாகராஜ்யமும்
எழும்பும்; பஞ்சங்களும், ெகாள்ைளேநாய்களும், பூமியத ர்ச்ச களும்
பல இடங்களில் உண்டாகும். 8 இைவகெளல்லாம் ேவதைனகளுக்கு
ஆரம்பம். 9அப்ெபாழுது,உங்கைளஉபத்த ரவங்களுக்குஒப்புக்ெகாடுத்து,
உங்கைளக்ெகாைலெசய்வார்கள்: என்நாமத்தனிமித்தம்நீங்கள்எல்லா
மக்களாலும்பைகக்கப்படுவீர்கள். 10அப்ெபாழுது,அேநகர்இடறலைடந்து,
ஒருவைரெயாருவர் காட்டிக்ெகாடுத்து, ஒருவைரெயாருவர்
பைகப்பார்கள். 11 அேநகக் கள்ளத்தீர்க்கதரிச களும் எழும்ப , அேநகைர
ஏமாற்றுவார்கள். 12 அக்க ரமம் ெபருகுவதனால் அேநகருைடய அன்பு
தணிந்துேபாகும். 13இறுதவைர நைலந ற்பவேன இரட்ச க்கப்படுவான்.
14 ராஜ்யத்தனுைடய இந்த நற்ெசய்த பூேலாகெமங்கும் உள்ள எல்லா
மக்களுக்கும் சாட்ச யாகப் ப ரசங்க க்கப்படும், அப்ேபாது முடிவு
வரும். 15 ேமலும், பாழாக்குக ற அருவருப்ைபக்குற த்து தானிேயல்
தீர்க்கதரிச ெசால்லியருக்க றாேன, வாச க்க றவன் ச ந்த க்கேவண்டும்.
நீங்கள் அைதப் பரிசுத்த இடத்த ல் ந ற்பைதப் பார்க்கும்ேபாது,
16 யூேதயாவல் இருக்க றவர்கள் மைலகளுக்கு ஓடிப்ேபாகேவண்டும்.
17 வீட்டின்ேமல் இருக்க றவன் தன் வீட்டிேல எைதயாவது எடுப்பதற்கு
இறங்காமலிருக்கேவண்டும். 18வயலில் இருக்க றவன் தன்ஆைடகைள
எடுப்பதற்குத் தரும்பாமலிருக்கேவண்டும். 19 அந்த நாட்களிேல
கர்ப்பவத களுக்கும் பால்ெகாடுக்க றவர்களுக்கும் ஐேயா. 20 நீங்கள்
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ஓடிப்ேபாவதுமைழக்காலத்த லாவது,ஓய்வுநாளிலாவது,நடக்காதபடிக்கு
ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள். 21 ஏெனன்றால், உலகம் உண்டானதுமுதல்
இதுவைரக்கும் நடக்காததும், இனிேமலும் நைடெபறாததுமான
மிகுந்த உபத்த ரவம் அப்ெபாழுது உண்டாயருக்கும். 22 அந்த நாட்கள்
குைறக்கப்படாமலிருந்தால், ஒருவன்கூட தப்ப ப்ேபாவத ல்ைல;
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்களினிமித்தம் அந்த நாட்கள் குைறக்கப்படும்.
23 அப்ெபாழுது, இேதா, க றஸ்து இங்ேக இருக்க றார், அேதா, அங்ேக
இருக்க றார் என்றுஎவனாவதுெசான்னால்நம்பாதீர்கள். 24ஏெனன்றால்,
கள்ளக்க றஸ்துக்களும் கள்ளத்தீர்க்கதரிச களும் எழும்ப , கூடுமானால்
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்கைளயும் வஞ்ச க்கத்தக்கதாகப் ெபரிய
அைடயாளங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும் ெசய்வார்கள். 25 இேதா,
முன்னதாக உங்களுக்கு அறவ த்தருக்க ேறன். 26 ஆகேவ:
அேதா, வனாந்த ரத்த ல் இருக்க றார் என்று ெசால்வார்களானால்,
புறப்படாமலிருங்கள்; இேதா, அைறவீட்டிற்குள் இருக்க றார் என்று
ெசால்வார்களானால் நம்பாதீர்கள். 27மின்னல் க ழக்கலிருந்து ேதான்ற
ேமற்குவைரக்கும்ப ரகாச க்க றதுேபால,மனிதகுமாரனுைடயவருைகயும்
இருக்கும். 28 பணம் எங்ேகேயா அங்ேக கழுகுகள் வந்து கூடும்.
29 அந்தநாட்களின் உபத்த ரவம் முடிந்தவுடேன, சூரியன் இருளைடயும்,
சந்த ரன் ஒளிையக் ெகாடுக்காமல் இருக்கும், நட்சத்த ரங்கள்
வானத்தலிருந்து வழும், வானத்தன் வல்லைமகள் அைசக்கப்படும்.
30அப்ெபாழுதுமனிதகுமாரனுைடயஅைடயாளம்வானத்தல்காணப்படும்.
அப்ெபாழுது, மனிதகுமாரன் வல்லைமேயாடும் மிகுந்த மகைமேயாடும்
வானத்தன் ேமகங்கள்ேமல் வருக றைத பூமியலுள்ள எல்லாக்
ேகாத்த ரத்தார்களும் கண்டு புலம்புவார்கள். 31வலுவாகத் ெதானிக்கும்
எக்காளசத்தத்ேதாடு அவர் தமது தூதர்கைள அனுப்புவார்; அவர்கள்
அவரால் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்கைள வானத்தன் ஒருமுைனமுதல்
மறுமுைனவைரக்கும் நாலு தைசகளிலுமிருந்து கூட்டிச்ேசர்ப்பார்கள்.
32 அத்த மரத்தனால் ஒரு உவைமையக் கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்; அத ேல
இளங்கைளேதான்ற ,துளிர்வடும்ேபாது,வசந்தகாலம்ெநருங்கவ ட்டது
என்று அறவீர்கள். 33 அப்படிேய இைவகைளெயல்லாம் நீங்கள்
பார்க்கும்ேபாது அவர் ெநருக்கமாக வாசலின் அருேக வந்தருக்க றார்
என்று ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள். 34 இைவகெளல்லாம் சம்பவ க்கும்
முன்ேன இந்தச் சந்தத ஒழிந்துேபாகாது என்று, உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 35 வானமும் பூமியும் ஒழிந்துேபாகும்,
என்வார்த்ைதகேளாஒழிந்துேபாவத ல்ைல.

வழித்தருங்கள்
36 அந்த நாைளயும் அந்த ேநரத்ைதயும் என் ப தா ஒருவர்தவ ர

மற்ெறாருவனும்அறயான்; பரேலாகத்தலுள்ளதூதர்களும்அறயார்கள்.
37 ேநாவாவன் காலத்த ல் எப்படி நடந்தேதா, அப்படிேய மனிதகுமாரன்
வரும்காலத்தலும் நடக்கும். 38 எப்படிெயன்றால், ெபருெவள்ளத்த ற்கு
முன்னான காலத்த ேல ேநாவா கப்பலுக்குள் ப ரேவச க்கும் நாள்வைர,
மக்கள் புச த்தும் குடித்தும், ெபண் எடுத்தும் ெபண் ெகாடுத்தும்,
39 ெபருெவள்ளம் வந்து அைனவைரயும் வாரிக்ெகாண்டுேபாகும்வைர
உணராமல் இருந்தார்கள்; அப்படிேய மனிதகுமாரன் வரும்காலத்தலும்
நடக்கும். 40 அப்ெபாழுது, இரண்டுேபர் வயலில் இருப்பார்கள்;
ஒருவன் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுவான், ஒருவன் ைகவ டப்படுவான்.
41 இரண்டு ெபண்கள் மாவு அைரத்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள்;
ஒருத்த ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுவாள், ஒருத்த ைகவ டப்படுவாள்.
42 உங்களுைடய ஆண்டவர் எந்த ேநரத்த ேல வருவாெரன்று நீங்கள்
அறயாதருக்க றபடியனால் வ ழித்த ருங்கள். 43 தருடன் இரவ ேல
எந்த ேநரத்த ேல வருவாெனன்று வீட்ெடஜமான் அற ந்தருந்தால்,
அவன் வழித்த ருந்து, தன் வீட்ைடக் ெகாள்ைளயடிக்கவ டமாட்டான்
என்று அறவீர்கள். 44 நீங்கள் நைனக்காத ேநரத்த ேல மனிதகுமாரன்
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வருவார்; ஆதலால், நீங்களும் ஆயத்தமாக இருங்கள். 45 ஏற்ற
ேநரத்த ேல தன் ேவைலக்காரர்களுக்கு ஆகாரங்ெகாடுத்து அவர்கைள
வ சாரிக்கும்படி எஜமான் ைவத்த உண்ைமயும் வ ேவகமுமுள்ள
ேவைலக்காரன் யார்? 46எஜமான் வரும்ேபாது அப்படிச் ெசய்க றவனாகக்
காணப்படுக ற ேவைலக்காரேன பாக்க யவான். 47 தன் ஆஸ்த கள்
எல்லாவற்றன்ேமலும் அவைன வ சாரைணக்காரனாக ைவப்பான்
என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 48 அந்த
ேவைலக்காரேனா ெபால்லாதவனாக இருந்து: என் எஜமான் வர
நாளாகும் என்று தன் உள்ளத்த ேல ெசால்லிக்ெகாண்டு, 49 தன்
உடன்ேவைலக்காரர்கைள அடிக்கவும், குடிகாரர்கேளாடு புச க்கவும்
குடிக்கவும் ெதாடங்கனால், 50 அந்த ேவைலக்காரன் நைனக்காத
நாளிலும், அறயாத ேநரத்தலும், அவனுைடய எஜமான் வந்து,
51 அவைனக் கடினமாகத் தண்டித்து, மாயக்காரர்கேளாடு அவனுக்குப்
பங்ைகந யமிப்பான்;அங்ேகஅழுைகயும்பற்கடிப்பும்உண்டாயருக்கும்.

அத்த யாயம் 25
பத்துக்கன்னிைககைளப்பற்றயஉவைம

1 அப்ெபாழுது பரேலாகராஜ்யம் தங்களுைடய எண்ெணய்
வளக்குகைளப் ப டித்துக்ெகாண்டு, மணவாளனுக்கு
எத ர்ெகாண்டுேபாகப் புறப்பட்ட பத்துக் கன்னிைககளுக்கு ஒப்பாக
இருக்கும். 2 அவர்களில் ஐந்துேபர் புத்த யுள்ளவர்களும், ஐந்துேபர்
புத்த யல்லாதவர்களுமாக இருந்தார்கள். 3 புத்த யல்லாதவர்கள்
தங்களுைடய வளக்குகைள எடுத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள்,
எண்ெணையேயா கூடக்ெகாண்டுேபாகவல்ைல. 4 புத்த யுள்ளவர்கள்
தங்களுைடய வளக்குகேளாடுகூடத் தங்களுைடய பாத்த ரங்களில்
எண்ெணையயும் ெகாண்டுேபானார்கள். 5 மணவாளன் வரத்
தாமதமானேபாது, அவர்கள் எல்ேலாரும் தூக்கமயக்கமைடந்து
தூங்கவ ட்டார்கள். 6 நடு இரவ ேல: இேதா, மணவாளன் வருக றார்,
அவருக்கு எத ர்ெகாண்டுேபாகப் புறப்படுங்கள் என்க ற சத்தம்
உண்டானது. 7 அப்ெபாழுது, அந்தக் கன்னிைககள் எல்ேலாரும்
எழுந்தருந்து, தங்களுைடய வளக்குகைள ஆயத்தப்படுத்தனார்கள்.
8 புத்த யல்லாதவர்கள் புத்த யுள்ளவர்கைளப் பார்த்து: உங்களுைடய
எண்ெணயல் எங்களுக்குக் ெகாஞ்சம் ெகாடுங்கள், எங்களுைடய
வளக்குகள் அைணந்துேபாக றேத என்றார்கள். 9 புத்த யுள்ளவர்கள்
மறுெமாழியாக: அப்படியல்ல, எங்களுக்கும் உங்களுக்கும்
ேபாதுமானதாக இல்லாதபடி, நீங்கள் வற்க றவர்களிடத்த ற்குப்ேபாய்,
உங்களுக்காக வாங்க க்ெகாள்ளுங்கள் என்றார்கள். 10 அப்படிேய
அவர்கள் வாங்கப்ேபானேபாது மணவாளன் வந்துவ ட்டார்; ஆயத்தமாக
இருந்தவர்கள் அவேராடுகூடத் தருமணவீட்டிற்குள் ப ரேவச த்தார்கள்;
கதவும் அைடக்கப்பட்டது. 11 பன்பு, மற்றக் கன்னிைககளும் வந்து:
ஆண்டவேர, ஆண்டவேர, எங்களுக்குத் த றக்கேவண்டும் என்றார்கள்.
12 அதற்கு அவர்: உங்கைள யாெரன்று எனக்குத் ெதரியாது என்று,
உண்ைமயாகேவஉங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன்என்றார். 13மனிதகுமாரன்
வரும் நாைளயாவது ேநரத்ைதயாவது நீங்கள் அறயாதருக்க றபடியால்
வ ழித்த ருங்கள்.

ெவள்ளிப்பணத்ைதப்பற்றயஉவைம
14 அன்றயும், பரேலாகராஜ்யம் ெவளிேதசத்த ற்குப் பயணமாகப்

ேபாக ற ஒரு மனிதன், தன் ேவைலக்காரர்கைள அைழத்து,
தன் ெசாத்துக்கைள அவர்களிடத்த ல் ஒப்புக்ெகாடுத்ததுேபால
இருக்க றது. 15 அவனவனுைடய த றைமக்குத்தக்கதாக,
ஒருவனிடத்த ல் ஐந்து ெவள்ளிப்பணமும், ஒருவனிடத்த ல் இரண்டு
ெவள்ளிப்பணமும், ஒருவனிடத்த ல் ஒரு ெவள்ளிப்பணமுமாகக்
ெகாடுத்து, உடேன பயணப்பட்டுப்ேபானான். 16ஐந்து ெவள்ளிப்பணத்ைத
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வாங்கனவன்ேபாய், அைவகைளக்ெகாண்டு வயாபாரம் ெசய்து,
ேவறு ஐந்து ெவள்ளிப்பணத்ைதச் சம்பாத த்தான். 17 அப்படிேய
இரண்டு ெவள்ளிப்பணத்ைத வாங்கனவனும், ேவறு இரண்டு
ெவள்ளிப்பணத்ைதச் சம்பாத த்தான். 18 ஒரு ெவள்ளிப்பணத்ைத
வாங்கனவேனா, ேபாய், ந லத்ைதத் ேதாண்டி, தன் எஜமானுைடய
பணத்ைதப் புைதத்துைவத்தான். 19 அேநக நாட்களானபன்பு அந்த
ேவைலக்காரர்களுைடய எஜமான் தரும்ப வந்து, அவர்களிடத்த ல்
கணக்குக் ேகட்டான். 20 அப்ெபாழுது, ஐந்து ெவள்ளிப்பணத்ைத
வாங்கனவன், ேவறு ஐந்து ெவள்ளிப்பணத்ைதக் ெகாண்டுவந்து:
ஆண்டவேன, ஐந்து ெவள்ளிப்பணத்ைத என்னிடத்த ல் ஒப்புவ த்தீேர;
அைவகைளக்ெகாண்டு, இேதா, ேவறு ஐந்து ெவள்ளிப்பணத்ைதச்
சம்பாத த்ேதன் என்றான். 21 அவனுைடய எஜமான் அவைனப்
பார்த்து: நல்லது, உத்தமமும் உண்ைமயுமுள்ள ேவைலக்காரேன,
ெகாஞ்சத்த ேல உண்ைமயாக இருந்தாய், அேநகத்தன்ேமல் உன்ைன
அத காரியாக ைவப்ேபன், உன் எஜமானுைடய சந்ேதாஷத்த ற்குள்
ப ரேவச என்றான். 22 இரண்டு ெவள்ளிப்பணத்ைத வாங்கனவனும்
வந்து: ஆண்டவேன, இரண்டு ெவள்ளிப்பணத்ைத என்னிடத்த ல்
ஒப்புவ த்தீேர; அைவகைளக்ெகாண்டு, இேதா, ேவறு இரண்டு
ெவள்ளிப்பணத்ைதச் சம்பாத த்ேதன் என்றான். 23 அவனுைடய
எஜமான் அவைனப் பார்த்து: நல்லது, உத்தமமும் உண்ைமயுமுள்ள
ேவைலக்காரேன, ெகாஞ்சத்த ேல உண்ைமயாக இருந்தாய்,
அேநகத்தன்ேமல்உன்ைனஅத காரியாகைவப்ேபன்;உன்எஜமானுைடய
சந்ேதாஷத்த ற்குள் ப ரேவச என்றான். 24 ஒரு ெவள்ளிப்பணத்ைத
வாங்கனவன் வந்து: ஆண்டவேன, நீர் வைதக்காத இடத்த ல்
அறுக்க றவரும், ெதளிக்காத இடத்த ல் ேசர்க்க றவருமான கடினமுள்ள
மனிதன் என்று அற ேவன். 25 ஆகேவ, நான் பயந்துேபாய், உமது
ெவள்ளிப்பணத்ைத நலத்தல் புைதத்து ைவத்ேதன்; இேதா,
உம்முைடயைத வாங்க க்ெகாள்ளும் என்றான். 26 அவனுைடய எஜமான்
மறுெமாழியாக: ெபால்லாதவனும்ேசாம்பலுமானேவைலக்காரேன,நான்
வைதக்காத இடத்த ல் அறுக்க றவெனன்றும் ெதளிக்காத இடத்த ல்
ேசர்க்க றவெனன்றும் அற ந்தருந்தாேய. 27 அப்படியானால், நீ என்
பணத்ைத வங்கய ேல ேபாட்டுைவத்தருக்கலாேம; அப்ெபாழுது, நான்
வந்து என்னுைடயைத வட்டிேயாடு வாங்க க்ெகாள்ளுேவேன, என்று
ெசால்லி, 28 அவனிடத்தலிருக்க ற ெவள்ளிப்பணத்ைத எடுத்து, பத்து
ெவள்ளிப்பணத்ைதஉைடயவனுக்குக்ெகாடுங்கள். 29உள்ளவெனவேனா
அவனுக்குக் ெகாடுக்கப்படும், பரிபூரணமும் அைடவான்;
இல்லாதவனிடத்தலிருந்து உள்ளதும் எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும்.
30 ப ரேயாஜனமில்லாத ேவைலக்காரனாக ய இவைனப் புறம்பான
இருளிேல தள்ளிப்ேபாடுங்கள்; அங்ேக அழுைகயும் பற்கடிப்பும்
உண்டாயருக்கும்என்றான்.

ெசம்மறயாடுகளும்ெவள்ளாடுகளும்
31 அன்றயும் மனிதகுமாரன் தமது மகைம ெபாருந்தனவராக

அைனத்து பரிசுத்த தூதர்கேளாடுகூட வரும்ேபாது, தமது
மகைமயுள்ள சங்காசனத்தன்ேமல் வீற்றருப்பார். 32 அப்ெபாழுது,
எல்லா மக்களும் அவருக்கு முன்பாகச் ேசர்க்கப்படுவார்கள்.
ேமய்ப்பனானவன் ெசம்மற யாடுகைளயும் ெவள்ளாடுகைளயும்
தனித்தனியாகப் ப ரிக்க றதுேபால அவர்கைள அவர் ப ரித்து,
33 ெசம்மற யாடுகைளத் தமது வலதுபக்கத்தலும், ெவள்ளாடுகைளத்
தமது இடதுபக்கத்தலும் நறுத்துவார். 34 அப்ெபாழுது, ராஜா
தமது வலதுபக்கத்த ல் ந ற்பவர்கைளப் பார்த்து: வாருங்கள் என்
ப தாவனால் ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கேள, உலகம் உண்டானதுமுதல்
உங்களுக்காக ஆயத்தம் ெசய்யப்பட்டிருக்க ற ராஜ்யத்ைதச்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுங்கள். 35 பச யாக இருந்ேதன், எனக்கு உணவு
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ெகாடுத்தீர்கள்; தாகமாக இருந்ேதன், என் தாகத்ைதத் தனித்தீர்கள்;
அந்ந யனாக இருந்ேதன், என்ைனச் ேசர்த்துக்ெகாண்டீர்கள்; 36 ஆைட
இல்லாதருந்ேதன், எனக்கு ஆைட ெகாடுத்தீர்கள்; வயாத யாக
இருந்ேதன், என்ைன வ சாரிக்க வந்தீர்கள்; சைறப்பட்டிருந்ேதன்,
என்ைனப் பார்க்க வந்தீர்கள் என்பார். 37 அப்ெபாழுது, நீத மான்கள்
அவருக்கு மறுெமாழியாக: ஆண்டவேர, நாங்கள் எப்ெபாழுது
உம்ைமப் பச யுள்ளவராகக் கண்டு உமக்கு உணவு ெகாடுத்ேதாம்?
எப்ெபாழுது உம்ைமத் தாகமுள்ளவராகக் கண்டு உம்முைடய தாகத்ைதத்
தணித்ேதாம்? 38 எப்ெபாழுது உம்ைம அந்ந யராகக் கண்டு உம்ைமச்
ேசர்த்துக்ெகாண்ேடாம்? எப்ெபாழுது உம்ைம ஆைடயல்லாதவராகக்
கண்டு உமக்கு ஆைட ெகாடுத்ேதாம்? 39 எப்ெபாழுது உம்ைம
வயாத யுள்ளவராகவும்சைறயலிருக்க றவராகவும்கண்டு,உம்மிடத்த ல்
வந்ேதாம் என்பார்கள். 40 அதற்கு ராஜா மறுெமாழியாக: மிகவும்
எளியவராக ய என் சேகாதரர்களான இவர்களில் ஒருவனுக்கு
நீங்கள் எைதச் ெசய்தீர்கேளா, அைத எனக்ேக ெசய்தீர்கள் என்று
உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்பார். 41அப்ெபாழுது,
இடதுபக்கத்த ல் ந ற்பவர்கைளப் பார்த்து அவர்: சப க்கப்பட்டவர்கேள,
என்ைனவ ட்டு, ப சாசுக்காகவும், அவன் தூதர்களுக்காகவும்
ஆயத்தம் ெசய்யப்பட்டிருக்க ற ந த்த ய அக்கனிய ேல ேபாங்கள்.
42 பச யாக இருந்ேதன், நீங்கள் எனக்கு ஆகாரம் ெகாடுக்கவல்ைல;
தாகமாக இருந்ேதன், நீங்கள் என் தாகத்ைதத் தணிக்கவல்ைல;
43அந்ந யனாகஇருந்ேதன், நீங்கள்என்ைனச்ேசர்த்துக்ெகாள்ளவல்ைல;
ஆைடயல்லாதருந்ேதன், நீங்கள் எனக்கு ஆைட ெகாடுக்கவல்ைல;
வயாத யுள்ளவனாகவும் சைறயல் அைடக்கப்பட்டவனாகவும்
இருந்ேதன், நீங்கள் என்ைன வ சாரிக்க வரவல்ைல என்பார்.
44 அப்ெபாழுது, அவர்களும் அவருக்கு மறுெமாழியாக: ஆண்டவேர,
உம்ைமப் பச யுள்ளவராகவும், தாகமுள்ளவராகவும், அந்ந யராகவும்,
ஆைடயல்லாதவராகவும், வயாத ப்பட்டவராகவும், சைறயல்
அைடக்கப்பட்டவராகவும் நாங்கள் எப்ெபாழுது கண்டு, உமக்கு
உதவ ெசய்யாத ருந்ேதாம் என்பார்கள். 45 அப்ெபாழுது, அவர்
அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: மிகவும் எளியவர்களாக ய இவர்களில்
ஒருவனுக்கு நீங்கள் எைதச் ெசய்யாத ருந்தீர்கேளா, அைத
எனக்ேக ெசய்யாத ருந்தீர்கள் என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன் என்பார். 46அந்தப்படி, இவர்கள் ந த்த ய தண்டைனைய
அைடயவும்,நீத மான்கேளாந த்த யஜீவைனஅைடவார்கள் என்றார்.

அத்த யாயம் 26
இேயசுவற்குஎத ரானசத

1இேயசு இந்த வசனங்கைளெயல்லாம் ெசால்லிமுடித்தபன்பு, அவர் தம்முைடய
சீடர்கைளப் பார்த்து: 2 இரண்டு நாட்களுக்குப்பன்பு பஸ்காபண்டிைக
வருெமன்று அறவீர்கள்; அப்ெபாழுது, மனிதகுமாரன் சலுைவயல்
அைறயப்படுவதற்கு ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவார் என்றார். 3 அப்ெபாழுது,
ப ரதான ஆசாரியர்களும் ேவதபண்டிதர்களும் மக்களின் மூப்பர்களும்,
காய்பா என்னப்பட்ட தைலைம ஆசாரியனுைடய அரண்மைனயேல கூடிவந்து,
4 இேயசுைவத் தந்த ரமாகப் ப டித்துக் ெகாைலெசய்யும்படி ஆேலாசைன
ெசய்தார்கள். 5 ஆனாலும் மக்களுக்குள்ேள கலகமுண்டாகாதபடிக்குப்
பண்டிைகய ேலஅப்படிச்ெசய்யக்கூடாதுஎன்றார்கள்.

ெபத்தானியாவல்இேயசு
6 இேயசு ெபத்தானியாவல் குஷ்டேராக யாக இருந்த சீேமான் வீட்டில்

இருக்கும்ேபாது, 7 ஒரு ெபண் வைலேயறப்ெபற்ற பரிமள ைதலமுள்ள
ெவள்ைளக்கல் ஜாடிையக் ெகாண்டுவந்து, அவர் உணவு பந்தயலிருக்கும்ேபாது,
அந்தத் ைதலத்ைத அவர் தைலயன்ேமல் ஊற்றனாள். 8 அவருைடய சீடர்கள்
அைதக் கண்டு ேகாபமைடந்து: இந்த வீண் ெசலவு என்னத்தற்கு? 9 இந்தத்
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ைதலத்ைத அதக வைலக்கு வற்று, தரித்த ரர்களுக்குக் ெகாடுக்கலாேம
என்றார்கள். 10 இேயசு அைத அற ந்து, அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள்
இந்தப் ெபண்ைண ஏன் ெதாந்தரவு படுத்துக றீர்கள்? என்னிடத்த ல்
நற்ெசயைலச் ெசய்தருக்க றாள். 11தரித்த ரர்கள் எப்ேபாதும் உங்களிடம்
இருக்க றார்கள்; நாேனா எப்ேபாதும் உங்களிடம் இருக்கமாட்ேடன்.
12 இவள் இந்தத் ைதலத்ைத என் சரீரத்தன்ேமல் ஊற்றனது என்ைன
அடக்கம் ெசய்வதற்கு சமமான ெசய்ைகயாக இருக்க றது. 13 இந்த
நற்ெசய்த உலகத்த ல் எங்ெகங்ேக ப ரசங்க க்கப்படுேமா அங்கங்ேக
இவைள நைனப்பதற்காக இவள் ெசய்ததும் ெசால்லப்படும் என்று
உண்ைமயாகேவஉங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன் என்றார்.

யூதாசன்சத
14 அப்ெபாழுது, பன்னிரண்டுேபரில் ஒருவனாகய யூதாஸ்காரிேயாத்து

என்பவன் ப ரதான ஆசாரியர்களிடத்த ற்குப்ேபாய்: 15 நான் அவைர
உங்களுக்குக் காட்டிக்ெகாடுக்க ேறன், நீங்கள் எனக்கு என்ன ெகாடுக்க றீர்கள்
என்றான். அவர்கள் அவனுக்கு முப்பது ெவள்ளிக்காைசக் ெகாடுக்க
ஒத்துக்ெகாண்டார்கள். 16அதுமுதல்அவன்அவைரக் காட்டிக்ெகாடுப்பதற்கு ேநரம்
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தான்.

கர்த்தருைடயபந்த
17 புளிப்ப ல்லாத அப்பப்பண்டிைகயன் முதல்நாளிேல, சீடர்கள்

இேயசுவனிடத்தல் வந்து: பஸ்காைவப் புச ப்பதற்கு நாங்கள் எங்ேக உமக்கு
ஆயத்தம்ெசய்ய வருப்பமாக இருக்க றீர் என்று ேகட்டார்கள். 18 அதற்கு
அவர்: நீங்கள் நகரத்த ேல இன்னானிடத்த ற்குப்ேபாய்: என் ேவைள
சமீபமாக இருக்க றது, உன் வீட்டிேல என் சீடர்கேளாடுகூட பஸ்காைவ
ஆசரிப்ேபன் என்று ேபாதகர் ெசால்லுக றார் என்று அவனுக்குச்
ெசால்லுங்கள் என்றார். 19 இேயசு கற்ப த்தபடி சீடர்கள்ேபாய், பஸ்காைவ
ஆயத்தம் ெசய்தார்கள். 20 மாைலேநரமானேபாது, பன்னிரண்டுேபேராடும் அவர்
பந்தயருந்தார். 21அவர்கள்உணவுஉண்ணும்ேபாது,அவர்: உங்களிெலாருவன்
என்ைனக் காட்டிக்ெகாடுப்பான் என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன் என்றார். 22 அப்ெபாழுது, அவர்கள் மிகவும் துக்கமைடந்து,
அவைரப் பார்த்து: ஆண்டவேர, நாேனா, நாேனா? என்று ஒவ்ெவாருவராகக்
ேகட்கத்ெதாடங்கனார்கள். 23 அவர் மறுெமாழியாக: என்ேனாடுகூடத் தட்டில்
ைகயடுக றவேன என்ைனக் காட்டிக்ெகாடுப்பான். 24 மனிதகுமாரன்
தம்ைமக்குற த்து எழுத யருக்க றபடிேய ேபாக றார்; ஆனாலும், எந்த
மனிதனால் மனிதகுமாரன் காட்டிக்ெகாடுக்கப்படுக றாேரா, அந்த
மனிதனுக்குஐேயா;அந்தமனிதன்ப றக்காத ருந்தானானால்அவனுக்கு
நலமாக இருக்கும் என்றார். 25 அவைரக் காட்டிக்ெகாடுத்த யூதாசும் அவைரப்
பார்த்து: ரபீ, நாேனா? என்றான்; அதற்கு அவர்: நீ ெசான்னபடிதான் என்றார்.
26 அவர்கள் உணவு உண்ணும்ேபாது, இேயசு அப்பத்ைத எடுத்து, ஆசீர்வத த்து,
அைதப் ப ட்டு, சீடர்களுக்குக் ெகாடுத்து: நீங்கள் வாங்க ச்சாப்ப டுங்கள், இது
என்னுைடய சரீரமாக இருக்க றது என்றார். 27 பன்பு, பாத்த ரத்ைதயும்
எடுத்து, நன்ற ெசலுத்த , அவர்களுக்குக் ெகாடுத்து: நீங்கள் எல்ேலாரும்
இத ேல பானம்பண்ணுங்கள்; 28 இது பாவமன்னிப்புண்டாகும்படி
அேநகருக்காகச் ச ந்தப்படுக ற புத ய ஒப்பந்தத்த ற்குரிய என்னுைடய
இரத்தமாக இருக்க றது. 29 இதுமுதல் இந்தத் த ராட்ைசப்பழரசத்ைத
புத தானதாக உங்கேளாடுகூட என் ப தாவன் ராஜ்யத்த ேல நான்
பானம்பண்ணும் நாள்வைர இைதப் பானம்பண்ணுவதல்ைலெயன்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்றார். 30 அவர்கள் துத ப்பாட்ைடப்
பாடினபன்பு,ஒலிவமைலக்குப் புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்.

ேபதுருமறுதலித்தலின்முன்னறவப்பு
31 அப்ெபாழுது, இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: ேமய்ப்பைன ெவட்டுேவன்;

மந்ைதயன் ஆடுகள் ச தறடிக்கப்படும் என்று எழுத யருக்க றபடி,
இந்த இரவ ேல நீங்கள் எல்ேலாரும் என்னிமித்தம் இடறலைடவீர்கள்.
32 ஆனாலும் நான் உய ர்த்ெதழுந்தபன்பு, உங்களுக்கு முன்ேன
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கலிேலயாவ ற்குப் ேபாேவன் என்றார். 33 ேபதுரு அவருக்கு மறுெமாழியாக:
உமதுநமித்தம் எல்ேலாரும் இடறலைடந்தாலும், நான் ஒருேபாதும்
இடறலைடயமாட்ேடன் என்றான். 34 இேயசு அவைனப் பார்த்து: இந்த
இரவ ேல ேசவல் கூவுக றதற்கு முன்ேன, நீ என்ைன மூன்றுமுைற
மறுதலிப்பாய்என்று,உண்ைமயாகேவஉனக்குச்ெசால்லுக ேறன்என்றார்.
35 அதற்குப் ேபதுரு: நான் உம்ேமாேட மரிக்கேவண்டியதாயருந்தாலும் உம்ைம
மறுதலிக்கமாட்ேடன்என்றான்; சீடர்கள்எல்ேலாரும்அப்படிேயெசான்னார்கள்.

ெகத்ெசமேனவல்இேயசுவன்வயாகுலம்
36 அப்ெபாழுது, இேயசு அவர்கேளாடு ெகத்ெசமேன என்னப்பட்ட இடத்த ற்கு

வந்து, சீடர்கைளப் பார்த்து: நான் அங்ேக ேபாய் ெஜபம்ெசய்யும்வைர
நீங்கள் இங்ேக உட்கார்ந்த ருங்கள் என்று ெசால்லி; 37 ேபதுருைவயும்
ெசெபேதயுவன் குமாரர்கள் இருவைரயும் அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய்,
துக்கமைடயவும் வயாகுலப்படவும் ெதாடங்கனார். 38 அப்ெபாழுது, அவர்:
என் ஆத்துமா மரணத்த ற்குரிய துக்கங்ெகாண்டிருக்க றது; நீங்கள்
இங்ேக தங்க , என்ேனாடுகூட வ ழித்த ருங்கள் என்று ெசால்லி,
39 ச றது வலக ப்ேபாய், முகங்குப்புறவழுந்து: என் ப தாேவ, இந்தப்
பாத்த ரம் என்ைனவ ட்டு நீங்கக்கூடுமானால் நீங்கும்படிச் ெசய்யும்;
ஆனாலும் என் வருப்பத்தன்படியல்ல, உம்முைடய வருப்பத்தன்படிேய
ஆகக்கடவது என்று ெஜபம்ெசய்தார். 40 பன்பு, அவர் சீடர்களிடத்தல் வந்து,
அவர்கள் ந த்தைரபண்ணுகறைதக் கண்டு, ேபதுருைவப் பார்த்து: நீங்கள்
ஒருமணி ேநரமாவது என்ேனாடுகூட வ ழித்த ருக்கக்கூடாதா? 41 நீங்கள்
ேசாதைனக்குட்படாதபடிக்கு வ ழித்த ருந்து ெஜபம்ெசய்யுங்கள்; ஆவ
உற்சாகமுள்ளதுதான், மாம்சேமா பலவீனமுள்ளது என்றார். 42 அவர்
மறுபடியும் இரண்டாம்முைற ேபாய்: என் ப தாேவ, இந்தப் பாத்த ரத்த ல்
நான்பானம்பண்ணினாெலாழியஇதுஎன்ைனவ ட்டுநீங்கக்கூடாதாக ல்,
உம்முைடயவருப்பத்தன்படிஆகக்கடவதுஎன்றுெஜபம்ெசய்தார். 43அவர்
தரும்ப வந்தேபாது, அவர்கள் மறுபடியும் ந த்தைரபண்ணுகறைதக் கண்டார்;
அவர்களுைடய கண்கள் மிகுந்த ந த்தைரமயக்கம் அைடந்தருந்தது. 44 அவர்
மறுபடியும் அவர்கைளவ ட்டுப்ேபாய், மூன்றாம்முைறயும் அந்த வார்த்ைதகைளேய
ெசால்லி ெஜபம்ெசய்தார். 45 பன்பு அவர் தம்முைடய சீடர்களிடத்தல்
வந்து: இன்னும் ந த்தைரபண்ணி இைளப்பாறுக றீர்களா? இேதா,
மனிதகுமாரன் பாவ களுைடய ைககளில் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுக ற
ேநரம்வந்தது. 46 என்ைனக் காட்டிக்ெகாடுக்க றவன், இேதா,
வந்துவ ட்டான்,எழுந்தருங்கள், ேபாேவாம் என்றார்.

இேயசுைகதுெசய்யப்படுதல்
47 அவர் இப்படிப் ேபசும்ேபாது, பன்னிரண்டுேபரில் ஒருவனாகய

யூதாஸ் வந்தான்; அவேனாடுகூட ப ரதான ஆசாரியர்களும் மக்களின்
மூப்பர்களும் அனுப்பன த ரளான மக்கள் பட்டயங்கைளயும் தடிகைளயும்
ப டித்துக்ெகாண்டுவந்தார்கள். 48 அவைரக் காட்டிக்ெகாடுக்க றவன்: நான்
எவைன முத்தம்ெசய்ேவேனா அவன்தான், அவைனப் ப டித்துக்ெகாள்ளுங்கள்
என்று அவர்களுக்கு அைடயாளம் ெசால்லியருந்தான். 49 உடேன, அவன்
இேயசுவனிடத்தல் வந்து: ரபீ, வாழ்க என்று ெசால்லி, அவைர முத்தம்ெசய்தான்.
50இேயசு அவைனப் பார்த்து; நண்பேன, எதற்காக வந்தருக்க றாய் என்றார்.
அப்ெபாழுது, அவர்கள் க ட்டவந்து, இேயசுைவப் ப டித்தார்கள். 51 அப்ெபாழுது
இேயசுேவாடிருந்தவர்களில் ஒருவன் ைகைய நீட்டித் தன் பட்டயத்ைத
உருவ , ப ரதான ஆசாரியனுைடய ேவைலக்காரனின் காது அறுந்துேபாக
ெவட்டினான். 52 அப்ெபாழுது, இேயசு அவைனப் பார்த்து: உன் பட்டயத்ைதத்
தரும்ப அதன் உைறய ேல ேபாடு; பட்டயத்ைத எடுக்க ற அைனவரும்
பட்டயத்தால் அழிந்துேபாவார்கள். 53 நான் இப்ெபாழுது என் ப தாைவ
ேவண்டிக்ெகாண்டால், அவர் பன்னிரண்டு ேலக ேயானுக்கு அத கமான
தூதர்கைள என்னிடத்த ல் அனுப்பமாட்டாெரன்று நைனக்க றாயா?
54 அப்படிச் ெசய்ேவனானால், இவ்வதமாக நைடெபறேவண்டும் என்க ற
ேவதவாக்க யங்கள் எப்படி நைறேவறும் என்றார். 55 அந்த ேநரத்த ேல



மத்ேதயுஅத்தயாயம் 26:56 1268 மத்ேதயுஅத்தயாயம் 26:75

இேயசு மக்கைளப் பார்த்து: தருடைனப்ப டிக்கப் புறப்படுக றதுேபால,
நீங்கள் பட்டயங்கைளயும் தடிகைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டு என்ைனப்
ப டிக்கவந்தீர்கள்; நான் தனந்ேதாறும் உங்கள் நடுவ ேல உட்கார்ந்து
ேதவாலயத்தல் உபேதசம் ெசய்துெகாண்டிருந்ேதன்; அப்ெபாழுது,
நீங்கள் என்ைனப் ப டிக்கவல்ைலேய. 56 ஆனாலும் தீர்க்கதரிச கள்
எழுத யருக்க ற வசனங்கள் நைறேவறும்படி இைவகெளல்லாம்
நைடெபறுக றது என்றார். அப்ெபாழுது, சீடர்கெளல்ேலாரும் அவைரவ ட்டு
ஓடிப்ேபானார்கள்.

இேயசுவ சாரிக்கப்படுதல்
57 இேயசுைவப் ப டித்தவர்கள் அவைரப் ப ரதான ஆசாரியனாகய

காய்பாவனிடத்த ற்குக் ெகாண்டுேபானார்கள்; அங்ேக ேவதபண்டிதர்களும்
மூப்பர்களும் கூடிவந்தருந்தார்கள். 58 ேபதுரு, தூரத்த ேல அவருக்குப்
பன்ேனெசன்று,ப ரதானஆசாரியனுைடயஅரண்மைனவைரக்கும்வந்து,உள்ேள
நுைழந்து, முடிைவப் பார்க்கும்படி காவலாளிகேளாடு உட்கார்ந்தான். 59 ப ரதான
ஆசாரியர்களும் மூப்பர்களும் சங்கத்தனர்கள் அைனவரும் இேயசுைவக்
ெகாைலெசய்யும்படி அவருக்கு வ ேராதமாகப் ெபாய்ச்சாட்ச ேதடினார்கள்;
60ஒருவரும் கைடக்கவல்ைல;அேநகர்வந்துெபாய்ச்சாட்ச ெசால்லியும்அவர்கள்
சாட்ச ஏற்புைடயதாயல்ைல; கைடச ய ேல இரண்டு ெபாய்ச்சாட்ச கள் வந்து:
61 ேதவனுைடய ஆலயத்ைத இடித்துப்ேபாடவும், மூன்று நாட்களுக்குள்ேள அைதக்
கட்டவும் என்னாேலஆகும் என்றுஇவன்ெசான்னான் என்றார்கள். 62அப்ெபாழுது,
ப ரதான ஆசாரியன் எழுந்தருந்து, அவைரப் பார்த்து: இவர்கள் உனக்கு
வேராதமாக சாட்ச ெசால்லுகறைதக்குற த்து நீ ஒன்றும் ெசால்லுகறதல்ைலயா
என்றான். 63 இேயசுேவா ேபசாமலிருந்தார். அப்ெபாழுது, ப ரதான ஆசாரியன்
அவைரப் பார்த்து: நீ ேதவனுைடய குமாரனாகய க றஸ்துதானா? அைத
எங்களுக்குச் ெசால்லும்படி ஜீவனுள்ள ேதவன்ேபரில் உன்ைன ஆைணயட்டுக்
ேகட்க ேறன் என்றான். 64 அதற்கு இேயசு: நீர் ெசான்னபடிதான்; அன்றயும்,
மனிதகுமாரன் சர்வவல்லவருைடய வலதுபக்கத்த ல் வீற்றருப்பைதயும்
வானத்தன் ேமகங்கள்ேமல் வருவைதயும் இதுமுதல் காண்பீர்கெளன்று,
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்றார். 65அப்ெபாழுது ப ரதான ஆசாரியன்
தன் ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டு: இவன் ேதவைன நந்த த்தான்; இனி
சாட்ச கள் நமக்கு ேவண்டியெதன்ன? இேதா, இவன் நந்த த்தைத இப்ெபாழுது
ேகட்டீர்கேள. 66 உங்களுக்கு எப்படித் ேதான்றுகறது என்று ேகட்டான். அதற்கு
அவர்கள்: மரணத்தற்குப் பாத்த ரனாக இருக்க றான் என்றார்கள். 67அப்ெபாழுது,
அவருைடய முகத்தல் துப்ப , அவைரக் குட்டினார்கள்; ச லர் அவைரக் கன்னத்தல்
அைறந்து: 68க றஸ்துேவ,உம்ைமஅடித்தவன்யார்? அைதஞானதரிசனத்தனால்
எங்களுக்குச்ெசால்லும்என்றார்கள்.

ேபதுருஇேயசுைவமறுதலித்தல்
69 அந்தேநரத்தல் ேபதுரு ெவளிேய வந்து அரண்மைன முற்றத்தல்

உட்கார்ந்தருந்தான். அப்ெபாழுது, ேவைலக்காரி ஒருத்த அவனிடத்தல் வந்து:
நீயும் கலிேலயனாகயஇேயசுேவாடுகூடஇருந்தாய் என்றாள். 70அதற்குஅவன்: நீ
ெசால்லுகறதுஎனக்குத்ெதரியாதுஎன்றுஎல்ேலாருக்கும்முன்பாகமறுதலித்தான்.
71 அவன், வாசல் மண்டபத்த ற்குப்ேபானெபாழுது ேவெறாருத்த அவைனக்
கண்டு: இவனும் நசேரயனாகய இேயசுேவாடுகூட இருந்தான் என்று அங்ேக
இருந்தவர்களுக்குச் ெசான்னாள். 72அவேனா: அந்த மனிதைன நான் அற ேயன்
என்று சத்தயம் ெசய்து, மறுபடியும் மறுதலித்தான். 73 ச றதுேநரத்த ற்குப்பன்பு
அங்ேக நன்றவர்கள் ேபதுருவனிடத்தல் வந்து: உண்ைமயாகேவ நீயும்
அவர்களில் ஒருவன்; உன் ேபச்சு உன்ைன காட்டிக்ெகாடுக்க றது என்றார்கள்.
74அப்ெபாழுது அவன்: அந்த மனிதைனத் ெதரியாது என்று ெசால்லி, சப க்கவும்
சத்தயம் ெசய்யவும் ெதாடங்கனான். உடேன ேசவல் கூவயது. 75 அப்ெபாழுது
ேபதுரு: ேசவல் கூவுக றதற்கு முன்ேன நீ என்ைன மூன்றுமுைற
மறுதலிப்பாய் என்று இேயசு தன்னிடத்த ல் ெசான்ன வார்த்ைதைய
நைனத்துக்ெகாண்டு,ெவளிேயேபாய்,மனங்கசந்துஅழுதான்.
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அத்த யாயம் 27
யூதாசன்மரணம்

1 வடியற்காலமானேபாது, எல்லாப் ப ரதான ஆசாரியர்களும் மக்களின்
மூப்பர்களும், இேயசுைவக் ெகாைலெசய்யும்படி, அவருக்கு வ ேராதமாக
ஆேலாசைனெசய்து, 2 அவைரக் கட்டி, ெகாண்டுேபாய், ேதசாத பதயாகய
ெபாந்தயுபலாத்துவனிடத்தல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்கள். 3 அப்ெபாழுது,
அவைரக் காட்டிக்ெகாடுத்த யூதாஸ், அவர் மரணதண்டைனக்குள்ளாகத்
தீர்க்கப்பட்டைதப் பார்த்து, மனஸ்தாபப்பட்டு, அந்த முப்பது ெவள்ளிக்காைச
ப ரதானஆசாரியர்களிடத்த ற்கும் மூப்பர்களிடத்த ற்கும் தரும்பக் ெகாண்டுவந்து:
4 குற்றமில்லாத இரத்தத்ைத நான் காட்டிக்ெகாடுத்ததனால் பாவம் ெசய்ேதன்
என்றான். அதற்குஅவர்கள்: எங்களுக்ெகன்ன,அதுஉன்னுைடயபாடுஎன்றார்கள்.
5அப்ெபாழுது,அவன்அந்தெவள்ளிக்காைசேதவாலயத்த ேலதூக்க எரிந்துவ ட்டு,
புறப்பட்டுப்ேபாய், நான்றுெகாண்டு ெசத்தான். 6 ப ரதான ஆசாரியர்கள்
அந்த ெவள்ளிக்காைச எடுத்து: இது இரத்தத்தன் வைலெயன்பதால்,
காணிக்ைகப்ெபட்டிய ேல இைதப் ேபாடுவது நயாயமில்ைலெயன்று ெசால்லி,
7ஆேலாசைன ெசய்தபன்பு, அந்நயர்கைளஅடக்கம் ெசய்வதற்குக் குயவனுைடய
நலத்ைதஅதனாேலவாங்கனார்கள். 8இதனிமித்தம்அந்தநலம்இந்தநாள்வைர
இரத்தநலம் எனப்படுக றது. 9 இஸ்ரேவல் பள்ைளகளால் மத க்கப்பட்டவருக்குக்
வைலயாக முப்பது ெவள்ளிக்காைச அவர்கள் எடுத்து, 10 கர்த்தர் எனக்குக்
கற்ப த்தபடிகுயவனுைடய நலத்த ற்காகஅைதக்ெகாடுத்தார்கள் என்றுஎேரமியா
தீர்க்கதரிச யால்ெசால்லப்பட்டதுஅப்ெபாழுதுநைறேவறயது.

பலாத்துவன்முன்புஇேயசு
11 இேயசு ேதசாத பத க்கு முன்பாக நன்றார்; ேதசாத பத அவைரப்

பார்த்து: நீ யூதர்களுைடய ராஜாவா என்று ேகட்டான். அதற்கு இேயசு: நீர்
ெசால்லுக றபடிதான் என்றார். 12 ப ரதான ஆசாரியர்களும் மூப்பர்களும்
அவர்ேமல் குற்றஞ்சாட்டும்ேபாது, அவர் பதல் ஒன்றும் ெசால்லவல்ைல.
13 அப்ெபாழுது, பலாத்து அவைரப் பார்த்து: இவர்கள் உன்ேமல் எத்தைனேயா
குற்றங்கைளச் சுமத்துகறார்கேள, நீ அைவகைளக் ேகட்கவல்ைலயா என்றான்.
14அவேராஒருவார்த்ைதயும்பதல்ெசால்லவல்ைல;அதனால்ேதசாத பத மிகவும்
ஆச்சரியப்பட்டான். 15 காவல்ெசய்யப்பட்டவர்களில் எவைன வடுதைலயாக்க
ேவண்டுெமன்று மக்கள் ேகட்டுக்ெகாள்ளுவார்கேளா, அவைன அவர்களுக்காக
வடுதைலயாக்குவது பண்டிைகேதாறும் ேதசாத பத க்கு வழக்கமாக இருந்தது.
16 அப்ெபாழுது காவல்ெசய்யப்பட்டவர்களில் பரபாஸ் என்னப்பட்ட ேபர்ேபான
ஒருவன் இருந்தான். 17 ெபாறாைமயனாேல அவைர ஒப்புக்ெகாடுத்தார்கள்
என்று பலாத்து அற ந்து, 18 அவர்கள் கூடியருக்கும்ேபாது, அவர்கைளப் பார்த்து:
எவைன நான் உங்களுக்கு வடுதைலயாக்க ேவண்டுெமன்றருக்க றீர்கள்?
பரபாைசேயா? க றஸ்து எனப்படுகற இேயசுைவேயா? என்று ேகட்டான்.
19 அவன் நயாயாசனத்தல் உட்கார்ந்தருக்கும்ேபாது, அவனுைடய மைனவ
அவனிடத்தல் ஆள் அனுப்ப : நீர் அந்த நீத மாைன ஒன்றும் ெசய்யேவண்டாம்;
அவர்ந மித்தம் இன்ைறக்கு கனவல் ெவகு பாடுபட்ேடன் என்று ெசால்லச்
ெசான்னாள். 20பரபாைசவ ட்டுவ டக் ேகட்டுக் ெகாள்ளவும்,இேயசுைவக்ெகாைல
ெசய்யவும் ப ரதான ஆசாரியர்களும் மூப்பர்களும் மக்கைளத் தூண்டிவட்டார்கள்.
21 ேதசாத பத மக்கைளப் பார்த்து: இவ்வருவரில் எவைன நான் உங்களுக்கு
வடுதைலயாக்கேவண்டும் என்று ேகட்டான். அதற்கு அவர்கள்: பரபாைச
என்றார்கள். 22 பலாத்து அவர்கைளப் பார்த்து: அப்படியானால், க றஸ்து
என்னப்பட்ட இேயசுைவ நான் என்னெசய்யேவண்டும் என்று ேகட்டான்.
அவைனச் சலுைவயல் அைறயேவண்டும் என்று எல்ேலாரும் ெசான்னார்கள்.
23 ேதசாத பத ேயா: ஏன், என்ன ெபால்லாப்புச் ெசய்தான் என்றான். அதற்கு
அவர்கள்: அவைனச் சலுைவயல் அைறயேவண்டும் என்று அதகமத கமாக
சத்தமிட்டுச் ெசான்னார்கள். 24 கலவரம் அத கமாக றேதயல்லாமல் தன்
முயற்சயனாேல பலன் இல்ைலெயன்று பலாத்து பார்த்து, தண்ணீைர அள்ளி,
மக்களுக்கு முன்பாக ைககைளக் கழுவ : இந்த நீத மானுைடய இரத்தப்பழிக்கு
நான் குற்றமற்றவன், நீங்கேள பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள் என்றான். 25 அதற்கு
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மக்கெளல்ேலாரும்: இவனுைடய இரத்தப்பழி எங்கள்ேமலும் எங்களுைடய
பள்ைளகள்ேமலும் இருப்பதாக என்று ெசான்னார்கள். 26 அப்ெபாழுது, அவன்
பரபாைசஅவர்களுக்குவடுதைலயாக்க ,இேயசுைவேயாசாட்ைடயனால்அடித்து,
சலுைவயல்அைறவதற்குஒப்புக்ெகாடுத்தான்.

ேபார்வீரர்களின்பரிகாசங்கள்
27 அப்ெபாழுது, ேதசாத பதயன் ேபார்வீரர்கள் இேயசுைவத் ேதசாத பதயன்

அரண்மைனயேல ெகாண்டுேபாய், ேபார்வீரர்களின் கூட்டம் முழுவைதயும்
அவரிடத்தல்கூடிவரச்ெசய்து, 28அவருைடய ேமலாைடகைளக் கழற்ற , சவப்பான
ேமலாைடைய அவருக்கு உடுத்த , 29முள்ளுகளால் ஒரு க ரீடத்ைதச் ெசய்து, அவர்
தைலயன்ேமல் ைவத்து, அவருைடய வலது ைகயல் ஒரு ேகாைலக் ெகாடுத்து,
அவர் முன்பாக முழங்காற்படிய ட்டு: யூதர்களுைடய ராஜாேவ, வாழ்க என்று
அவைரக்ேகலிெசய்தபன்பு, 30அவர்ேமல்துப்ப ,அந்தக்ேகாைலஎடுத்து,அவைரத்
தைலயல் அடித்தார்கள். 31 அவைரக் ேகலிெசய்தபன்பு, அவருக்கு உடுத்தன
ேமலாைடையக் கழற்ற , அவருைடய ஆைடகைள அவருக்கு உடுத்த , அவைரச்
சலுைவயல்அைறயும்படிெகாண்டுேபானார்கள்.

இேயசு சலுைவயல்அறயப்படுதல்
32 ேபாகும்ேபாது, ச ேரேன ஊரானாகய சீேமான் என்னப்பட்ட ஒரு மனிதைன

அவர்கள் பார்த்து, அவருைடய சலுைவையச் சுமக்கும்படி அவைனப் பலவந்தம்
ெசய்தார்கள். 33 கபாலஸ்தலம் என்று அர்த்தங்ெகாள்ளும் ெகால்ெகாதா
என்னும் இடத்த ற்கு அவர்கள் வந்தேபாது, 34 கசப்புக்கலந்த காடிைய அவருக்குக்
குடிக்கக் ெகாடுத்தார்கள்; அவர் அைத ருச பார்த்து, குடிக்க மனதல்லாதருந்தார்.
35 அவைர சலுைவயல் அைறந்தபன்பு, அவர்கள் சீட்டுப்ேபாட்டு அவருைடய
ஆைடகைளப் பங்க ட்டுக் ெகாண்டார்கள். என் ஆைடகைளத் தங்களுக்குள்ேள
பங்க ட்டு, என் உைடயன் ேபரில் சீட்டுப்ேபாட்டார்கள் என்று தீர்க்கதரிச யால்
ெசால்லப்பட்டது நைறேவறும்படி இப்படி நடந்தது. 36 அவர்கள் அங்ேக
உட்கார்ந்து, அவைரக் காவல்காத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 37 அன்றயும்
அவர் அைடந்த தண்டைனயன் காரணத்ைதக் காண்பக்கும்படியாக, இவன்
யூதர்களுைடய ராஜாவாகய இேயசு என்று எழுத , அவர் தைலக்கு ேமலாக
ைவத்தார்கள். 38அப்ெபாழுது,அவருைடயவலதுபக்கத்தல்ஒருவனும்அவருைடய
இடதுபக்கத்தல் ஒருவனுமாக இரண்டு தருடர்கள் அவேராடுகூட சலுைவகளில்
அைறயப்பட்டார்கள். 39 அந்தவழியாக நடந்துேபாக றவர்கள் தங்களுைடய
தைலகைளத் துலுக்க : 40 ேதவாலயத்ைத இடித்து, மூன்று நாட்களுக்குள்ேள
கட்டுக றவேன, உன்ைனநீேய இரட்ச த்துக்ெகாள்; நீ ேதவனுைடய குமாரனானால்
சலுைவயலிருந்துஇறங்கவாஎன்றுஅவைரப்பழித்தார்கள். 41அப்படிேயப ரதான
ஆசாரியர்களும் ேவதபண்டிதர்களும் மூப்பர்களும் ேகலிெசய்து: 42 மற்றவர்கைள
இரட்ச த்தான்; தன்ைனத்தான் இரட்ச த்துக்ெகாள்ளத் த ராணியல்ைல; இவன்
இஸ்ரேவலின் ராஜாவானால் இப்ெபாழுது சலுைவயலிருந்து இறங்கவரட்டும்,
அப்ெபாழுதுஇவைனவசுவாச ப்ேபாம். 43தன்ைனத்ேதவனுைடயகுமாரன்என்று
ெசால்லி, ேதவன்ேமல் நம்ப க்ைகயாக இருந்தாேன; அவர் இவன்ேமல் ப ரியமாக
இருந்தால் இப்ெபாழுது இவைன இரட்ச க்கட்டும் என்றார்கள். 44 அவேராடுகூட
சலுைவகளில்அைறயப்பட்டத் தருடர்களும்அந்தப்படிேயஅவைர ந ந்த த்தார்கள்.

இேயசுவன்மரணம்
45 நண்பகல் பன்னிரண்டு மணிமுதல் மதயம் மூன்று மணிவைரக்கும்

பூமிெயங்கும் அந்தகாரம் உண்டானது. 46 மூன்று மணியளவல் இேயசு:
ஏலீ! ஏலீ! லாமா சபக்தானி, என்று மிகுந்த சத்தமிட்டுக் கூப்ப ட்டார்;
அதற்கு என் ேதவேன! என் ேதவேன! ஏன் என்ைனக் ைகவ ட்டீர்
என்று அர்த்தமாம். 47 அங்ேக நன்றவர்களில் சலர் அைதக் ேகட்டெபாழுது:
இவன் எலியாைவக் கூப்படுகறான் என்றார்கள். 48 உடேன அவர்களில்
ஒருவன் ஓடி, கடற்பஞ்ைச எடுத்து, காடியல் ேதாய்த்து, அைத ஒரு ேகாலில்
மாட்டி. அவருக்குக் குடிக்கக்ெகாடுத்தான். 49 மற்றவர்கேளா: ெபாறு,
எலியா இவைன இரட்ச க்க வருவாேனா, பார்ப்ேபாம் என்றார்கள். 50 இேயசு,
மறுபடியும் மகா சத்தமாகக் கூப்ப ட்டு, ஆவைய வட்டார். 51 அப்ெபாழுது,
ேதவாலயத்தன் தைரத்துணி ேமல்ெதாடங்க க் கீழ்வைரக்கும் இரண்டாகக்
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க ழிந்தது, பூமியும் அத ர்ந்தது, கன்மைலகளும் பளந்தது. 52 கல்லைறகளும்
தறந்தது,மரித்தருந்தஅேநகபரிசுத்தவான்களுைடயசரீரங்களும்எழுந்தருந்தது.
53 அவர் உய ர்த்ெதழுந்தபன்பு, இவர்கள் கல்லைறகைளவ ட்டுப் புறப்பட்டு,
பரிசுத்த நகரத்தல் ப ரேவச த்து, அேநகருக்குக் காணப்பட்டார்கள். 54 நூறு
ேபார்வீரர்களுக்குத் தைலவனும், அவேனாடுகூட இேயசுைவக் காவல்
காத்தருந்தவர்களும், பூமியத ர்ச்சையயும் நடந்த காரியங்கைளயும் பார்த்து,
மிகவும் பயந்து: உண்ைமயாகேவ இவர் ேதவனுைடய குமாரன் என்றார்கள்.
55 ேமலும், இேயசுவற்கு பணிவைடெசய்யும்படி கலிேலயாவலிருந்து
அவேராடு வந்தருந்த அேநக ெபண்கள் அங்ேக தூரத்த ேல நன்று
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 56 அவர்களுக்குள்ேள மகதேலனா மரியாளும்,
யாக்ேகாபுக்கும், ேயாேசப்புக்கும் தாயாகய மரியாளும், ெசெபேதயுவன்
குமாரர்களுைடயதாயும்இருந்தார்கள்.

இேயசுஅடக்கம்ெசய்யப்படுதல்
57 மாைலேநரமானேபாது, இேயசுவற்குச் சீடனும் ெசல்வந்தனுமாகவும் இருந்த

ேயாேசப்பு என்னும் ேபருைடய அரிமத்தயா ஊரானாகய ஒரு மனிதன் வந்து,
58 பலாத்துவனிடத்தல்ேபாய், இேயசுவன் சரீரத்ைதக் ேகட்டான். அப்ெபாழுது,
சரீரத்ைதக்ெகாடுக்கும்படிபலாத்துகட்டைளய ட்டான். 59ேயாேசப்புஅந்தசரீரத்ைத
எடுத்து, தூய்ைமயான ெமல்லிய துப்பட்டிய ேல சுற்ற , 60 தான் கன்மைலயல்
ெவட்டியருந்த தன்னுைடய புதய கல்லைறய ேல அைத ைவத்து, கல்லைறயன்
வாசலில் ஒரு ெபரிய கல்ைலப் புரட்டி ைவத்துப்ேபானான். 61அங்ேக மகதேலனா
மரியாளும்மற்றமரியாளும்கல்லைறக்குஎத ராகஉட்கார்ந்தருந்தார்கள்.

இேயசுவன்கல்லைறக்குக்காவல்
62 ஆயத்தநாளுக்கு அடுத்த மறுநாளிேல ப ரதான ஆசாரியர்களும்

பரிேசயர்களும் பலாத்துவனிடத்தல் கூடிவந்து: 63 ஆண்டவேன, அந்த
ஏமாற்றுக்காரன் உய ேராடிருக்கும்ேபாது, மூன்று நாட்களுக்குப்பன்பு உய ேராடு
எழுந்தருப்ேபன் என்று ெசான்னது எங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்க றது. 64ஆகேவ,
அவனுைடய சீடர்கள் இரவ ேல வந்து, அவைனத் தந்த ரமாகக் ெகாண்டுேபாய்,
மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுந்தாெனன்று மக்களுக்குச் ெசால்லாதபடிக்கும்,
முந்தன வஞ்சைனையவ ட ப ந்தன வஞ்சைன ெகாடிதாகாதபடிக்கும், நீர் மூன்று
நாட்கள்வைர கல்லைறையப் பாதுகாக்கும்படி கட்டைளய டேவண்டும் என்றார்கள்.
65அதற்குப் பலாத்து: உங்களுக்குக் காவல் வீரர்கள் உண்ேட; ேபாய், உங்களால்
முடிந்தவைரப்பாதுகாத்துக்ெகாள்ளுங்கள்என்றான். 66அவர்கள்ேபாய்க்கல்லுக்கு
முத்தைரேபாட்டு, காவல்ைவத்து, கல்லைறையப்பாதுகாத்தார்கள்.

அத்த யாயம் 28
இேயசுவன்உய ர்த்ெதழுதல்

1 ஓய்வுநாள் முடிந்து, வாரத்தன் முதலாம் நாள் ெபாழுதுவடிந்தேபாது,
மகதேலனா மரியாளும் மற்ற மரியாளும் கல்லைறையப் பார்க்க வந்தார்கள்.
2 அப்ெபாழுது, பூமி மிகவும் அதரும்படி, கர்த்தருைடய தூதன் வானத்தலிருந்து
இறங்கவந்து,வாசலிலிருந்த கல்ைலப் புரட்டித் தள்ளி,அதன்ேமல்உட்கார்ந்தான்.
3 அவனுைடய ேதாற்றம் மின்னல்ேபாலவும், அவனுைடய உைட உைறந்த
மைழையப்ேபால ெவண்ைமயாகவும் இருந்தது. 4 காவலாளர் அவனுக்குப்
பயந்ததனால் தடுக்க ட்டுச் ெசத்தவர்கள்ேபாலானார்கள். 5 தூதன் அந்தப்
ெபண்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் பயப்படாமலிருங்கள்; சலுைவயல் அைறயப்பட்ட
இேயசுைவத் ேதடுக றீர்கள் என்று அற ேவன். 6 அவர் இங்ேக இல்ைல; தாம்
ெசான்னபடிேய உய ர்த்ெதழுந்தார்; கர்த்த்தைர ைவத்த இடத்ைத வந்துபாருங்கள்;
7 சீக்க ரமாகப்ேபாய், அவர் மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுந்தார் என்று
அவருைடய சீடர்களுக்குச் ெசால்லுங்கள். அவர் உங்களுக்கு முன்ேன
கலிேலயாவற்குப்ேபாக றார்;அங்ேகஅவைரக்காண்பீர்கள்;இேதா,உங்களுக்குச்
ெசான்ேனன் என்றான். 8 அவர்கள் பயத்ேதாடும் மகா சந்ேதாஷத்ேதாடும்
கல்லைறையவ ட்டுச் சீக்க ரமாகப் புறப்பட்டு, அவருைடய சீடர்களுக்கு அறவக்க
ஓடினார்கள். 9 அவர்கள் அவருைடய சீடர்களுக்கு அறவக்கப் ேபாக றேபாது,
இேயசுதாேமஅவர்களுக்குஎத ர்பட்டு:வாழ்கஎன்றார். அவர்கள்க ட்டவந்து,அவர்
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பாதங்கைளத் தழுவ , அவைரப் பணிந்துெகாண்டார்கள். 10 அப்ெபாழுது இேயசு
அவர்கைள ேநாக்க : பயப்படாமலிருங்கள்; நீங்கள்ேபாய், என்சேகாதரர்கள்
கலிேலயாவ ற்குப் ேபாகும்படி அவர்களுக்குச் ெசால்லுங்கள்; அங்ேக
அவர்கள்என்ைனக்காண்பார்கள் என்றார்.

காவலர்களின்அறக்ைக
11 அவர்கள் ேபாகும்ேபாது, காவல்வீரர்களில் சலர் நகரத்த ற்குள்ேள வந்து.

நடந்த யாவற்ைறயும் ப ரதான ஆசாரியர்களுக்கு அறவத்தார்கள். 12 இவர்கள்
மூப்பர்கேளாடு கூடிவந்து, ஆேலாசைனெசய்து, வீரருக்கு ேவண்டிய பணத்ைதக்
ெகாடுத்து: 13 நாங்கள் தூங்கும்ேபாது, அவனுைடய சீடர்கள் இரவ ேல வந்து,
அவைனத் தருடிக்ெகாண்டு ேபாய்வ ட்டார்கள் என்று ெசால்லுங்கள். 14 இது
ேதசாத பத க்கு ெதரியவந்தால், நாங்கள் அவைர இணங்கைவத்து, உங்கைளத்
தப்புவ ப்ேபாம் என்றார்கள். 15 அவர்கள் பணத்ைத வாங்க க்ெகாண்டு,
தங்களுக்குப்ேபாத க்கப்பட்டபடிேயெசய்தார்கள். இந்தப்ேபச்சுயூதர்களுக்குள்ேள
இந்தநாள்வைர ப ரச த்தமாகஇருக்க றது.

இேயசுவன்ப ரதானக்கட்டைள
16 பத ெனாரு சீடர்களும், கலிேலயாவ ேல இேயசு தங்களுக்குக்

குறத்தருந்த மைலக்குப் ேபானார்கள். 17 அங்ேக அவர்கள் அவைரப் பார்த்து,
பணிந்துெகாண்டார்கள்; ச லேரா சந்ேதகப்பட்டார்கள். 18 அப்ெபாழுது இேயசு
அருகல் வந்து, அவர்கைளப் பார்த்து: பரேலாகத்தலும் பூமியலும்
எல்லா அத காரமும் எனக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது. 19 ஆகேவ,
நீங்கள் புறப்பட்டுப்ேபாய், எல்லா ேதசத்து மக்கைளயும் சீடராக்க ,
ப தா குமாரன் பரிசுத்த ஆவயன் நாமத்தனாேல அவர்களுக்கு
ஞானஸ்நானங்ெகாடுத்து, 20 நான் உங்களுக்குக் கட்டைளய ட்ட
யாைவயும் அவர்கள் ைகக்ெகாள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபேதசம்
ெசய்யுங்கள். இேதா, உலகத்தன் இறுதவைர எல்லா நாட்களிலும் நான்
உங்கேளாடுகூடஇருக்க ேறன் என்றார். ஆெமன்.
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மாற்கு
ஆச ரியர்

ஆத சைபப்ப தாக்கள், இந்த புத்தகத்ைத ேயாவான் மாற்கு எழுதயதாக
ெபாதுவாக ஒத்துக்ெகாள்க றார்கள். ேயாவான் மாற்கு, புதய ஏற்பாட்டில்
பத்து முைற குற ப்ப டப்படுக றார் (அப்ேபாஸ்தலர் 12:12, 25, 13:5, 13, 15:37,
39; ெகாேலாெசயர் 4:10, 2 தீேமாத்ேதயு 4:11, ப ேலேமான் 24, 1 ேபதுரு 5:13).
மாற்கு, பர்னபாவன் உறவனர் என்பைத இந்த குற ப்புகள் குறக்க றது
(ெகாேலா. 4:10). மாற்குவன் தாயன் ெபயர் மரியாள், அவள் ெசல்வ ெசழிப்பு
உள்ளவளும் எருசேலமில் மத ப்ப ற்குரியவளாகவும் இருந்தாள். அவர்களின்
வீடு ஆரம்ப க றஸ்தவர்கள் கூடிவருகற ஒரு இடமாக இருந்தது (அப்ேபாஸ்தலர்
12:12). பவுலின் முதல் மிஷனரி பயணத்தல் ேயாவான் மாற்கு பவுேலாடும்
பர்னபாேவாடும் ேசர்ந்தார் (அப்ேபாஸ்தலர் 12:25, 13:5). ேவதாகம ஆதாரங்கள்
மற்றும் ஆரம்பகால சைபப்ப தாக்களின் குற ப்புக்கள் ேபதுரு மற்றும் மாற்கு
இைடேயெநருங்கயெதாடர்ைபக்காட்டுகன்றன (1ேபதுரு 5:13).அவர்ேபதுருவன்
ெமாழிெபயர்ப்பாளராக இருந்தார். ேபதுருவன் ப ரசங்கம் மற்றும் அவருைடய
கண்கண்ட சாட்ச கள் ஆகயன மாற்கு சுவ ேசஷத்தற்கு முக்கய ஆதாரமாக
இருந்தருக்கலாம்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப 50-60. காலத்தல்எழுதப்பட்டிருக்கலாம்.
மாற்கு நற்ெசய்த ேராமில் எழுதப்பட்டிருப்பதாக சைபப்ப தாக்களின்

(ஐெரனீயஸ், அெலக்ஸாண்டிரியாவன் கெளெமண்ட் மற்றும் ப றர்) புத்தகங்கள்
உறுத ப்படுத்துகன்றன. ேபதுருவன்மரணத்தற்கு (க ப 67-68) பன்னர் நற்ெசய்த
எழுதப்பட்டதாகஆரம்பகால சைபஆதாரங்கள்கூறுகன்றன.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
மாற்கு, நற்ெசய்தைய ெபாதுவாக புறசாத மக்களுக்காகவும், குற ப்பாக ேராம

வாசகர்களுக்காகவும் எழுதயுள்ளார் என்று சான்றுகள் மற்றும் ஆவணங்கள்
உறுத ப்படுத்துகன்றன. இது இேயசுவன் வம்சாவளிைய உள்ளடக்கயது அல்ல,
காரணம்புறசாத உலகமானதுமிகக்குைறந்தஅளேவபுரிந்தருந்தது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
மாற்கன் வாசகர்கள் குற ப்பாக ேராமானிய க றஸ்தவர்கள் க ப . 67-68 ல்

ேபரரசர் நீேரா ஆட்ச யன் கீழ் கடுைமயான துன்புறுத்தல் மத்தயல் கடுைமயாக
ச த்த ரவைத ெசய்யப்பட்டு ெகால்லப்பட்டனர். அத்தைகய சூழ்நைலயல்
மாற்கு இத்தைகய கடினமான காலங்களிலிருந்த க றஸ்தவர்கைள ஊக்குவக்க
துன்பகரமானஊழியராக இேயசுைவ ச த்தரித்து (ஏசாயா 53)இந்த நற்ெசய்தைய
எழுதனார்.

ைமயக்கருத்து
இேயசுபாடுஅனுபவக்கும்ஊழியர்

ெபாருளடக்கம்
1. வனாந்தரத்தல்ஊழியத்த ற்கானஇேயசுவன்ஆயத்தம்— 1:1-13
2. கலிேலயாைவச்சுற்றலும்உள்ேளயும்இேயசுவன்ஊழியம்— 1:14-8:30
3.இேயசுவன்ஊழியம்: துன்பமும்மரணமும்— 8:31-10:52
4. எருசேலமில்இேயசுவன்ஊழியம்— 11:1-13:37
5. சலுைவபாடுகளின்வர்ணிப்பு— 14:1-15:47
6.இேயசுவன்உய ர்த்ெதழுதல்மற்றும்தரிசனமும்— 16:1-20

ேயாவான்ஸ்நானகன்வழிையஆயத்தம்பண்ணுதல்
1ேதவனுைடயகுமாரனாகயஇேயசுக றஸ்துவன்நற்ெசய்தயன்ஆரம்பம்.

2 “இேதா, நான்என்தூதுவைனஉமக்குமுன்பாகஅனுப்புக ேறன்,
அவன்உமக்குமுன்ேபேபாய்,
உமக்குவழிையஆயத்தம்பண்ணுவான்என்றும்;
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3கர்த்தருக்குவழிையஆயத்தப்படுத்துங்கள்,
அவருக்குப்பாைதகைளச்ெசவ்ைவபண்ணுங்கள்”
என்று “வனாந்த ரத்த ேல கூப்படுகறவனுைடய சத்தம் உண்டாகும்” என்றும்,
தீர்க்கதரிசனபுத்தகங்களில் எழுதயருக்க றபடி;

4 ேயாவான் வனாந்த ரத்தல் ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்து,
பாவமன்னிப்புக்ெகன்று மனந்தரும்புதலுக்கான ஞானஸ்நானத்ைதப்பற்ற
ப ரசங்கம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தான். 5அப்ெபாழுது யூேதயா ேதசத்தார் மற்றும்
எருசேலம்நகரத்தார்அைனவரும், ேயாவானிடம்ேபாய்,தங்களுைடயபாவங்கைள
அறக்ைகெசய்து, ேயார்தான் நதயல் அவனால் ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள்.
6 ேயாவான் ஒட்டகமய ர் ஆைடைய அணிந்து, தன் இடுப்பல் ேதால் கச்ைசையக்
கட்டிக்ெகாண்டு, ெவட்டுக்களிையயும் காட்டுத்ேதைனயும் சாப்படுக றவனாகவும்
இருந்தான். 7 அவன்: என்ைனவட வல்லவர் ஒருவர் எனக்குப்பன்பு வருகறார்,
அவருைடய காலணிகளின் வாைரக் குனிந்து அவழ்ப்பதற்குக்கூட நான்
தகுதயானவன் இல்ைல. 8 நான் தண்ணீரினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம்
ெகாடுக்க ேறன்; அவேரா பரிசுத்த ஆவயனால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம்
ெகாடுப்பார் என்றுப ரசங்கம்பண்ணினான்.

இேயசுவன்ஞானஸ்நானமும்ேசாதைனயும்
9 அந்த நாட்களில், இேயசு கலிேலயாவல் உள்ள நாசேரத்து என்னும்

ஊரிலிருந்து வந்து, ேயார்தான் நதயல் ேயாவானால் ஞானஸ்நானம்
ெபற்றார். 10 அவர் தண்ணீரில் இருந்து கைரேயறன உடேன, வானம்
தறக்கப்பட்டைதயும், ஆவயானவர் புறாைவப்ேபால தம்ேமல் இறங்குகறைதயும்
பார்த்தார். 11 அப்ெபாழுது, நீர் என்னுைடய ேநசகுமாரன், உம்மிடம் ப ரியமாக
இருக்க ேறன் என்று, வானத்தலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டானது. 12 உடேன
ஆவயானவர் அவைர வனாந்த ரத்த ற்குப் ேபாகும்படி ஏவனார். 13 அவர்
வனாந்த ரத்த ேல நாற்பதுநாட்கள் இருந்து, சாத்தானால் ேசாத க்கப்பட்டு,
அங்ேக காட்டுமிருகங்களின் நடுவ ேல தங்க க்ெகாண்டிருந்தார். ேதவதூதர்கள்
அவருக்குப் பணிவைடெசய்தார்கள்.

சீடர்கைளஊழியத்த ற்குஅைழத்தல்
14 ேயாவான் சைறக்காவலில் ைவக்கப்பட்டபன்பு, இேயசு கலிேலயாவற்கு

வந்து, ேதவனுைடய ராஜ்யத்தன் நற்ெசய்தையப் ப ரசங்கம் ெசய்து:
15 காலம் நைறேவற யது, ேதவனுைடய ராஜ்யம் அருகல் இருக்க றது;
மனந்தரும்ப , நற்ெசய்தையவசுவாச யுங்கள் என்றார். 16அவர் கலிேலயா
கடலின் ஓரமாக நடந்துேபாகும்ேபாது, மீனவர்களாக இருந்த சீேமானும், அவன்
சேகாதரன் அந்த ேரயாவும் கடலில் வைலையப் ேபாட்டுக்ெகாண்டிருக்க றைதப்
பார்த்தார். 17இேயசுஅவர்கைளப்பார்த்து: என்பன்ேனவாருங்கள்,உங்கைள
மனிதர்கைளப் ப டிக்க றவர்களாக்குேவன் என்றார். 18 உடேன அவர்கள்
தங்களுைடய வைலகைளவ ட்டு, அவருக்குப் பன்ேன ெசன்றார்கள். 19 அவர்
அந்த இடத்ைதவ ட்டுச் சற்றுதூரம் ெசன்றேபாது, ெசெபேதயுவன் குமாரன்
யாக்ேகாபும் அவனுைடய சேகாதரன் ேயாவானும் படக ேல வைலகைளப்
பழுதுபார்த்துக்ெகாண்டிருந்தைதப் பார்த்து, 20உடேனஅவர்கைளயும்அைழத்தார்;
அப்ெபாழுது அவர்கள் தங்களுைடய தகப்பனாகய ெசெபேதயுைவ படக ேல
கூலியாட்கேளாடுவ ட்டுவ ட்டு,அவருக்குப்பன்ேனெசன்றார்கள்.

இேயசுஅசுத்தஆவையத்துரத்துதல்
21 பன்பு அவர்கள் கப்பர்நகூமுக்குப் ேபானார்கள். உடேன அவர்

ஓய்வுநாளிேல ெஜப ஆலயத்த ற்குச் ெசன்று, ேபாதைன பண்ணினார்.
22 அவர் ேவதபண்டிதர்கைளப்ேபால ேபாத க்காமல், அதகாரமுைடயவராக
அவர்களுக்குப் ேபாத த்ததனால் அவருைடய ேபாதைனையக்குறத்து மக்கள்
ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 23 அவர்களுைடய ெஜப ஆலயத்த ேல அசுத்தஆவ
ப டித்தருந்த ஒரு மனிதன் இருந்தான். 24 அவன்: ஐேயா! நசேரயனாகய
இேயசுேவ, எங்களுக்கும் உமக்கும் என்ன? எங்கைளக் ெகடுக்கவா நீர்
வந்தீர்? நீர் யார் என்று நான் அற ேவன், நீர் ேதவனுைடய பரிசுத்தர் என்று
சத்தமாகக் கத்தனான். 25 அதற்கு இேயசு: நீ ேபசாமல் இவைனவ ட்டு
ெவளிேய ேபா என்று அைத அதட்டினார். 26 உடேன அந்த அசுத்தஆவ
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அவைன அைலக்கழித்து, அதக சத்தம்ேபாட்டு, அவைனவட்டுப் ேபாய்வ ட்டது.
27எல்ேலாரும்ஆச்சரியப்பட்டு: இதுஎன்ன? இந்தப் புதயஉபேதசம் எப்படிப்பட்டது?
இவர் அத காரத்ேதாடு அசுத்தஆவகளுக்குக் கட்டைளக் ெகாடுக்க றார், அைவகள்
இவருக்குக் கீழ்ப்படிக றேத என்று தங்களுக்குள்ேள ஒருவேராெடாருவர்
ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 28 எனேவ, அவைரப்பற்றன புகழ் கலிேலயா நாடு
முழுவதும்பரவயது.

அேநகவயாதயஸ்தர்கைளசுகப்படுத்துதல்
29 உடேன அவர்கள் ெஜப ஆலயத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டு, யாக்ேகாபு மற்றும்

ேயாவாேனாடு, சீேமான் அந்த ேரயா என்பவர்களுைடய வீட்டிற்குப் ேபானார்கள்.
30 அங்ேக சீேமானுைடய மாமியார் ஜூரத்ேதாடு படுத்தருந்தாள்; உடேன
அவர்கள் அவைளப்பற்ற அவருக்குச் ெசான்னார்கள். 31 அவர் அருகல்
ெசன்று, அவள் ைகையப் ப டித்து, அவைளத் தூக்கவ ட்டார்; உடேன ஜூரம்
அவைளவட்டுநீங்கயது;அப்ெபாழுதுஅவள்அவர்களுக்குப்பணிவைடெசய்தாள்.
32 மாைலேநரத்தல் சூரியன் மைறயும்ேபாது, எல்லா ேநாயாளிகைளயும், ப சாசு
ப டித்தவர்கைளயும், இேயசுவ டம் ெகாண்டுவந்தார்கள். 33 பட்டணத்து மக்கள்
எல்ேலாரும் வீட்டுவாசலுக்கு முன்பாகக் கூடிவந்தார்கள். 34 பலவதமான
வயாத களினால் கஷ்டப்பட்டுக் ெகாண்டிருந்த அேநக மக்கைள அவர் சுகமாக்க ,
அேநக ப சாசுகைளயும் துரத்தவ ட்டார்; அந்தப் ப சாசுகளுக்கு, அவர் யார் என்று
ெதரிந்தருந்ததால்,அைவகள்ேபசுக றதற்குஅவர்அனுமதக்கவல்ைல.

இேயசுதனிைமயானஇடத்தல்ெஜப த்தல்
35 அவர் அத காைலயல், இருட்ேடாடு எழுந்து புறப்பட்டு, வனாந்த ரமான ஒரு

இடத்த ற்குப்ேபாய், அங்ேக ெஜபம்பண்ணினார். 36 சீேமானும் அவேனாடுகூட
இருந்தவர்களும் அவைரப் பன்ெதாடர்ந்துேபாய், 37 அவைரப் பார்த்தேபாது:
எல்ேலாரும் உம்ைமத் ேதடுக றார்கள் என்று ெசான்னார்கள். 38 அவர்கைள
அவர் பார்த்து: அடுத்த ஊர்களிலும் நான் ப ரசங்கம் பண்ணேவண்டும்,
எனேவ அந்த இடங்களுக்குப் ேபாகலாம் வாருங்கள்; இதற்காகத்தான்
புறப்பட்டுவந்ேதன் என்று ெசால்லி; 39 கலிேலயா நாடு முழுவதும்
அவர்களுைடய ெஜப ஆலயங்களில் அவர் ப ரசங்கம்பண்ணிக்ெகாண்டும்,
ப சாசுகைளத்துரத்த க்ெகாண்டும்இருந்தார்.

குஷ்டேராகமுள்ளமனிதன்
40 அப்ெபாழுது குஷ்டேராக ஒருவன் அவரிடம் வந்து, அவர் முன்பாக

முழங்கால்படிய ட்டு: உமக்கு வருப்பமானால் என்ைனச் சுகப்படுத்த உம்மால்
முடியும் என்று அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டான். 41 இேயசு மனதுருக , ைகைய
நீட்டி, அவைனத் ெதாட்டு: எனக்கு வருப்பம் உண்டு, சுத்தமாகு என்றார்.
42 இப்படி அவர் ெசான்னவுடேன, குஷ்டேராகம் அவைனவட்டு நீங்கயது, அவன்
சுகம் ெபற்றுக்ெகாண்டான். 43 அப்ெபாழுது அவர் அவைனப் பார்த்து: நீ இைத
யாருக்கும் ெசால்லாமல் இருக்க எச்சரிக்ைகயாக இரு; 44 ஆனாலும் நீ
ேபாய், ஆசாரியனுக்கு உன்ைனக் காண்ப த்து, நீ சுத்தமானதனால்,
ேமாேச கட்டைளய ட்டபடி அவர்களுக்கு நீ சுகம் ெபற்றதன் சாட்ச யாக
காணிக்ைக ெசலுத்து என்று உறுதயாகச் ெசால்லி, உடேன அவைன
அனுப்பவ ட்டார். 45 ஆனால், அவேனா புறப்பட்டுப்ேபாய்; இந்த வஷயங்கைள
எல்ேலாருக்கும் ெசால்லிப் ப ரச த்தப்படுத்தனான். எனேவ, அவர்
ெவளிப்பைடயாகப் பட்டணத்தற்குள்ெசல்லமுடியாமல், ெவளிேயவனாந்த ரமான
இடங்களில் தங்கயருந்தார்; எல்லாப் பகுத களிலும் இருந்து மக்கள் அவரிடம்
வந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 2
பக்கவாதக்காரைனசுகப்படுத்துதல்

1 ச ல நாட்களுக்குப்பன்பு அவர் மறுபடியும் கப்பர்நகூமுக்குப் ேபானார்; அவர்
வீட்டில் இருக்க றார் என்று மக்கள் ேகள்வப்பட்டு; 2 உடேன அேநக மக்கள்
கூடிவந்தார்கள், வாசலுக்குமுன்பு ந ற்க இடம் இல்லாமல்ேபானது; அவர்களுக்கு
வசனத்ைதப் ேபாத த்தார். 3 அப்ெபாழுது நான்குேபர், பக்கவாதத்தனால்
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பாத க்கப்பட்ட ஒருவைனச் சுமந்துெகாண்டு அவரிடம் வந்தார்கள்; 4 மக்கள்கூட்டம்
அத கமாக இருந்ததால் இேயசுவன் அருகல் ெசல்லமுடியாமல், அவர் இருந்த
வீட்டின் ேமல்கூைரையப் ப ரித்து, அந்தப் பக்கவாதக்காரைன படுக்ைகேயாடு
இறக்கனார்கள். 5இேயசுஅவர்கள்வசுவாசத்ைதக் கண்டு, பக்கவாதக்காரைனப்
பார்த்து: மகேன,உன்பாவங்கள்உனக்குமன்னிக்கப்பட்டதுஎன்றார். 6அங்ேக
உட்கார்ந்தருந்த ேவதபண்டிதர்களில் சலர்: 7 இவன் இப்படித் ேதவந ந்தைன
ெசால்லுகறது என்ன? ேதவன் ஒருவைரத்தவ ர பாவங்கைள மன்னிப்பவர்
யார் என்று தங்களுைடய இருதயங்களில் ச ந்த த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
8அவர்கள் தங்களுைடய மனதல்இப்படிச் ச ந்த க்க றார்கள் என்றுஇேயசு உடேன
தம்முைடய ஆவயல் அறந்து, அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் உங்களுைடய
இருதயங்களில் இப்படிச் ச ந்த க்க றது என்ன? 9 உன் பாவங்கள்
உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்று ெசால்வேதா, அல்லது எழுந்து உன்
படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு நட என்று ெசால்வேதா, எது எளிது?
10பூமிய ேலபாவங்கைளமன்னிக்கமனிதகுமாரனுக்குஅத காரம்உண்டு
என்பைத நீங்கள் அறயேவண்டும் என்று ெசால்லி, பக்கவாதக்காரைனப்
பார்த்து: 11 நீ எழுந்து, உன் படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு, உன்
வீட்டிற்குப் ேபா என்று உனக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்றார். 12 உடேன,
அவன் எழுந்து, தன் படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு எல்ேலாருக்கும் முன்பாக
தன் வீட்டிற்குப்ேபானான். அப்ெபாழுது எல்ேலாரும் ஆச்சரியப்பட்டு: நாம்
இதுவைரஇப்படிப்பட்ட சம்பவத்ைதப்பார்த்ததுஇல்ைலஎன்றுெசால்லி, ேதவைன
மகைமப்படுத்தனார்கள்.

மத்ேதயுஊழியத்த ற்குஅைழக்கப்படுதல்
13 அவர் மீண்டும் புறப்பட்டுக் கடல் அருேக ேபானார்; அப்ெபாழுது மக்கள்

எல்ேலாரும் அவரிடம் வந்தார்கள்; அவர்களுக்குப் ேபாதைனப்பண்ணினார்.
14 அப்ெபாழுது அவர் நடந்துேபாகும்ேபாது, அல்ேபயுவன் குமாரனாகய
ேலவ வரிவசூலிக்கும் ைமயத்தல் உட்கார்ந்தருப்பைதப் பார்த்து: என்
பன்ேன வாஎன்றார்; அவன் எழுந்து அவருக்குப் பன்ேனெசன்றான்.
15 அப்ெபாழுது, அவனுைடய வீட்டிேல அவர் வருந்து சாப்படும்ேபாது,
அேநக வரி வசூலிப்பவர்களும் பாவ களும் அவேராடு வந்தருந்தபடியால்,
அவர்களும் இேயசுேவாடும் அவருைடய சீடர்கேளாடும் பந்தயல் இருந்தார்கள்.
16 இேயசு வரி வசூலிப்பவர்கேளாடும் பாவ கேளாடும் சாப்படுக றைத
ேவதபண்டிதர்களும் பரிேசயர்களும் பார்த்து, அவருைடய சீடர்கைள ேநாக்க :
அவர் வரி வசூலிப்பவர்கேளாடும் பாவ கேளாடும் ேசர்ந்து சாப்படுவது ஏன்
என்று ேகட்டார்கள். 17 இேயசு அைதக்ேகட்டு: ேநாயாளிகளுக்குத்தான்
ைவத்த யன் ேதைவ, சுகமாக இருப்பவர்களுக்கு ேதைவ இல்ைல;
நீத மான்கைளயல்ல, பாவ கைளேய மனம்தரும்புக றதற்கு
அைழக்கவந்ேதன் என்றார்.

உபவாசத்ைதக்குற த்த ேகள்வ
18 ேயாவானுைடய சீடர்களும் பரிேசயர்களுைடய சீடர்களும்

உபவாசம்பண்ணிவந்தார்கள். அவர்கள் இேயசுவ டம் வந்து: ேயாவானுைடய
சீடர்களும் பரிேசயர்களுைடய சீடர்களும் உபவாசம்பண்ணுகறார்கேள,
ஆனால் உம்முைடய சீடர்கள் உபவாசம்பண்ணாமல் இருப்பது ஏன் என்று
ேகட்டார்கள். 19 அதற்கு இேயசு: மணவாளன் தங்கேளாடு இருக்கும்ேபாது
மணவாளனுைடய ேதாழர்கள் உபவாசம்பண்ணுவார்களா? மணவாளன்
தங்கேளாடுஇருக்கும்வைரஉபவாசம்பண்ணமாட்டார்கேள. 20மணவாளன்
அவர்கைளவ ட்டுப் ேபாகும் நாட்கள் வரும், அந்த நாட்களிேல
உபவாச ப்பார்கள். 21 ஒருவனும் புத ய ஆைடயன் துண்ைடப் பைழய
ஆைடேயாடு இைணத்து ைதக்கமாட்டான், ைதத்தால், அத ேனாடு
இைணத்தபுத யஆைடபைழயஆைடையஅத கமாகக்க ழிக்கும்,கீறலும்
அத கமாகும். 22 ஒருவனும் புத ய த ராட்ைசரசத்ைதப் பைழய ேதால்
ைபகளில் ஊற்ற ைவக்கமாட்டான்; ஊற்றைவத்தால், புத ய இரசம்
ேதால் ைபகைளக் க ழித்துப்ேபாடும், இரசமும் ச ந்த ப்ேபாகும், ேதால்
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ைபகளும் ெகட்டுப்ேபாகும்; புத ய இரசத்ைதப் புத ய ேதால் ைபகளில்
ஊற்ற ைவக்கேவண்டும் என்றார்.

ஓய்வுநாளின்ஆண்டவர்
23 பன்பு, அவர் ஓய்வுநாளில் வயல்வழியாக நடந்துேபானார்; அவருைடய

சீடர்கள் அவேராடு நடந்துேபாகும்ேபாது, கத ர்கைளச் சாப்ப ட ெதாடங்கனார்கள்.
24 பரிேசயர்கள் அவைரப் பார்த்து: இேதா, ஓய்வுநாளில் ெசய்யக்கூடாதைத
இவர்கள்ஏன்ெசய்க றார்கள்என்றார்கள். 25அதற்குஅவர்: தாவீதுக்குஉண்டான
ஆபத்தல், தானும் தன்ேனாடு இருந்தவர்களும் பச யாக இருந்தேபாது,
26அவன்அபயத்தார் என்னும் ப ரதானஆசாரியன் காலத்த ல் ெசய்தைத
நீங்கள் படித்தது இல்ைலயா? அவன் ேதவனுைடய வீட்டிற்கு ெசன்று,
ஆசாரியர்கள்தவ ர ேவறு ஒருவரும் சாப்ப டக்கூடாத ேதவ சமுகத்தன்
அப்பங்கைளத் தானும் சாப்ப ட்டுத் தன்ேனாடு இருந்தவர்களுக்கும்
ெகாடுத்தாேன என்றார். 27 பன்பு அவர்கைள ேநாக்க : மனிதன்
ஓய்வுநாளுக்காக உண்டாக்கப்படவல்ைல, ஓய்வுநாள் மனிதனுக்காக
உண்டாக்கப்பட்டது; 28 எனேவ மனிதகுமாரன் ஓய்வுநாளுக்கும்
ஆண்டவராகஇருக்க றார் என்றார்.

அத்த யாயம் 3
1 இேயசு மறுபடியும் ெஜப ஆலயத்த ற்குச் ெசன்றார். அங்ேக சூம்பன

ைகையயுைடய ஒரு மனிதன் இருந்தான். 2 அவர் ஓய்வுநாளில்
அவைனச் சுகமாக்கனால் அவர்ேமல் குற்றஞ்சாட்டலாம் என்று அவைரப்
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 3 அப்ெபாழுது அவர் சூம்பன ைகையயுைடய
மனிதைனப் பார்த்து: எழுந்து நடுவல் நல் என்று ெசால்லி; 4 அவர்கைளப்
பார்த்து: ஓய்வுநாட்களில் நன்ைம ெசய்வேதா அல்லது தீைம ெசய்வேதா,
ஜீவைனக் காப்பாற்றுவேதா அல்லது அழிப்பேதா, எது ந யாயம் என்றார்.
அதற்கு அவர்கள் மவுனமாக இருந்தார்கள். 5 அவர்களுைடய இருதயத்தன்
கடினத்தனால் அவர் வ சனப்பட்டு, ேகாபத்துடன் சுற்றலும் இருந்தவர்கைளப்
பார்த்து, அந்த மனிதைனப் பார்த்து: உன் ைகைய நீட்டு என்றார்; அவன்
நீட்டினான்;அவன்ைகமற்ெறாருைகையப்ேபாலசுகமானது. 6உடேனபரிேசயர்கள்
புறப்பட்டுப்ேபாய், அவைரக் ெகாைலெசய்யேவண்டும் என்று, அவருக்கு எத ராக
ஏேராத யர்கேளாடுஆேலாசைனபண்ணினார்கள்.

மக்கள்கூட்டம்இேயசுைவப்பன்ெதாடருதல்
7 இேயசு தம்முைடய சீடர்கேளாடு அந்த இடத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டு

கடேலாரத்த ற்குப் ேபானார். 8 கலிேலயாவலும், யூேதயாவலும், எருசேலமிலும்,
இதுேமயாவலும், ேயார்தானுக்கு அக்கைரயலுமிருந்து அேநக மக்கள் வந்து,
அவருக்குப் பன்ேன ெசன்றார்கள். அேதாடு தீரு சீேதான் பட்டணங்களின்
பகுத களிலும் இருந்து அேநக மக்கள் அவர் ெசய்த அற்புதங்கைளப்பற்ற க்
ேகள்வப்பட்டு, அவரிடம் வந்தார்கள். 9 அவர் அேநகைரச் சுகமாக்கனார்.
ேநாயாளிகெளல்ேலாரும்அைதஅற ந்துஅவைரத் ெதாடேவண்டும் என்றுஅவைர
ெநருங்கவந்தார்கள். 10மக்கள்கூட்டம்அத கமாகஇருந்தபடியால்அவர்கள்தம்ைம
ெநருக்காமல் இருப்பதற்காக, தமக்கு ஒரு படைக ஆயத்தம் பண்ணேவண்டும்
என்று, தம்முைடய சீடர்களுக்குச் ெசான்னார். 11 அசுத்தஆவகளும் இேயசுைவப்
பார்த்தேபாது, அவர் முன்பாக வழுந்து: நீர் ேதவனுைடய குமாரன் என்று
சத்தமிட்டன. 12 தம்ைமப் ப ரச த்தம் பண்ணாமல் இருக்க அைவகளுக்கு
உறுதயாகக் கட்டைளய ட்டார்.

பன்னிரண்டுஅப்ேபாஸ்தலர்கைளநயமித்தல்
13 பன்பு அவர் ஒரு மைலயன்ேமல் ஏற , தமக்கு வருப்பமானவர்கைளத்

தம்மிடம் வரவைழத்தார்; அவர்கள் அவரிடம் வந்தார்கள். 14 அப்ெபாழுது அவர்
பன்னிரண்டு நபர்கைளத் ெதரிந்துெகாண்டு, அவர்கள் தம்ேமாடு இருக்கவும்,
ப ரசங்கம்பண்ணுவதற்காகத் தாம் அவர்கைள அனுப்பவும், 15 வயாத கைளக்
குணமாக்க ப் ப சாசுகைளத் துரத்துவதற்கு அவர்கள் அதகாரம் உள்ளவர்களாக
இருக்கவும், அவர்கைள ஏற்படுத்தனார். 16 அவர்கள் யாெரன்றால், சீேமான்,
இவனுக்குப் ேபதுரு என்று ெபயரிட்டார். 17 ெசெபேதயுவன் குமாரனாகய
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யாக்ேகாபு, யாக்ேகாபன் சேகாதரனாகய ேயாவான், இந்த இவருக்கும்
இடிமுழக்கமக்கள்என்றுஅர்த்தம்ெகாண்டெபாவெனர்ேகஸ்என்கறெபயரிட்டார்,
18அந்த ேரயா, பலிப்பு, பர்ெதாெலாேமயு, மத்ேதயு, ேதாமா,அல்ேபயுவன்குமாரன்
யாக்ேகாபு, தேதயு, கானானியனாகய சீேமான், 19 அவைரக் காட்டிக்ெகாடுத்த
யூதாஸ்காரிேயாத்துஎன்பவர்கேள.

இேயசுவும்ெபெயல்ெசபூலும்
20 பன்பு வீட்டிற்குப் ேபானார்கள்; அங்ேக அேநக மக்கள் மறுபடியும்

கூடிவந்ததனால் அவர்கள் சாப்படுவதற்கும் ேநரம் இல்லாமல்ேபானது.
21 அவருைடய குடும்பத்தார் இைதக்ேகட்டேபாது, அவர் மத மயங்கயருக்க றார்
என்று ெசால்லி, அவைரப் ப டித்துக்ெகாள்ளும்படி வந்தார்கள்.
22 எருசேலமிலிருந்து வந்த ேவதபண்டிதர்கள்: இவன் ெபெயல்ெசபூைல
உைடயவனாக இருக்க றான், ப சாசுகளின் தைலவனாேல ப சாசுகைளத்
துரத்துகறான் என்றார்கள். 23 அவர்கைள அவர் அைழத்து, உவைமகளாக
அவர்களுக்குச் ெசான்னது என்னெவன்றால்: சாத்தாைனச் சாத்தான்
துரத்துவது எப்படி? 24 ஒரு ராஜ்யம் தனக்குத்தாேன எத ராகப்
ப ரிந்து இருந்தால், அந்த ராஜ்யம் நைலத்துந ற்காேத. 25 ஒரு
வீடு தனக்குத்தாேன எத ராகப் ப ரிந்து இருந்தால், அந்த வீடு
நைலத்துந ற்காேத. 26 சாத்தான் தனக்குத்தாேன எத ராக எழும்ப ப்
ப ரிந்துஇருந்தால்,அவன்நைலத்துந ற்கமுடியாமல்,அழிந்துேபாவாேன.
27 பலசாலிைய முதலில் கட்டிப்ேபாடாமல், யாரும் பலசாலியுைடய
வீட்டிற்குள் புகுந்து, அவன் ெபாருட்கைளக் ெகாள்ைளயடிக்கமுடியாது;
கட்டிப்ேபாட்டால்மட்டுேம, அவனுைடய வீட்ைடக் ெகாள்ைளயடிக்கமுடியும்.
28 உண்ைமயாகேவ நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்: மனிதர்கள்
ெசய்யும் எல்லாப் பாவங்களும், அவர்கள் ெசால்லும் எல்லாத்
தூஷணமான வார்த்ைதகளும், அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படும்;
29 ஆனால் ஒருவன் பரிசுத்த ஆவயானவருக்கு எத ராக அவதூறான
வார்த்ைதகைளச் ெசால்வாெனன்றால், அவன் எப்ெபாழுதும் மன்னிப்பு
ெபறாமல் ந த்த ய தண்டைனக்குரியவனாக இருப்பான் என்றார். 30இேயசு
அசுத்தஆவைய உைடயவனாக இருக்க றான் என்று அவர்கள் ெசான்னதனாேல
அவர்இப்படிச்ெசான்னார்.

இேயசுவன்தாயாரும் சேகாதரர்களும்
31அப்ெபாழுது அவருைடய சேகாதரர்களும் தாயாரும் வந்து, ெவளிேய நன்று,

அவைர அைழக்கும்படி அவரிடத்த ற்கு ஆள் அனுப்பனார்கள். 32 அவைரச்
சுற்றலும்உட்கார்ந்தருந்தமக்கள்அவைரப்பார்த்து: இேதா,உம்முைடயதாயாரும்
உம்முைடயசேகாதரர்களும்ெவளிேயநன்றுஉம்ைமத்ேதடுக றார்கள்என்றார்கள்.
33அவர்களுக்கு அவர் மறுெமாழியாக: என் தாயார் யார்? என் சேகாதரர்கள்
யார்? என்று ெசால்லி; 34 தம்ைமச் சுற்றலும் உட்கார்ந்தருந்தவர்கைளப் பார்த்து:
இேதா, என் தாயும் என் சேகாதரர்களும் இவர்கேள! 35 ேதவனுைடய
வருப்பத்தன்படி ெசய்க றவன் எவேனா, அவேன எனக்குச் சேகாதரனும்,
எனக்குச்சேகாதரியும்,எனக்குத்தாயுமாகஇருக்க றான் என்றார்.

அத்த யாயம் 4
வைதக்க றவனின்உவைம

1இேயசு மறுபடியும் கடேலாரத்த ேல ேபாதகம்பண்ணத் ெதாடங்கனார். அேநக
மக்கள் அவரிடம் கூடிவந்ததனால், அவர் கடலிேல நன்ற ஒரு படகல் ஏற
உட்கார்ந்தார்; மக்கெளல்ேலாரும் கடற்கைரயல் நன்றார்கள். 2 அவர் அேநக
காரியங்கைள உவைமகளாக அவர்களுக்குப் ேபாத த்தார்; ேபாத க்க றெபாழுது
அவர்களுக்குச் ெசான்னது என்னெவன்றால்: 3 ேகளுங்கள், வைதக்க றவன்
ஒருவன்வைதவைதக்கப் புறப்பட்டான். 4அவன்வைதக்கும்ேபாது, ச ல
வைதகள் வழியருேக வழுந்தன; வானத்துப் பறைவகள் வந்து அந்த
வைதகைளத் தன்றுேபாட்டது. 5 ச ல வைதகள் அத க மண் இல்லாத
கற்பாைறநலத்தல்வழுந்தன;அதற்குஆழமானமண்இல்லாததனாேல
சீக்க ரத்த ல் முைளத்தது; 6 ெவயல் ஏறனேபாேதா, கருக ப்ேபாய்,
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ேவர் இல்லாததனால் உலர்ந்துேபானது. 7 ச ல வைதகள் முள்ளுள்ள
இடங்களில் வழுந்தது; முள் வளர்ந்து, வைத பலன் ெகாடுக்காதபடி,
அைத ெநருக்க ப்ேபாட்டது. 8 ச ல வைதகள் நல்ல நலத்தல் வழுந்து,
உயர்ந்து வளருக ற பய ராக , ஒன்று முப்பதுமடங்காகவும், ஒன்று
அறுபதுமடங்காகவும், ஒன்று நூறுமடங்காகவும் பலன் தந்தது.
9 ேகட்க றதற்குக் காதுள்ளவன் ேகட்கட்டும் என்று அவர்களுக்குச்
ெசான்னார். 10 அவர் தனிைமயாக இருக்க றேபாது, பன்னிரண்டுேபரும்,
அவருக்கு ெநருக்கமாக இருந்தவர்களும் இந்த உவைமையக்குற த்து
அவரிடம் ேகட்டார்கள். 11 அதற்கு அவர்: ேதவனுைடய ராஜ்யத்தன்
இரகச யத்ைதத் ெதரிந்துெகாள்ளும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது;
ெவளிேய இருக்க றவர்களுக்ேகா இைவகள் எல்லாம் உவைமகளாகச்
ெசால்லப்படுக றது.
12 “அவர்கள்குணமாகாதபடிக்கும்,
பாவங்கள்அவர்களுக்குமன்னிக்கப்படாதபடிக்கும்,
அவர்கள்கண்டும்காணாதவர்களாகவும்,
ேகட்டும்உணராதவர்களாகவும்இருக்கும்படி,
இப்படிச்ெசால்லப்படுக றது” என்றார்.

13 பன்பு அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: “இந்த உவைமைய
நீங்கள் புரிந்துெகாள்ளவல்ைலயா? புரியாவ ட்டால் மற்ற
உவைமகைளெயல்லாம்எப்படிப் புரிந்துெகாள்வீர்கள்? 14வைதக்க றவன்
வசனத்ைத வைதக்க றான். 15 வசனத்ைதக் ேகட்டவுடேன சாத்தான்
வந்து, அவர்கள் இருதயங்களில் வைதக்கப்பட்ட வசனத்ைத
எடுத்துப்ேபாடுக றான்; இவர்கேள வழியருேக வைதக்கப்பட்டவர்கள்.
16 அப்படிேய, வசனத்ைதக் ேகட்டவுடேன அைதச் சந்ேதாஷத்ேதாடு
ஏற்றுக்ெகாண்டும், 17 தங்களுக்குள்ேள ேவர்ெகாள்ளாதபடியால்,
ெகாஞ்சக்காலம்மட்டும் நைலத்தருக்க றார்கள், வசனத்தனால்
உபத்த ரவமும் துன்பமும் உண்டானவுடேன இடறலைடக றார்கள்;
இவர்கேள கற்பாைற நலத்தல் வைதக்கப்பட்டவர்கள். 18 வசனத்ைதக்
ேகட்டும், உலகக் கவைலகளும், ஐசுவரியத்தன் மயக்கமும்,
மற்றைவகைளப்பற்ற உண்டாக ற ஆைசகளும் உள்ேள புகுந்து,
வசனத்ைத ெநருக்க ப்ேபாட, அதனால் பலன் இல்லாமல் ேபாக றார்கள்.
19 இவர்கேள முள்ளுள்ள இடங்களில் வைதக்கப்பட்டவர்கள்.
20 வசனத்ைதக்ேகட்டு, ஏற்றுக்ெகாண்டு, ஒன்று முப்பதுமடங்கும், ஒன்று
அறுபதுமடங்கும், ஒன்று நூறுமடங்காகவும் பலன்ெகாடுக்க றார்கள்;
இவர்கேளநல்லநலத்தல்வைதக்கப்பட்டவர்கள்” என்றார்.

வளக்குத்தண்டின்ேமல்உள்ளவளக்கு
21 பன்னும் அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: வளக்கு வளக்குத்தண்டின்ேமல்

ைவக்க றதற்குத்தாேனதவ ர, பாத்த ரத்தன் கீேழா, கட்டிலின் கீேழா,
ைவக்க றதற்குக் ெகாண்டுவருவார்களா? 22 ெவளியரங்கமாகாத
அந்தரங்கமும் இல்ைல, ெவளிக்குவராத மைறெபாருளும் இல்ைல.
23 ேகட்க றதற்கு ஒருவன் காதுள்ளவனாக இருந்தால் அவன்
ேகட்கட்டும் என்றார். 24 பன்னும் அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள்
ேகட்க றைதக் கவனியுங்கள். எந்த அளவனால் அளக்க றீர்கேளா, அந்த
அளவனால் உங்களுக்கும் அளக்கப்படும்; ேகட்க ற உங்களுக்கு அத கம்
ெகாடுக்கப்படும். 25 உள்ளவன் எவேனா, அவனுக்குக் ெகாடுக்கப்படும்;
இல்லாதவன் எவேனா, அவனிடம் உள்ளதும் எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும்
என்றார்.

வளருகறவைதயன்உவைம
26 பன்னும் அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: ேதவனுைடய ராஜ்யமானது, ஒரு

மனிதன் நலத்தல் வைதைய வைதத்து; 27 இரவல் தூங்க , பகலில்
வழிக்க, அவனுக்குத் ெதரியாமேலேய, வைத முைளத்துப் பய ராவதற்கு
ஒப்பாக இருக்க றது. 28 எப்படிெயன்றால், ந லமானது முதலில்
முைளையயும், பன்பு கதைரயும், கத ரிேல நைறந்த தானியத்ைதயும்
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பலனாகத் தானாகக் ெகாடுக்கும். 29 பய ர் வைளந்து அறுவைடக்காலம்
வந்தவுடேன,அறுக்க றதற்குஆட்கைளஅனுப்புக றான் என்றார்.

கடுகுவைதயன்உவைம
30 பன்னும் அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைத

எதற்கு ஒப்ப டுேவாம்? அல்லது எந்த உவைமயனாேல அைத
வளக்க ச் ெசால்லமுடியும்? 31 அது ஒரு கடுகுவைதக்கு ஒப்பாக
இருக்க றது; அது பூமிய ல் வைதக்கப்படும்ேபாது பூமிய ல் உள்ள
எல்லாவைதகைளயும்வ டமிகச ற யதாகஇருக்க றது; 32வைதக்கப்பட்டப்
பன்ேபா, அது வளர்ந்து, எல்லாப் பூண்டுகைளயும்வ ட மிக ெபரிதாக
வளர்ந்து, ஆகாயத்துப் பறைவகள் அதன் ந ழலின்கீழ் வந்து
கூடுகைளக்கட்டத்தக்க ெபரிய கைளகைள வடும் என்றார். 33 அவர்கள்
ேகட்டுப் புரிந்துெகாள்வதற்கு ஏற்றபடி, அவர் இப்படிப்பட்ட அேநக
உவைமகளினாேல அவர்களுக்குவசனத்ைதச் ெசான்னார். 34உவைமகள்
இல்லாமல் அவர்களுக்கு அவர் ஒன்றும் ெசால்லவல்ைல; அவர் தம்முைடய
சீடர்கேளாடு தனிைமயாக இருக்கும்ேபாது, அவர்களுக்கு எல்லாவற்ைறயும்
வளக்க ச்ெசான்னார்.

இேயசுபுயைலஅைமத படுத்துதல்
35 அன்று மாைலேநரத்தல், அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: அக்கைரக்குப்

ேபாகலாம் வாருங்கள் என்றார். 36 அவர்கள் மக்கைள அனுப்பவ ட்டு, அவர்
படகல் இருந்தபடிேய அவைரக்ெகாண்டுேபானார்கள். ேவறு படகுகளும்
அவேராடு இருந்தது. 37அப்ெபாழுது பலத்த சுழல்காற்று உண்டாக , படகு ந ரம்பும்
அளவற்கு,அைலகள் படகன்ேமல் ேமாத யது. 38இேயசு, கப்பலின்பன்பக்கத்தல்
தைலயைணைய ைவத்துத் தூங்கக்ெகாண்டிருந்தார். அவர்கள் அவைர எழுப்ப :
ேபாதகேர, நாங்கள் மரித்துப்ேபாவைதப்பற்ற உமக்குக் கவைல இல்ைலயா?
என்றார்கள். 39 அவர் எழுந்து, காற்ைற அதட்டி, கடைலப்பார்த்து: சீராேத,
அைமத யாக இரு என்றார். அப்ெபாழுது காற்று நன்றுேபாய், மிகுந்த அைமத
உண்டானது. 40அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: ஏன்இப்படிப் பயப்பட்டீர்கள்? ஏன்
உங்களுக்கு வசுவாசம் இல்லாமற்ேபானது என்றார். 41 அவர்கள் மிகவும்
பயந்து: இவர் யாேரா? காற்றும் கடலும் இவருக்குக் கீழ்ப்படிக றேத என்று,
ஒருவேராெடாருவர்ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள்.

அத்த யாயம் 5
அசுத்தஆவகள்ப டித்தருந்தமனிதைனசுகப்படுத்துதல்

1 பன்பு அவர்கள் கடலுக்கு அக்கைரயல் உள்ள கதேரனருைடய நாட்டிற்கு
வந்தார்கள். 2 அவர் படகல் இருந்து இறங்கனவுடேன, அசுத்தஆவயுள்ள
ஒரு மனிதன் கல்லைறகளில் இருந்து அவருக்கு எத ராகவந்தான். 3 அவன்
கல்லைறகளிேல குடியருந்து வந்தான்; அவைனச் சங்கலிகளினால் கட்டவும்
ஒருவனுக்கும் முடியவல்ைல. 4 அவன் பலமுைற வலங்குகளினாலும்
சங்கலிகளினாலும் கட்டப்பட்டும், சங்கலிகைளத் தகர்த்து, வலங்குகைள
உைடத்துப்ேபாடுவான்; அவைன அடக்க ஒருவனுக்கும் முடியவல்ைல. 5 அவன்
எப்ெபாழுதும் இரவும் பகலும், மைலகளிலும் கல்லைறகளிலும் இருந்து,
சத்தம்ேபாட்டு,கல்லுகளினால்தன்ைனத்தாேனகாயப்படுத்த க்ெகாண்டிருந்தான்.
6 அவன் இேயசுைவத் தூரத்த ேல பார்த்தேபாது, ஓடிவந்து, அவைரப்
பணிந்துெகாண்டு: 7இேயசுேவ, உன்னதமான ேதவனுைடய குமாரேன, எனக்கும்
உமக்கும் என்ன? என்ைன ேவதைனப்படுத்தேவண்டாம் என்று ேதவனுைடய
ெபயரில் உம்ைமக் ேகட்டுக்ெகாள்ளுக ேறன் என்று அதக சத்தமிட்டுச்
ெசான்னான். 8 ஏெனன்றால், அவர் அவைனப் பார்த்து: அசுத்தஆவ ேய, இந்த
மனிதைனவ ட்டு ெவளிேய ேபா என்று ெசால்லியருந்தார். 9அப்ெபாழுது
அவர் அவைனப் பார்த்து: உன் ெபயர் என்ன என்று ேகட்டார். அதற்கு அவன்:
நாங்கள் அேநகர் இருப்பதனால் என் ெபயர் ேலக ேயான் என்று ெசால்லி,
10 தங்கைள அந்தத் தைசயலிருந்து துரத்தவ டேவண்டாம் என்று அவைர
அத கமாக ேவண்டிக்ெகாண்டான். 11 அப்ெபாழுது, அந்த இடத்தல் மைலயன்
அருகல்அேநகபன்றகள்கூட்டமாகேமய்ந்துெகாண்டிருந்தது. 12அந்தப்ப சாசுகள்
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அவைரப் பார்த்து: பன்றகளுக்குள்ேள ேபாக, அைவகளுக்குள் எங்கைள
அனுப்பும் என்றுஅவைர ேவண்டிக்ெகாண்டன. 13இேயசு அைவகளுக்கு உத்தரவு
ெகாடுத்தவுடேன, அசுத்தஆவகள் புறப்பட்டுப் பன்றகளுக்குள் ேபானது; உடேன
ஏறக்குைறய இரண்டாய ரம் பன்றகளுள்ள அந்தக்கூட்டம் உயர்ந்த ேமட்டிலிருந்து
ஓடி, கடலிேல பாய்ந்து, கடலில் அமிழ்ந்துேபானது. 14 பன்றகைள ேமய்த்தவர்கள்
ஓடி, இைதப் பட்டணத்தலும் சுற்றுப்புறங்களிலும் அறவத்தார்கள். அப்ெபாழுது
நடந்தைவகைளப் பார்ப்பதற்காக மக்கள் புறப்பட்டு; 15 இேயசுவ டம் வந்து,
ேலக ேயானாகய ப சாசுகள் ப டித்தருந்தவன் புத்த ெதளிந்து, உைட அணிந்து,
உட்கார்ந்தருப்பைதப் பார்த்து, பயந்தார்கள். 16 ப சாசுகள் ப டித்தருந்தவனுக்கும்
பன்றகளுக்கும் நடந்தைவகைளப் பார்த்தவர்களும் அவர்களுக்கு வளக்கமாகச்
ெசான்னார்கள். 17 அப்ெபாழுது தங்களுைடய எல்ைலகைளவ ட்டுப்
ேபாகேவண்டும் என்று அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். 18 அப்படிேய அவர்
படகல் ஏறும்ெபாழுது, ப சாசு ப டித்தருந்தவன், இேயசுேவாடு வருவதற்கு
தனக்கு அனுமத ெகாடுக்கேவண்டும் என்று அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டான்.
19 இேயசு அவனுக்கு அனுமத ெகாடுக்காமல்: நீ உன் குடும்பத்தாரிடம் உன்
வீட்டிற்குப்ேபாய்,கர்த்தர்உனக்குமனமிறங்க ,உனக்குச்ெசய்தைவகைள
எல்லாம்அவர்களுக்குச்ெசால்என்றுெசான்னார். 20அப்படிேயஅவன்ேபாய்,
இேயசு தனக்குச் ெசய்தைவகைள எல்லாம் ெதக்கப்ேபாலி என்னும் நாட்டில்
ப ரச த்தப்படுத்தனான்; எல்ேலாரும்ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

மரித்த சறுமியும்,வயாதயுள்ளெபண்ணும்
21இேயசுபடகல்ஏற மறுபடியும்இக்கைரக்குவந்து,கடேலாரத்தல்இருந்தேபாது,

அேநக மக்கள்அவரிடம்கூடிவந்தார்கள். 22அப்ெபாழுது, ெஜபஆலயத்தைலவரில்
ஒருவனாகய யவீரு என்பவன் வந்து, அவைரப் பார்த்தவுடேன, அவர் பாதத்தல்
வழுந்து: 23 என் மகள் மரணேவதைனப்படுகறாள், அவள் சுகமைடய, நீர் வந்து,
அவள்ேமல் உமது கரங்கைள ைவயும், அப்ெபாழுது பைழப்பாள் என்று அவைர
அத கமாக ேவண்டிக்ெகாண்டான். 24 அவர் அவேனாடுகூட ேபானார். அேநக
மக்கள் அவருக்குப் பன்ேனெசன்று, அவைர ெநருக்கனார்கள். 25 அப்ெபாழுது
பன்னிரண்டு வருடங்களாக இரத்தப்ேபாக்கனாேல அவத ப்பட்ட ஒரு ெபண்,
26 அேநக ைவத்தயர்களால் அத கமாக வருத்தப்பட்டு, தன்னிடம் இருந்த
எல்லாவற்ைறயும் ெசலவு ெசய்தும், ெகாஞ்சம்கூட குணமாகாமல் அத கமாக
வருத்தப்படுக றெபாழுது, 27இேயசுைவப்பற்ற க் ேகள்வப்பட்டு: நான் அவருைடய
ஆைடையயாவது ெதாட்டால் சுகம் ெபறுேவன் என்று ெசால்லி; 28 மக்கள்
கூட்டத்தன் உள்ேள அவருக்குப் பன்பக்கத்தல் வந்து, அவருைடய ஆைடையத்
ெதாட்டாள். 29 உடேன அவளுைடய இரத்தப்ேபாக்கு நன்றுேபானது; அந்த
ேவதைன நீங்க சுகம் ெபற்றைத அவள் தன் சரீரத்தல் உணர்ந்தாள். 30 உடேன
இேயசு தம்மிடம் இருந்து வல்லைம புறப்பட்டுப் ேபானைதத் தமக்குள் அறந்து,
மக்கள்கூட்டத்தல் தரும்ப : என் ஆைடகைளத் ெதாட்டது யார் என்று
ேகட்டார். 31 அவருைடய சீடர்கள் அவைரப் பார்த்து: அேநக மக்கள் உம்ைம
ெநருக்க க்ெகாண்டிருக்க றைத நீர் பார்த்தும், என்ைனத் ெதாட்டது யார் என்று
ேகட்க றீேரஎன்றார்கள். 32இைதச்ெசய்தவைளப்பார்க்கஅவர்சுற்றலும்பார்த்தார்.
33தன்னிடம்நடந்தைதஅற ந்தஅந்தப்ெபண்பயந்து,நடுங்க ,அவர்முன்பாகவந்து
வழுந்து, உண்ைமகைள எல்லாம் அவருக்குச் ெசான்னாள். 34 அவர் அவைளப்
பார்த்து: மகேள,உன்வசுவாசம்உன்ைனஇரட்ச த்தது,நீசமாதானத்ேதாடு
ேபாய், உன் ேவதைன நீங்க , சுகமாக இரு என்றார். 35 அவர் இப்படிப்
ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, ெஜப ஆலயத்தைலவனுைடய வீட்டிலிருந்து
சலர் வந்து: உம்முைடய மகள் மரித்துப்ேபானாள், இனி ஏன் ேபாதகைர
வருத்தப்படுத்துகறாய் என்றார்கள். 36 அவர்கள் ெசான்ன வார்த்ைதைய
இேயசு ேகட்டவுடேன, ெஜப ஆலயத்தைலவைனப் பார்த்து: பயப்படாேத,
வசுவாசம் உள்ளவனாக இரு என்று ெசால்லி; 37 ேவறுயாைரயும்
தம்ேமாடு ேசர்த்துக்ெகாள்ளாமல், ேபதுருைவயும், யாக்ேகாைபயும், யாக்ேகாபன்
சேகாதரன் ேயாவாைனயும் தம்ேமாடு கூட்டிக்ெகாண்டுேபானார்; 38 ெஜப
ஆலயத்தைலவனுைடயவீட்டிற்குவந்து,அங்ேக சத்தமிடுக றமக்கைளயும்மிகவும்
அழுது புலம்புக றவர்கைளயும் கண்டு, 39 உள்ேள ெசன்று: நீங்கள் சத்தமிட்டு
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அழுக றது ஏன்? ப ள்ைள மரிக்கவல்ைல, தூங்கக்ெகாண்டிருக்க றாள்
என்றார். 40 அதற்காக அவைரப் பார்த்து ச ரித்தார்கள். எல்ேலாைரயும்
அவர் ெவளிேய அனுப்பவ ட்டு, பள்ைளயன் தகப்பைனயும் தாையயும்
தம்ேமாடு வந்தவர்கைளயும் அைழத்துக்ெகாண்டு, பள்ைள இருந்த அைறக்குள்
ெசன்று, 41 பள்ைளயன் ைகையப் ப டித்து: தலீத்தாகூமி என்றார்; அதற்கு;
சறுெபண்ேண எழுந்தரு என்று உனக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்று
அர்த்தம். 42 உடேன சறுெபண் எழுந்து நடந்தாள்; அவள் பன்னிரண்டு
வயதுள்ளவளாக இருந்தாள். அவர்கள் அைனவரும் மிகுந்த ஆச்சரியப்பட்டுப்
ப ரமித்தார்கள். 43 அைத ஒருவருக்கும் ெசால்லேவண்டாம் என்று
அவர்களுக்கு உறுதயாகக் கட்டைளய ட்டு, அவளுக்குச் சாப்ப டுவதற்கு
ஏதாவதுெகாடுங்கள்என்றுெசான்னார்.

அத்த யாயம் 6
மத க்கப்படாத தீர்க்கதரிச

1 இேயசு அந்த இடத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டு, அவர் வளர்ந்த ஊருக்கு வந்தார்;
அவருைடய சீடர்களும் அவேராடு வந்தார்கள். 2 ஓய்வுநாளானேபாது, ெஜப
ஆலயத்தல் ேபாதகம்பண்ணினார். அைதக் ேகட்ட அைனவரும் ஆச்சரியப்பட்டு,
இைவகள் இவனுக்கு எங்கருந்து வந்தது? இவன் ைககளினால் இப்படிப்பட்ட
பலத்த ெசய்ைககைளச் ெசய்ய இவனுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட ஞானம்
எப்படிப்பட்டது? 3 இவன் தச்சன் அல்லவா? மரியாளுைடய குமாரன் அல்லவா?
யாக்ேகாபு, ேயாேச, யூதா, சீேமான் என்பவர்களுைடய சேகாதரன் அல்லவா?
இவன் சேகாதரிகளும் இங்ேக நம்ேமாடு இருக்க றார்கள் அல்லவா? என்று
ெசால்லி, அவைரக்குற த்து இடறல் அைடந்தார்கள். 4இேயசு அவர்கைள ேநாக்க :
தீர்க்கதரிச ஒருவன் தன் ெசாந்த ஊரிலும், தன் உறவனர்களிலும்,
தன் வீட்டிலும்தான் மத க்கப்படமாட்டான். மற்ற எல்லா இடங்களிலும்
மத க்கப்படுவான் என்றார். 5 அங்ேக அவர் சல ேநாயாளிகள்ேமல்மட்டும்
கரங்கைள ைவத்து, அவர்கைளக் குணமாக்கனார், ேவறு அற்புதங்கள் எதுவும்
ெசய்யமுடியாமல்.

இேயசுபன்னிரண்டுேபைரஅனுப்புதல்
6 அவர்களுக்கு வசுவாசம் இல்லாததனால் அைதக்குறத்து ஆச்சரியப்பட்டு,

மற்ற க ராமங்களுக்குச்ெசன்று, ேபாதகம்பண்ணினார். 7 இேயசு பன்னிரண்டு
சீடர்கைளயும் அைழத்து, அசுத்தஆவகைளத் துரத்த அவர்களுக்கு
அதகாரம் ெகாடுத்து, 8 வழிக்குப் ைபையேயா, அப்பத்ைதேயா, இடுப்புக்
கச்ைசயல் பணத்ைதேயா, எடுத்துக்ெகாண்டுேபாகாமல், ஒரு தடிையமட்டும்
எடுத்துக்ெகாண்டுேபாகவும்; 9 காலணிகைளப் ேபாட்டுக்ெகாண்டுேபாகவும்,
இரண்டு அங்ககைள அணிந்துெகாள்ளாமலிருக்கவும் கட்டைளய ட்டார். 10 பன்பு
அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் எங்ேகயாவது ஒரு வீட்டிற்குச் ெசன்றால்,
அந்த இடத்ைதவ ட்டுப் புறப்படும்வைர அங்ேகேய தங்க யருங்கள்.
11 யாராவது உங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளாமலும், உங்களுைடய
வசனங்கைளக் ேகட்காமலும் இருந்தால், நீங்கள் அந்த இடத்ைதவ ட்டுப்
புறப்படும்ேபாது, அவர்களுக்கு சாட்ச யாக உங்களுைடய கால்களின்
கீேழ படிந்ததூசைய உதற ப்ேபாடுங்கள். ந யாயத்தீர்ப்புநாளிேல அந்தப்
பட்டணத்த ற்கு சம்பவ ப்பைதவ ட ேசாேதாம் ெகாேமாரா பட்டணத்த ற்கு
சம்பவ ப்பது இலகுவாக இருக்கும் என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன் என்று ெசால்லி, அவர்கைள இரண்டு இரண்டுேபராக
அனுப்பனார். 12 அவர்கள் புறப்பட்டுப்ேபாய்: மனந்தரும்புங்கள் என்று
ப ரசங்க த்து; 13அேநக ப சாசுகைளத் துரத்த , அேநக ேநாயாளிகைள எண்ெணய்
பூச சுகமாக்கனார்கள்.

ேயாவான்ஸ்நானனின்தைலெவட்டப்படுதல்
14 இேயசுவனுைடய ெபயர் ப ரச த்தமானதனால், ஏேராதுராஜா

அவைரக்குற த்துக் ேகள்வப்பட்டு: மரித்துப்ேபான ேயாவான்ஸ்நானன் உயேராடு
எழுந்தான்,எனேவஅவனிடம்இப்படிப்பட்டப் பலத்தெசய்ைககள்ெவளிப்படுக றது
என்றான். 15 ச லர்: அவர் எலியா என்றார்கள். ேவறுசலர்: அவர் ஒரு தீர்க்கதரிச
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அல்லது பூர்வகாலத்துத் தீர்க்கதரிச களில் ஒருவைனப்ேபால இருக்க றார் என்று
ெசான்னார்கள்.

16 ஏேராது அைதக் ேகட்டெபாழுது: அவன், நான் தைலைய ெவட்டிக்ெகான்ற
ேயாவான்தான்; அவன் உயேராடு எழுந்தான் என்றான். 17 ஏேராது தன்
சேகாதரனாகய பலிப்புவன் மைனவ ஏேராத யாைளத் தனக்கு மைனவயாக்க
ைவத்துக்ெகாண்டேபாது, 18 ேயாவான் ஏேராைதப் பார்த்து: நீர் உம்முைடய
சேகாதரன் மைனவைய ைவத்துக்ெகாள்ளுவது நயாயம் இல்ைல என்று
ெசான்னதனால், ஏேராது ேபார்வீரர்கைள அனுப்ப , ேயாவாைனப் ப டித்துக்
கட்டிக் காவலில் ைவத்தருந்தான். 19 ஏேராத யாளும் அவனுக்குச் சத
நைனத்து, அவைனக் ெகான்றுேபாட மனதாயருந்தாள்; ஆனாலும், அவளால்
முடியாமல்ேபானது. 20 ஏெனன்றால், ேயாவான் நீதயும் பரிசுத்தமும் உள்ளவன்
என்று ஏேராது அற ந்து, அவனுக்குப் பயந்து, அவைனப் பாதுகாத்து, அவன்
ேயாசைனயன்படி அேநகக் காரியங்கைளச் ெசய்து, வருப்பத்ேதாடு அவன்
ெசால்ைலக் ேகட்டுவந்தான். 21 ஏேராது தன்னுைடய ப றந்தநாளிேல
தன்னுைடய ப ரபுக்களுக்கும், பைடத்தளபத களுக்கும், கலிேலயா நாட்டின்
ப ரதான மனிதர்களுக்கும் ஒரு வருந்துபண்ணினேபாது, 22 ஏேராத யாளின்
மகள் சைப நடுேவ வந்து நடனம்பண்ணி, ஏேராதுைவயும் அவேனாடுகூட
பந்தயல் இருந்தவர்கைளயும் சந்ேதாஷப்படுத்தனாள். அப்ெபாழுது, ராஜா
சறுெபண்ைண ேநாக்க : உனக்கு ேவண்டியைத என்னிடம் ேகள், அைத
உனக்குத் தருேவன் என்று ெசால்லி; 23 நீ என்னிடத்தல் எைதக்ேகட்டாலும்,
அது என் ராஜ்யத்தல் பாதயானாலும், அைத உனக்குத் தருேவன் என்று
அவளுக்கு வாக்குக்ெகாடுத்தான். 24 அப்ெபாழுது, அவள் ெவளிேயேபாய்,
நான் என்ன ேகட்கேவண்டும் என்று தன் தாய டம் ேகட்டாள். அதற்கு அவள்:
ேயாவான்ஸ்நானனுைடயதைலையக் ேகள் என்றாள். 25உடேனஅவள் ராஜாவ டம்
சீக்க ரமாக வந்து: நீர் இப்ெபாழுேத ஒரு தட்டில் ேயாவான்ஸ்நானனுைடய
தைலைய ைவத்து எனக்குத் தரேவண்டும் என்று ேகட்டாள். 26அப்ெபாழுது ராஜா
அத க துக்கமைடந்தான்; ஆனாலும், வாக்குக் ெகாடுத்ததனாலும், அவேனாடுகூட
பந்தயல் இருந்தவர்களுக்காகவும், அவள் ேகட்டுக்ெகாண்டைத மறுக்க
அவனுக்கு மனம் இல்லாமல்; 27 உடேன ேயாவான்ஸ்நானனுைடய தைலையக்
ெகாண்டுவரும்படி ேபார்வீரனுக்குக் கட்டைளக் ெகாடுத்து அனுப்பனான்.
28 அப்படிேய அவன்ேபாய், காவல்கூடத்த ேல அவனுைடய தைலைய ெவட்டி,
அவன் தைலைய ஒரு தட்டிேல ெகாண்டுவந்து, அைத அந்தச் சறு ெபண்ணுக்குக்
ெகாடுத்தான்;அந்தச்சறுெபண்அைதத்தன்தாய டம்ெகாடுத்தாள். 29அவனுைடய
சீடர்கள் அைதக் ேகள்வப்பட்டு வந்து, அவன் சரீரத்ைத எடுத்து, ஒரு கல்லைறயல்
ைவத்தார்கள்.

இேயசுஐந்தாய ரம்ேபைரப் ேபாஷத்தல்
30 அப்ெபாழுது அப்ேபாஸ்தலர்கள் இேயசுவ டம் கூடிவந்து, தாங்கள்

ெசய்தைவகள் ேபாத த்தைவகள் எல்லாவற்ைறயும் அவருக்கு அறவத்தார்கள்.
31 அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: வனாந்த ரமான ஒரு இடத்த ற்குச் ெசன்று
தனிைமயல்ெகாஞ்சம்ஓய்ெவடுக்கலாம்வாருங்கள்என்றார்;ஏெனன்றால்,
அேநக மக்கள் அவரிடம் வருகறதும் ேபாக றதுமாக இருந்ததனால் அவர்களுக்கு
சாப்ப ட ேநரமில்லாமல் இருந்தது. 32 அப்படிேய அவர்கள் தனிைமயாக ஒரு
படகல் ஏற வனாந்த ரமான ஒரு இடத்த ற்குப் ேபானார்கள். 33 அவர்கள்
புறப்பட்டுப் ேபாக றைத மக்கள் பார்த்தார்கள். அவைர அற ந்த மக்கள்
எல்லாப் பட்டணங்களிலுமிருந்து கால்நைடயாகேவ அந்த இடத்த ற்கு ஓடி,
அவர்களுக்கு முன்ேப அங்கு ெசன்றுேசர்ந்து, அவரிடம் கூடிவந்தார்கள். 34இேயசு
கைரயல் வந்து, அங்ேக கூடிவந்த மக்கைளப் பார்த்து, அவர்கள் ேமய்ப்பன்
இல்லாத ஆடுகைளப்ேபால இருந்ததனால், அவர்கள்ேமல் மனதுருக , அேநகக்
காரியங்கைள அவர்களுக்குப் ேபாத க்கத்ெதாடங்கனார். 35 அதகேநரம்
ஆனபன்பு, அவருைடய சீடர்கள் அவரிடம் வந்து: இது வனாந்த ரமான இடம்,
அதகேநரமும் ஆனது; 36 சாப்படுக றதற்கும் இவர்களிடம் ஒன்றும் இல்ைல;
எனேவ இவர்கள் சுற்றலும் இருக்கற க ராமங்களுக்கும் ஊர்களுக்கும்ேபாய்,
அப்பங்கைள வாங்க க்ெகாள்ள இவர்கைள அனுப்பவ டேவண்டும் என்றார்கள்.
37 அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கேள அவர்களுக்கு உணவுெகாடுங்கள்
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என்றார். அதற்கு அவர்கள்: நாங்கள்ேபாய், இருநூறு ெவள்ளிக்காசுகளுக்கு
அப்பங்கைள வாங்க இவர்களுக்குச் சாப்ப டக் ெகாடுக்கலாமா? என்றார்கள்.
38 அதற்கு அவர்: உங்களிடம் எத்தைன அப்பங்கள் இருக்க றது என்று
ேபாய்ப் பாருங்கள் என்றார். அவர்கள் பார்த்துவந்து: ஐந்து அப்பங்களும்,
இரண்டு மீன்களும் இருக்கறது என்றார்கள். 39 அப்ெபாழுது எல்ேலாைரயும்
பசும்புல்லின்ேமல் பந்த உட்காரைவக்கும்படி அவர்களுக்குக் கட்டைளய ட்டார்.
40 அப்படிேய வரிைச வரிைசயாக, நூறுநூறுேபராகவும் ஐம்பதுஐம்பதுேபராகவும்
உட்கார்ந்தார்கள். 41 அவர் அந்த ஐந்து அப்பங்கைளயும், அந்த இரண்டு
மீன்கைளயும் எடுத்து, வானத்ைத அண்ணாந்துபார்த்து, ஆசீர்வத த்து,
அப்பங்கைளப் ப ட்டு, அவர்களுக்குப் பரிமாறத் தம்முைடய சீடர்களிடம்
ெகாடுத்தார். அப்படிேய இரண்டு மீன்கைளயும் எல்ேலாருக்கும் பங்க ட்டார்.
42 எல்ேலாரும் சாப்ப ட்டுத் தருப்த அைடந்தார்கள். 43 ேமலும் அப்பங்களிலும்
மீன்களிலும் மீதயான துண்டுகைளப் பன்னிரண்டு கூைட நைறய எடுத்தார்கள்.
44அப்பங்கள்சாப்ப ட்டஆண்கள்ஏறக்குைறயஐயாய ரம்ேபராகஇருந்தார்கள்.

இேயசுகடலின்ேமல்நடத்தல்
45 அவர் மக்கைள அனுப்பவடும்ேபாது, தம்முைடய சீடர்கள் படகல்

ஏற அக்கைரயல் ெபத்சாய தாவற்கு, தமக்கு முன்ேப ேபாகச்ெசால்லி,
அவர்கைள துரிதப்படுத்தனார். 46 அவர் மக்கைள அனுப்பவ ட்டப்பன்பு,
ெஜபம்பண்ணுவதற்காக ஒரு மைலயன்ேமல் ஏறனார். 47 மாைலேநரமானேபாது
படகு நடுக்கடலில் இருந்தது; அவேரா கைரய ேல தனிைமயாக இருந்தார்.
48 அப்ெபாழுது எத ர்க்காற்று வீச க்ெகாண்டிருந்ததால், அவர்கள் கஷ்டப்பட்டு
துடுப்பு ேபாடுக றைத அவர் பார்த்து, அதகாைலயல் கடலின்ேமல் நடந்து
அவர்களிடம் வந்து, அவர்கைளக் கடந்துேபாக றவர்ேபால காணப்பட்டார். 49அவர்
கடலின்ேமல் நடக்க றைத அவர்கள் பார்த்து, அவைர ப சாசு என்று நைனத்து,
சத்தமிட்டு அலறனார்கள். 50 அவர்கள் எல்ேலாரும் அவைரப் பார்த்து கலக்கம்
அைடந்தார்கள். உடேன அவர் அவர்கேளாடு ேபச : த டன்ெகாள்ளுங்கள்,
நான்தான், பயப்படாமல் இருங்கள் என்று ெசால்லி. 51 அவர்கள் இருந்த
படகல் ஏறனார். அப்ெபாழுது காற்று அைமதயானது; எனேவ அவர்கள்
தங்களுக்குள்ேள மிகவும் ப ரமித்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 52 அவர்களுைடய
இருதயம் கடினமுள்ளதாக இருந்ததனால் அப்பங்கைளக்குறத்து அவர்கள்
உணராமல் ேபானார்கள். 53 அவர்கள் கடைலக்கடந்து ெகேனசேரத்து என்னும்
நாட்டிற்கு வந்து, கைர ஏறனார்கள். 54அவர்கள் படகல்இருந்துஇறங்கனவுடேன,
மக்கள் அவைர அற ந்து, 55 அந்தச் சுற்றுபுறெமல்லாம் ஓடிச்ெசன்று,
ேநாயாளிகைளப் படுக்ைககளில் படுக்கைவத்து, அவர் வந்தருக்க றார் என்று
ேகள்வப்பட்ட இடங்களிெலல்லாம் சுமந்துெகாண்டுவந்தார்கள்; 56 இைவகள்
இல்லாமல், அவர் ெசன்ற க ராமங்கள், பட்டணங்கள், நாடுகள் எல்லாவற்றலும்
சந்ைதெவளிகளிேல ேநாயாளிகைளக் ெகாண்டுவந்து, அவருைடய ஆைடயன்
ஓரத்ைதயாவது அவர்கள் ெதாடுவதற்கு அனுமதக்கேவண்டும் என்று
அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள்; அவைரத் ெதாட்ட எல்ேலாரும் சுகம்
ெபற்றுக்ெகாண்டார்கள்.

அத்த யாயம் 7
யூதர்களும்பாரம்பரியமும்

1 எருசேலமில் இருந்து வந்த பரிேசயர்களும், ேவதபண்டிதர்களில் சலரும்
அவரிடம் கூடிவந்தார்கள். 2 அப்ெபாழுது அவருைடய சீடர்களில் சலர்
ைககைளக் கழுவாமல் சாப்படுக றைத அவர்கள் பார்த்து குற்றஞ்சாட்டினார்கள்.
3 ஏெனன்றால், யூதர்கள் அைனவரும் முக்கயமாக பரிேசயர்கள் முன்ேனார்களின்
பாரம்பரியத்ைதக் கைடப டித்து, அடிக்கடி ைககைளக் கழுவனாெலாழிய
சாப்ப டமாட்டார்கள்; 4 கைடவீத களுக்குச் ெசன்று தரும்ப வரும்ேபாதும்
குளிக்காமல் சாப்ப டமாட்டார்கள். அப்படிேய ெசம்புகைளயும், கண்ணங்கைளயும்,
ெசப்புக்குடங்கைளயும், இருக்ைககைளயும் கழுவுகறேதாடு மட்டுமல்லாமல்,
ேவறு அேநக சடங்குகைளயும் கைடப டித்துவருவார்கள். 5 அப்ெபாழுது,
அந்தப் பரிேசயர்களும் ேவதபண்டிதர்களும் அவைரப் பார்த்து: உம்முைடய
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சீடர்கள் முன்ேனார்களின் பாரம்பரியத்ைத மீற , ஏன் ைககைளக் கழுவாமல்
சாப்படுக றார்கள்என்றுேகட்டார்கள். 6அவர்களுக்குஅவர்மறுெமாழியாக:
இந்த மக்கள் தங்களுைடய உதடுகளினால் என்ைன

கனம்பண்ணுகறார்கள்;
அவர்கள்இருதயேமாஎனக்குத்தூரமாகவலக யருக்க றதுஎன்றும்,
7மனிதர்களுைடயகட்டைளகைளப்ேபாதைனகளாகப்ேபாத த்து,
வீணாக எனக்கு ஆராதைன ெசய்க றார்கள் என்று எழுத யருக்க றபடி,

மாயக்காரர்களாக ய உங்கைளக்குற த்து, ஏசாயா நன்றாகத்
தீர்க்கதரிசனம்ெசால்லியருக்க றான்.

8 நீங்கள் ேதவனுைடய கட்டைளகைள ஒதுக்கவ ட்டு, மனிதர்களுைடய
பாரம்பரியத்ைதக் கைடப டித்துவருக றவர்களாக, கண்ணங்கைளயும்
ெசம்புகைளயும் கழுவுக றீர்கள்; மற்றும் இப்படிப்பட்ட அேநக
சடங்குகைளயும் கைடப டித்துவருக றீர்கள்” என்றார். 9 பன்னும்
அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் உங்களுைடய பாரம்பரியத்ைதக்
கைடப டிப்பதற்காக ேதவனுைடய கட்டைளகைள ந ராகரித்தது
நன்றாக இருக்க றது. 10 எப்படிெயன்றால், உன் தகப்பைனயும்
உன் தாையயும் கனம்பண்ணுவாயாக என்றும், தகப்பைனயாவது
தாையயாவதுஅவமத க்க றவன் ெகால்லப்படேவண்டும் என்றும், ேமாேச
ெசால்லியருக்க றாேர. 11 நீங்கேளா, ஒருவன் தன் தகப்பைனயாவது
தாையயாவது பார்த்து: உனக்கு நான் ெசய்யேவண்டிய உதவ
எதுேவா, அைதக் ெகார்பான் என்னும் காணிக்ைகயாக ேதவனுக்குக்
ெகாடுக்க ேறன் என்று ெசால்லிவ ட்டால் அவனுைடய கடைம முடிந்தது
என்று ெசால்லி, 12 அவைன இனி தன் தகப்பனுக்ேகா தன் தாய்க்ேகா
எந்தெவாருஉதவயும் ெசய்யவ டாமல்; 13நீங்கள் ேபாத த்த உங்களுைடய
பாரம்பரியத்தனால் ேதவவசனத்ைத அவமத க்க றீர்கள். இதுேபாலேவ
நீங்கள் மற்ற அேநக காரியங்கைளயும் ெசய்க றீர்கள் என்று ெசான்னார்.
14 பன்பு அவர் மக்கள் எல்ேலாைரயும் வரவைழத்து அவர்கைளப் பார்த்து:
நீங்கள் எல்ேலாரும் நான் ெசால்வைதக்ேகட்டுப் புரிந்துெகாள்ளுங்கள்.
15 மனிதனுக்கு ெவளியலிருந்து அவனுக்குள்ேள ேபாக றது அவைனத்
தீட்டுப்படுத்தாது; அவன் மனதலிருந்து புறப்படுக றைவகேள
அவைனத் தீட்டுப்படுத்தும். 16 ேகட்க றதற்கு ஒருவன் காதுள்ளவனாக
இருந்தால் அவன் ேகட்கட்டும் என்றார். 17 அவர் மக்கைளவ ட்டு வீட்டிற்குள்
ெசன்றேபாது, அவருைடய சீடர்கள் அவர் ெசான்ன உவைமையக்குறத்து
அவரிடத்தல் வ சாரித்தார்கள். 18 அதற்கு அவர்: நீங்களும் இவ்வளவு
புரிந்துெகாள்ளாதவர்களா? ெவளியலிருந்து மனிதனுக்குள்ேள
ேபாக ற எதுவும் அவைனத் தீட்டுப்படுத்தாது என்று நீங்கள்
அற ந்துெகாள்ளவல்ைலயா? 19அதுஅவன்இருதயத்த ற்குள் ேபாகாமல்
வய ற்றுக்குள்ேள ேபாக றது; அதலிருந்து எல்லா அசுத்தங்களும்
ஆசனவழியாக ெவளிேயேபாகும். 20 மனிதனுக்குள்ேளயருந்து
புறப்படுக றேத மனிதைனத் தீட்டுப்படுத்தும். 21 எப்படிெயன்றால்,
மனிதனுைடய இருதயத்த ற்குள்ளிருந்து ெபால்லாத ச ந்தைனகளும்,
வ பசாரங்களும், ேவச த்தனங்களும், ெகாைலபாதகங்களும்,
22 தருட்டும், ெபாருளாைசகளும், துஷ்டகுணங்களும், கபடும், காமமும்,
வன்கண்ணும், அவதூறும், ெபருைமயும், மத ேகடும் புறப்பட்டுவரும்.
23 ெபால்லாதைவகளாக ய இைவகள் எல்லாம் மனதலிருந்து புறப்பட்டு
மனிதைனத்தீட்டுப்படுத்தும் என்றார்.

சீேராேபனிக்க யா ேதசத்துப்ெபண்
24 பன்பு, அவர் எழுந்து அந்த இடத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டு, தீரு சீேதான்

பட்டணங்களின் எல்ைலகளில்ேபாய், ஒரு வீட்டிற்குள் ெசன்று, அவர் அங்ேக
இருப்பது ஒருவருக்கும் ெதரியக்கூடாது என்று வரும்பயும், அவர் மைறவாக
இருக்கமுடியாமல்ேபானது. 25 அசுத்தஆவ ப டித்தருந்த ஒரு சறுெபண்ணின்
தாய், இேயசுைவப்பற்ற க் ேகள்வப்பட்டு, வந்து அவர் பாதத்தல் வழுந்தாள்.
26 அந்தப் ெபண் சீேராேபனிக்க யா ேதசத்ைதச் ேசர்ந்த க ேரக்கப் ெபண்ணாக
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இருந்தாள்; அவள் தன் மகைளப் ப டித்தருந்த ப சாைசத் துரத்தவ டேவண்டும்
என்று அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டாள். 27 இேயசு அவைளப் பார்த்து:
முதலில் பள்ைளகள் தருப்த யாகட்டும்; ப ள்ைளகளின் அப்பத்ைத
எடுத்து நாய்க்குட்டிகளுக்குப் ேபாடுக றது நல்லது இல்ைல என்றார்.
28 அதற்கு அவள்: உண்ைமதான் ஆண்டவேர, ஆனாலும், ேமைஜயன்கீேழ
இருக்கும் நாய்க்குட்டிகள் பள்ைளகள் ச ந்துகற துணிக்ைககைளத் தன்னுேம
என்றாள். 29 அப்ெபாழுது, அவர்: நீ ெசான்ன அந்த வார்த்ைதயனிமித்தம்
ேபாகலாம், ப சாசு உன் மகைளவ ட்டுப் ேபானது என்றார். 30 அவள்
தன் வீட்டிற்கு வந்தெபாழுது, ப சாசு ேபாய்வ ட்டைதயும், தன் மகள் கட்டிலில்
படுத்தருக்க றைதயும்கண்டாள்.

க றஸ்துவயாதஸ்தர்கைளசுகப்படுத்துதல்
31மறுபடியும்,அவர்தீருசீேதான்பட்டணங்களின்எல்ைலகைளவ ட்டுப்புறப்பட்டு,

ெதக்கப்ேபாலியன் எல்ைலகளின்வழியாகக் கலிேலயாக்கடலின்அருேக வந்தார்.
32அங்ேகத க்குவாயுைடயஒருகாதுேகளாதவைனஅவரிடம்ெகாண்டுவந்து,அவர்
தமது ைகைய அவன்ேமல் ைவக்கேவண்டும் என்று ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள்.
33 அப்ெபாழுது, அவர் அவைன மக்கள் கூட்டத்ைதவ ட்டுத் தனிேய
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், தம்முைடய வ ரல்கைள அவன் காதுகளில் ைவத்து,
உமிழ்ந்து, அவனுைடய நாக்ைகத் ெதாட்டு; 34 வானத்ைத அண்ணாந்துபார்த்து,
ெபருமூச்சுவ ட்டு: எப்பத்தா என்றார்; அதற்குத் த றக்கப்படுவாயாக என்று
அர்த்தம். 35 உடேன அவனுைடய காதுகள் தறக்கப்பட்டு, அவனுைடய நாக்கன்
கட்டும் அவழ்ந்து, அவன் ெதளிவாகப் ேபசனான். 36 அைத யாருக்கும்
ெசால்லேவண்டாம் என்று அவர்களுக்குக் கட்டைளய ட்டார்; ஆனாலும்
எவ்வளவு அதகமாக அவர்களுக்குக் கட்டைளய ட்டாேரா, அவ்வளவு அதகமாக
அவர்கள் அைதப் ப ரச த்தப்படுத்த , 37 எல்லாவற்ைறயும் நன்றாகச் ெசய்தார்;
காதுேகட்காதவர்கைளக் ேகட்கவும், ஊைமயர்கைளப் ேபசவும்பண்ணுகறார்
என்றுெசால்லி, ேமலும்ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

அத்த யாயம் 8
நான்காய ரம்ேபைரப் ேபாஷத்தல்

1 அந்த நாட்களிேல அேநக மக்கள் கூடிவந்தருக்கும்ேபாது, அவர்கள்
சாப்படுக றதற்கு ஒன்றுமில்லாததனால், இேயசு தம்முைடய சீடர்கைள
அைழத்து: 2 மக்களுக்காகப் பரிதாபப்படுக ேறன், இவர்கள் இப்ெபாழுது
என்னிடம் தங்க யருந்த மூன்றுநாட்களாகச் சாப்ப ட ஒன்றுமில்லாமல்
இருக்க றார்கள். 3இவர்களில் ச லர் தூரத்தலிருந்து வந்தருப்பதனால்,
நான் இவர்கைளப் பட்டினியாக வீட்டிற்கு அனுப்பவ ட்டால், ேபாகும்
வழிய ல் ேசார்ந்துேபாவார்கேள என்றார். 4 அதற்கு அவருைடய சீடர்கள்:
இந்த வனாந்த ரத்த ேல ஒருவன் எங்ேக இருந்து அப்பங்கைளக் ெகாண்டுவந்து
இத்தைன மக்களுக்குக் ெகாடுத்து தருப்தயாக்கமுடியும் என்றார்கள். 5 அதற்கு
அவர்: உங்களிடம் எத்தைன அப்பங்கள் இருக்க றது என்று ேகட்டார்.
அவர்கள்: ஏழு அப்பங்கள் இருக்கறது என்றார்கள். 6 அப்ெபாழுது அவர்
மக்கைளத் தைரய ேல பந்த உட்காரக் கட்டைளய ட்டு, அந்த ஏழு அப்பங்கைளயும்
எடுத்து, நன்ற ெசலுத்த , அைதப் ப ட்டு, அவர்களுக்குப் பரிமாற சீடர்களிடம்
ெகாடுத்தார்; அவர்கள் மக்களுக்குப் பரிமாறனார்கள். 7 ச ல ச றய மீன்களும்
அவர்களிடம் இருந்தது; அவர் அைவகைளயும் ஆசீர்வத த்து அவர்களுக்குப்
பரிமாறச் ெசான்னார். 8 அவர்கள் சாப்ப ட்டுத் தருப்தயானார்கள்; மீதயான
அப்பங்கைள ஏழுகூைட நைறய எடுத்தார்கள். 9 சாப்ப ட்டவர்கள் ஏறக்குைறய
நான்காய ரம்ேபராக இருந்தார்கள். பன்பு அவர் அவர்கைள அனுப்பவ ட்டார்.
10 உடேன அவர் தம்முைடய சீடர்கேளாடு படகல் ஏற , தல்மனூத்தாவன்
எல்ைலகளுக்கு வந்தார். 11 அப்ெபாழுது பரிேசயர்கள் வந்து அவேராடு
வாக்குவாதம் பண்ணத்ெதாடங்க , அவைரச் ேசாத ப்பதற்காக, வானத்தலிருந்து
ஒரு அைடயாளத்ைதக் காண்பக்கேவண்டும் என்று ேகட்டார்கள். 12 அவர்
தம்முைடய ஆவயல் ெபருமூச்சுவ ட்டு: இந்தச் சந்தத யார்கள் அைடயாளம்
ேதடுக றது ஏன்? இந்தச் சந்தத யார்களுக்கு ஒரு அைடயாளமும்
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ெகாடுக்கப்படுவது இல்ைல என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன் என்று ெசால்லி, 13அவர்கைளவ ட்டு மறுபடியும் படகல் ஏற ,
அக்கைரக்குப் ேபானார்.

பரிேசயர்கள்மற்றும்ஏேராதன்புளித்த மாவு
14 சீடர்கள் அப்பங்கைளக் ெகாண்டுவர மறந்துேபானார்கள்; படக ேல

அவர்களிடம் ஒரு அப்பம்மட்டுேம இருந்தது. 15 அவர் அவர்கைளப் பார்த்து:
நீங்கள் பரிேசயர்களுைடய புளித்த மாைவக்குற த்தும் ஏேராதன் புளித்த
மாைவக்குற த்தும் எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள் என்று கற்ப த்தார்.
16அதற்குஅவர்கள்: நம்மிடம்அப்பங்கள்இல்லாததனால்இப்படிச் ெசால்லுகறார்
என்று தங்களுக்குள்ேள ேயாசைனபண்ணிக்ெகாண்டார்கள். 17 இேயசு அைத
அற ந்து, அவர்கைளப் பார்த்து: உங்களிடம் அப்பங்கள் இல்லாததனால்
நீங்கள் ேயாசைனபண்ணுகறது ஏன்? இன்னும் ச ந்த க்காமலும்
உணராமலும் இருக்க றீர்களா? இன்னும் உங்களுைடய இருதயம்
கடினமாக இருக்க றதா? 18உங்களுக்குக் கண்கள்இருந்தும் பார்க்காமல்
இருக்க றீர்களா? காதுகள் இருந்தும் ேகட்காமல் இருக்க றீர்களா?
நைனத்துப்பார்க்காமல் இருக்க றீர்களா? 19 நான் ஐந்து அப்பங்கைள
ஐயாய ரம்ேபருக்குப் பங்க ட்டுக்ெகாடுத்தேபாது, மீத யான அப்பங்கைள
எத்தைன கூைடகள்நைறய எடுத்தீர்கள் என்று ேகட்டார், பன்னிரண்டு
என்றார்கள். 20 நான் ஏழு அப்பங்கைள நான்காய ரம்ேபருக்குப்
பங்க ட்டுக்ெகாடுத்தேபாது, மீத யான அப்பங்கைள எத்தைன
கூைடகள்நைறய எடுத்தீர்கள் என்று ேகட்டார். ஏழு என்றார்கள்.
21அப்படியானால்,நீங்கள்புரிந்துெகாள்ளாமல்இருப்பதுஎப்படி? என்றார்.

ெபத்சாய தாவல்குருடன்சுகமாக்கப்படுதல்
22 பன்பு அவர் ெபத்சாய தா ஊருக்கு வந்தார்; அப்ெபாழுது ஒரு குருடைன

அவரிடம் ெகாண்டுவந்து, அவைனத் ெதாடேவண்டும் என்று அவைர
ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். 23 அவர் குருடனுைடய ைகையப் ப டித்து, அவைனக்
க ராமத்த ற்கு ெவளிேய அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அவன் கண்களில் உமிழ்ந்து,
அவன்ேமல் கரங்கைளைவத்து: எைதயாவதுபார்க்க றாயா? என்றுேகட்டார்.
24 அவன் பார்த்து: மனிதர்கைள நடக்க ற மரங்கைளப்ேபாலப் பார்க்க ேறன்
என்றான். 25 பன்பு அவர் மறுபடியும் அவன் கண்களின்ேமல் கரங்கைள
ைவத்து, அவைனப் பார்க்கும்படி ெசய்தார்; அப்ெபாழுது அவன் பார்ைவப்ெபற்று,
எல்ேலாைரயும் ெதளிவாகப் பார்த்தான். 26 பன்பு அவர் அவைனப் பார்த்து:
நீ க ராமத்த ற்குள் ெசல்லாமலும், க ராமத்த ல் இைத ஒருவருக்கும்
ெசால்லாமலும்இருஎன்றுெசால்லி,அவைனவீட்டிற்குஅனுப்பவ ட்டார்.

க றஸ்துைவப்பற்றய ேபதுருவன்அறக்ைக
27 பன்பு, இேயசுவும் அவருைடய சீடர்களும் புறப்பட்டு, பலிப்பு ெசசரியா

நாட்ைடச்ேசர்ந்த க ராமங்களுக்குப் ேபானார்கள். வழிய ேல அவர் தம்முைடய
சீடர்கைளப் பார்த்து: மக்கள் என்ைன யார் என்று ெசால்லுக றார்கள்
என்று ேகட்டார். 28 அதற்கு அவர்கள்: ச லர் உம்ைம ேயாவான்ஸ்நானன்
என்றும், ச லர் எலியா என்றும், ேவறுசலர் தீர்க்கதரிச களில் ஒருவர் என்றும்
ெசால்லுகறார்கள் என்றார்கள். 29 அப்ெபாழுது, அவர்: நீங்கள் என்ைன
யார் என்று ெசால்லுக றீர்கள் என்று ேகட்டார்; ேபதுரு மறுெமாழியாக:
நீர் க றஸ்து என்றான். 30 அப்ெபாழுது தம்ைமக்குற த்து ஒருவருக்கும்
ெசால்லேவண்டாம்என்றுஅவர்களுக்குஉறுதயாகக்கட்டைளய ட்டார்.

க றஸ்துவன்பாடுகைளக்குறத்துமுன்னறவத்தல்
31 அைவகள் அல்லாமல், மனிதகுமாரன் பல பாடுகள்பட்டு,

மூப்பர்களாலும் ப ரதான ஆசாரியர்களாலும் ேவதபண்டிதர்களாலும்
ஆகாதவன் என்று தள்ளப்பட்டு, ெகால்லப்பட்டு, மூன்று
நாட்களுக்குப்பன்பு உய ேராடு எழுந்தருக்கேவண்டும் என்று
அவர்களுக்குப் ேபாத க்கத்ெதாடங்கனார். 32 இந்த வார்த்ைதைய
அவர் ெதளிவாகச் ெசான்னார். அப்ெபாழுது, ேபதுரு அவைரத் தனிேய
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அவைரக் கடிந்துேபசத் ெதாடங்கனான். 33 அவர்
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தரும்ப த் தம்முைடய சீடர்கைளப் பார்த்து, பன்பு ேபதுருைவப் பார்த்து:
எனக்குப் பன்னாகப்ேபா, சாத்தாேன, நீ ேதவனுக்குரிைவகைளச்
ச ந்த க்காமல் மனிதனுக்குரியைவகைளச் ச ந்த க்க றாய் என்று
ெசால்லி, அவைனக் கடிந்துேபசனார். 34 பன்பு அவர் மக்கைளயும்
தம்முைடய சீடர்கைளயும் தம்மிடம் அைழத்து: ஒருவன் என்ைனப்
பன்பற்றவரவரும்பனால், அவன் தன்ைனத்தாேன ெவறுத்து, தன்
சலுைவைய எடுத்துக்ெகாண்டு, என்ைனப் பன்பற்ற வரேவண்டும்.
35 தன் வாழ்ைவக் காப்பாற்ற க்ெகாள்ள வரும்புக றவன் அைத
இழந்துேபாவான், எனக்காகவும், நற்ெசய்த க்காகவும் தன் வாழ்ைவ
இழந்துேபாக றவன் அைதக் காப்பாற்ற க்ெகாள்ளுவான். 36 மனிதன்
உலகம் முழுவைதயும் சம்பாத த்துக்ெகாண்டாலும், தன் ஆத்துமாைவ
நஷ்டப்படுத்தனால் அவனுக்கு லாபம் என்ன? 37 மனிதன்
தன் ஆத்துமாவ ற்கு பத லாக எைதக் ெகாடுப்பான்? 38 எனேவ
வ பசாரமும் பாவமும் உள்ள இந்தச் சந்தத யல் என்ைனக்குற த்தும்
என் வார்த்ைதகைளக்குற த்தும் எவன் ெவட்கப்படுக றாேனா,
அவைனக்குற த்துமனிதகுமாரனும்தமதுப தாவன்மகைமயல்பரிசுத்த
தூதர்கேளாடுவரும்ேபாதுெவட்கப்படுவார் என்றார்.

அத்த யாயம் 9
1 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: இங்ேக ந ற்க றவர்களில் சலர் ேதவனுைடய

ராஜ்யம் பலத்ேதாடு வருவைதப் பார்ப்பதற்குமுன்பு, மரிப்பதல்ைல என்று,
உண்ைமயாகேவஉங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன்என்றார்.

இேயசுமறுரூபமைடதல்
2 ஆறு நாட்களுக்குப்பன்பு, இேயசு ேபதுருைவயும், யாக்ேகாைபயும்,

ேயாவாைனயும் அைழத்து, உயர்ந்த மைலயன்ேமல் அவர்கைளத் தனிேய
கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய், அவர்களுக்கு முன்பாக மறுரூபமைடந்தார். 3அவருைடய
உைட உைறந்த மைழையப்ேபால பூமிய ேல எந்தெவாரு நபராலும்
ெவளுக்கக்கூடாத ெவண்ைமயாகப் ப ரகாச த்தது. 4 அப்ெபாழுது ேமாேசயும்
எலியாவும் இேயசுேவாடு ேபசுக றவர்களாக அவர்களுக்குக் காணப்பட்டார்கள்.
5 அப்ெபாழுது ேபதுரு இேயசுைவப் பார்த்து: ரபீ, நாம் இங்ேக இருக்க றது
நல்லது; உமக்கு ஒரு கூடாரமும், ேமாேசக்கு ஒரு கூடாரமும், எலியாவற்கு
ஒரு கூடாரமுமாக, மூன்று கூடாரங்கைளப் ேபாடுேவாம் என்றான். 6 அவர்கள்
மிகவும் பயந்தருந்தபடியால், தான் ேபசுக றது என்ன என்று ெதரியாமல்
இப்படிச் ெசான்னான். 7 அப்ெபாழுது, ஒரு ேமகம் அவர்கள்ேமல் ந ழலிட்டது:
இவர் என்னுைடய ேநசகுமாரன், இவர் ெசால்வைதக் ேகளுங்கள் என்று
அந்த ேமகத்தலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டானது. 8 உடேன அவர்கள் சுற்றலும்
பார்த்தேபாது, இேயசுைவத்தவ ர ேவறுயாைரயும் பார்க்கவல்ைல. 9 அவர்கள்
மைலயலிருந்து இறங்குகறேபாது, இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: மனிதகுமாரன்
மரித்ேதாரிலிருந்துஉய ேராடுஎழுந்தருக்கும்வைரக்கும்,நீங்கள்பார்த்தைவகைள
ஒருவருக்கும் ெசால்லேவண்டாம் என்று கட்டைளய ட்டார். 10 மரித்ேதாரிலிருந்து
உய ேராடு எழுந்தருப்பது என்னெவன்று அவர்கள் ஒருவேராெடாருவர்
வ சாரித்து, அந்த வார்த்ைதையத் தங்களுக்குள்ேள அடக்க க்ெகாண்டு:
11 எலியா முந்த வரேவண்டும் என்று ேவதபண்டிதர்கள் ெசால்லுகறார்கேள,
அது எப்படி என்று அவரிடம் ேகட்டார்கள். 12 அவர் மறுெமாழியாக: எலியா
முதலில் வந்து எல்லாவற்ைறயும் சீர்ப்படுத்துவது உண்ைமதான்; அல்லாமலும்,
மனிதகுமாரன் பல பாடுகள்பட்டு, அவமத க்கப்படுவார் என்று, அவைரக்குற த்து
எழுதயருக்க றேத அது எப்படி என்றார். 13 ஆனாலும் எலியா வந்துவ ட்டான்,
அவைனக்குறத்து எழுதயருக்க றபடி தங்களுக்கு வருப்பமானபடி அவனுக்குச்
ெசய்தார்கள்என்று,உங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன்என்றார்.

இேயசுஅசுத்தஆவ ப டித்தவாலிபைனசுகப்படுத்தல்
14 பன்பு அவர் சீடர்களிடம் வந்தேபாது, அவர்கைளச் சுற்ற மக்கள்கூட்டம்

ந ற்க றைதயும், அவர்கேளாடு ேவதபண்டிதர்கள் வாக்குவாதம்பண்ணுகறைதயும்
பார்த்தார். 15 மக்கள்கூட்டத்தனர் அவைரப் பார்த்தவுடன் அதக ஆச்சரியப்பட்டு,
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ஓடிவந்து, அவைர வாழ்த்தனார்கள். 16 அவர் ேவதபண்டிதர்கைளப் பார்த்து:
நீங்கள் இவர்கேளாடு எைதக்குற த்து வாக்குவாதம்பண்ணுகறீர்கள் என்று
ேகட்டார். 17அப்ெபாழுது மக்கள்கூட்டத்தல் ஒருவன்அவைரப் பார்த்து: ேபாதகேர,
ஊைமயான ஒரு ஆவ ப டித்த என் மகைன உம்மிடத்தல் ெகாண்டுவந்ேதன்.
18 அது அவைன எங்ேக ப டித்தாலும் அங்ேக அவைன அைலக்கழிக்க றது;
அப்ெபாழுது அவன் நுைரதள்ளி, பல்ைலக்கடித்து, ேசார்ந்துேபாக றான்.
அைதத் துரத்தவடும்படி உம்முைடய சீடர்களிடம் ேகட்ேடன்; அவர்களால்
முடியவல்ைலஎன்றான். 19அவர்மறுெமாழியாக: வசுவாசமில்லாதசந்தத ேய,
எதுவைரக்கும் நான் உங்கேளாடு இருப்ேபன்? எதுவைரக்கும் உங்களிடம்
ெபாறுைமயாக இருப்ேபன்? அவைன என்னிடம் ெகாண்டுவாருங்கள்
என்றார். 20 அவைன அவரிடம் ெகாண்டுவந்தார்கள். அவைரப் பார்த்தவுடேன,
அந்த ஆவ அவைன அைலக்கழித்தது; அவன் தைரய ேல வழுந்து, நுைரதள்ளிப்
புரண்டான். 21இேயசுஅவனுைடயதகப்பைனப்பார்த்து: எவ்வளவுகாலங்களாக
இப்படி இருக்க றது? என்று ேகட்டார். அதற்கு அவன்: சறுவயதலிருந்ேத
இப்படி இருக்க றது; 22இவைனக் ெகால்லுவதற்காக அந்த ஆவ அடிக்கடி தீயலும்
தண்ணீரிலும் தள்ளியது. நீர் ஏதாவது ெசய்யமுடியுமானால், எங்கள்ேமல்
மனமிறங்க , எங்களுக்கு உதவெசய்யேவண்டும் என்றான். 23 இேயசு
அவைனப் பார்த்து: நீ வ சுவாச த்தால் நடக்கும், வசுவாச க்க றவனுக்கு
எல்லாம் சாத்த யமாகும் என்றார். 24 உடேன பள்ைளயன் தகப்பன்:
வசுவாச க்க ேறன் ஆண்டவேர, என் அவசுவாசம் நீங்கும்படி உதவெசய்யும்
என்று கண்ணீேராடு சத்தமிட்டுச் ெசான்னான். 25 அப்ெபாழுது மக்கள்
கூட்டமாக ஓடிவருகறைத இேயசு பார்த்து, அந்த அசுத்தஆவைய ேநாக்க :
ஊைமயும் ெசவடுமான ஆவ ேய, இவைனவ ட்டு ெவளிேய ேபா,
இனி இவனுக்குள் மீண்டும் ேபாகக்கூடாது என்று நான் உனக்குக்
கட்டைளயடுக ேறன் என்று அைத அதட்டினார். 26 அப்ெபாழுது அந்த ஆவ
சத்தமிட்டு, அவைன அதகமாக அைலக்கழித்து ெவளிேயேபானது. அவன்
மரித்துப்ேபானான் என்று மக்கள் ெசால்லத்தக்கதாக மரித்தவன்ேபால க டந்தான்.
27 இேயசு அவன் ைகையப் ப டித்து, அவைனத் தூக்கனார்; உடேன அவன்
எழுந்தருந்தான். 28 அவர் வீட்டிற்கு வந்தெபாழுது, அவருைடய சீடர்கள்:
அந்த ஆவையத் துரத்தவ ட எங்களால் ஏன் முடியவல்ைல என்று அவரிடம்
ேகட்டார்கள். 29 அதற்கு அவர்: இந்தவைகப் ப சாைச ெஜபத்தனாலும்
உபவாசத்தனாலும்தவ ர மற்ற எந்தவ தத்தலும் துரத்தமுடியாது என்றார்.
30 பன்பு அந்த இடத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டு, கலிேலயாைவக் கடந்துேபானார்கள்;
அது யாருக்கும் ெதரியக்கூடாது என்று வரும்பனார். 31 ஏெனன்றால்,
மனிதகுமாரன் மனிதர்கள் ைககளில் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவார் என்றும்,
அவர்கள் அவைரக் ெகான்றுேபாடுவார்கள் என்றும்; ெகால்லப்பட்டு,
மூன்றாம்நாளிேல உய ேராடு எழுந்தருப்பார் என்றும் அவர் தம்முைடய
சீடர்களுக்குப் ேபாதகம்பண்ணிச் ெசால்லியருந்தார். 32 அவர்கேளா அந்த
வார்த்ைதையப் புரிந்துெகாள்ளவல்ைல, அைதக்குறத்து அவரிடத்தல் ேகட்கவும்
பயந்தார்கள்.

யார் ெபரியவன்?
33 அவர் கப்பர்நகூமுக்கு வந்து, வீட்டிேல இருக்கும்ேபாது, அவர்கைளப்

பார்த்து: நீங்கள் வழிய ேல எைதக்குற த்து உங்களுக்குள்
வாக்குவாதம்பண்ணினீர்கள் என்று ேகட்டார். 34 அதற்கு அவர்கள்
மவுனமாக இருந்தார்கள்; ஏெனன்றால், அவர்கள் தங்களுக்குள் எவன்
ெபரியவன் என்று வழியல் வாக்குவாதம்பண்ணினார்கள். 35 அப்ெபாழுது
அவர் உட்கார்ந்து, பன்னிரண்டுேபைரயும் அைழத்து: யாராவது முதல்வனாக
இருக்கவரும்பனால் அவன் எல்ேலாருக்கும் கீழானவனும்,
எல்ேலாருக்கும் ஊழியக்காரனுமாக இருக்கேவண்டும் என்று ெசால்லி;
36 ஒரு சறுபள்ைளைய எடுத்து, அைத அவர்கள் நடுவ ேல நறுத்த ,
அைத அைணத்துக்ெகாண்டு: 37 இப்படிப்பட்ட சறு பள்ைளகளில்
ஒன்ைற என் நாமத்தனாேல ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவன், என்ைன
ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறான்; என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவன், என்ைன
அல்ல,என்ைனஅனுப்பனவைரஏற்றுக்ெகாள்ளுகறான் என்றார்.
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நமக்குவ ேராதமாகஇல்லாதவன்நம்ேமாடுஇருக்க றான்
38அப்ெபாழுதுேயாவான்அவைரப்பார்த்து: ேபாதகேர,நம்ைமப்பன்பற்றாதவன்

ஒருவன் உமது நாமத்தனாேல ப சாசுகைளத் துரத்துகறைதப் பார்த்ேதாம்;
அவன் நம்ைமப் பன்பற்றாதவன், எனேவ நாங்கள் அவைனத் தடுத்ேதாம்
என்றான். 39 அதற்கு இேயசு: அவைனத் தடுக்கேவண்டாம்; என்
நாமத்தனாேல அற்புதம் ெசய்க றவன் எளிதாக என்ைனக்குற த்துத்
தீங்கு ெசால்லமாட்டான். 40 நமக்கு வ ேராதமாக இல்லாதவன்
நம்ேமாடு இருக்க றான். 41 நீங்கள் க றஸ்துைவ உைடயவர்களாக
இருக்க றதனாேல, என் நாமத்தனாேல உங்களுக்கு ஒரு கண்ணம்
தண்ணீர்குடிக்கக்ெகாடுக்க றவன்தன்பலைனெபறாமல்ேபாவத ல்ைல
என்றுஉண்ைமயாகேவஉங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன்.

இடறுதலுக்குக்காரணமாகுதல்
42 என்னிடம் வ சுவாசமாக இருக்க ற இந்தச் ச ற யவர்களில்

ஒருவனுக்கு இடறல் உண்டாக்குக றவன் எவேனா, அவனுைடய
கழுத்தல் மாவைரக்கும் கல்ைலக் கட்டி, கடலில் அவைனத்
தள்ளிப்ேபாடுக றது அவனுக்கு நலமாக இருக்கும். 43 உன் ைக உனக்கு
இடறல் உண்டாக்கனால், அைத ெவட்டிப்ேபாடு; நீ இரண்டு ைககள்
உள்ளவனாக அைணயாத அக்கனியுள்ள நரகத்த ற்குப் ேபாவைதவ ட,
ஊனமுள்ளவனாக ஜீவனுக்குள் ேபாவது உனக்கு நலமாக இருக்கும்.
44அங்ேக அவர்கள் புழு சாகாமலும், அக்கனி அைணயாமலும் இருக்கும்.
45 உன் கால் உனக்கு இடறல் உண்டாக்கனால் அைத ெவட்டிப்ேபாடு;
நீ இரண்டு கால்கள் உள்ளவனாக அைணயாத அக்கனியுள்ள
நரகத்த ேல தள்ளப்படுவைதவ ட, கால்கள் நடக்கமுடியாதவனாக
ஜீவனுக்குள் ெசல்வது உனக்கு நலமாக இருக்கும். 46 அங்ேக அவர்கள்
புழு சாகாமலும், அக்கனி அைணயாமலும் இருக்கும். 47 உன்
கண் உனக்கு இடறல் உண்டாக்கனால், அைதப் ப டுங்க ப்ேபாடு;
நீ இரண்டு கண்கள் உள்ளவனாக அைணயாத அக்கனியுள்ள
நரகத்த ேல தள்ளப்படுவைதவ ட, ஒற்ைறக் கண்ணனாக ேதவனுைடய
ராஜ்யத்த ற்குச் ெசல்வது உனக்கு நலமாக இருக்கும். 48 அங்ேக
அவர்கள் புழு சாகாமலும், அக்கனி அைணயாமலும் இருக்கும்.
49 எந்தப் பலியும் உப்பனால் உப்ப டப்படுவதுேபால, எந்த மனிதனும்
அக்கனியனால் உப்ப டப்படுவான். 50 உப்பு நல்லதுதான், உப்பு
சாரமில்லாமல் ேபானால், அைத எதனாேல சாரமுண்டாக்குவீர்கள்?
உங்களுக்குள்ேள உப்புைடயவர்களாக இருங்கள், ஒருவேராெடாருவர்
சமாதானம்உள்ளவர்களாகஇருங்கள் என்றார்.

அத்த யாயம் 10
வவாகரத்ைதக்குற த்துஇேயசுவன்ேபாதைன

1 இேயசு அந்த இடத்தலிருந்து, ேயார்தான் நத க்கு அக்கைரயல் உள்ள
ேதசத்தன்வழியாக யூேதயாவன் எல்ைலகளில் வந்தார். மக்கள் மீண்டும்
அவரிடம் கூடிவந்தார்கள். அவர் தம்முைடய வழக்கத்தன்படிேய மீண்டும்
அவர்களுக்குப் ேபாதகம்பண்ணினார். 2 அப்ெபாழுது பரிேசயர்கள், அவைரச்
ேசாத க்கேவண்டும் என்று, அவரிடம் வந்து: கணவன் தன் மைனவைய
வவாகரத்து ெசய்வது நயாயமா? என்று ேகட்டார்கள். 3 அவர் மறுெமாழியாக:
ேமாேச உங்களுக்குக் கட்டைளய ட்டிருக்க றது என்ன என்று ேகட்டார்.
4அதற்குஅவர்கள் வவாகரத்த ற்குரிய வடுதைலப்பத்த ரத்ைத எழுத க்ெகாடுத்து,
அவைள வவாகரத்து ெசய்யலாம் என்று ேமாேச அனுமத ெகாடுத்தருக்க றார்
என்றார்கள். 5 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: உங்களுைடய
இருதயக் கடினத்தனாேல இந்தக் கட்டைளைய உங்களுக்கு
எழுத க்ெகாடுத்தான். 6 ஆனாலும், ஆரம்பத்த ேல மனிதர்கைளப்
பைடத்த ேதவன் அவர்கைள ஆணும் ெபண்ணுமாக உண்டாக்கனார்.
7 இதனால் கணவன் தன் தகப்பைனயும் தாையயும்வ ட்டுத் தன்
மைனவ ேயாடு இைணந்தருப்பான்; 8 அவர்கள் இருவர்களும் ஒேர
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மாம்சமாக இருப்பார்கள்; இவ்வதமாக அவர்கள் இருவர்களாக
இல்லாமல் ஒேர மாம்சமாக இருக்க றார்கள். 9 எனேவ, ேதவன்
இைணத்தைத மனிதன் ப ரிக்காத ருக்கேவண்டும் என்றார். 10 பன்பு
வீட்டில் இருக்கும்ேபாது அவருைடய சீடர்கள் அந்தக் காரியத்ைதக்குற த்து
மீண்டும் அவரிடம் வ சாரித்தார்கள். 11 அப்ெபாழுது அவர்: யாராவது தன்
மைனவைய வவாகரத்து ெசய்துவ ட்டு, ேவெறாரு ெபண்ைணத்
தருமணம்ெசய்தால், அவன் அவளுக்கு வ ேராதமாக வ பசாரம்
ெசய்க றவனாக இருப்பான். 12மைனவயும் தன் கணவைனவவாகரத்து
ெசய்துவ ட்டு, ேவெறாருவைன தருமணம்ெசய்தால், வ பசாரம்
ெசய்க றவளாகஇருப்பாள் என்றார்.

சறுகுழந்ைதகளும்இேயசுவும்
13அப்ெபாழுது, சறு பள்ைளகைள அவர் ெதாடுவதற்காக அவர்கைள அவரிடம்

ெகாண்டுவந்தார்கள்; ெகாண்டுவந்தவர்கைளச் சீடர்கள்அதட்டினார்கள். 14இேயசு
அைதப் பார்த்து ேகாபப்பட்டு: சறு பள்ைளகள் என்னிடம் வருக றதற்கு
இடம்ெகாடுங்கள்; அவர்கைளத் தைடப்பண்ணேவண்டாம்; ேதவனுைடய
ராஜ்யம்அப்படிப்பட்டவர்களுைடயது. 15யாராவதுசறுபள்ைளையப்ேபால
ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல என்றால், அவன்
அதல் ப ரேவச ப்பத ல்ைல என்று, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன் என்று ெசால்லி, 16 அவர்கைள அைணத்துக்ெகாண்டு,
அவர்கள்ேமல்கரங்கைளைவத்து,அவர்கைளஆசீர்வத த்தார்.

ந த்தயஜீவைனசுதந்தரிப்பதுஎப்படி?
17 பன்பு அவர் புறப்பட்டுப் ேபாய்க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, ஒருவன் ஓடிவந்து,

அவருக்கு முன்பாக முழங்கால்படிய ட்டு: நல்ல ேபாதகேர, ந த்தயஜீவைனச்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ள நான் என்னெசய்யேவண்டும் என்று ேகட்டான்.
18 அதற்கு இேயசு: நீ என்ைன நல்லவன் என்று ெசால்வது எதனால்?
ேதவன் ஒருவர்தவ ர நல்லவன் ஒருவனும் இல்ைல. 19 வ பசாரம்
ெசய்யாேத, ெகாைல ெசய்யாேத, தருடாேத, ெபாய்ச்சாட்ச ெசால்லாேத,
ஏமாற்றாேத, உன் தகப்பைனயும், தாையயும் கனம்பண்ணு என்கற
கட்டைளகைளப்பற்ற ெதரிந்த ருக்க றாேய என்றார். 20 அதற்கு அவன்:
ேபாதகேர, இைவகைளெயல்லாம் என் ச றய வயதலிருந்து கைடப டித்து
வருக ேறன் என்றான். 21 இேயசு அவைனப் பார்த்து, அவனிடம் அன்புகூர்ந்து:
உன்னிடத்த ல்ஒருகுைறவுஉண்டு;நீேபாய்,உனக்குஉண்டானைவகைள
எல்லாவற்ைறயும் வ ற்று, ஏைழகளுக்குக் ெகாடு; அப்ெபாழுது
பரேலாகத்த ேல உனக்குப் ெபாக்கஷம் உண்டாயருக்கும்; பன்பு
சலுைவைய எடுத்துக்ெகாண்டு, என்ைனப் பன்பற்றவா என்றார்.
22 அவனுக்கு அதக ெசாத்துக்கள் இருந்ததால், இந்த வார்த்ைதையக் ேகட்டு,
ேசார்ந்து, துக்கத்ேதாடு ேபாய்வ ட்டான். 23அப்ெபாழுது இேயசு சுற்றலும்பார்த்து,
தம்முைடய சீடர்கைளப் பார்த்து: ெசல்வந்தர்கள் ேதவனுைடய ராஜ்யத்த ல்
ப ரேவச ப்பது எவ்வளவு கடினமாக இருக்க றது என்றார். 24 சீடர்கள்
அவருைடய வார்த்ைதகைளக்குறத்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள். இேயசு மீண்டும்
அவர்கைளப் பார்த்து: ப ள்ைளகேள, ெசல்வத்தன்ேமல் நம்ப க்ைகயாக
இருக்க றவர்கள் ேதவனுைடய ராஜ்யத்த ல் ப ரேவச ப்பது எவ்வளவு
கடினமாக இருக்க றது! 25 ெசல்வந்தர்கள் ேதவனுைடய ராஜ்யத்த ல்
ப ரேவச ப்பைதவ ட,ஒட்டகமானதுஊசயன்காத ேலநுைழவதுசுலபமாக
இருக்கும் என்றார். 26 அவர்கள் அதகமாக ஆச்சரியப்பட்டு: அப்படியானால்
யார் இரட்ச க்கப்படமுடியும் என்று தங்களுக்குள்ேள ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள்.
27 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: மனிதர்களால் இது முடியாது, ேதவனால்
இது முடியும்; ேதவனாேல எல்லாம் முடியும் என்றார். 28 அப்ெபாழுது
ேபதுரு அவைரப் பார்த்து: இேதா, நாங்கள் எல்லாவற்ைறயும்வ ட்டு, உம்ைமப்
பன்பற்றவந்ேதாேம, என்று ெசால்லத்ெதாடங்கனான். 29 அதற்கு இேயசு
மறுெமாழியாக: எனக்காகவும், நற்ெசய்த ப் பணிக்காகவும், வீட்ைடயாவது,
சேகாதரர்கைளயாவது, சேகாதரிகைளயாவது, தகப்பைனயாவது,
தாையயாவது, மைனவையயாவது, குழந்ைதகைளயாவது,
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ந லங்கைளயாவதுவ ட்டுவந்தவன்எவனும், 30இப்ெபாழுதுஇம்ைமய ேல,
துன்பங்கேளாடு நூறுமடங்காக வீடுகைளயும், சேகாதரர்கைளயும்,
சேகாதரிகைளயும், தாய்கைளயும், ப ள்ைளகைளயும், ந லங்கைளயும்,
மறுைமய ேல ந த்த யஜீவைனயும் அைடவான் என்று உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 31 ஆனாலும் முந்தனவர்கள் அேநகர்
ப ந்தனவர்களாகவும், ப ந்தனவர்கள் அேநகர் முந்தனவர்களாகவும்
இருப்பார்கள் என்றார்.

இேயசுதன்னுைடயமரணத்ைதமுன்னறவத்தல்
32 பன்பு அவர்கள் எருசேலமுக்குப் பயணமாகப் ேபாகும்ெபாழுது,

இேயசு அவர்களுக்கு முன்ேப நடந்துேபானார்; அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு,
அவருக்குப் பன்னால் பயத்ேதாடு ேபானார்கள். அப்ெபாழுது அவர்
பன்னிரண்டு சீடர்கைளயும் அைழத்து, தமக்கு நடக்கப்ேபாக றைவகைள
அவர்களுக்கு மீண்டும் ெசால்லத்ெதாடங்கனார்: 33 இேதா, எருசேலமுக்குப்
ேபாக ேறாம்; அங்ேக மனிதகுமாரன் ப ரதான ஆசாரியர்களிடத்தலும்
ேவதபண்டிதரிடத்தலும் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவார்; அவர்கள் அவைர
மரணதண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்த்து, யூதரல்லாேதார்களிடத்த ல்
ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள். 34 அவர்கள் அவைரப் பரிகாசம்பண்ணி,
அவைர சாட்ைடயனால் அடித்து, அவர்ேமல் துப்ப , அவைரக்
ெகாைலெசய்வார்கள்; ஆனாலும் மூன்றாம்நாளிேல அவர் உய ேராடு
எழுந்தருப்பார் என்றார்.

ெசெபேதயுவன்குமாரர்களின் ேவண்டுதல்
35 அப்ெபாழுது ெசெபேதயுவன் குமாரர்களாகய யாக்ேகாபும் ேயாவானும்

அவரிடம் வந்து: ேபாதகேர, நாங்கள் எைதக்ேகட்டாலும் அைத நீர் எங்களுக்குச்
ெசய்யேவண்டும் என்று வரும்புக ேறாம் என்றார்கள். 36 அவர் அவர்கைளப்
பார்த்து: நான்உங்களுக்குஎன்னெசய்யேவண்டும்என்றுவரும்புக றீர்கள்
என்று ேகட்டார். 37 அதற்கு அவர்கள்: உமது மகைமய ேல, எங்களில்
ஒருவன் உமது வலதுபக்கத்தலும், ஒருவன் உமது இடதுபக்கத்தலும்
உட்கார்ந்தருக்கும்படி எங்களுக்கு அருள்ெசய்யேவண்டும் என்றார்கள். 38இேயசு
அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் ேகட்பது என்ன என்று உங்களுக்ேக
ெதரியவல்ைல. நான் குடிக்கும் பாத்த ரத்த ல் நீங்கள் குடிக்கவும்,
நான் ெபறும் ஸ்நானத்ைத நீங்கள் ெபறவும் உங்களால் முடியுமா
என்றார். 39 அதற்கு அவர்கள்: முடியும் என்றார்கள். இேயசு அவர்கைளப்
பார்த்து: நான் குடிக்கும் பாத்த ரத்த ல் நீங்கள் குடிப்பீர்கள், நான்
ெபறும் ஸ்நானத்ைதயும் நீங்கள் ெபறுவீர்கள். 40 ஆனாலும் என்
வலதுபக்கத்தலும் என் இடதுபக்கத்தலும் உட்கார்ந்த ருக்கும்படி
யாருக்கு ஆயத்தம்பண்ணப்பட்டிருக்க றேதா அவர்கைளத்தவ ர,
மற்றவர்களுக்கு அைத அருளுவது என் காரியமல்ல என்றார். 41 மற்ற
பத்துப்ேபரும் அைதக்ேகட்டு, யாக்ேகாபன்ேமலும் ேயாவானின் ேமலும்
எரிச்சலானார்கள். 42 அப்ெபாழுது, இேயசு அவர்கைள அருகல் வரச்ெசால்லி:
யூதரல்லாதவர்களுக்குஅத காரிகளாகந யமிக்கப்பட்டவர்கள்அவர்கைள
ஆணவத்ேதாடு ஆளுகறார்கள் என்றும், அவர்களில் ெபரியவர்கள்
அவர்கள்ேமல் கடினமாக அத காரம் ெசலுத்துக றார்கள் என்றும் நீங்கள்
அற ந்தருக்க றீர்கள். 43 உங்களுக்குள்ேள அப்படி இருக்கக்கூடாது;
உங்களில் யாராவது ெபரியவனாக இருக்கவரும்பனால், அவன்
உங்களுக்குப் பணிவைடக்காரனாக இருக்கேவண்டும். 44 உங்களில்
யாராவது முதன்ைமயானவனாக இருக்கவரும்பனால், அவன்
எல்ேலாருக்கும் ஊழியக்காரனாக இருக்கேவண்டும். 45 அப்படிேய,
மனிதகுமாரனும் மற்றவர்களிடம் ஊழியம் ெபற வராமல், ஊழியம்
ெசய்யவும்,அேநகைர மீட்கத் தம்முைடயஜீவைனக்ெகாடுக்கவும்வந்தார்
என்றார்.

பர்த ேமயுஎன்றகுருடனுக்குப்பார்ைவயளித்தல்
46 பன்பு அவர்கள் எரிேகாவ ற்கு வந்தார்கள். அவரும் அவருைடய சீடர்களும்

மக்கள்கூட்டமும்எரிேகாைவவ ட்டுப்புறப்படுக றேபாது,த ேமயுவன்பார்ைவயற்ற
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மகனாகய பர்த ேமயு, வழியருகல் உட்கார்ந்து, ப ச்ைச ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தான்.
47 அவன் நசேரயனாகய இேயசு வருகறார் என்று ேகள்வப்பட்டு: இேயசுேவ,
தாவீதன்குமாரேன, எனக்குஇரங்கும்என்றுசத்தமிட்டுகூப்ப டத்ெதாடங்கனான்.
48 அவைன அைமதயாக இருக்கச்ெசால்லி மக்கள் அவைன அதட்டினார்கள்.
அவேனா: தாவீதன் குமாரேன, எனக்கு இரங்கும் என்று முன்ைபவ ட அத கமாக
சத்தமிட்டு கூப்ப ட்டான். 49 இேயசு நன்று, அவைன அைழத்துவரச் ெசான்னார்.
அவர்கள் அந்தப் பார்ைவயற்றவைன அைழத்து: த டன்ெகாள், எழுந்தரு,
உன்ைன அைழக்க றார் என்றார்கள். 50 உடேன அவன் தன் ேமலாைடைய
கழற்றவ ட்டு, எழுந்து, இேயசுவ டம் வந்தான். 51இேயசு அவைனப் பார்த்து: நான்
உனக்கு என்னெசய்யேவண்டும் என்று வரும்புக றாய் என்றார். அதற்கு அந்தப்
பார்ைவயற்றவன்: ஆண்டவேர, நான் பார்ைவெபறேவண்டும் என்றான். 52இேயசு
அவைனப் பார்த்து: நீ ேபாகலாம், உன் வசுவாசம் உன்ைன இரட்ச த்தது என்றார்.
உடேன அவன் பார்ைவெபற்று, வழிய ேல இேயசுைவப் பன்பற்ற அவர்பன்ேன
ெசன்றான்.

அத்த யாயம் 11
இேயசுஎருசேலமில் ப ரேவச த்தல்

1 இேயசுவும் அவருைடய சீடர்களும் எருசேலமுக்கு அருகல் வந்து,
ஒலிவமைலக்கு அருகான ெபத்பேக ெபத்தானியா என்னும் ஊர்களுக்குச்
ெசன்றேபாது, அவர் தம்முைடய சீடர்களில் இரண்டுேபைரப் பார்த்து:
2 உங்களுக்கு எத ேர இருக்க ற க ராமத்த ற்குப் ேபாங்கள்; அங்கு
ெசன்றவுடன்,மனிதர்கள்ஒருவனும்ஒருநாளும்ஏறாதஒருகழுைதக்குட்டி
கட்டியருப்பைதப் பார்ப்பீர்கள், அைத அவழ்த்துக்ெகாண்டுவாருங்கள்.
3 ஏன் இப்படிச் ெசய்க றீர்கள் என்று யாராவது உங்களிடம் ேகட்டால்: இது
ஆண்டவருக்கு ேவண்டும் என்று ெசால்லுங்கள்; உடேன அைத இந்த
இடத்த ற்குஅனுப்பவடுவான்என்றுெசால்லி,அவர்கைளஅனுப்பனார்.
4 அவர்கள்ேபாய், ெவளிேய இருவழிச்சந்த யல் ஒரு வாசலருேக கட்டியருந்த
அந்தக் குட்டிையப் பார்த்து, அைத அவழ்த்தார்கள். 5 அப்ெபாழுது அங்ேக
நன்றவர்களில் சலர்: நீங்கள் இந்தக் குட்டிைய எதற்கு அவழ்க்க றீர்கள் என்றுக்
ேகட்டார்கள். 6 இேயசு ெசான்னபடிேய அவர்களுக்குப் பதல் ெசான்னார்கள்.
அப்ெபாழுது, அவர்கைளப் ேபாகவ ட்டார்கள். 7 அவர்கள் அந்தக் குட்டிைய
இேயசுவ டம் ெகாண்டுவந்து, அதன்ேமல் தங்களுைடய ஆைடகைளப்
ேபாட்டார்கள்; அவர் அதன்ேமல் ஏற ப்ேபானார். 8 அேநகர் தங்களுைடய
ஆைடகைள வழிய ேல வ ரித்தார்கள்; ேவறுசலர் மரக்கைளகைள ெவட்டி
சாைலகளில் ேபாட்டார்கள். 9 முன்ேன நடப்பவர்களும் பன்ேன நடப்பவர்களும்:
ஓசன்னா! கர்த்தரின் நாமத்தனாேல வருகறவர் ேபாற்றப்படத்தக்கவர்;
10 கர்த்தரின் நாமத்தனாேல வருகற நம்முைடய ப தாவாகய தாவீதன்
ராஜ்யம் ஆசீர்வத க்கப்படுவதாக; உன்னதத்த ேல ஓசன்னா என்று ெசால்லி
ஆர்ப்பரித்தார்கள். 11அப்ெபாழுது,இேயசுஎருசேலமுக்குவந்து,ேதவாலயத்த ற்குச்
ெசன்று, எல்லாவற்ைறயும் சுற்ற ப்பார்த்து, மாைலேநரத்தல், பன்னிரண்டு
சீடர்களுடன்ெபத்தானியாவற்குப் ேபானார்.

அத்தமரத்ைத சப த்தல்
12 அடுத்தநாளில் அவர்கள் ெபத்தானியாவலிருந்து தரும்பவரும்ேபாது,

அவருக்குப் பச யுண்டானது. 13 அப்ெபாழுது இைலகள் உள்ள ஒரு
அத்த மரத்ைதத் தூரத்த ேலப் பார்த்து, அதல் அத்த ப்பழம் கைடக்குமா?
என்று பார்க்க வந்தார். அது அத்த ப்பழக் காலமாக இல்லாததனால், அவர்
மரத்தன் அருகல் வந்தேபாது அதல் இைலகைளத்தவ ர ேவெறான்ைறயும்
பார்க்கவல்ைல. 14 அப்ெபாழுது இேயசு அைதப் பார்த்து: இனி எப்ேபாதும்
ஒருவனும் உன்னிடமிருந்து கனிையப் புச க்கமாட்டான் என்றார்; அைத
அவருைடய சீடர்கள் ேகட்டார்கள். 15 அவர்கள் எருசேலமுக்கு வந்தார்கள்.
இேயசு ேதவாலயத்த ற்குச் ெசன்று, ஆலயத்தல் வற்கறவர்கைளயும்
வாங்குகறவர்கைளயும் துரத்தவ ட்டு, காசுக்காரர்களுைடய பலைககைளயும்,
புறா வற்க றவர்களுைடய இருக்ைககைளயும் கவழ்த்து, 16 ஒருவனும்
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ேதவாலயத்தன்வழியாக எந்தெவாரு ெபாருைளயும் ெகாண்டுேபாகவ டாமல்:
17 என்னுைடய வீடு எல்லா மக்களுக்கும் ெஜபவீடு எனப்படும்
என்று எழுத யருக்கவல்ைலயா? நீங்கேளா அைதக் கள்ளர்களின்
குைகயாக்கனீர்கள் என்று அவர்களுக்குச் ெசால்லி உபேதச த்தார்.
18 அைத ேவதபண்டிதர்களும் ப ரதான ஆசாரியர்களும் ேகட்டு, அவைரக்
ெகாைலெசய்ய வழிேதடினார்கள்; ஆனாலும் மக்கெளல்ேலாரும் அவருைடய
உபேதசத்ைதக்குற த்து ஆச்சரியப்பட்டதனாேல அவருக்கு பயந்தருந்தார்கள்.
19 மாைலேநரத்தல் இேயசுவும் அவருைடய சீடர்களும் நகரத்தலிருந்து புறப்பட்டு
ெவளிேய ேபானார்கள்.

பட்டுப்ேபானஅத்த மரம்
20 அடுத்தநாள் காைலய ேல அவர்கள் அந்தவழியாக ேபாகும்ேபாது, அந்த

அத்த மரம் ேவேராடு பட்டுப்ேபாயருந்தைதப் பார்த்தார்கள். 21 ேபதுரு
நைனத்துப்பார்த்து,இேயசுவ டம்: ரபீ,இேதா, நீர் சப த்தஅத்த மரம் பட்டுப்ேபானது
என்றான். 22 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: ேதவனிடம் வ சுவாசம்
உள்ளவர்களாக இருங்கள். 23 யாராவது இந்த மைலையப் பார்த்து: நீ
ெபயர்ந்து, கடலில்தள்ளுண்டுேபா என்றுெசால்லி, தான்ெசான்னபடிேய
நடக்கும் என்று தன் இருதயத்தல் சந்ேதகப்படாமல் வ சுவாச த்தால்,
அவன் ெசான்னபடிேய நடக்கும் என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 24எனேவ, நீங்கள்ெஜபம்பண்ணும்ேபாது எைவகைளக்
ேகட்டுக்ெகாள்ளுவீர்கேளா, அைவகைளப் ெபற்றுக்ெகாள்ேவாம் என்று
வசுவாச யுங்கள், அப்ெபாழுது அைவகள் உங்களுக்கு உண்டாகும்
என்று ெசால்லுக ேறன். 25 நீங்கள் நன்று ெஜபம்பண்ணும்ேபாது,
ஒருவன்ேமல் உங்களுக்கு ஏதாவது குைற உண்டாயருக்கும் என்றால்,
பரேலாகத்த ல் இருக்க ற உங்களுைடய ப தா உங்களுைடய தவறுகைள
உங்களுக்கு மன்னிப்பதற்காக, அந்தக் குைறைய நீங்கள் அவனுக்கு
மன்னியுங்கள். 26 நீங்கள் மன்னிக்காமலிருந்தால், பரேலாகத்த ல்
இருக்க ற உங்களுைடய ப தாவும் உங்களுைடய தவறுகைள
மன்னிக்கமாட்டார் என்றார்.

இேயசுவன்அதகாரத்ைதப்பற்றனேகள்வ
27 அவர்கள் மீண்டும் எருசேலமுக்கு வந்தார்கள். அவர் ேதவாலயத்த ேல

உலாவக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, ப ரதான ஆசாரியர்களும் ேவதபண்டிதர்களும்
மூப்பர்களும் அவரிடம் வந்து: 28 நீர் எந்த அத காரத்தனால் இைவகைளச்
ெசய்க றீர்? இைவகைளச் ெசய்க றதற்கு அதகாரத்ைத உமக்குக் ெகாடுத்தவர்
யார் என்று ேகட்டார்கள். 29 இேயசு மறுெமாழியாக: நானும் உங்களிடம்
ஒரு ேகள்வையக் ேகட்க ேறன், நீங்கள் எனக்கு பதல் ெசால்லுங்கள்,
அப்ெபாழுது நானும் எந்தஅத காரத்தனாேலஇைவகைளச் ெசய்க ேறன்
என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுேவன். 30 ேயாவான் ெகாடுத்த ஸ்நானம்
ேதவனால் உண்டானதா அல்லது மனிதர்களால் உண்டானாதா என்று
எனக்கு பதல் ெசால்லுங்கள் என்றார். 31 அதற்கு அவர்கள்: ேதவனால்
உண்டானது என்று ெசான்னால், பன்பு ஏன் அவைன வசுவாச க்கவல்ைல
என்று ேகட்பார். 32 எல்ேலாரும் ேயாவாைன உண்ைமயான தீர்க்கதரிச என்று
நைனக்கறார்கள். எனேவ மக்களுக்குப் பயப்பட்டதனால், மனிதர்களால்
உண்டானது என்று ெசால்லமுடியாமல், தங்களுக்குள் ஆேலாசைனபண்ணி;
33இேயசுவற்குமறுெமாழியாக: எங்களுக்குத்ெதரியாதுஎன்றார்கள். அப்ெபாழுது
இேயசு: நானும் எந்தஅத காரத்தனால்இைவகைளச் ெசய்க ேறன் என்று
உங்களுக்குச்ெசால்லமாட்ேடன் என்றார்.

அத்த யாயம் 12
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதக்குற த்தஉவைம

1 பன்பு இேயசு உவைமகளாக அவர்களுக்குச் ெசான்னது: ஒரு மனிதன்
ஒரு த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத உண்டாக்க , அைதச் சுற்றலும் ேவலி
அைடத்து, த ராட்ைச ஆைலைய உண்டுபண்ணி, ேகாபுரத்ைதயும் கட்டி,
ேதாட்டக்காரர்களுக்கு அைதக் குத்தைகக்கு வ ட்டு, ேவறு ேதசத்த ற்குச்
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ெசன்றருந்தான். 2 ேதாட்டக்காரர்களிடம் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்துக்
கனிகளில் தன் பங்ைக வாங்க க்ெகாண்டுவரும்படி, பருவகாலத்த ேல
அவர்களிடம் ஒரு ேவைலக்காரைன அனுப்பனான். 3 அவர்கள்
அவைனப் ப டித்து, அடித்து, ெவறுைமயாக அனுப்பவ ட்டார்கள்.
4 பன்பு ேவெறாரு ேவைலக்காரைன அவர்களிடம் அனுப்பனான்;
அவர்கள் அவைனக் கல்லால் அடித்து, தைலையக் காயப்படுத்த ,
அவமானப்படுத்த , அனுப்பவ ட்டார்கள். 5 மீண்டும் ேவெறாருவைன
அனுப்பனான்; அவைன அவர்கள் ெகாைலெசய்தார்கள். ேவறு
அேநகைரயும் அனுப்பனான்; அவர்களில் ச லைர அடித்து, ச லைரக்
ெகான்றுேபாட்டார்கள். 6அவனுக்குப்ப ரியமானஒேரகுமாரன்இருந்தான்;
என் குமாரைன மத ப்பார்கள் என்று ெசால்லி, அவைனயும் கைடச ய ேல
அவர்களிடம் அனுப்பனான். 7 ேதாட்டக்காரர்கேளா: இவேன ெசாத்த ற்கு
வாரிசு, இவைனக் ெகாைலெசய்ேவாம் வாருங்கள்; அப்ெபாழுது ெசாத்து
நம்முைடயதாகும் என்று ஒருவேராெடாருவர் ெசால்லிக்ெகாண்டு;
8 அவைனப் ப டித்துக் ெகாைலெசய்து, த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ற்குப்
ெவளிேய எற ந்துவ ட்டார்கள். 9அப்படியருக்க, த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ற்கு
எஜமான் என்ன ெசய்வான்? அவன் வந்து அந்தத் ேதாட்டக்காரர்கைளக்
ெகான்று, த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத மற்றவர்களுக்கு ஒப்புக்ெகாடுப்பான்
அல்லவா?
10வீடுகட்டுக றவர்கள்ேவண்டாம்என்றுஒதுக்க ய
கல்ேலமூைலக்குத்தைலக்கல்லானது;
11அதுகர்த்தராேலநடந்தது,
அது நம்முைடய கண்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்க றது என்று

எழுத யருக்க ற வாக்க யத்ைத நீங்கள் வாச க்கவல்ைலயா!”
என்றார்.

12இந்தஉவைமையத்தங்கைளக்குறத்துச்ெசான்னார் என்றுஅவர்கள்அற ந்து,
அவைரக் ைகது ெசய்ய முயற்ச ெசய்தார்கள்; ஆனாலும் மக்களுக்குப் பயந்து,
அவைரவ ட்டுப் ேபாய்வ ட்டார்கள்.

வரிப்பணத்ைதக்குறத்தவவாதம்
13அவர்கள், இேயசுைவ அவரது ேபச்ச ேல ச க்கைவக்கும்படி, பரிேசயர்களிலும்

ஏேராத யர்களிலும் சலைர அவரிடம் அனுப்பனார்கள். 14 அவர்கள் வந்து:
ேபாதகேர, நீர் சத்தயமுள்ளவர் என்றும், எவைனக்குறத்தும் உமக்குக்
கவைலயல்ைல என்றும் அறந்தருக்க ேறாம், நீர் முகதாட்சணியம்
இல்லாதவராக ேதவனுைடயவழிகைளச் சத்தயமாகப் ேபாத க்க றீர், இராயனுக்கு
வரிெகாடுக்க றது நயாயேமா, இல்ைலேயா? நாம் வரி ெகாடுக்கலாமா,
ேவண்டாமா? என்று ேகட்டார்கள். 15 அவர்களுைடய தந்த ரத்ைத அவர்
அற ந்து: நீங்கள் என்ைன ஏன் ேசாத க்க றீர்கள்? நான் பார்ப்பதற்கு ஒரு
பணத்ைத என்னிடம் ெகாண்டுவாருங்கள் என்றார். 16 அவர்கள் அைதக்
ெகாண்டுவந்தார்கள். அப்ெபாழுது அவர்: இந்தப் படமும் ேமேல உள்ள
எழுத்தும் யாருைடயது என்று ேகட்டார்; ேராம அரசாங்கத்த ற்கு உரியது
என்றார்கள். 17அதற்குஇேயசு: அரசாங்கத்த ற்குரியைதஅரசாங்கத்த ற்கும்,
ேதவனுக்குரியைத ேதவனுக்கும் ெசலுத்துங்கள் என்றார். அவர்கள்
அவைரக்குற த்துஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

உய ர்த்ெதழுதலில்தருமணம்
18 உய ர்த்ெதழுதல் இல்ைல என்று சாத க்க ற சதுேசயர்கள் அவரிடம்

வந்து: 19 ேபாதகேர, ஒருவனுைடய சேகாதரன் வாரிசு இல்லாமல்
தன் மைனவையவ ட்டு மரித்துப்ேபானால், அவனுைடய சேகாதரன்
அவன் மைனவைய தருமணம்ெசய்து, தன் சேகாதரனுக்காக வாரிைச
உண்டாக்கேவண்டும் என்று ேமாேச எங்களுக்கு எழுதைவத்தருக்க றாேர.
20 இப்படியருக்க, ஏழு சேகாதரர்கள் இருந்தார்கள்; மூத்தவன் ஒரு ெபண்ைணத்
தருமணம்ெசய்து, குழந்ைத இல்லாமல் மரித்துப்ேபானான். 21 இரண்டாம்
சேகாதரன் அவைள தருமணம்ெசய்து, அவனும் குழந்ைத இல்லாமல்
மரித்துப்ேபானான். மூன்றாம் சேகாதரனுக்கும் அப்படிேய நடந்தது. 22 ஏழுேபரும்
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அவைளத் தருமணம்ெசய்து, குழந்ைத இல்லாமல் மரித்துப்ேபானார்கள்.
எல்ேலாருக்கும்பன்பு அந்தப் ெபண்ணும் மரித்துப்ேபானாள். 23 எனேவ,
உய ர்த்ெதழுதலில், அவர்கள் எழுந்தருக்கும்ேபாது, அவர்களில் யாருக்கு
அவள் மைனவயாக இருப்பாள்? ஏழுேபரும் அவைளத் தருமணம்
ெசய்தருந்தார்கேள என்று ேகட்டார்கள். 24இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக:
நீங்கள் ேவதவாக்க யங்கைளயும், ேதவனுைடய வல்லைமையயும்
அறயாததனாேலதவறானஎண்ணங்ெகாள்ளுகறீர்கள். 25மரித்தவர்கள்
உய ேராடுஎழுந்தருக்கும்ேபாதுதருமணம்ெசய்வதும்,தருமணம்ெசய்து
ெகாடுப்பதும் இல்ைல. அவர்கள் பரேலாகத்த ல் ேதவதூதர்கைளப்ேபால
இருப்பார்கள். 26 மரித்தவர்கள் உய ேராடு எழுந்தருப்பைதப்பற்ற : நான்
ஆப ரகாமின் ேதவனும், ஈசாக்கன் ேதவனும், யாக்ேகாபன் ேதவனுமாக
இருக்க ேறன் என்று, ேதவன் முள்ெசடிையக்குற த்துச் ெசால்லிய
இடத்த ல், ேமாேசயன் புத்தகத்த ல் அவனுக்குச் ெசான்னைத நீங்கள்
வாச க்கவல்ைலயா? 27 அவர் மரித்தவர்களுக்கு ேதவனாக இல்லாமல்,
ஜீவனுள்ளவர்களுக்கு ேதவனாக இருக்க றார்; அைத நீங்கள் தவறாக
புரிந்துெகாள்ளுகறீர்கள் என்றார்.

ப ரதானக்கட்டைள
28 ேவதபண்டிதர்களில் ஒருவன் அவர்கள் வாக்குவாதம்பண்ணுகறைதக்ேகட்டு,

அவர்களுக்கு நன்றாக பதல் ெசான்னார் என்று அறந்து, அவரிடம் வந்து:
கட்டைளகளிெலல்லாம் ப ரதான கட்டைள எது என்று ேகட்டான். 29 இேயசு
அவனுக்கு மறுெமாழியாக: கட்டைளகளிெலல்லாம் ப ரதான கட்டைள
எதுெவன்றால்: இஸ்ரேவேல ேகள், நம்முைடய ேதவனாக ய கர்த்தர்
ஒருவேர கர்த்தர். 30 உன் ேதவனாக ய கர்த்தரிடம் உன் முழு
இருதயத்ேதாடும்,உன்முழுஆத்துமாேவாடும்,உன்முழுமனேதாடும்,உன்
முழு பலத்ேதாடும் அன்புெசலுத்துவாயாக என்பேத ப ரதான கட்டைள.
31 இதற்கு ஒப்பாக இருக்க ற இரண்டாம் கட்டைள என்னெவன்றால்:
உன்னிடத்த ல் நீ அன்புெசலுத்துவதுேபால மற்றவனிடத்தலும்
அன்புெசலுத்துவாயாக என்பேத; இைவகைளவ ட ெபரிய கட்டைள
ேவெறான்றும்இல்ைல என்றார். 32அதற்கு ேவதபண்டிதன்: சரிதான் ேபாதகேர,
நீர் ெசான்னது சத்தயம்; ஒேர ேதவன் உண்டு, அவைரத்தவ ர ேவெறாரு ேதவன்
இல்ைல. 33 முழு இருதயத்ேதாடும், முழு மனேதாடும், முழு ஆத்துமாேவாடும்,
முழுப் பலத்ேதாடும் அவரிடத்தல் அன்பு ெசலுத்துகறதும், தன்னிடத்தல்
அன்பு ெசலுத்துகறதுேபால மற்றவனிடத்தல் அன்பு ெசலுத்துகறதுதான்
தகனபலிகைளயும் மற்ற எல்லா பலிகைளயும்வ ட முக்கயமாக இருக்க றது
என்றான். 34 அவன் ஞானமாக பதல் ெசான்னைத இேயசு பார்த்து: நீ
ேதவனுைடய ராஜ்யத்த ற்குத்தூரமானவன்இல்ைல என்றார். அதன்பன்பு
ஒருவரும்அவரிடம் எந்தக் ேகள்வயும் ேகட்கத்துணியவல்ைல.

க றஸ்துயாருைடயகுமாரன்?
35இேயசுேதவாலயத்தல்உபேதசம்பண்ணும்ேபாது,அவர்: க றஸ்துதாவீதன்

குமாரன் என்றுேவதபண்டிதர்கள்எப்படிச் ெசால்லுகறார்கள்?
36 நான் உம்முைடய எத ரிகைள உம்முைடய கால்களுக்குக் கீேழ

ேபாடும்வைரக்கும்
நீர்என்னுைடயவலதுபக்கத்த ல்உட்காரும்என்று
கர்த்தர்என்ஆண்டவேராடுெசான்னார்என்று
தாவீதுபரிசுத்தஆவயானவராேலெசால்லியருக்க றாேன.

37 தாவீேத, அவைர ஆண்டவர் என்று ெசால்லியருக்கும்ேபாது,
அவனுக்கு அவர் குமாரனாக இருப்பது எப்படி என்றார். அேநக
மக்கள் அவருைடய உபேதசத்ைத வருப்பத்ேதாடு ேகட்டார்கள். 38 இேயசு
உபேதசம்பண்ணும்ேபாது அவர்கைளப் பார்த்து: ேவதபண்டிதர்கள் நீண்ட
அங்க கைள அணிந்துெகாண்டு த ரியவும், சந்ைதெவளிகளில்
வாழ்த்துக்கைள வரும்ப யும், 39 ெஜப ஆலயங்களில் முதன்ைமயான
இருக்ைககளில் உட்காரவும், வருந்துகளில் முதன்ைமயான
இடங்களில் இருக்கவும் வரும்ப , 40 வ தைவகளின் வீடுகைளயும்,
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ெசாத்துக்கைளயும் ஏமாற்ற , பார்ைவக்கு நீண்ட ெஜபம்பண்ணுகற
ேவதபண்டிதர்கைளக்குற த்து எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்; அவர்கள்
அத கத்தண்டைனஅைடவார்கள் என்றார்.

வதைவயன்காணிக்ைகையக்குறத்த ேபாதைன
41 இேயசு காணிக்ைகப்ெபட்டிக்கு எத ராக உட்கார்ந்து, மக்கள் காணிக்ைகப்

ெபட்டியல் பணம் ேபாடுக றைதப் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்; ெசல்வந்தர்கள்
அேநகர் அத கமாகப் ேபாட்டார்கள். 42 ஏைழயான ஒரு வதைவயும் வந்து, ஒரு
நாணயமத ப்ப ற்குசரியானஇரண்டுகாசுகைளப்ேபாட்டாள். 43அப்ெபாழுதுஅவர்
தம்முைடயசீடர்கைளஅைழத்து,காணிக்ைகப்ெபட்டிய ல்பணம்ேபாட்டமற்ற
எல்ேலாைரயும்வ ட இந்த ஏைழ வ தைவ அத கமாகப் ேபாட்டாள் என்று
உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்; 44அவர்கெளல்ேலாரும்
தங்களுைடய பரிபூரணத்தலிருந்து எடுத்துப்ேபாட்டார்கள்; இவேளா தன்
வறுைமயலிருந்து தான் வாழ்வதற்காக ைவத்தருந்த எல்லாவற்ைறயும்
ேபாட்டுவ ட்டாள் என்றார்.

அத்த யாயம் 13
கைடச க்காலஅைடயாளங்கள்

1 இேயசு ேதவாலயத்ைதவ ட்டுப் புறப்படும்ேபாது, அவருைடய சீடர்களில்
ஒருவன் அவைரப் பார்த்து: ேபாதகேர, இேதா, இந்தக் கற்கள் எப்படிப்பட்டது!
இந்தக் கட்டிடங்கள் எப்படிப்பட்டது! பாரும் என்றான். 2 இேயசு அவனுக்கு
மறுெமாழியாக: இந்தப் ெபரிய கட்டிடங்கைளக் பார்க்க றாேய, ஒரு
கல்லின்ேமல் ஒரு கல் இல்லாதபடி எல்லாம் இடிக்கப்பட்டுப்ேபாகும்
என்றார். 3 பன்பு, அவர் ேதவாலயத்த ற்கு எத ராக ஒலிவமைலயன்ேமல்
உட்கார்ந்தருக்கும்ேபாது, ேபதுருவும் யாக்ேகாபும் ேயாவானும் அந்த ேரயாவும்
அவரிடம்தனிைமயல்வந்து: 4இைவகள்எப்ெபாழுதுநடக்கும்? இைவகெளல்லாம்
நைறேவறும்காலங்களுக்குஅைடயாளம்என்ன? எங்களுக்குச்ெசால்லேவண்டும்
என்றார்கள். 5 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: ஒருவனும்
உங்கைள ஏமாற்றாதபடி எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். 6 ஏெனன்றால்,
அேநகர் வந்து, என் நாமத்ைதச் ெசால்லி: நாேன க றஸ்து என்று,
அேநகைர ஏமாற்றுவார்கள். 7 யுத்தங்கைளயும், யுத்தங்களின்
ெசய்த கைளயும் ேகள்வ ப்படும்ேபாது கலங்காமல் இருங்கள்; இைவகள்
நடக்கேவண்டியைவகள். ஆனாலும், முடிவு உடேன வராது. 8 மக்களுக்கு
எத ராக மக்களும், ராஜ்யத்த ற்கு எத ராக ராஜ்யமும் எழும்பும்; பூமி
அத ர்ச்ச களும் பலஇடங்களில் உண்டாகும்; பஞ்சங்களும், கலகங்களும்
உண்டாகும்; இைவகள் ேவதைனகளுக்கு ஆரம்பம். 9 நீங்கேளா
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள், ஏெனன்றால், உங்கைள ஆேலாசைனச்
சங்கங்களுக்கு ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள், நீங்கள் ெஜப ஆலயங்களில்
அடிக்கப்படுவீர்கள்;என்னிமித்தம்ேதசாத பத களுக்கும்ராஜாக்களுக்கும்
சாட்ச யாக அவர்களுக்கு முன்பாக நறுத்தப்படுவீர்கள். 10 எல்லா
ேதசத்தன் மக்களுக்கும் நற்ெசய்த முதலில் ப ரசங்க க்கப்படேவண்டும்.
11 அவர்கள் உங்கைளக் ெகாண்டுேபாய் ஒப்புக்ெகாடுக்கும்ேபாது,
நீங்கள் என்ன ேபசேவண்டும் என்று கவைலப்படாமலும் ச ந்த க்காமலும்
இருங்கள்; அந்த ேநரத்த ேல உங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படுக ற
வார்த்ைதகைளேய ேபசுங்கள்; ஏெனன்றால், ேபசுக றவர்கள்
நீங்கள் இல்ைல, பரிசுத்த ஆவயானவேர ேபசுக றவர். 12 அன்றயும்
சேகாதரன் சேகாதரைனயும், தகப்பன் பள்ைளையயும் மரணத்த ற்கு
ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள்; ெபற்ேறாருக்கு எத ராகப் ப ள்ைளகள்
எழும்ப , அவர்கைளக் ெகாைலெசய்ய ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள். 13 என்
நாமத்தனால் எல்ேலாராலும் பைகக்கப்படுவீர்கள். கைடச வைரக்கும்
நைலத்து ந ற்பவேன இரட்ச க்கப்படுவான். 14 ேமலும் பாழாக்குக ற
அருவருப்ைபக்குற த்து தானிேயல் தீர்க்கதரிச ெசால்லியருக்க றாேன;
வாச க்க றவன் ச ந்த க்கேவண்டும்; அது ந ற்கக்கூடாத இடத்த ேல
ந ற்க றைத நீங்கள் பார்க்கும்ேபாது, யூேதயாவல் இருக்க றவர்கள்
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மைலகளுக்கு ஓடிப்ேபாகட்டும். 15 வீட்டின்ேமல் இருக்க றவன் தன்
வீட்டிற்குள் இறங்காமலும், தன் வீட்டில் எைதயாவது எடுத்துக்ெகாள்ள
உள்ேள ேபாகாமலும் இருக்கேவண்டும். 16வயலில் ேவைலெசய்க றவன்
மாற்று உைடைய எடுப்பதற்கு வீட்டிற்கு தரும்ப ப் ேபாகாமல்
இருக்கேவண்டும். 17 அந்த நாட்களிேல கர்ப்பவத களுக்கும்
பால்ெகாடுக்க றவர்களுக்கும் ஐேயா! 18 இைவகள் மைழகாலத்த ேல
நடக்காதபடி ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள். 19 ஏெனன்றால், ேதவன்
உலகத்ைத பைடத்தது முதல் இதுவைரக்கும் நடக்காததும், இனிேமலும்
நடக்காததுமான உபத்த ரவம் அந்த நாட்களில் உண்டாயருக்கும்.
20 கர்த்தர் அந்த நாட்கைளக் குைறத்த ராவ ட்டால், ஒருவன்கூட
தப்ப ப்ேபாவத ல்ைல; தாம் ெதரிந்துெகாண்டவர்களினிமித்தம்,
அவர் அந்த நாட்கைளக் குைறத்தருக்க றார். 21 அப்ெபாழுது:
இேதா, க றஸ்து இங்ேக இருக்க றார், அேதா, அங்ேக இருக்க றார்
என்று யாராவது ெசான்னால், நம்பேவண்டாம். 22 ஏெனன்றால்,
கள்ளக்க றஸ்துக்களும் கள்ளத்தீர்க்கதரிச களும் எழும்ப , முடிந்தவைர
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்கைள ஏமாற்ற அைடயாளங்கைளயும்
அற்புதங்கைளயும்ெசய்வார்கள். 23நீங்கேளா எச்சரிக்ைகயாகஇருங்கள்;
இேதா,எல்லாவற்ைறயும்முன்னதாகஉங்களுக்குஅறவ த்தருக்க ேறன்.
24 அந்த நாட்களிேல, அந்த உபத்த ரவத்த ற்குப்பன்பு, சூரியன் இருள்
அைடயும்,சந்த ரன்ஒளிையக்ெகாடுக்காது; 25வானத்தன்நட்சத்த ரங்கள்
வழும், வானங்களில் உள்ள அத கார வல்லைமகள் அைசக்கப்படும்.
26 அப்ெபாழுது மனிதகுமாரன் அத க வல்லைமேயாடும் மகைமேயாடும்
ேமகங்களின்ேமல் வருக றைதப் பார்ப்பார்கள். 27 அப்ெபாழுது அவர்
தம்முைடய தூதைர அனுப்ப , தாம் ெதரிந்துெகாண்டவர்கைள பூமியன்
கைடசமுைனயலிருந்து, வானத்தன் கைடசமுைன வைரக்கும் உள்ள
நான்குதைசகளிலும்இருந்துகூட்டிச்ேசர்ப்பார். 28அத்த மரத்தனால்ஒரு
உவைமையக் கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்; அத ேல இளங்கைளத்ேதான்ற ,
துளிர்வடும்ேபாது, வசந்தகாலம் ெநருங்கவ ட்டது என்று அறவீர்கள்.
29அப்படிேயஇைவகள்நடக்க றைதநீங்கள்பார்க்கும்ேபாது,அவர்அருகல்
வாசலருேக வந்தருக்க றார் என்று அறயுங்கள். 30 இைவகெளல்லாம்
நடக்கும்முன்பு இந்த சந்தத ஒழிந்துேபாகாது என்று, உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 31 வானமும் பூமியும் ஒழிந்துேபாகும்,
ஆனால்,என்வார்த்ைதகேளாஒழிந்துேபாவத ல்ைல.

நாளும்ேநரமும்ெதரியப்படாதைவகள்
32அந்த நாளும் அந்த ேநரமும் ப தா ஒருவர்தவ ர ேவறு ஒருவனுக்கும்

ெதரியாது, பரேலாகத்த ல் உள்ள தூதர்களுக்கும் ெதரியாது,
குமாரனுக்கும் ெதரியாது. 33 அந்தகாலத்ைதப்பற்ற உங்களுக்குத்
ெதரியாததனால் நீங்கள் எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள், வழித்த ருந்து
ெஜபம்பண்ணுங்கள். 34ஒரு மனிதன் தன்வீட்ைடவ ட்டு, தூரேதசத்த ற்கு
பயணம் ெசய்யத் தீர்மானிக்கும்ேபாது, தன் ேவைலக்காரர்களுக்கு
ெபாறுப்ைபக் ெகாடுத்து, அவனவனுக்குத் தன்தன் ேவைலகைளயும்
ந யமித்து, வழித்த ருக்கும்படி காவல்காக்க றவனுக்குச் ெசால்லுவான்.
35 அப்படிேய நீங்களும் வழித்த ருங்கள்; ஏெனன்றால், வீட்டின்
முதலாளி மாைலேநரத்த ேலா, நடுராத்த ரிய ேலா, ேசவல் கூவும்
ேநரத்த ேலா, காைலய ேலா, எப்ெபாழுது வருவான் என்று உங்களுக்குத்
ெதரியாது. 36 நீங்கள் நைனக்காத ேநரத்த ல் அவன் வந்து, நீங்கள்
தூங்குக றைதக் கண்டுப டிக்காதபடி வ ழித்த ருங்கள். 37 நான்
உங்களுக்குச் ெசால்லுக றைத எல்ேலாருக்கும் ெசால்லுக ேறன்,
வழித்த ருங்கள் என்றார்.

அத்த யாயம் 14
இேயசுெபத்தானியாவல்அப ேஷகம்பண்ணப்படுதல்
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1 இரண்டு நாட்களுக்குப்பன்பு புளிப்பல்லாத அப்பம் சாப்படுக ற
பஸ்காபண்டிைக வந்தது. அப்ெபாழுது ப ரதான ஆசாரியர்களும்
ேவதபண்டிதர்களும், அவைரத் தந்த ரமாகப் ப டித்துக் ெகாைலெசய்யும்படி
வழிேதடினார்கள். 2 ஆனாலும் மக்களுக்குள்ேள கலவரம் உண்டாகாதபடி,
பண்டிைகய ேல அப்படிச் ெசய்யக்கூடாது என்றார்கள். 3அவர் ெபத்தானியாவல்
குஷ்டேராக யாக இருந்த சீேமான் வீட்டிேல சாப்ப ட்டுக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
ஒரு ெபண் வைலயுயர்ந்த நளதம் என்னும் சுத்தமான ைதலத்ைத ஒரு
ெவள்ைளக்கல் ஜாடியல் ெகாண்டுவந்து, அைத உைடத்து, அந்தத் ைதலத்ைத
அவர் தைலயன்ேமல் ஊற்றனாள். 4 அப்ெபாழுது சலர் தங்களுக்குள்ேள
ேகாபப்பட்டு: இந்தத் ைதலத்ைத இப்படி வீணாகச் ெசலவழிப்பது ஏன்? 5 இைத
முந்நூறு ெவள்ளிக்காசுகளுக்கு அதகமான வைலக்கு வற்று, ஏைழகளுக்குக்
ெகாடுக்கலாேம என்று ெசால்லி, அவைளப்பற்ற முறுமுறுத்தார்கள். 6 இேயசு
அவர்கைளப் பார்த்து: அவைளவ ட்டுவடுங்கள்; ஏன்அவைளத் ெதாந்தரவு
பண்ணுகறீர்கள்? என்னிடம் நற்க ரிையையச் ெசய்தருக்க றாள்.
7 ஏைழகள் எப்ெபாழுதும் உங்களிடம் இருக்க றார்கள், உங்களுக்கு
வருப்பம் உண்டாகும்ேபாெதல்லாம் அவர்களுக்கு நன்ைம ெசய்யலாம்,
நாேனா எப்ெபாழுதும் உங்களிடம் இருக்கமாட்ேடன். 8 இவள்
தன்னால் முடிந்தைதச் ெசய்தாள்; நான் அடக்கம்பண்ணப்படுவதற்கு
அைடயாளமாக, என் சரீரத்த ல் ைதலம் பூச முந்த க்ெகாண்டாள்.
9 இந்த நற்ெசய்த உலகத்த ல் எங்ெகல்லாம் ப ரசங்க க்கப்படுக றேதா
அங்ெகல்லாம் இவைள நைனப்பதற்காக இவள் ெசய்ததும்
ெசால்லப்படும் என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்
என்றார். 10 அப்ெபாழுது, பன்னிரண்டுேபரில் ஒருவனாகய யூதாஸ்காரிேயாத்து
என்பவன் அவைரப் ப ரதான ஆசாரியர்களுக்குக் காட்டிக்ெகாடுப்பதற்காக
அவர்களிடம் ேபானான். 11அவர்கள் அைதக்ேகட்டு, சந்ேதாஷப்பட்டு, அவனுக்குப்
பணம் ெகாடுக்க ேறாம் என்று வாக்குக்ெகாடுத்தார்கள்; அவன் அவைரக்
காட்டிக்ெகாடுப்பதற்குஏற்ற ேநரத்ைதப் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தான்.

கர்த்தருைடயபந்த
12பஸ்காைவப் பலியடும் நாளாகய புளிப்பல்லாதஅப்பம் சாப்படுக றமுதலாம்

நாளில்,அவருைடயசீடர்கள்அவரிடம்வந்து: நீர் பஸ்காைவப்புச ப்பதற்குநாங்கள்
எங்குேபாய்ஆயத்தம்பண்ணவருப்பமாக இருக்க றீர் என்று ேகட்டார்கள். 13அவர்
தம்முைடய சீடர்களில் இரண்டுேபைரப் பார்த்து: நீங்கள் நகரத்த ற்குள்ேள
ேபாங்கள், அங்ேக தண்ணீர் குடம் சுமந்துெகாண்டு வருக ற ஒரு
மனிதன் உங்களுக்கு எத ராக வருவான், அவன் பன்ேன ேபாங்கள்;
14 அவன் எந்த வீட்டிற்குள் ெசல்க றாேனா அந்த வீட்டு முதலாளிைய
நீங்கள் பார்த்து: நான் என் சீடர்களுடன் பஸ்காைவப் புச க்க றதற்குத்
தகுத யானஇடம்எங்ேகஎன்றுேபாதகர் ேகட்க றார் என்றுெசால்லுங்கள்.
15 அவன் கம்பளம் வ ரித்து ஆயத்தம்பண்ணப்பட்டிருக்க ற வசத யான
ேமல்வீட்டைறைய உங்களுக்குக் காட்டுவான்; அங்ேக நமக்காக
பஸ்காைவ ஆயத்தம்பண்ணுங்கள் என்று ெசால்லி அனுப்பனார்.
16 அப்படிேய, அவருைடய சீடர்கள் புறப்பட்டு நகரத்தல்ேபாய், தங்களுக்கு அவர்
ெசான்னபடிேய, பஸ்காைவ ஆயத்தம்பண்ணினார்கள். 17 மாைலேநரத்தல்,
அவர் பன்னிரண்டுேபேராடு ேசர்ந்து அந்த இடத்த ற்கு வந்தார். 18 அவர்கள்
பந்த உட்கார்ந்து சாப்படும்ேபாது, இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: என்ேனாடு
சாப்ப டுக ற உங்களில் ஒருவன் என்ைனக் காட்டிக்ெகாடுப்பான்
என்று, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்றார்.
19 அப்ெபாழுது அவர்கள் துக்கப்பட்டு: நாேனா? நாேனா? என்று
ஒவ்ெவாருவரும், அவரிடம் ேகட்கத்ெதாடங்கனார்கள். 20 அவர் மறுெமாழியாக:
என்ேனாடு பாத்த ரத்த ல் ைகையவடுக ற பன்னிரண்டுேபர்களில்
ஒருவேன என்று ெசால்லி; 21 மனிதகுமாரன் தம்ைமக்குற த்து
எழுத யருக்க றபடிேய ேபாக றார்; ஆனாலும், எந்த மனிதனால்
மனிதகுமாரன் காட்டிக்ெகாடுக்கப்படுக றாேரா, அந்த மனிதனுக்கு
ஐேயா! அந்த மனிதன் ப றக்காமல் இருந்தருந்தால் அவனுக்கு



மாற்குஅத்தயாயம் 14:22 1300 மாற்குஅத்தயாயம் 14:43

நல்லதாக இருக்கும் என்றார். 22அவர்கள் சாப்படும்ேபாது, இேயசு அப்பத்ைத
எடுத்து ஆசீர்வத த்து, அைதப் ப ட்டு, அவர்களுக்குக் ெகாடுத்து: நீங்கள்
வாங்க ப் புச யுங்கள், இது என்னுைடய சரீரமாக இருக்க றது என்றார்.
23 பன்பு, பாத்த ரத்ைதயும் எடுத்து, ஸ்ேதாத்த ரம்பண்ணி, அைத அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தார். அவர்கெளல்ேலாரும்அத ேலபானம்பண்ணினார்கள். 24அப்ெபாழுது
அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: இது அேநகருக்காகச் ச ந்தப்படுக ற புத ய
உடன்படிக்ைகக்குரிய என்னுைடய இரத்தமாக இருக்க றது. 25 நான்
ேதவனுைடய ராஜ்யத்த ல் புத ய இரசத்ைதப் பானம்பண்ணும் நாள்வைர
த ராட்ைசப்பழரசத்ைத இனி நான் பானம்பண்ணுவதல்ைல என்று
உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்றார். 26 அவர்கள்
ஸ்ேதாத்த ரப்பாட்ைடப் பாடினபன்பு,ஒலிவமைலக்குப் புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்.

இேயசு ேபதுருவன்மறுதலிப்ைபமுன்னறவத்தல்
27 அப்ெபாழுது, இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: ேமய்ப்பைன ெவட்டுேவன்,

ஆடுகள் ச தறடிக்கப்படும், என்று எழுத யருக்க றபடி, இந்த
இராத்த ரிய ேல நீங்கெளல்ேலாரும் என்னால் இடறல் அைடவீர்கள்.
28 ஆனாலும் நான் உய ேராடு எழுந்தபன்பு, உங்களுக்கு முன்பாக
கலிேலயாவ ற்குப் ேபாேவன் என்றார். 29 அதற்கு ேபதுரு: உமதுநமித்தம்
எல்ேலாரும் இடறல் அைடந்தாலும், நான் இடறல் அைடயமாட்ேடன் என்றான்.
30 இேயசு அவைனப் பார்த்து: இன்ைறக்கு, இந்த இராத்த ரிய ேல,
ேசவல் இரண்டுமுைற கூவுக றதற்கு முன்பு, நீ மூன்றுமுைற என்ைன
மறுதலிப்பாய்என்றுஉண்ைமயாகேவஉனக்குச்ெசால்லுக ேறன்என்றார்.
31 அதற்கு அவன்: நான் உம்ேமாடு மரித்துப்ேபாவதாக இருந்தாலும் உம்ைம
மறுதலிக்கமாட்ேடன் என்று உறுதயாகச் ெசான்னான்; எல்ேலாரும் அப்படிேய
ெசான்னார்கள்.

ெகத்ெசமேன
32 பன்பு ெகத்ெசமேன என்னப்பட்ட இடத்த ற்கு வந்தார்கள். அப்ெபாழுது

அவர் தம்முைடய சீடர்கைளப் பார்த்து: நான் ெஜபம்பண்ணும்வைர இங்ேக
உட்கார்ந்த ருங்கள் என்று ெசால்லி; 33 ேபதுருைவயும், யாக்ேகாைபயும்,
ேயாவாைனயும் தம்ேமாடு கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய், கலக்கமைடயவும்,
வயாகுலப்படவும் ெதாடங்கனார். 34 அப்ெபாழுது அவர்: என் ஆத்துமா
மரணத்த ற்கான துக்கத்த ல் உள்ளது. நீங்கள் இங்ேக தங்க ,
வழித்த ருங்கள் என்று ெசால்லி, 35 சற்று தள்ளிப்ேபாய், தைரய ேல
வழுந்து, அந்த ேநரம் தம்ைமவ ட்டுக் கடந்துேபாகக்கூடுமானால் அது
கடந்துேபாகேவண்டும் என்று ேவண்டிக்ெகாண்டு: 36 அப்பா ப தாேவ,
எல்லாம் உம்மாேல முடியும்; இந்தப் பாத்த ரத்ைத என்னிடத்தலிருந்து
எடுத்துப்ேபாடும், ஆனாலும் என்னுைடய வருப்பத்தன்படி அல்ல,
உம்முைடய வருப்பத்தன்படிேய நடக்கட்டும் என்றார். 37 பன்பு அவர்
வந்து, அவர்கள் தூங்குகறைதப் பார்த்து, ேபதுருைவப் பார்த்து: சீேமாேன,
தூங்குகறாயா? ஒருமணிேநரம் நீ வ ழித்த ருக்கக்கூடாதா? 38 நீங்கள்
ேசாதைனயல் வழாமலிருக்க வ ழித்த ருந்து ெஜபம்பண்ணுங்கள்.
ஆவ உற்சாகமுள்ளதுதான், சரீரேமா பலவீனமுள்ளது என்றார். 39 அவர்
மீண்டும்ேபாய் அந்த வார்த்ைதகைளேய ெசால்லி ெஜபம்பண்ணினார். 40 அவர்
தரும்ப வந்தேபாது, அவர்கள் மீண்டும் தூங்கக்ெகாண்டிருப்பைதப் பார்த்தார்;
அவர்களுைடய கண்கள்தூக்கமயக்கத்தல் இருந்ததால், தாங்கள் மறுெமாழியாக
அவருக்கு என்ன பதல் ெசால்லுவது என்று ெதரியாமல் இருந்தார்கள். 41 அவர்
மூன்றாம்முைற வந்து: இன்னும் ந த்தைரெசய்து இைளப்பாறுக றீர்களா?
ேபாதும், ேநரம்வந்தது, இேதா, மனிதகுமாரன் பாவ களுைடய ைககளில்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுக றார். 42என்ைனக்காட்டிக்ெகாடுக்க றவன்,இேதா,
வந்துவ ட்டான்,எழுந்தருங்கள், ேபாகலாம் என்றார்.

இேயசுைகதுெசய்யப்படுதல்
43 உடேன, அவர் இப்படிப் ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, பன்னிரண்டுேபரில்

ஒருவனாகய யூதாஸ் வந்தான்; அவனுடன் ப ரதான ஆசாரியர்களும்,
ேவதபண்டிதர்களும் மூப்பர்களும் அனுப்பன மக்கள்கூட்டத்தனர்,
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பட்டயங்கைளயும் தடிகைளயும் ப டித்துக்ெகாண்டுவந்தார்கள். 44 அவைரக்
காட்டிக்ெகாடுக்க றவன்: நான் யாைர முத்தம் ெசய்க ேறேனா அவன்தான்,
அவைனப் ப டித்துக் ெகாண்டுேபாங்கள் என்று அவர்களுக்கு அைடயாளம்
ெசால்லியருந்தான். 45 அவன் வந்தவுடேன, இேயசுவன் அருகல் ெசன்று: ரபீ,
ரபீ, என்றுெசால்லி, அவைரமுத்தம்ெசய்தான். 46அப்ெபாழுதுமக்கள்கூட்டத்தனர்
அவர்ேமல் ைகேபாட்டு, அவைரப் ப டித்தார்கள். 47 அப்ெபாழுது அருகல் நன்ற
சீடன் ஒருவன் கத்தைய உருவ , ப ரதான ஆசாரியனுைடய ேவைலக்காரனின்
காைத ெவட்டினான். 48 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: தருடைனப்ப டிக்கப்
ேபாக றைதப்ேபால, நீங்கள் பட்டயங்கைளயும் தடிகைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டு என்ைனப் ப டிக்கவந்தீர்கள்; 49 நான் தனமும் உங்கள்
நடுவ ேல ேதவாலயத்தல் உபேதசம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்ேதன்;
அப்ெபாழுது நீங்கள் என்ைனப் ப டிக்கவல்ைலேய; ஆனாலும்
ேவதவாக்க யங்கள் நைறேவற ேவண்டியதாக இருக்க றது என்றார்.
50அப்ெபாழுது எல்ேலாரும் அவைரவ ட்டு ஓடிப்ேபானார்கள். 51ஒரு வாலிபன் ஒரு
ேபார்ைவையமட்டும் தன்ேமல் ேபார்த்துக்ெகாண்டு அவர் பன்னால் ேபானான்;
அவைனப்ப டித்தார்கள். 52அவன்தன்ேபார்ைவையப்ேபாட்டுவ ட்டு,ந ர்வாணமாக
அவர்கைளவ ட்டுஓடிப்ேபானான்.

ஆேலாசைனசங்கத்தல்இேயசு
53 இேயசுைவ அவர்கள் ப ரதான ஆசாரியனிடத்தல் ெகாண்டுேபானார்கள்;

அங்ேக ப ரதான ஆசாரியர்கள், மூப்பர்கள், ேவதபண்டிதர்கள் எல்ேலாரும்
கூடிவந்தருந்தார்கள். 54 ேபதுரு தூரத்த ேல அவருக்குப் பன்ேனெசன்று,
ப ரதான ஆசாரியனுைடய அரண்மைனக்குள் வந்து, காவலர்களுடன் உட்கார்ந்து,
ெநருப்பன் அருகல் குளிர்க்காய்ந்துெகாண்டிருந்தான். 55 அப்ெபாழுது ப ரதான
ஆசாரியர்களும் ஆேலாசைன சங்கத்தனர்கள் அைனவரும் இேயசுைவக்
ெகாைலெசய்க றதற்கு அவருக்கு எத ராகச் சாட்ச கைளத் ேதடினார்கள்;
சாட்ச ெசால்ல ஒருவரும் வரவல்ைல. 56அேநகர் அவருக்கு எத ராகப் ெபாய்சாட்ச
ெசால்லியும், அந்தச் சாட்ச கள் ஒத்துேபாகவல்ைல. 57 அப்ெபாழுது சலர்
எழுந்து, ைககளால் கட்டப்பட்ட இந்த ேதவாலயத்ைத நான் இடித்துப்ேபாட்டு,
ைககளால் கட்டப்படாத ேவெறான்ைற மூன்று நாட்களுக்குள் கட்டுேவன்
என்று இவன் ெசான்னைத நாங்கள் ேகட்ேடாம் என்று, 58 அவருக்கு எத ராகப்
ெபாய்சாட்ச ெசான்னார்கள். 59 அப்படிச் ெசால்லியும் அவர்களுைடய சாட்ச கள்
ஒத்துேபாகவல்ைல. 60அப்ெபாழுது ப ரதான ஆசாரியன் எழுந்து நடுேவ நன்று,
இேயசுைவப் பார்த்து: இவர்கள் உனக்கு எத ராகச் ெசால்லுகறைதக்குற த்து
நீ ஒன்றும் ெசால்லுகறதல்ைலயா என்று ேகட்டான். 61 அவேரா ஒரு பதலும்
ெசால்லாமல் மவுனமாக இருந்தார். மீண்டும் ப ரதான ஆசாரியன் அவைரப்
பார்த்து: நீ ஸ்ேதாத்த ரிக்கப்பட்ட ேதவனுைடய குமாரனாகய க றஸ்துதானா?
என்று ேகட்டான். 62 அதற்கு இேயசு: நான் அவர்தான்; மனிதகுமாரன்
சர்வவல்லவரின்வலதுபக்கத்த ல்உட்கார்ந்துஇருப்பைதயும்,வானத்தன்
ேமகங்கள்ேமல் வருவைதயும் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றார். 63 ப ரதான
ஆசாரியன் இைதக் ேகட்டவுடேன, தன் உைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டு:
இைதவ ட ேவறுசாட்ச கள் நமக்கு ேவண்டுமா? 64 ேதவைன அவமத ப்பைதக்
ேகட்டீர்கேள, இைதப்பற்ற நீங்கள் என்ன நைனக்கறீர்கள் என்றுக் ேகட்டான்.
அதற்கு அவர்கள் எல்ேலாரும்: இவன் மரணத்தற்குத் தகுதயானவன் என்று
தீர்மானம்பண்ணினார்கள். 65அப்ெபாழுது சலர் அவர்ேமல் துப்பவும், அவருைடய
முகத்ைத மூடவும், அவைர அடிக்கவும், தீர்க்கதரிசனம் ெசால் என்று ெசால்லவும்
ெதாடங்கனார்கள்; ேவைலக்காரர்களும்அவைரக்கன்னத்தல்அைறந்தார்கள்.

ேபதுருஇேயசுைவமறுதலித்தல்
66 அந்தேநரத்தல் ேபதுரு கீேழ உள்ள அரண்மைன முற்றத்தல்

இருக்கும்ேபாது, ப ரதான ஆசாரியனுைடய ேவைலக்காரிகளில் ஒரு ெபண்
வந்து, 67 குளிர்க்காய்ந்துெகாண்டிருந்த ேபதுருைவ உற்றுப்பார்த்து: நீயும்
நசேரயனாகய இேயசுேவாடு இருந்தவன் என்றாள். 68 அதற்கு அவன்:
எனக்கு ஒன்றும் புரியவல்ைல; நீ ெசால்வது எனக்குத் ெதரியாது என்று
மறுதலித்து, வாசல் மண்டபத்த ற்கு ெவளிேயப் ேபானான்; அப்ெபாழுது ேசவல்
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கூவயது. 69 ேவைலக்காரி அவைன மீண்டும் பார்த்து: இவன் அவர்களில்
ஒருவன் என்று அருேக நன்றவர்களுக்குச் ெசான்னாள். 70 அவன் மீண்டும்
மறுதலித்தான். ச றதுேநரத்த ற்குப்பன்பு மீண்டும் அருேக ந ற்க றவர்கள்
ேபதுருைவப் பார்த்து: உண்ைமயாகேவ நீ அவர்களில் ஒருவன், நீ கலிேலயன்,
உன் ேபச்சு அதற்கு ஒத்தருக்க றது என்றார்கள். 71 அதற்கு அவன்: நீங்கள்
ெசால்லுகற மனிதைன எனக்குத் ெதரியாது என்று ெசால்லி, சப க்கவும் சத்தயம்
ெசய்யவும் ெதாடங்கனான். 72 உடேன ேசவல் இரண்டாம்முைற கூவயது.
ேசவல் இரண்டுமுைற கூவுக றதற்கு முன்ேப நீ என்ைன மூன்றுமுைற
மறுதலிப்பாய் என்று இேயசு தனக்குச் ெசான்ன வார்த்ைதைய ேபதுரு
நைனத்துப்பார்த்து,மிகவும்அழுதான்.

அத்த யாயம் 15
பலாத்துவற்குமுன்பாக க றஸ்து

1அதகாைலய ேல, ப ரதான ஆசாரியர்களும் மூப்பர்களும் ேவதபண்டிதர்களும்
ஆேலாசைனச் சங்கத்தனர்கள் அைனவரும் கூடி ஆேலாசைனபண்ணி,
காவலர்கள் இேயசுவன் கரங்கைளக் கட்டிக் ெகாண்டுேபாய், பலாத்துவ டம்
ஒப்புக்ெகாடுத்தார்கள். 2 பலாத்து அவைரப் பார்த்து: நீ யூதர்களுைடய ராஜாவா
என்று ேகட்டான். அதற்கு அவர்: நீர் ெசால்லுகறபடிதான் என்றார். 3 ப ரதான
ஆசாரியர்கள் இேயசுவன்ேமல் அதகமாகக் குற்றங்கைளச் சுமத்தனார்கள்.
அவேராஅதற்கு பதல்ஒன்றும்ெசால்லவல்ைல. 4அப்ெபாழுதுபலாத்துமீண்டும்
அவைரப் பார்த்து: இேதா, இவர்கள் உன்ேமல் எத்தைனேயா குற்றங்கைளச்
சுமத்துகறார்கேள, அதற்கு நீ பதல் ஒன்றும் ெசால்லுகறதல்ைலயா என்று
ேகட்டான். 5 இேயசுேவா அப்ெபாழுதும் பதல் ஒன்றும் ெசால்லவல்ைல;
அதனால் பலாத்து ஆச்சரியப்பட்டான். 6 பண்டிைகநாட்களில், காவலில் உள்ள
யாைர வடுதைலயாக்கேவண்டும் என்று மக்கள் ேகட்டுக் ெகாள்க றார்கேளா,
அவைன அவர்களுக்காக வடுதைலபண்ணுவது பலாத்துவற்கு வழக்கமாக
இருந்தது. 7 கலவரம்பண்ணி அந்தக் கலவரத்த ேல ெகாைலெசய்து,
அதற்காகக் காவலில் அைடக்கப்பட்டவர்களின் கூட்டத்தல் பரபாஸ் என்னப்பட்ட
ஒருவன் இருந்தான். 8 மக்கள், வழக்கத்தன்படிேய தங்களுக்கு ஒருவைன
வடுதைலயாக்கேவண்டும் என்று சத்தமிட்டுக் ேகட்கத்ெதாடங்கனார்கள்.
9 ெபாறாைமயனாேல ப ரதான ஆசாரியர்கள் அவைர ஒப்புக்ெகாடுத்தார்கள்
என்று பலாத்து அற ந்து. 10அவர்கைளப் பார்த்து: நான் யூதர்களுைடய ராஜாைவ
உங்களுக்கு வடுதைல ெசய்யேவண்டுமா? என்று ேகட்டான். 11 பரபாைசத்
தங்களுக்காக வடுதைல ெசய்யேவண்டும் என்று ேகட்கச்ெசால்லி, ப ரதான
ஆசாரியர்கள் மக்கைளத் தூண்டிவட்டார்கள். 12 பலாத்து மீண்டும் அவர்கைளப்
பார்த்து: அப்படியானால்,யூதர்களுைடயராஜாெவன்றுநீங்கள்ெசால்லுகறவைன
நான் என்னெசய்யேவண்டும் என்று ேகட்டான். 13 அவைனச் சலுைவயல்
அைறயும் என்று மீண்டும் சத்தமிட்டுச் ெசான்னார்கள். 14 அதற்கு பலாத்து:
ஏன்? இவன் என்னக் குற்றம் ெசய்தான் என்றான். அவர்கேளா: அவைனச்
சலுைவயல் அைறயும் என்று அதகமாகக் கூக்குரலிட்டுச் ெசான்னார்கள்.
15 அப்ெபாழுது பலாத்து மக்கைளப் ப ரியப்படுத்த மனதுள்ளவனாக, பரபாைச
அவர்களுக்காக வடுதைலெசய்து, இேயசுைவ சாட்ைடயனால் அடித்து,
சலுைவயல்அைறயும்படிக்குஒப்புக்ெகாடுத்தான்.

ேபார்வீரர்கள்இேயசுைவப்பரிகாசம்பண்ணுதல்
16 அப்ெபாழுது ேபார்வீரர்கள் அவைரத் ேதசாத பதயன் அரண்மைனயாகய

மாளிைகயல் ெகாண்டுேபாய், அந்த இடத்தல் ேபார்வீரர்கைளக் கூடிவரச்ெசய்து,
17 சவப்பான ேமல் அங்கைய அவருக்கு உடுத்த , முள்முடிையப் பன்னி அவருக்கு
அணிவத்து: 18யூதர்களுைடய ராஜாேவ, வாழ்க என்று அவைர வாழ்த்த , 19அவர்
தைலயல் ேகாலால் அடித்து, அவர்ேமல் துப்ப , முழங்கால்படிய ட்டு அவைர
வணங்கனார்கள். 20அவைரப் பரிகாசம்பண்ணினபன்பு, சவப்பான அங்கையக்
கழற்ற , அவருைடய ஆைடகைள அவருக்கு உடுத்த , அவைர சலுைவயல்
அைறயும்படிெவளிேயெகாண்டுேபானார்கள்.

சலுைவயல்அைறயப்படுதல்
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21 ச ேரேன ஊரானும், அெலக்சந்தருக்கும் ரூப்புக்கும் தகப்பனுமாகய
சீேமான் என்னப்பட்ட ஒருவன் நாட்டிலிருந்து அந்த வழிேய வரும்ேபாது,
இேயசுவன் சலுைவையச் சுமக்கும்படி அவைனக் கட்டாயப்படுத்தனார்கள்.
22 கபாலஸ்தலம் என்று அர்த்தங்ெகாள்ளும் ெகால்ெகாதா என்னும் இடத்த ற்கு
அவைரக் ெகாண்டுேபாய், 23 ெவள்ைளப்ேபாளம் கலந்த த ராட்ைசரசத்ைத
அவருக்குக் குடிக்கக் ெகாடுத்தார்கள்; அவர் அைத ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல.
24 அப்ெபாழுது அவைர சலுைவயல் அைறந்தார்கள். அதற்குப்பன்பு
அவருைடய ஆைடகைளப் பங்கு ேபாட்டு, ஒவ்ெவாருவனும் ஒவ்ெவாரு
பங்ைக எடுத்துக்ெகாள்ளச் சீட்டுப்ேபாட்டார்கள். 25 அவைரக் காைல ஒன்பது
மணிக்குச் சலுைவயல் அைறந்தார்கள். 26 அவைர சலுைவயல் அைறந்ததன்
காரணத்ைதக் காண்பப்பதற்காக, யூதர்களுைடய ராஜா என்று எழுத ,
சலுைவயல் இேயசுவன் தைலக்குேமேல கட்டினார்கள். 27 இேயசுேவாடு,
அவருைடய வலதுபக்கத்தல் ஒருவனும், இடதுபக்கத்தல் ஒருவனுமாக, இரண்டு
தருடர்கைளச் சலுைவகளில் அைறந்தார்கள். 28 அக்க ரமம் ெசய்க றவர்களில்
ஒருவனாக எண்ணப்பட்டார் என்கற ேவதவாக்கயம் அதனால் நைறேவறயது.
29 அந்தவழியாக நடந்துேபாக றவர்கள் தங்களுைடய தைலகைளத் துலுக்க :
ஆ! ஆ! ேதவாலயத்ைத இடித்து, மூன்று நாட்களுக்குள்ேள கட்டுக றவேன.
30உன்ைனநீேயஇரட்ச த்துக்ெகாள்; சலுைவயலிருந்துஇறங்கவாஎன்றுஅவைர
அவமத த்தார்கள். 31 அப்படிேய ப ரதான ஆசாரியர்களும் ேவதபண்டிதர்களும்
தங்களுக்குள்ேள பரிகாசம்பண்ணி: இவன் மற்றவர்கைள இரட்ச த்தான்,
தன்ைனத்தாேனஇரட்ச த்துக்ெகாள்ளமுடியவல்ைல. 32நாம்பார்த்துவசுவாச க்க,
இஸ்ரேவலுக்கு ராஜாவாகய க றஸ்து இப்ெபாழுது சலுைவயல் இருந்து
இறங்கவரட்டும் என்று ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். அவருடன் சலுைவகளில்
அைறயப்பட்டவர்களும்அவைரஅவமத த்தார்கள்.

இேயசுவன்மரணம்
33 நண்பகல் ெதாடங்க மாைல மூன்று மணிவைரக்கும் பூமிெயங்கும் இருள்

உண்டாயருந்தது. 34 மாைல மூன்று மணியளவல், இேயசு: எேலாயீ! எேலாயீ!
லாமா சபக்தானி, என்று அத கச் சத்தமிட்டுக் கூப்ப ட்டார்; அதற்கு: என்
ேதவேன! என் ேதவேன! ஏன் என்ைனக் ைகவ ட்டீர் என்று அர்த்தம்.
35 அங்ேக நன்றவர்களில் சலர் அைதக் ேகட்டெபாழுது: இேதா, எலியாைவக்
கூப்படுகறான் என்றார்கள். 36 ஒருவன் ஓடி, கடல் காளாைனக் காடிய ேல
ேதாய்த்து,அைதஒருேகாலில்மாட்டி,அவருக்குக்குடிக்கக்ெகாடுத்து: ெபாறுங்கள்,
எலியா இவைனக் கீேழ இறக்க வருவாேனா பார்க்கலாம் என்றான். 37 இேயசு
அத க சத்தமாகக் கூப்ப ட்டு ஜீவைன வட்டார். 38 அப்ெபாழுது, ேதவாலயத்தன்
தைரச்சீைல ேமேல இருந்து கீேழ வைரக்கும் இரண்டாகக் க ழிந்தது. 39அவருக்கு
எத ேர நன்ற நூற்றுக்கு அத பத அவர் இப்படிக் கூப்ப ட்டு ஜீவைன வட்டைதப்
பார்த்தேபாது: உண்ைமயாகேவ இந்த மனிதன் ேதவனுைடய குமாரன் என்றான்.
40 ச ல ெபண்களும் தூரத்தலிருந்து பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். அவர்
கலிேலயாவல் இருந்தேபாது அவேராடு ெசன்று, அவருக்கு ஊழியம் ெசய்த
மகதேலனா மரியாளும், சன்ன யாக்ேகாபுக்கும் ேயாேசக்கும் தாயாகய
மரியாளும், சேலாேம என்பவளும், 41 அவேராடு எருசேலமுக்கு வந்தருந்த மற்ற
ெபண்களும்அவர்கேளாடுஇருந்தார்கள்.

இேயசுஅடக்கம்ெசய்யப்படுதல்
42 ஓய்வுநாளுக்கு முந்தனநாள் ஆயத்தநாளாக இருந்தபடியால்,

மாைலேநரத்தல். 43 மத ப்புமிக்கஆேலாசைனக்காரனும் அரிமத்தயா
ஊைரச்ேசர்ந்தவனும் ேதவனுைடய ராஜ்யத்தன் வருைகக்காக காத்தருந்த
ேயாேசப்பு என்பவன் வந்து, பலாத்துவனிடத்தல் துணிந்துேபாய், இேயசுவன்
சரீரத்ைதக்ேகட்டான். 44அவர்இவ்வளவுசீக்க ரமாகமரித்துவ ட்டார்என்றுபலாத்து
ஆச்சரியப்பட்டு, நூற்றுக்கு அத பதைய அைழத்து: அவர் இவ்வளவு சீக்க ரத்தல்
மரித்தது உண்ைமயா என்று ேகட்டான். 45நூற்றுக்கு அத பதயன் மூலம் அைதத்
ெதரிந்துெகாண்டபன்பு, சரீரத்ைத ேயாேசப்ப டம் ெகாடுத்தான். 46 அவன்ேபாய்,
ெமல்லிய ேபார்ைவைய வாங்க க்ெகாண்டுவந்து, அவைர இறக்க , அந்தத்
ேபார்ைவய ேல சுற்ற , கன்மைலயல் ெவட்டியருந்த கல்லைறய ேல அவைர
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ைவத்து, கல்லைறயன் வாசலில் ஒரு கல்ைலப் புரட்டி ைவத்தான். 47 அவைர
ைவத்த இடத்ைத மகதேலனா மரியாளும் ேயாேசயன் தாயாகய மரியாளும்
பார்த்தார்கள்.

அத்த யாயம் 16
இேயசுவன்உய ர்த்ெதழுதல்

1 ஓய்வுநாளுக்குப்பன்பு மகதேலனா மரியாளும், யாக்ேகாபன் தாயாகய
மரியாளும், சேலாேம என்பவளும், அவருக்கு வாசைனத் த ரவயங்கைள
வாங்க க்ெகாண்டு. 2 வாரத்தன் முதலாம்நாளின் அத காைலய ேல சூரியன்
உதக்க றேபாது கல்லைறக்கு வந்து, 3 கல்லைறயன் வாசலில் இருக்கற
கல்ைல நமக்காக யார் புரட்டித்தள்ளுவான் என்று ஒருவேராெடாருவர்
ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 4 அந்தக் கல் மிகவும் ெபரிதாக இருந்தது; அவர்கள்
பார்த்தேபாது, அந்தக் கல் தள்ளப்பட்டிருப்பத்ைதப் பார்த்தார்கள். 5 அவர்கள்
கல்லைறக்குள்ெசன்று,ெவள்ைளஅங்க அணிந்தஒருவாலிபன்வலதுபக்கத்தல்
உட்கார்ந்தருப்பைதப் பார்த்து பயந்தார்கள். 6 அவன் அவர்கைளப் பார்த்து:
பயப்படாமல் இருங்கள், சலுைவயல் அைறயப்பட்ட நசேரயனாகய இேயசுைவத்
ேதடுக றீர்கள்; அவர் உய ேராடு எழுந்தார்; அவர் இங்ேக இல்ைல; இேதா,
அவைர ைவத்த இடம். 7 நீங்கள் அவருைடய சீடர்களிடமும் ேபதுருவ டமும்ேபாய்:
உங்களுக்கு முன்ேன அவர் கலிேலயாவற்குப் ேபாக றார், அவர் உங்களுக்குச்
ெசான்னபடிேய அங்ேக அவைரப் பார்ப்பீர்கள் என்று, அவர்களுக்குச்
ெசால்லுங்கள் என்றான். 8அவர்கள் பயந்து நடுங்க , சீக்க ரமாக ெவளிேய வந்து,
கல்லைறையவ ட்டு ஓடினார்கள்; அவர்கள் பயந்தருந்தபடியால் ஒருவருக்கும்
ஒன்றும் ெசால்லாமல் ேபானார்கள். 9வாரத்தன் முதலாம் நாள் அத காைலய ேல
இேயசு உய ேராடு எழுந்தருந்தபன்பு, மகதேலனா மரியாளுக்கு முதல்முதலாக
தரிசனமானார். 10 அவளிடமிருந்து அவர் ஏழு ப சாசுகைளத் துரத்தயருந்தார்.
அவள் புறப்பட்டுப்ேபாய், இேயசுவுடன் இருந்தவர்கள் துக்கப்பட்டு
அழுதுெகாண்டிருக்கும்ேபாது, அவர்களுக்கு அந்தச் ெசய்தையச் ெசான்னாள்.
11 அவர் உய ேராடு இருக்க றார் என்றும் அவள் இேயசுைவப் பார்த்தாள்
என்றும் அவள் ெசான்னேபாது, இவர்கள் நம்பவல்ைல. 12 அதற்குப்பன்பு
அவர்களில் இரண்டுேபர் ஒரு க ராமத்த ற்கு நடந்து ேபாக றெபாழுது
அவர்களுக்கு ேவறு உருவத்தல் தரிசனமானார். 13 அவர்களும்ேபாய், அைத
மற்றவர்களுக்கு அறவத்தார்கள்; அவர்கைளயும் அவர்கள் நம்பவல்ைல.
14 அதற்குப்பன்பு பத ெனாருேபரும் சாப்படும்ேபாது அவர்களுக்கு அவர்
தரிசனமாக , உய ேராடு எழுந்தருந்த அவைரப் பார்த்தவர்கைள அவர்கள்
நம்பாமல் ேபானதனால் அவர்களுைடய அவசுவாசத்ைதக்குற த்தும் இருதய
கடினத்ைதக்குற த்தும் அவர்கைளக் கடிந்துெகாண்டார். 15 பன்பு, அவர்
அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் உலகெமங்கும்ேபாய், எல்ேலாருக்கும்
நற்ெசய்தையப் ப ரசங்கம்பண்ணுங்கள். 16 வசுவாச த்து
ஞானஸ்நானம் ெபற்றவன் இரட்ச க்கப்படுவான்; வசுவாச க்காதவேனா
தண்டைனக்குள்ளாவான். 17 வசுவாச க்க றவர்களால் நடக்கும்
அைடயாளங்கள் என்னெவன்றால்: என் நாமத்தனாேல ப சாசுகைளத்
துரத்துவார்கள்; புத ய ெமாழிகைளப் ேபசுவார்கள்; 18 சர்ப்பங்கைள
எடுப்பார்கள்; மரணத்த ற்குரிய எைதக்குடித்தாலும் அது அவர்கைளச்
ேசதப்படுத்தாது; ேநாயாளிகளின்ேமல் கரங்கைள ைவப்பார்கள்,
அப்ெபாழுதுஅவர்கள்சுகமைடவார்கள் என்றார்.

பரேலாகத்த ற்குஎடுத்துக்ெகாள்ளப்படுதல்
19 இவ்வதமாக கர்த்தர் அவர்கேளாடு ேபசனபன்பு, பரேலாகத்த ற்கு

எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டு, ேதவனுைடய வலதுபக்கத்தல் உட்கார்ந்தார். 20 சீடர்கள்
புறப்பட்டுப்ேபாய், எல்லா இடங்களிலும் ப ரசங்கம்பண்ணினார்கள். கர்த்தர்
அவர்கள்மூலம்க ரிையெசய்து,அவர்களால் நடந்தஅற்புதஅைடயாளங்களினால்
வசனத்ைதஉறுத ப்படுத்தனார். ஆெமன்.
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லூக்கா
ஆச ரியர்

பண்ைடய எழுத்தாளர்களின் ஒருமித்த நம்ப க்ைக என்னெவனில் எழுத்தாளர்
லூக்கா, மருத்துவராக இருந்தார். அவரது எழுத்துக்களிலிருந்து பார்க்கும்ேபாது,
அவர் இரண்டாவது தைலமுைற கறஸ்தவர் என்று ேதான்றுகறது என்பதாகும்.
பாரம்பரியமாக அவர் ஒரு நல்ல மனிதராக கருதப்படுக றார், குற ப்பாக ஒரு
நற்ெசய்தயாளராக இருந்தார், சுவ ேசஷத்ைதயும் அப்ேபாஸ்தலர் புத்தகத்ைதயும்
எழுத , பவுலுடன் இைணந்து மிஷனரி ஊழியத்ைதயும் நைறேவற்றனார்
(ெகாேலா 4:14; 2 தீ. 4:11; பலிப்பயர். 24).

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறத்தாழ க ப 60-80 காலகட்டத்தல்எழுதப்பட்டது.
லூக்காதனதுபுத்தகத்ைதெசசரியாபட்டணத்தல்ஆரம்ப த்துேராமில்முடித்தார்.

எழுத்தன் முக்கய இடங்கள் ெபத்லேகம், கலிேலயா, யூேதயா மற்றும் எருசேலம்
ஆகயைவஆகும்.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
லூக்காவன் புத்தகம் ெதேயாப்பலுவற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது,

அப்ெபயரின் அர்த்தம் ேதவைன ேநச ப்பவர் என்பதாகும். அவர் ஏற்கனேவ
ஒரு கறஸ்தவராக இருந்தாரா, அல்லது அவர் க றஸ்தவராக மாற வருகறாரா
என்பது ெதளிவாக இல்ைல. லூக்கா அவைர மிகச் ச றந்தவராக (லூக்கா 1:3)
அைடயாளப்படுத்துவதன் காரணம் அவர் ஒரு ேராமானிய அத காரி என்று
குற ப்படுக றார், பலவதமான சான்றுகள் புறஜாத வாசகர்கைளக்குறக்கன்றன,
அவருைடய முக்கய கவனம் மனிதகுமாரன் மற்றும் ேதவனுைடய இராச்ச யம்
ஆகயைவஆகும் (லூக்கா 5:24, 19:10, 17:20-21, 13:18).

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
இேயசுவன் வாழ்க்ைக பற்றய ஒரு வளக்கம், லூக்கா இேயசுைவ

மனிதகுமாரனாக முன்ைவக்கறார், அவர் ெதேயாப்பலுவுக்கு எழுதயுள்ளார்,
அதனால் அவர் கற்ப க்கப்பட்ட வஷயங்கைளப் பற்ற பரிபூரணமான
புரிந்துணர்வுடன் இருக்கலாம் (லூக் 1:4). இேயசுைவப் பன்பற்றுேவாருக்குத்
துன்புறுத்துவது அல்லது ெகட்டது எதுவுேம இல்ைல என்பைதக் காட்டுவதற்கு
துன்புறுத்தலின் சமயத்தல் லூக்கா க றஸ்தவத்ைத பாதுகாப்பதற்காக
எழுதுகறார்.

ைமயக்கருத்து
இேயசுபூரணமானமனிதர்.

ெபாருளடக்கம்
1.இேயசுவன்பறப்புமற்றும்ஆரம்பவாழ்க்ைக— 1:5-2:52
2.இேயசுவன்ஊழியத்தன்ெதாடக்கம்— 3:1-4:13
3.இரட்ச ப்பன்காரணரானஇேயசு— 4:14-9:50
4.இேயசு சலுைவக்குெசன்றபாைத— 9:51-19:27
5. எருசேலமுக்குள் இேயசுவன் ெவற்ற கரமான ப ரேவசம், சலுைவயல்
அைறயப்படுதல்மற்றும்உய ர்த்ெதழுதல்— 19:28-24:53

முன்னுைர
1 மகா கனம்ெபாருந்தய ேதேயாப்பலுேவ, நாங்கள் முழுந ச்சயமாக நம்புக ற

காரியங்கைள, 2ஆரம்பமுதல் கண்கூடாகப் பார்த்து வசனத்ைதப் ேபாத த்தவர்கள்
எங்களுக்கு ஒப்புவத்தபடிேய அைவகைளக்குறத்து சரித்த ரம் எழுத அேநகம்ேபர்
முயற்ச த்தனர். 3 ஆகேவ, ஆரம்பமுதல் எல்லாவற்ைறயும் த ட்டமாக வ சாரித்து
அற ந்த நானும் உமக்கு உபேதச க்கப்பட்ட காரியங்களின் ந ச்சயத்ைத நீர்
அறயேவண்டும்என்று, 4அைவகைளசரியாகஒழுங்குப்படுத்த உமக்குஎழுதுவது
எனக்குநல்லதாகத் ேதான்றயது.

ேயாவான்ஸ்நானனின்ப றப்ைபமுன்னறவத்தல்
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5 யூேதயாேதசத்தன் ராஜாவாகய ஏேராதன் நாட்களில், அபயா என்னும்
ஆசாரிய வம்சத்ைதச் ேசர்ந்த சகரியா என்னும் ெபயர்ெகாண்ட ஆசாரியன்
ஒருவன் இருந்தான். அவனுைடய மைனவ ஆேரானுைடய சந்ததயல் ஒருத்த ,
அவளுைடய ெபயர் எலிசெபத்து. 6 அவர்கள் இருவரும் கர்த்தர் ெகாடுத்த
எல்லாக் கட்டைளகளின்படியும் நயமங்களின்படியும் குற்றமற்றவர்களாக
நடந்து, ேதவனுக்குமுன்பாக நீதயுள்ளவர்களாக இருந்தார்கள். 7 எலிசெபத்து
மலடியாக இருந்தபடியால், அவர்களுக்குப் பள்ைளயல்லாதருந்தது; இருவரும்
முத ர்வயதானவர்களாகவும் இருந்தார்கள். 8அப்படியருக்க, அவன் தன் ஆசாரிய
முைறைமகளின்படி ேதவசந்ந தய ேல ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்துவருகற
காலத்தல், 9ஆசாரிய ஊழிய முைறகளின்படி அவன் ேதவாலயத்த ற்குச் ெசன்று
தூபம் காட்டுக றதற்காகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டான். 10தூபம் காட்டுக ற ேநரத்த ேல
மக்கெளல்ேலாரும் கூட்டமாக ெவளிேய ெஜபம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
11 அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய தூதன் ஒருவன் தூப பீடத்தன் வலதுபக்கத்த ேல
நன்று அவனுக்குத் தரிசனமானான். 12 சகரியா அவைனப் பார்த்து கலங்க ,
பயமைடந்தான். 13 கர்த்தருைடய தூதன் அவைனப் பார்த்து: சகரியாேவ,
பயப்படாேத, உன் வண்ணப்பம் ேகட்கப்பட்டது; உன் மைனவயாகய எலிசெபத்து
உனக்கு ஒரு குமாரைனப் ெபற்ெறடுப்பாள், அவனுக்கு ேயாவான் என்று ெபயர்
இடுவாயாக. 14 உனக்குச் சந்ேதாஷமும் மக ழ்ச்ச யும் உண்டாகும், அவன்
பறப்பதனாேல அேநகர் சந்ேதாஷப்படுவார்கள். 15அவன் கர்த்தருக்கு முன்பாகப்
ெபரியவனாக இருப்பான், த ராட்ைசரசமும் மதுபானமும் குடிக்கமாட்டான்,
அவன் எலிசெபத்தன் கர்ப்பத்தல் இருக்கும்ேபாேத பரிசுத்த ஆவயானவரால்
ந ரப்பப்பட்டிருப்பான். 16 அவன் இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரில் அேநகைரப்
பாவங்கைளவ ட்டு, அவர்களுைடய ேதவனாகய கர்த்தரிடத்த ற்குத் தருப்புவான்.
17ப தாக்களுைடயஇருதயங்கைளப்பள்ைளகளிடத்த ற்கும்,கீழ்ப்படியாதவர்கைள
நீத மான்களுைடய ஞானத்தற்கும் தருப்ப , உத்தமமான மக்கைள கர்த்தருக்கு
ஆயத்தப்படுத்த, அவன் எலியாவன் ஆவயும் பலமும் உள்ளவனாக கர்த்தருக்கு
முன்ேன நடப்பான் என்றான். 18 அப்ெபாழுது சகரியா ேதவதூதைன ேநாக்க :
இைத நான் எப்படி அற ேவன்; நான் முத ர்வயதானவனாக இருக்க ேறன், என்
மைனவயும் வயதானவளாக இருக்க றாேள என்றான். 19 ேதவதூதன் அவனுக்கு
மறுெமாழியாக: நான் ேதவ சந்ந தானத்தல் ந ற்க ற காப ரிேயல் என்பவன்;
உன்னுடேன ேபசவும், உனக்கு இந்த நற்ெசய்தைய அறவக்கவும் அனுப்பப்பட்டு
வந்ேதன்; 20இேதா, குறத்த காலத்த ேல நைறேவறப்ேபாக ற என் வார்த்ைதகைள
நீ வசுவாச க்காதபடியால் இைவகள் நைறேவறும் நாள்வைர நீ ேபசமுடியாமல்
ஊைமயாக இருப்பாய் என்றான். 21 மக்கள் சகரியாவுக்காக நீண்டேநரம்
காத்தருந்து, அவன்ேதவாலயத்தல்இருந்துெவளிேயவர தாமதம் ெசய்ததனால்
ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 22 அவன் ெவளிேய வந்தேபாது மக்களிடத்தல் ேபச
முடியாமலிருந்தான்; எனேவ ேதவாலயத்தல்அவன்ஒருதரிசனத்ைதப் பார்த்தான்
என்று அறந்துெகாண்டார்கள். அவன் ஊைமயாக இருந்தபடியால் அவர்களுக்கு
ைசைககாட்டினான். 23 அவனுைடய ஊழியத்தன் நாட்கள் நைறேவறனவுடேன
தன் வீட்டிற்குப்ேபானான். 24அதற்குப்பன்பு, அவன் மைனவயாகய எலிசெபத்து
கர்ப்பந்தரித்து: மக்கள் மத்தயல் எனக்கு உண்டாயருந்த அவமானத்ைத
நீக்கும்படியாகக் கர்த்தர் இந்த நாட்களில் என்ேமல் இரக்கம் ைவத்து, 25 எனக்கு
இப்படிச் ெசய்தார் என்று ெசால்லி, ஐந்து மாதங்கள் வீட்ைடவ ட்டு ெவளிேய
ேபாகாமல்இருந்தாள்.

இேயசுவன்பறப்ைபமுன்னறவத்தல்
26 எலிசெபத்தன் ஆறாம் மாதத்த ேல காப ரிேயல் என்னும் தூதன்,

கலிேலயாவலுள்ள நாசேரத்து என்னும் ஊரில், 27 தாவீதன் வம்சத்ைத ேசர்ந்த
ேயாேசப்பு என்கற ெபயருள்ள மனிதனுக்கு ந ச்சய க்கப்பட்டிருந்த ஒரு கன்னிப்
ெபண்ணிடத்த ற்கு ேதவனாேல அனுப்பப்பட்டான்; அந்தக் கன்னிப் ெபண்ணின்
ெபயர் மரியாள். 28 அவள் இருந்த வீட்டில் ேதவதூதன் ேதான்ற : கருைப
ெபற்றவேள, வாழ்க, கர்த்தர் உன்னுடேன இருக்கறார், ெபண்களுக்குள்ேள
நீ ஆசீர்வத க்கப்பட்டவள் என்றான். 29 அவேளா அவைனப் பார்த்து, அவன்
வார்த்ைதயனால் கலங்க , இந்த வாழ்த்துக்கள் எப்படிப்பட்டேதா என்று
ச ந்த த்துக்ெகாண்டிருந்தாள். 30 ேதவதூதன் அவைள ேநாக்க : மரியாேள,
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பயப்படாேத;நீேதவனிடமிருந்துகருைபெபற்றாய். 31இேதா,நீகர்ப்பம்தரித்துஒரு
குமாரைனப் ெபற்ெறடுப்பாய், அவருக்கு இேயசு என்று ெபயரிடுவாயாக. 32அவர்
ெபரியவராக இருப்பார், உன்னதமான ேதவனுைடய குமாரன் எனப்படுவார்;
கர்த்தராக ய ேதவன் அவருைடய ப தாவாகய தாவீதன் சங்காசனத்ைத
அவருக்குக்ெகாடுப்பார். 33அவர்யாக்ேகாபன்குடும்பத்தாைர என்ெறன்ைறக்கும்
அரசாளுவார்; அவருைடய இராஜ்யத்த ற்கு முடிவு இல்ைல என்றான். 34 அதற்கு
மரியாள் ேதவதூதைன ேநாக்க : நான் கன்னிப்ெபண்ணாய் இருக்க ேறேன, இது
எப்படி நடக்கும்? என்றாள். 35 ேதவதூதன் அவளுக்கு மறுெமாழியாக; பரிசுத்த
ஆவயானவர் உன்ேமல் வருவார்; உன்னதமான ேதவனுைடய பலம் உன்ைன
மூடும்;எனேவஉன்கர்ப்பத்தல்ப றக்கும்இந்தப்பரிசுத்தக்குழந்ைத,ேதவனுைடய
குமாரன் என்றுஅைழக்கப்படும். 36இேதா, உன்இனத்ைதச் ேசர்ந்த எலிசெபத்தும்
தன்னுைடயமுத ர்வயத ேல ஒருகுமாரைனக் கர்ப்பம் தரித்தருக்க றாள்; குழந்ைத
இல்லாதவள்என்றுெசால்லப்பட்டஅவளுக்குஇதுஆறாவதுமாதம். 37ேதவனாேல
ெசய்யமுடியாத காரியம் ஒன்றும் இல்ைல என்றான். 38அதற்கு மரியாள்: இேதா,
நான் ஆண்டவருக்கு அடிைம, உம்முைடய வார்த்ைதயன்படி எனக்கு நடக்கட்டும்
என்றாள். அப்ெபாழுதுேதவதூதன்அவைளவட்டுப் ேபாய்வ ட்டான்.

மரியாள்எலிசெபத்ைத சந்த த்தல்
39 அந்த நாளில் மரியாள் எழுந்து, மைலநாடாக ய யூேதயாவல் உள்ள

ஒரு பட்டணத்தற்கு சீக்க ரமாகப்ேபாய், 40 சகரியாவன் வீட்டிற்குச் ெசன்று,
எலிசெபத்ைத வாழ்த்தனாள். 41 எலிசெபத்து மரியாளுைடய வாழ்த்துக்கைளக்
ேகட்டெபாழுது,அவளுைடயகர்ப்பத்தல்இருந்தகுழந்ைததுள்ளியது;எலிசெபத்து
பரிசுத்த ஆவயானவரால் ந ரப்பப்பட்டு, 42 அதக சத்தமாக: ெபண்களுக்குள்ேள
நீ ஆசீர்வத க்கப்பட்டவள், உன் கர்ப்பத்தன் கனியும் ஆசீர்வத க்கப்பட்டது. 43 என்
ஆண்டவருைடயதாயார்என்னிடம்வரநான்என்னபாக்கயம்ெசய்ேதன்! 44இேதா,
நீ வாழ்த்தன சத்தம் என் காதல் வழுந்தவுடேன, என் கர்ப்பத்தலுள்ள குழந்ைத
மக ழ்ச்ச யால் துள்ளியது. 45 வசுவாச த்தவேள, நீ பாக்கயவத , கர்த்தராேல
உனக்குச்ெசால்லப்பட்டைவகள்நைறேவறும்என்றாள்.

மரியாளின்பாடல்
46அப்ெபாழுதுமரியாள்:

“என்ஆத்துமா கர்த்த்தைரமகைமப்படுத்துகறது.
47என்ஆவ என்இரட்சகராக ய
ேதவனிடம் மக ழ்ச்ச யாகஇருக்க றது.
48ேதவன்அடிைமயாகயஎன்னுைடயதாழ்ைமைய
ேநாக்க ப்பார்த்தார்;
இேதா,இனி எல்லாவம்சங்களும்என்ைன
பாக்கயம்ெபற்றவள்என்பார்கள்.
49வல்லைமயுைடய ேதவன்
மகைமயானகாரியங்கைளஎனக்குச்ெசய்தார்;
அவருைடயநாமம் பரிசுத்தமானது.
50அவருைடயஇரக்கம்அவருக்குப் பயந்துநடக்க றவர்களுக்குத்
தைலமுைறதைலமுைறக்கும்இருக்கும்.
51அவர்தம்முைடயகரங்களினாேல
வல்லைமயுள்ளகாரியங்கைளச்ெசய்தார்;
இருதயச ந்ைதகளில்ெபருைமயுள்ளவர்கைளச்
ச தற ப்ேபாகப்பண்ணினார்.
52ராஜாக்கைளபதவகளிலிருந்துநீக்க ,
தாழ்ைமயானவர்கைளஉயர்த்தனார்.
53பச யுள்ளவர்களுக்குநன்ைமயானைதக்ெகாடுத்து,
ெசல்வந்தர்களுக்குஒன்றும்ெகாடுக்காமல்
ெவறுைமயாகஅனுப்பவ ட்டார்.
54நம்முைடயமுற்ப தாக்களுக்குஅவர்ெசான்னபடிேய,
ஆப ரகாமுக்கும்அவன்வம்சத்த ற்கும்
எப்ெபாழுதும்இரக்கம்ெசய்யநைனத்து,
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55அவருைடயமக்களாகயஇஸ்ரேவல்ேதசத்தனர்களுக்கு
உதவ ெசய்தார்” என்றாள்.

56 மரியாள் ஏறக்குைறய மூன்று மாதங்கள் எலிெசெபத்துடன் தங்கயருந்து,
பன்புதன்வீட்டிற்குத்தரும்ப ப்ேபானாள்.

ேயாவான்ஸ்நானனின்ப றப்பு
57 எலிசெபத்த ற்குப் ப ரசவேநரம் வந்தேபாது அவள் ஒரு ஆண் குழந்ைதையப்

ெபற்ெறடுத்தாள். 58 கர்த்தர் அவள்ேமல் எவ்வளவு இரக்கமாக இருந்தார் என்று
அவள்அருகல்வச ப்பவர்களும்ெசாந்தங்களும்ேகள்வப்பட்டு,அவேளாடுேசர்ந்து
சந்ேதாஷப்பட்டார்கள். 59எட்டாவது நாளிேல குழந்ைதக்குவருத்தேசதனம்பண்ண
அவர்கள்எல்ேலாரும்கூடிவந்து,குழந்ைதயன்தகப்பனுைடயெபயராக ய சகரியா
என்ற ெபயைரேய குழந்ைதக்கும் ைவக்க வரும்பனார்கள். 60 அப்ெபாழுது
எலிெசெபத்து: “அப்படி ேவண்டாம், குழந்ைதக்கு ேயாவான் என்று ெபயர்
ைவக்கேவண்டும் என்றாள். 61 அதற்கு அவர்கள்: உன் உறவனர்களில் இந்தப்
ெபயருள்ளவன் ஒருவனும் இல்ைலேய” என்று ெசால்லி, 62 சகரியாைவப்
பார்த்து: குழந்ைதக்கு என்ன ெபயர் ைவக்க வரும்புக றீர் என்று ைசைகயனால்
ேகட்டார்கள். 63 அவன் எழுத்துப் பலைகையக் ேகட்டு வாங்க ,” இவன் ெபயர்
ேயாவான்,” என்று எழுதனான்; எல்ேலாரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 64 உடேன
அவனுைடய வாய் த றக்கப்பட்டது, அவன் ேபச , ேதவைன ஸ்ேதாத்த ரித்துப்
புகழ்ந்தான். 65 அதனால் அவர்கைளச் சுற்ற வாழ்ந்த அைனவருக்கும் பயம்
உண்டானது. ேமலும் யூேதயா மைலநாடு முழுவதும் இந்தச் ெசய்த பரவ ,
இைதக்குறத்து அதகமாகப் ேபசப்பட்டது. 66 இைதக் ேகள்வப்பட்டவர்கள்
எல்ேலாரும் தங்களுைடய மனத ேல நடந்தைவகைள நைனத்து, இந்தக் குழந்ைத
வளர்ந்து எப்படிப்பட்ட காரியங்கைளச் ெசய்யுேமா என்றார்கள். கர்த்தருைடய கரம்
அந்தக்குழந்ைதேயாடுஇருந்தது.

சகரியாவன்தீர்க்கதரிசனம்
67அவனுைடய தகப்பனாகய சகரியா பரிசுத்த ஆவயானவராேல ந ரப்பப்பட்டு,

தீர்க்கதரிசனமாக:
68 “இஸ்ரேவலின்ேதவனாகயகர்த்தருக்குஸ்ேதாத்த ரம்உண்டாவதாக.
69அவர் நம்முைடயமுற்ப தாக்களுக்கு
வாக்குத்தத்தம்பண்ணினஇரக்கத்ைதச்ெசய்வதற்கும்;
70தம்முைடயபரிசுத்தஉடன்படிக்ைகையநைனத்தருளி:
71உங்களுைடயசத்துருக்களின்ைககளில்இருந்துநீங்கள்வடுதைலயாக்கப்பட்டு,
உய ேராடிருக்கும் நாட்கெளல்லாம் பயமில்லாமல் எனக்கு முன்பாகப்

பரிசுத்தத்ேதாடும்
நீத ேயாடும்எனக்குஊழியம்ெசய்யவும்கட்டைளயடுேவன்என்று,
72அவர் நம்முைடயமுற்ப தாவாகய
ஆப ரகாமுக்குெகாடுத்தஆைணையநைறேவற்றுவதற்கும்;
73ஆதமுதல்ெகாண்டிருந்ததம்முைடய
பரிசுத்த தீர்க்கதரிச களின்வாக்கனால்
ேதவன்ெசான்னபடிேய,
74தமதுமக்கைளச் சந்த த்துமீட்டுக்ெகாண்டு,
நம்முைடய சத்துருக்களிடம்இருந்தும்,
நம்ைமப் பைகக்க ற எல்ேலாருைடயைககளில்இருந்தும்,
நம்ைமஇரட்ச ப்பதற்காக,
75தம்முைடயதாசனாகயதாவீதன்வம்சத்த ேல
நமக்குஒருவல்லைமயுள்ளஇரட்சகைரஅனுப்பனார்.
76என்மகேன, நீஉன்னதமானேதவனுைடய
தீர்க்கதரிச என்றுஅைழக்கப்படுவாய்;
நீ கர்த்தருக்குவழிகைளஆயத்தம்பண்ணவும்,
77நமதுேதவனுைடயஉருக்கமானஇரக்கத்தனாேல
அவருைடயமக்களுக்குப்பாவமன்னிப்பாக ய
இரட்ச ப்ைபத்ெதரியப்படுத்தவும்,அவருக்குமுன்ேனநடந்துேபாவாய்.
78இருளிலும்,மரணபயத்தலும்உட்கார்ந்தருக்க றவர்களுக்கு
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ெவளிச்சம்ெகாடுக்கவும்,
79நம்முைடயகால்கைளச் சமாதானத்தன்வழிய ேலநடத்தவும்,
அந்தஇரக்கத்தனாேலஉன்னதத்தலிருந்துேதான்றய
சூரியன்நம்மிடம்வந்தருக்க றது” என்றான்.

80அந்தப் பள்ைள வளர்ந்து, ஆவயேல ெபலனைடந்து, இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு
ெவளிப்பைடயாக உபேதச க்கும் நாள் வரும்வைரக்கும் வனாந்த ரங்களிேல
வாழ்ந்துவந்தான்.

அத்த யாயம் 2
இேயசுவன்பறப்பு

1 அந்த நாட்களில் ேராம அரசாட்ச க்குட்பட்ட நாெடங்கும் மக்கள்ெதாைக
கணக்ெகடுப்பு எழுதப்படேவண்டும் என்றுஅகஸ்துராயனால் கட்டைளய டப்பட்டது.
2 சீரியா நாட்டிேல ச ேரனியு என்பவன் ேதசத்தன் அத பதயாக இருந்தேபாது
இந்த முதலாம் கணக்ெகடுப்பு எடுக்கப்பட்டது. 3 எனேவ மக்கள்ெதாைக
கணக்ெகடுப்பல் பதவுெசய்ய எல்ேலாரும் தங்களுைடய ெசாந்த ஊர்களுக்குப்
ேபானார்கள். 4அப்ெபாழுது ேயாேசப்பு, தான் தாவீதன் வம்சத்ைத ேசர்ந்தவனாக
இருந்தபடியால், பதவு ெசய்வதற்காக, தனக்கு மைனவயாக ந ச்சய க்கப்பட்ட
கர்ப்பமாக இருந்த மரியாைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு, 5 கலிேலயா நாட்டிலுள்ள
நாசேரத்து என்னும் ஊரில் இருந்து யூேதயா நாட்டிலுள்ள ெபத்லேகம் என்னும்
தாவீதன்ஊருக்குப் ேபானான். 6அங்ேகஅவர்கள்இருக்கும்ேபாது, மரியாளுக்குப்
ப ரசவேநரம் வந்தது. 7 அவள் தன் தைலப்பள்ைளயான ஆண் குழந்ைதையப்
ெபற்ெறடுத்து, சத்த ரத்த ேல அவர்களுக்குஇடம் இல்லாததனால், குழந்ைதையத்
துணிகளில்சுற்ற , கால்நைடத் தீவனப்ெபட்டியல்படுக்கைவத்தாள்.

ேமய்ப்பர்களும்ேதவதூதர்களும்
8 அப்ெபாழுது அந்த நாட்டிேல ேமய்ப்பர்கள் வயல்ெவளியல்

தங்க , இராத்த ரிய ேல அவர்களுைடய ஆட்டுமந்ைதையக்
காவல்காத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 9 அந்த ேநரத்த ேல கர்த்தருைடய
தூதன் அவர்களிடத்தல் வந்துநன்றான், கர்த்தருைடய மகைம அவர்கைளச்
சுற்றலும் ப ரகாச த்தது; அவர்கள் மிகவும் பயந்தார்கள். 10 ேதவதூதன்
அவர்கைளப் பார்த்து: பயப்படாமலிருங்கள்; இேதா, எல்லா மக்களுக்கும் மிகவும்
சந்ேதாஷத்ைத உண்டாக்கும் நற்ெசய்தைய உங்களுக்கு அறவக்க ேறன்.
11 இன்று கர்த்தராக ய க றஸ்து என்னும் இரட்சகர் உங்களுக்காக தாவீதன்
ஊரிேல ப றந்தருக்க றார். 12 குழந்ைதையத் துணிகளில் சுற்ற , கால்நைடத்
தீவனப்ெபட்டியல் படுக்கைவத்தருப்பைதப் பார்ப்பீர்கள்; இதுேவ உங்களுக்கு
அைடயாளம் என்றான். 13 உடேன பரேலாக தூதர்ேசைனயன் கூட்டம் ேதான்ற ,
அந்தத்தூதேனாடு ேசர்ந்து:
14 “உன்னதத்தலிருக்கற ேதவனுக்குமகைமயும்,
பூமிய ேலசமாதானமும்,மனிதர்கள்ேமல்ப ரியமும்உண்டாவதாக”என்றுெசால்லி,

ேதவைனத்துதத்தார்கள்.
15 ேதவதூதர்கள் அவர்கைளவ ட்டுப் பரேலாகத்த ற்குப் ேபானபன்பு,

ேமய்ப்பர்கள் ஒருவைரெயாருவர் பார்த்து: நாம் ெபத்லேகம் ஊருக்குப்ேபாய்,
நடந்ததாகக் கர்த்தரால் நமக்கு ெசால்லப்பட்ட இந்தக் காரியத்ைதப் பார்ப்ேபாம்
வாருங்கள் என்று ெசால்லி, 16 ேவகமாக வந்து, மரியாைளயும் ேயாேசப்ைபயும்,
கால்நைடத் தீவனப்ெபட்டியல் ைவக்கப்பட்டிருந்த குழந்ைதையயும் பார்த்தார்கள்.
17 பார்த்து, அந்தக் குழந்ைதையப்பற்ற அவர்களுக்குச் ெசால்லப்பட்ட
வஷயங்கைள எல்லா மக்களுக்கும் ெசான்னார்கள். 18 ேமய்ப்பராேல
தங்களுக்குச் ெசால்லப்பட்டைதக் ேகட்ட அைனவரும் அைவகைளக்குறத்து
ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 19 மரியாேளா அந்தக் காரியங்கைளெயல்லாம் தன்
இருதயத்த ேல ைவத்து, ச ந்தைனபண்ணினாள். 20 ேமய்ப்பர்களும் தங்களுக்கு
தூதர்களால் ெசால்லப்பட்டைதயும், ெசால்லப்பட்டைவகள் எல்லாம் அப்படிேய
நடந்தைதயும் பார்த்து ேதவைன மகைமப்படுத்த , துதத்துக்ெகாண்டு
தரும்ப ப்ேபானார்கள்.

இேயசுவன்வருத்தேசதனம்
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21 குழந்ைதக்கு வருத்தேசதனம்பண்ணேவண்டிய எட்டாவது நாளிேல, அது
கர்ப்பத்தல் உருவாவதற்கு முன்ேப ேதவதூதனால் ெசால்லப்பட்டபடிேய,
குழந்ைதக்கு இேயசு என்று ெபயர் ைவத்தார்கள். 22 ேமாேசயன்
நயாயப்ப ரமாணத்தன்படிேய அவர்களுைடய சுத்த கரிப்பு நாட்கள்
முடிந்தபன்பு, 23 முதலில் பறக்கும் ஆண்பள்ைள கர்த்தருக்குப்
பரிசுத்தமானது என்று கர்த்தருைடய நயாயப்ப ரமாணத்தல் எழுதயருக்க றபடி
குழந்ைதையக் கர்த்தருக்ெகன்று ஒப்புக்ெகாடுப்பதற்காகவும், 24 கர்த்தருைடய
நயாயப்ப ரமாணத்தல் ெசால்லியருக்க றபடி, மரியாளுைடய
சுத்த கரிப்புக்ெகன்று ஒரு ேஜாடி காட்டுப்புறாக்கைள அல்லது இரண்டு
புறாக்குஞ்சுகைள பலியாகச் ெசலுத்துவதற்காகவும், குழந்ைதேயாடு
எருசேலமுக்குப் ேபானார்கள். 25 அப்ெபாழுது ச மிேயான் என்னும்
ெபயர்ெகாண்ட ஒரு மனிதன் எருசேலமில் இருந்தான்; அவன் நீதயும்
ேதவபக்தயும் உள்ளவனாகவும், இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு ஆறுதல் ெகாடுப்பவர்
வருவார் என்று எத ர்பார்த்துக்ெகாண்டும் இருந்தான்; பரிசுத்த ஆவயானவர்
அவேனாடுகூட இருந்தார். 26 கர்த்தருைடய க றஸ்துைவ நீ காண்பதற்கு
முன்ேப மரணமைடயமாட்டாய் என்று பரிசுத்த ஆவயானவராேல அவனுக்கு
அறவக்கப்பட்டும் இருந்தது. 27 ச மிேயான் பரிசுத்த ஆவயானவரின்
ஏவுதலினால் ேதவாலயத்த ற்கு வந்தான். இேயசு என்னும் குழந்ைதக்காக
நயாயப்ப ரமாண முைறயன்படி ெசய்ய அவருைடய ெபற்ேறார் அவைர உள்ேள
ெகாண்டுவரும்ேபாது, 28ச மிேயான்இேயசுைவத்தன்ைககளில் ஏந்த க்ெகாண்டு,
ேதவைனஸ்ேதாத்த ரித்து:
29 “ஆண்டவேர,உமதுவார்த்ைதயன்படி
நான்இப்ெபாழுதுசமாதானத்ேதாடுஉயைரவடுேவன்;
30யூதரல்லாதவர்களுக்குப்ப ரகாச க்க றஒளியாகவும்,
உம்முைடயமக்களாகயஇஸ்ரேவலுக்குமகைமயாகவும்,
31ேதவரீர் எல்லா மக்களுக்கும்முன்பாக நீர்ஆயத்தம்பண்ணி,
32அனுப்பனஇரட்சகைர என்கண்களால்பார்த்ேதன்” என்றான்.

33 இேயசுைவக்குறத்துச் ெசால்லப்பட்டைவகளுக்காக ேயாேசப்பும் மரியாளும்
ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 34 பன்பு ச மிேயான் அவர்கைள ஆசீர்வத த்து, அவருைடய
தாயாகய மரியாைளப் பார்த்து: இேதா, இந்தக் குழந்ைதயனாேல, இஸ்ரேவலில்
அேநகர் ேதவைனவட்டு வலகுவதற்கும், ேதவனிடத்தல் வருவதற்கும், மக்களால்
வ ேராதமாகப் ேபசப்படும் அவர்கைள எச்சரிக்கும் ஒரு அைடயாளமாகவும்,
இவர் நயமிக்கப்பட்டிருக்க றார். 35 முடிவ ேல, ேதவைனப்பற்ற அேநக
இருதயங்களின் ச ந்தைனகள் ெவளிப்படும். உன் இருதயம் பட்டயத்தனால்
குத்தப்பட்டதுேபால ேவதைனப்படும் என்றான். 36 ஆேசருைடய ேகாத்த ரத்ைதச்
ேசர்ந்த, பானுேவலின் மகளாகய அன்னாள் என்ற ெபயர்ெகாண்ட வயதான
ஒரு தீர்க்கதரிச இருந்தாள்; அவள் தருமணம்ெசய்து ஏழுவருடங்கள்மட்டுேம
புருஷேனாடு வாழ்ந்தாள். 37 எண்பத்து நான்கு வயதுள்ள அந்த வதைவ
ேதவாலயத்ைதவ ட்டுப் ேபாகாமல், இரவும் பகலும் உபவாச த்து, ெஜபம்பண்ணி,
ஆராதைன ெசய்துெகாண்டிருந்தாள். 38 அவளும் அந்த ேநரத்த ேல வந்து,
கர்த்த்தைரப் புகழ்ந்து, எருசேலமின் மீட்புக்காகக் காத்தருந்த எல்ேலாருக்கும்
இேயசுைவக்குறத்துப் ேபசனாள். 39 கர்த்தருைடய நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி
எல்லாவற்ைறயும் அவர்கள் ெசய்துமுடித்தபன்பு, கலிேலயா நாட்டிலுள்ள
தங்களுைடய ெசாந்த ஊரான நாசேரத்த ற்குத் தரும்ப ப்ேபானார்கள். 40 அந்தப்
பள்ைள வளர்ந்து, ெபலன்ெகாண்டு, ஞானத்தனால் நைறந்தது. ேதவனுைடய
கருைபயும்அவர்ேமல்இருந்தது.

ேதவாலயத்தல் சறுவன்இேயசு
41 இேயசுவன் ெபற்ேறார் ஒவ்ெவாரு வருடமும் பஸ்கா பண்டிைகக்

ெகாண்டாட எருசேலமுக்குப் ேபாவார்கள். 42 இேயசுவற்குப் பன்னிரண்டு
வயதானேபாது, அவர்கள் அந்தப் பண்டிைகமுைறைமயன்படி எருசேலமுக்குப்
ேபானார்கள். 43 பண்டிைகநாட்கள் முடிந்து, தரும்பவருகறேபாது, பள்ைளயாகய
இேயசு எருசேலமிேல இருந்துவ ட்டார்; இது அவருைடய ெபற்ேறாருக்குத்
ெதரியாமல் இருந்தது. 44 இேயசு பயணம் ெசய்க றவர்களின் கூட்டத்ேதாடு
இருப்பார் என்று அவர்கள் நைனத்துக்ெகாண்டார்கள், ஒருநாள் பயணம்
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ெசன்றபன்பு, உறவனர்கள் மற்றும் நண்பர்களிடம் இேயசுைவத் ேதடினார்கள்.
45 அவர் அங்ேக இல்லாததனால் அவைரத் ேதடிக்ெகாண்ேட எருசேலமுக்குத்
தரும்ப ப்ேபானார்கள். 46 மூன்று நாட்களுக்குப்பன்பு, அவர் ேதவாலயத்தல்
ேபாதகர்கள் நடுவல் உட்கார்ந்தருப்பைதயும், அவர்கள் ேபசுக றைதக்
கவனிப்பைதயும், அவர்களிடம் ேகள்வகைளக் ேகட்பைதயும் பார்த்தார்கள்.
47 இேயசு ேபசுவைதக்ேகட்ட எல்ேலாரும் அவருைடய புத்தையயும் அவர்
ேபாதகர்களுைடய ேகள்வகளுக்கு ெசான்ன பதல்கைளயும்குறத்து
ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 48 இேயசுவன் ெபற்ேறாரும் அவைரக்கண்டு
ஆச்சரியப்பட்டார்கள். அப்ெபாழுது அவருைடய தாயார் அவைர ேநாக்க :
மகேன! ஏன் எங்களுக்கு இப்படிச் ெசய்தாய்? இேதா, உன் தகப்பனும் நானும்
மிகுந்த கவைலேயாடு உன்ைனத் ேதடிேனாம் என்றாள். 49 அதற்கு அவர்:
நீங்கள் ஏன் என்ைனத் ேதடினீர்கள்? நான் என் ப தாவன் காரியங்கைள
ெசய்யேவண்டும் என்பது உங்களுக்குத் ெதரியாதா? என்றார். 50ஆனால், அவர்
ெசான்ன வார்த்ைதகைள அவர்கள் புரிந்துெகாள்ளவல்ைல. 51 பன்பு அவர்
அவர்கேளாடுேபாய், நாசேரத்தூருக்குச் ெசன்று, அவர்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து
நடந்தார். அவருைடய தாயார் இந்த வஷயங்கைளெயல்லாம் தன்இருதயத்த ேல
ைவத்துக்ெகாண்டாள். 52 இேயசுவானவர் ஞானத்தலும், வளர்ச்ச யலும்,
ேதவகருைபயலும்,மனிதர்கள்தயவலும்அதகமாகவளர்ந்தார்.

அத்த யாயம் 3
ேயாவான்ஸ்நானனின்ப ரசங்கம்

1 த ேபரியு ேபரரசர் அரசாண்ட பதைனந்தாம் வருடத்தல், ெபாந்தயுபலாத்து
யூேதயா நாட்டிற்கு அத பதயாகவும், ஏேராது கலிேலயாவற்கு அத பதயாகவும்,
அவன் சேகாதரனாகய பலிப்பு இத்துேரயா மற்றும் த ராெகானித்த நாட்டிற்கும்
அத பதயாகவும், லிசானியா அப ேலேனக்கு அத பதயாகவும், 2 அன்னாவும்
காய்பாவும் ப ரதான ஆசாரியர்களாகவும் இருந்தகாலத்தல் வனாந்த ரத்த ேல
சகரியாவன் குமாரனாகய ேயாவானுக்கு ேதவனுைடய வார்த்ைத உண்டானது.
3அப்ெபாழுது:
“கர்த்தருக்குவழிையஆயத்தப்படுத்துங்கள்,
அவருக்குப்பாைதகைளச்ெசவ்ைவப்படுத்துங்கள்என்றும்,
4பள்ளங்கெளல்லாம் ந ரப்பப்படும்,
எல்லா மைலகளும்குன்றுகளும்தாழ்த்தப்படும்,
ேகாணலானைவகள்ேநராகும்,
கரடானைவகள்சமமாகும்என்றும்,
5மாம்சமானஎல்ேலாரும் ேதவனுைடயஇரட்ச ப்ைபக்காண்பார்கள்என்றும்,
வனாந்த ரத்த ேலகூப்படுகறவனுைடயசத்தம்உண்டாகும்”
என்றுஏசாயா தீர்க்கதரிச யன்புத்தகத்தல்எழுதயருக்க றபடி,
6 அவன் ேயார்தான் நத க்கு அருகல் உள்ள ேதசத்த ற்குப்ேபாய்,

பாவமன்னிப்புக்ெகன்று மனந்தரும்புதலுக்கான ஞானஸ்நானத்ைதக்குற த்துப்
ப ரசங்க த்தான். 7 அவன், தன்னிடத்தல் ஞானஸ்நானம் ெபறுவதற்கு வந்த
மக்கள் கூட்டத்ைத ேநாக்க : “வ ரியன்பாம்புக் குட்டிகேள! வருங்ேகாபத்த ற்குத்
தப்ப த்துக்ெகாள்ளஉங்களுக்குவழிகாட்டினவன்யார்?

8மனந்தரும்புதலுக்குதகுந்த கனிகைளக்ெகாடுங்கள்;ஆப ரகாம் எங்களுைடய
தகப்பன் என்று உங்களுக்குள்ேளெசால்லாதருங்கள்; ேதவன் இந்தக்
கல்லுகளினால் ஆப ரகாமுக்குப் பள்ைளகைள உண்டுபண்ண வல்லவராக
இருக்க றார் என்றுஉங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 9இப்ெபாழுேத ேகாடரியானது
மரங்களின் ேவர் அருேக ைவக்கப்பட்டிருக்க றது; எனேவ நல்ல கனிெகாடுக்காத
மரங்கெளல்லாம் ெவட்டப்பட்டு ெநருப்ப ேல ேபாடப்படும் என்றான். 10அப்ெபாழுது
மக்கள் அவைன ேநாக்க : அப்படியானால் நாங்கள் என்னெசய்யேவண்டும்
என்று ேகட்டார்கள். 11 அவர்களுக்கு அவன் மறுெமாழியாக: இரண்டு
ேமலாைடைய ைவத்தருக்க றவன், ஒன்றும் இல்லாதவனுக்கு அதல் ஒன்ைறக்
ெகாடுக்கேவண்டும்; உணவு ைவத்தருப்பவனும் அப்படிேய ெசய்யேவண்டும்”
என்றான். 12 வரி வசூலிப்பவர்களும் ஞானஸ்நானம் ெபறுவதற்கு வந்து,
அவைன ேநாக்க : “ேபாதகேர, நாங்கள் என்னெசய்யேவண்டும்” என்று
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ேகட்டார்கள். 13 அதற்கு அவன்: “உங்களுக்குக் கட்டைளய டப்பட்டதற்குேமல்
அதகமாக ஒன்றும் வாங்காதருங்கள் என்றான். 14 ேபார்வீரர்களும் அவைன
ேநாக்க : “நாங்கள் என்னெசய்யேவண்டும்” என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு
அவன்: “நீங்கள் யாரிடமும் கட்டாயப்படுத்த பணம் வாங்காமலும், ஒருவன்
ேமலும் ெபாய்யாக குற்றஞ்சாட்டாமலும், உங்களுைடய சம்பளேம ேபாதும்
என்று இருங்கள்” என்றான். 15 ேயாவாைனப்பற்ற : இவன்தான் கறஸ்துேவா
என்று மக்கெளல்ேலாரும் நைனத்துக்ெகாண்டு, தங்களுைடய இருதயங்களில்
ேயாச த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, 16 ேயாவான் எல்ேலாருக்கும் மறுெமாழியாக:
“நான் தண்ணீரினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்க ேறன்,
என்ைனவட வல்லவர் ஒருவர் வருகறார், அவருைடய காலணிகளின்
வாைர அவழ்ப்பதற்குக்கூட நான் தகுதயானவன் இல்ைல, அவர் பரிசுத்த
ஆவயானவராலும் அக்கனியனாலும் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் ெகாடுப்பார்.
17 தூற்றுக்கூைட அவருைடய ைகயல் இருக்கறது, அவர் தமது களத்ைத
நன்றாக சுத்தம்ெசய்து, தமது ேகாதுைமையக் களஞ்சயத்தல் ேசர்ப்பார்;
பதைரேயா அைணயாத அக்கனியனால் சுட்ெடரிப்பார்” என்றான். 18 ேவறு
அேநக புத்த மத கைளயும் அவன் மக்களுக்குச் ெசால்லிப் ப ரசங்க த்தான்.
19 ேதசத்தன் அத பதயாகய ஏேராது, அவன் சேகாதரன் பலிப்புவன்
மைனவயாகய ஏேராத யாைளத் தருமணம் ெசய்ததாலும், அவன் ெசய்த மற்றப்
ெபால்லாங்குகளுக்காகவும், ேயாவானாேலகடிந்துெகாள்ளப்பட்டேபாது, 20ஏேராது
தான் ெசய்த மற்ற எல்லாப் ெபால்லாங்குகளும் ேபாதாெதன்று, ேயாவாைனப்
ப டித்துசைறயல்அைடத்துைவத்தான்.

இேயசுவன்ஞானஸ்நானமும்வம்சவரலாறும்
21 மக்கெளல்ேலாரும் ஞானஸ்நானம் ெபற்றேபாது, இேயசுவும் ஞானஸ்நானம்

ெபற்று, ெஜபம்பண்ணும்ேபாது, வானம் தறக்கப்பட்டது; 22 பரிசுத்த ஆவயானவர்
புறாைவப்ேபாலஅவர்ேமல்இறங்கனார். வானத்தலிருந்துஒரு சத்தம்உண்டாக :
“நீர் என்னுைடய ேநசகுமாரன், உம்மிடம் ப ரியமாக இருக்க ேறன்” என்று
உைரத்தது. 23அப்ெபாழுதுஇேயசுஏறக்குைறயமுப்பதுவயதுள்ளவராகஇருந்தார்.
அவர் ேயாேசப்பன் குமாரெனன்று எண்ணப்பட்டார். அந்த ேயாேசப்பு ஏலியன்
குமாரன்; 24 ஏலி மாத்தாத்தன் குமாரன்; மாத்தாத் ேலவயன் குமாரன்; ேலவ
ெமல்கயன் குமாரன்; ெமல்க யன்னாவன் குமாரன்; யன்னா ேயாேசப்பன்
குமாரன்; 25ேயாேசப்பு மத்தத்தயாவன்குமாரன்; மத்தத்தயாஆேமாசன்குமாரன்;
ஆேமாஸ் நாகூமின் குமாரன்; நாகூம் எஸ்லியன் குமாரன்; எஸ்லி நங்காயன்
குமாரன். 26 நங்காய் மாகாத்தன் குமாரன்; மாகாத் மத்தத்தயாவன் குமாரன்;
மத்தத்தயா ேசேமயன் குமாரன்; ேசேமய் ேயாேசப்பன் குமாரன்; ேயாேசப்பு
யூதாவன் குமாரன்; யூதா ேயாவன்னாவன் குமாரன். 27 ேயாவன்னா ேரசாவன்
குமாரன்; ேரசா ெசருபாேபலின் குமாரன்; ெசருபாேபல் சலாத்த ேயலின் குமாரன்;
சலாத்த ேயல் ேநரியன் குமாரன். 28 ேநரி ெமல்கயன் குமாரன்; ெமல்க
அத்தயன்குமாரன்;அத்த ேகாசாமின்குமாரன்; ேகாசாம்எல்ேமாதாமின்குமாரன்;
எல்ேமாதாம் ஏரின் குமாரன்; ஏர் ேயாேசயன் குமாரன். 29 ேயாேச எலிேயசரின்
குமாரன்; எலிேயசர் ேயாரீமின் குமாரன்; ேயாரீம் மாத்தாத்தன் குமாரன்; மாத்தாத்
ேலவயன் குமாரன். 30 ேலவ ச மிேயானின் குமாரன்; ச மிேயான் யூதாவன்
குமாரன்; யூதா ேயாேசப்பன் குமாரன்; ேயாேசப்பு ேயானானின் குமாரன்;
ேயானாம் எலியாக்கீமின் குமாரன். 31 எலியாக்கீம் ெமெலயாவன் குமாரன்;
ெமெலயாமயனானின்குமாரன்;மயனான்மாத்தாத்தாவன்குமாரன்;மாத்தாத்தா
நாத்தானின் குமாரன்; நாத்தான் தாவீதன் குமாரன். 32 தாவீது ஈசாயன் குமாரன்;
ஈசாய் ஓேபத்தன் குமாரன்; ஓேபத் ேபாவாஸின் குமாரன்; ேபாவாஸ் சல்ேமானின்
குமாரன்; சல்ேமான் நகேசானின் குமாரன். 33 நகேசான் அம்மினதாபன் குமாரன்;
அம்மினதாப்ஆராமின்குமாரன்;ஆராம்எஸ்ேராமின்குமாரன்;எஸ்ேராம்பாேரசன்
குமாரன்; பாேரஸ் யூதாவன் குமாரன்; யூதா யாக்ேகாபன் குமாரன். 34யாக்ேகாபு
ஈசாக்கன்குமாரன்; ஈசாக்குஆப ரகாமின்குமாரன்;ஆப ரகாம்ேதராவன்குமாரன்;
ேதரா நாேகாரின் குமாரன். 35 நாேகார் ேசரூக்கன் குமாரன்; ேசரூக் ெரகூவன்
குமாரன்;ெரகூேபேலக்கன்குமாரன்; ேபேலக்ஏேபரின்குமாரன்; ஏேபர் சாலாவன்
குமாரன். 36 சாலா காயனானின் குமாரன்; காயனான் அர்ப்பகசாத்தன் குமாரன்;
அர்ப்பகசாத் ேசமின் குமாரன்; ேசம் ேநாவாவன் குமாரன்; ேநாவா லாேமக்கன்
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குமாரன். 37 லாேமக்கு ெமத்தூசலாவன் குமாரன்; ெமத்தூசலா ஏேனாக்கன்
குமாரன்; ஏேனாக்கு யாேரத்தன் குமாரன்; யாேரத் மகலாெலேயலின் குமாரன்;
மகலாெலேயல் ேகனானின்குமாரன்;ெகய்னான்ஏேனாசன்குமாரன். 38ஏேனாஸ்
ேசத்தன்குமாரன்; ேசத்ஆதாமின்குமாரன்;ஆதாம் ேதவனால்உண்டானவன்.

அத்த யாயம் 4
இேயசு சாத்தானால் ேசாத க்கப்படுதல்

1 இேயசு பரிசுத்த ஆவயானவராேல நைறந்தவராக ேயார்தாைனவட்டுத்
தரும்ப , பரிசுத்த ஆவயானவராேல வனாந்த ரத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாகப்பட்டு,
2 நாற்பதுநாட்கள் சாத்தானால் ேசாத க்கப்பட்டார். அந்த நாட்களில் அவர்
ஒன்றும் சாப்ப டாமல் இருந்தார்; அந்த நாட்கள் முடிந்தபன்பு அவருக்குப் பச
உண்டானது. 3 அப்ெபாழுது சாத்தான் அவைர ேநாக்க : நீர் ேதவனுைடய
குமாரெனன்றால்,இந்தக் கல்அப்பமாக மாறும்படிச் ெசால்லும் என்றான். 4இேயசு
மறுெமாழியாக: மனிதன் அப்பத்தனால்மட்டுமில்ைல, ேதவனுைடய
ஒவ்ெவாரு வார்த்ைதயனாலும் பைழப்பான் என்று எழுத யருக்க றேத
என்றார். 5 பன்பு சாத்தான் அவைர உயர்ந்த மைலயன்ேமல் ெகாண்டுேபாய்,
உலகத்தன் எல்லா ராஜ்யங்கைளயும் ஒரு நமிஷத்த ேல அவருக்குக்
காண்பத்து: 6 இைவகள் எல்லாவற்றன்ேமலும் உமக்கு அதகாரத்ைதயும்
இைவகளின் மகைமையயும் உமக்குத் தருேவன், இைவகள் என்னுைடய
ெபாறுப்பல் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது; எனக்கு இஷ்டமானவனுக்கு
இைவகைளக் ெகாடுப்ேபன். 7 நீர் என்முன் பணிந்து ெதாழுதுெகாண்டால்
இைவகைளெயல்லாம்உமக்குத்தருேவன்என்றுெசான்னான். 8இேயசுஅவனுக்கு
மறுெமாழியாக: எனக்குப் பன்னாகப்ேபா சாத்தாேன, உன் ேதவனாக ய
ெயேகாவாைவமட்டும் பணிந்துெகாண்டு, அவர் ஒருவருக்குமட்டும்
ஆராதைனெசய் என்று எழுத யருக்க றது என்றார். 9 அப்ெபாழுது அவன்
அவைர எருசேலமுக்குக் ெகாண்டுேபாய், ேதவாலயத்தன் உச்சயல் அவைர
நறுத்த : நீர் ேதவனுைடய குமாரெனன்றால், இங்ேகயருந்து கீேழ குதயும்.
10 ஏெனன்றால், உம்ைமப் பாதுகாக்க ேதவன் தம்முைடய தூதர்களுக்குக்
கட்டைளயடுவார் என்றும், 11உமது பாதம் கல்லில் ேமாதாதபடி, அவர்கள் உம்ைம
தங்களுைடய ைககளில் ஏந்த க்ெகாண்டுேபாவார்கள் என்றும் எழுதயருக்க றது
என்று ெசான்னான். 12 அதற்கு இேயசு: உன் ேதவனாக ய ெயேகாவாைவ
ேசாத த்துப்பார்க்காத ருப்பாயாக என்றும் ெசால்லியருக்க றேத என்றார்.
13 சாத்தான், இேயசுைவ பலவதங்களில் ேசாத த்துமுடித்தபன்பு சலகாலம்
அவைரவ ட்டுவலக ப்ேபானான்.

இேயசுவன்ஊழியஆரம்பம்
14 பன்பு இேயசு பரிசுத்த ஆவயானவருைடய பலத்தனாேல கலிேலயாவற்குத்

தரும்ப ப்ேபானார். அவைரப்பற்றய ெசய்த சுற்றலும் இருக்கற
ேதசங்கெளல்லாம் பரவயது. 15 அவர்களுைடய ெஜப ஆலயங்களில் அவர்
உபேதச த்து, எல்ேலாராலும் புகழப்பட்டார். 16 ஒரு நாள் இேயசு தாம் வளர்ந்த
ஊராகய நாசேரத்த ற்குவந்து, தம்முைடய வழக்கத்தன்படிேய ஓய்வுநாளில் ெஜப
ஆலயத்த ற்குச் ெசன்று, ேவதத்ைத வாச க்க எழுந்து நன்றார். 17 அப்ெபாழுது
ஏசாயா தீர்க்கதரிச யன் புத்தகம் அவரிடத்தல் ெகாடுக்கப்பட்டது. அவர்
புத்தகத்ைதவ ரித்தேபாது:
18ெயேகாவாவுைடயஆவயானவர்என்ேமல்இருக்க றார்;
எளியவர்களுக்குநற்ெசய்தையப்ப ரசங்க ப்பதற்காக
என்ைனஅப ேஷகம்பண்ணினார்;
இருதயம்காயப்பட்டவர்கைளக்குணமாக்கவும்,
சைறப்பட்டவர்களுக்குவடுதைலையயும்,
பார்ைவஇல்லாதவர்களுக்குப்பார்ைவையயும்,
ஒடுக்கப்பட்டவர்கைளவடுதைலயாக்கவும்,
19 இந்த வருடம் ெயேகாவாவுைடய கருைபயன் வருடம் என்பைதச்

ெசால்லவும்,
என்ைனஅனுப்பனார்,” என்றுஎழுதயருக்க றைதஅவர் பார்த்து.
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20 அைத வாச த்து, பன்பு புத்தகத்ைதச் சுருட்டி, பணிவைட ெசய்பவனிடம்
ெகாடுத்து உட்கார்ந்தார். ெஜப ஆலயத்தலுள்ள எல்ேலாரும் அவைர உற்றுப்
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 21அப்ெபாழுதுஅவர்அவர்கேளாடுேபசத்ெதாடங்க :
“நீங்கள் ேகட்ட இந்த ேவதவாக்க யம் இன்று நைறேவற யது” என்றார்.
22 எல்ேலாரும் அவருக்கு நற்சாட்ச க் ெகாடுத்து, அவர் ேபசன கருைபயுள்ள
வார்த்ைதகைளக்குறத்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள்: ஆனால், அவர்களில்
சலர்: “இவன் ேயாேசப்பன் குமாரன் அல்லவா” என்றார்கள். 23 அவர்
அவர்கைள ேநாக்க : “நீங்கள் என்னிடம், ைவத்த யேன, உன்ைனநீேய
குணமாக்க க்ெகாள் என்க ற பழெமாழிையச் ெசால்லி, நாங்கள்
ேகள்வ ப்பட்டபடி கப்பர்நகூமில் நீ ெசய்த ெசயல்கைளெயல்லாம் உன்
ெசாந்த ஊராக ய இங்ேகயும் ெசய் என்று ெசால்லுவீர்கள் என்பது
ந ச்சயம். 24ஆனாலும்ஒரு தீர்க்கதரிச ையஅவனுைடய ெசாந்தஊரிேல
ஒருவனும் அங்கீகரிக்கமாட்டான் என்று ந ச்சயமாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 25 அன்றயும் எலியா தீர்க்கதரிச வாழ்ந்த நாட்களிேல
மூன்று வருடங்களும் ஆறு மாதங்களும் வானம் அைடக்கப்பட்டு மைழ
இல்லாமல், ேதசெமங்கும் ெகாடிய பஞ்சம் உண்டாயருந்தேபாது,
இஸ்ரேவலில் அேநக வ தைவகள் இருந்தார்கள். 26 இருந்தாலும்,
எலியா தீர்க்கதரிச , இவர்களில் எந்தெவாரு யூதவ தைவய டமும்
அனுப்பப்படாமல், சீேதான் நாட்டிலுள்ள செரப்தா என்னும் ஊரில்
இருந்த ஒரு வ தைவய டம் அனுப்பப்பட்டான். 27 அல்லாமலும் எலிசா
தீர்க்கதரிச யன் காலத்த ேல இஸ்ரேவலில் அேநக குஷ்டேராக கள்
இருந்தார்கள்;இருந்தாலும்சீரியா ேதசத்ைதச்ேசர்ந்தநாகமாைனத்தவ ர
அவர்களில் ேவறு ஒருவைனயும் எலிசா சுத்தமாக்கவல்ைல என்று
சத்த யத்தன்படி உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்” என்றார். 28 ெஜப
ஆலயத்தலிருந்த எல்ேலாரும், இைவகைளக் ேகட்டெபாழுது, கடும்ேகாபமைடந்து,
29 எழுந்தருந்து, அவைர ஊருக்கு ெவளிேய தள்ளி, தங்களுைடய ஊர்
கட்டப்பட்டிருந்த ெசங்குத்தான மைலயன்உச்சயலிருந்துஅவைரத் தைலகீழாகத்
தள்ளிவடுவதற்காக அந்த இடத்த ற்குக் ெகாண்டுேபானார்கள். 30ஆனால், அவர்
அவர்கள்நடுவல்இருந்துகடந்துேபாய்வ ட்டார்.

இேயசுஅசுத்தஆவையத்துரத்துதல்
31 பன்பு அவர் கலிேலயாவலுள்ள கப்பர்நகூம் என்னும் பட்டணத்தற்கு

வந்து, ஓய்வுநாட்களில் மக்களுக்குப் ேபாதைன பண்ணினார். 32 அவருைடய
வசனம் அதகாரமுள்ளதாக இருந்தபடியால் அவருைடய ேபாதைனையக்குறத்து
அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 33 ெஜப ஆலயத்த ேல அசுத்தஆவ ப டித்தருந்த
ஒரு மனிதன் இருந்தான். 34 அவன்: ஐேயா! நசேரயனாகய இேயசுேவ,
எங்களுக்கும் உமக்கும் என்ன? எங்கைளக் ெகடுக்கவா வந்தீர்? நீர் யார் என்று
நான்அற ேவன்; நீர் ேதவனுைடயபரிசுத்தர் என்றுஅதக சத்தமிட்டுச்ெசான்னான்.
35அதற்கு இேயசு: நீ ேபசாமல் இவைனவ ட்டு ெவளிேய ேபா என்று அைத
அதட்டினார்; அப்ெபாழுது ப சாசு அவைன மக்களின் நடுேவ கீேழத் தள்ளி,
அவனுக்குஒரு தீங்கும் ெசய்யாமல், அவைனவட்டுப் ேபாய்வ ட்டது. 36எல்ேலாரும்
ஆச்சரியப்பட்டு: இது என்ன வார்த்ைதேயா! அதகாரத்ேதாடும் வல்லைமேயாடும்
அசுத்தஆவகளுக்குக் கட்டைளயடுகறார், அைவகள் புறப்பட்டுப் ேபாக றேத
என்று ஒருவேராெடாருவர் ேபச க்ெகாண்டார்கள். 37 அவைரப்பற்றன புகழ்
சுற்றலுமிருந்தஇடங்களிெலல்லாம் பரவயது.

இேயசுஅேநகைரசுகமாக்குதல்
38 பன்பு அவர் ெஜப ஆலயத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டு, சீேமான் வீட்டிற்குப்

ேபானார். அங்கு சீேமானுைடய மாமியார் கடும் ஜூரத்ேதாடு
படுத்தருந்தாள். அவைள குணமாக்கேவண்டுெமன்று அவளுக்காக அவைர
ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். 39 அவர் அவளிடம் குனிந்து நன்று, ஜூரம்
நீங்கும்படி கட்டைளய ட்டார், உடேன ஜூரம் அவைளவட்டு நீங்கயது, அவள்
எழுந்து அவர்களுக்குப் பணிவைடெசய்தாள். 40 சூரியன் அஸ்தமித்தேபாது,
மக்கெளல்ேலாரும் பலவதமானவயாத களால் கஷ்டப்பட்டவர்கைளஅவரிடத்தல்
ெகாண்டுவந்தார்கள். அவர்கள் ஒவ்ெவாருவர்ேமலும் அவர் தம்முைடய
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கரங்கைள ைவத்து, அவர்கைள சுகமாக்கனார். 41 ப சாசுகளும்: நீர் ேதவனுைடய
குமாரனாகய க றஸ்து என்று சத்தமிட்டு அேநகைரவ ட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபானது.
அவர் க றஸ்து என்று ப சாசுகளுக்கு ெதரிந்தருந்தபடியால் அவர் அைவகைளப்
ேபசவ டாமல் அதட்டினார். 42 சூரியன் உதயமானேபாது அவர் புறப்பட்டு,
வனாந்த ரமான ஒரு இடத்த ற்குப் ேபானார். அேநக மக்கள் அவைரத் ேதடி
அவரிடம் வந்து, அவர்கைளவ ட்டுப் ேபாகேவண்டாம் என்று அவைரத் தடுத்து
நறுத்தப்பார்த்தனர். 43அவேரா அவர்கைள ேநாக்க : நான் மற்றஊர்களிலும்
ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதக்குற த்துப் ப ரசங்கம் பண்ணேவண்டும்,
இதற்காகத்தான் அனுப்பப்பட்ேடன் என்றார். 44 அப்படிேய கலிேலயா
நாட்டிலுள்ளெஜபஆலயங்களில் ப ரசங்கம்பண்ணிக்ெகாண்டுவந்தார்.

அத்த யாயம் 5
இேயசுசீடர்கைளஊழியத்த ற்குஅைழத்தல்

1 பன்பு அவர் ெகேனசேரத்துக் கடலின் அருேக நன்றேபாது,
மக்கள்கூட்டம் ேதவவசனத்ைதக் ேகட்பதற்காக அவரிடம் ெநருங்கவந்தார்கள்.
2 அப்ெபாழுது கடற்கைரய ேல நன்றுெகாண்டிருந்த இரண்டு படகுகைளக்
கண்டார். மீன்ப டிக்க றவர்கள் படகுகைளவ ட்டு இறங்க வைலகைள
அலச க்ெகாண்டிருந்தார்கள். 3 அப்ெபாழுது அவர் ஒரு படகல் ஏறனார், அது
சீேமானுைடய படகாக இருந்தது; அைதக் கைரயலிருந்து ெகாஞ்சம்
தள்ளும்படி அவைனக் ேகட்டுக்ெகாண்டு, அந்தப் படக ல் உட்கார்ந்து,
மக்களுக்குப் ேபாதகம்பண்ணினார். 4 அவர் ேபாதகம்பண்ணி முடித்தபன்பு
சீேமாைன ேநாக்க : ஆழத்த ற்குத் தள்ளிக்ெகாண்டுேபாய், மீன்ப டிக்க
உங்களுைடய வைலகைளப் ேபாடுங்கள் என்றார். 5 அதற்குச் சீேமான்:
ஐயா, இரவு முழுவதும் நாங்கள் முயற்ச ெசய்தும் ஒன்றும் கைடக்கவல்ைல;
இருப்பனும் உம்முைடய வார்த்ைதயன்படி நான் வைலகைளப் ேபாடுக ேறன்
என்றான். 6 அப்படிேய அவர்கள் வைலகைளப் ேபாட்டு, அவர்கள் வைலகள்
கழிந்துேபாகும் அளவற்கு அதகமான மீன்கைளப் ப டித்தார்கள். 7 அப்ெபாழுது
மற்றப் படகல் இருந்த கூட்டாளிகள் வந்து தங்களுக்கு உதவெசய்யேவண்டும்
என்று அவர்களுக்கு ைசைக காட்டினார்கள்; அவர்கள் வந்து, இரண்டு
படகுகளும் அமிழ்ந்துேபாகும் அளவற்கு ந ரப்பனார்கள். 8 சீேமான்ேபதுரு
அைதக் கண்டு, இேயசுவன் பாதத்தல் வழுந்து: ஆண்டவேர, நான் பாவயான
மனிதன், நீர் என்ைனவட்டுப் ேபாகேவண்டும் என்றான். 9 அவர்கள் அதகமான
மீன்கைளப் ப டித்ததனால், அவனுக்கும் அவேனாடுகூட இருந்த எல்ேலாருக்கும்
ப ரமிப்பாக இருந்ததால் அப்படிச் ெசான்னான். 10 சீேமானுக்குக் கூட்டாளிகளான
ெசெபேதயுவன் குமாரர்களாகய யாக்ேகாபும் ேயாவானும் அப்படிேய
ப ரமித்தார்கள். அப்ெபாழுது இேயசு சீேமாைன ேநாக்க : பயப்படாேத, இனி நீ
மனிதர்கைளப் ப டிக்க றவனாகஇருப்பாய் என்றார். 11அவர்கள் படகுகைளக்
கைரய ேல ெகாண்டுேபாய் நறுத்த , எல்லாவற்ைறயும்வ ட்டு, அவருக்குப் பன்ேன
ெசன்றார்கள்.

குஷ்டேராக யானமனிதன்
12 பன்பு அவர் ஒரு பட்டணத்தல் இருக்கும்ேபாது, குஷ்டேராகம் நைறந்த

ஒரு மனிதன் இேயசுைவக் கண்டு, முகங்குப்புறவழுந்து: ஆண்டவேர, உமக்கு
வருப்பமானால், என்ைனச் சுத்தப்படுத்த உம்மால் முடியும் என்று அவைர
ேவண்டிக்ெகாண்டான். 13அவர் தமது ைகைய நீட்டி, அவைனத் ெதாட்டு: எனக்கு
வருப்பமுண்டு, சுத்தமாகு என்றார்; உடேன குஷ்டேராகம் அவைனவட்டு
நீங்கயது. 14அவர்அவைனேநாக்க : நீஇைதயாருக்கும்உடேனெசால்லாமல்,
நீ எருசேலமுக்குப்ேபாய், உன்ைன ஆசாரியனுக்குக் காண்ப த்து, நீ
சுத்தமானதனால், ேமாேச கட்டைளய ட்டபடி, அவர்களுக்குச் சாட்ச யாகப்
பலிெசலுத்து என்று கட்டைளய ட்டார். 15 அப்படியருந்தும் அவைரப்பற்றய
ெசய்த அத கமாகப் பரவயது. அேநக மக்கள் அவருைடய உபேதசத்ைதக்
ேகட்பதற்கும் அவராேல தங்களுைடய ேநாய்கள் நீங்க சுகமைடவதற்கும்
கூடிவந்தார்கள். 16 அவேரா வனாந்த ரத்தல் தனிைமயாகச்ெசன்று,
ெஜபம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தார்.
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பக்கவாதக்காரைனசுகப்படுத்துதல்
17 பன்பு ஒருநாள் அவர் உபேதச த்துக்ெகாண்டிருக்க றேபாது, கலிேலயா

யூேதயா நாடுகளிலுள்ள எல்லா க ராமங்களிலும், எருசேலம் நகரத்தலுமிருந்து
வந்த பரிேசயர்களும் ேவதபண்டிதர்களும் உட்கார்ந்தருந்தார்கள்;
ேநாயாளிகைளக் குணமாக்கத்தக்க கர்த்தருைடய வல்லைம அவரிடம்
இருந்தது. 18 அப்ெபாழுது சல மனிதர்கள் பக்கவாதக்காரன் ஒருவைனப்
படுக்ைகேயாடு எடுத்துக்ெகாண்டுவந்து, அவைன உள்ேள ெகாண்டுேபாகவும்
அவருக்கு முன்பாக ைவக்கவும் முயற்ச த்தார்கள். 19 மக்கள்கூட்டம் அத கமாக
இருந்தபடியால் அவைன உள்ேள ெகாண்டுேபாக முடியாமல், வீட்டின்ேமல்
ஏற , தட்ேடாடுகள்வழியாக மக்களின் மத்தயல் இேயசுவற்கு முன்பாக
அவைனப் படுக்ைகேயாடு இறக்கனார்கள். 20 அவர்களுைடய வசுவாசத்ைத
அவர் கண்டு, பக்கவாதக்காரைன ேநாக்க : மனிதேன, உன் பாவங்கள்
உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்றார். 21 அப்ெபாழுது ேவதபண்டிதர்களும்
பரிேசயர்களும் ேயாசைனபண்ணி, ேதவந ந்தைன ெசால்லுகற இவன் யார்?
ேதவன் ஒருவேரயன்ற பாவங்கைள மன்னிக்கத்தக்கவர் யார்? என்றார்கள்.
22இேயசு அவர்கள் ச ந்தைனகைளஅறந்து, அவர்கைள ேநாக்க : உங்களுைடய
இருதயங்களில் நீங்கள் ச ந்த க்க றது என்ன? 23 உன் பாவங்கள்
உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்று ெசால்வேதா அல்லது எழுந்து நட
என்று ெசால்வேதா, எது எளிது? 24 பூமிய ேல பாவங்கைள மன்னிக்க
மனிதகுமாரனுக்கு அத காரம் உண்டு என்பைத நீங்கள் அறயேவண்டும்
என்று ெசால்லி, பக்கவாதக்காரைன ேநாக்க : நீ எழுந்து, உன் படுக்ைகைய
எடுத்துக்ெகாண்டு,உன்வீட்டிற்குப் ேபா என்றுஉனக்குச்ெசால்லுக ேறன்
என்றார். 25 உடேன அவன் அவர்களுக்கு முன்பாக எழுந்து, தன் படுக்ைகைய
எடுத்துக்ெகாண்டு, ேதவைன மகைமப்படுத்த , தன் வீட்டிற்குப்ேபானான்.
26 அதனாேல எல்ேலாரும் ஆச்சரியப்பட்டு, ேதவைன மகைமப்படுத்தனார்கள்;
அல்லாமலும், அவர்கள் பயம் நைறந்தவர்களாக , அத சயமான காரியங்கைள
இன்றுகண்ேடாம் என்றார்கள்.

மத்ேதயுவன்ஊழியஅைழப்பு
27 இைவகளுக்குப் பன்பு அவர் புறப்பட்டு, வரி வசூலிக்கும் ைமயத்தல்

உட்கார்ந்தருந்த ேலவ என்னும்ெபயருைடயவரிவசூலிக்கும்ஒருவைனக்கண்டு:
என்ைனப் பன்பற்றவா என்றார். 28 அவன் எல்லாவற்ைறயும்வ ட்டு, எழுந்து,
அவருக்குப் பன்ேனெசன்றான். 29அந்த ேலவ என்பவன்தன்வீட்டிேலஅவருக்குப்
ெபரிய வருந்துபண்ணினான். அேநக வரி வசூலிப்பவர்களும் மற்றவர்களும்
அவர்கேளாடு பந்தயல் இருந்தார்கள். 30 ேவதபண்டிதர்களும் பரிேசயர்களும்
அவருைடய சீடர்களுக்குஎத ராகமுறுமுறுத்து: நீங்கள்வரி வசூலிப்பவர்கேளாடும்
பாவ கேளாடும் உட்கார்ந்து சாப்படுக றதும் குடிக்க றதும் ஏன்? என்று
ேகட்டார்கள். 31இேயசுஅவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: ேநாயாளிகளுக்குத்தான்
ைவத்த யன்ேதைவேயதவ ரசுகமாகஉள்ளவர்களுக்குத்ேதைவயல்ைல.
32 நீத மான்கைளயல்ல, பாவ கைளேய மனந்தரும்புக றதற்கு
அைழக்கவந்ேதன் என்றார்.

உபவாசத்ைதப்பற்றய ேகள்வ
33 பன்பு அவர்கள் அவைர ேநாக்க : ேயாவானுைடய சீடர்கள் அேநகந்தரம்

உபவாச த்துெஜபம்ெசய்துவருகறார்கள்,பரிேசயர்களுைடயசீடர்களும்அப்படிேய
ெசய்க றார்கள், உம்முைடய சீடர்கள் சாப்ப டவும் குடிக்கவும் ெசய்க றார்கேள,
அது எப்படி என்று ேகட்டார்கள். 34 அதற்கு இேயசு: மணவாளன் தங்கேளாடு
இருக்கும்ேபாது மணவாளனுைடய ேதாழர்கைள நீங்கள் உபவாச க்கச்
ெசால்லமுடியுமா? 35 மணவாளன் அவர்கைளவ ட்டுப் ேபாகும் நாட்கள்
வரும், அந்த நாட்களிேல உபவாச ப்பார்கள் என்றார். 36 அவர்களுக்கு
ஒரு உவைமையயும் ெசான்னார்: ஒருவனும் புத ய ஆைடயன் துண்ைடப்
பைழயஆைடேயாடு ைவத்துஇைணக்கமாட்டான், இைணத்தால் புத யது
பைழயைதக் க ழிக்கும்; புத ய ஆைட பைழய ஆைடக்குப் ெபாருத்தமாக
இருக்காது. 37 ஒருவனும் புத ய த ராட்ைசரசத்ைதப் பைழய ேதால்
ைபகளில்ஊற்ற ைவக்கமாட்டான்;ஊற்றைவத்தால்புத யத ராட்ைசரசம்
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ேதால் ைபகைளக் க ழித்துப்ேபாடும், த ராட்ைசரசமும் ச ந்த ப்ேபாகும்,
ேதால் ைபகளும் ெகட்டுப்ேபாகும். 38 புத ய த ராட்ைசரசத்ைதப் புத ய
ேதால் ைபகளில் ஊற்ற ைவக்கேவண்டும், அப்ெபாழுது இரண்டும்
பத்த ரமாகஇருக்கும். 39அன்றயும்ஒருவனும்பைழயத ராட்ைசரசத்ைதக்
குடித்தவுடேன புத ய த ராட்ைசரசத்ைத வரும்பமாட்டான், பைழய
த ராட்ைசரசேமநல்லெதன்றுெசால்லுவான் என்றார்.

அத்த யாயம் 6
ஓய்வுநாளின்ஆண்டவர்

1 பஸ்கா பண்டிைகயன் இரண்டாம் நாைளக்குப் பன்வந்த முதலாம்
ஓய்வுநாளிேல,இேயசுவயல்ெவளியல் நடந்துேபாகும்ேபாது,அவருைடய சீடர்கள்
கத ர்கைளக் ெகாய்து, ைககளினால் ந மிட்டித்தன்றார்கள். 2 பரிேசயர்களில் சலர்
அவர்கைள ேநாக்க : ஓய்வுநாளில் ெசய்யக்கூடாதைத நீங்கள் ஏன் ெசய்க றீர்கள்
என்று ேகட்டார்கள். 3 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: தாவீதும்
அவேனாடுகூட இருந்தவர்களும் பச யாக இருந்தேபாது ெசய்தைத
நீங்கள் வாச க்கவல்ைலயா? அவன் ேதவனுைடய வீட்டிற்கு ெசன்று,
ஆசாரியர்கள்தவ ர ேவறுயாரும் சாப்ப டக்கூடாத ேதவசமூகத்தன்
அப்பங்கைளக் ேகட்டு வாங்க , 4 தான் சாப்ப ட்டதுமல்லாமல், தன்ேனாடு
இருந்தவர்களுக்கும் ெகாடுத்தாேன என்று ெசான்னார். 5 ேமலும்
மனிதகுமாரன் ஓய்வுநாளுக்கும் ஆண்டவராக இருக்க றார் என்றார்.
6 ேவெறாரு ஓய்வுநாளிேல, அவர் ெஜப ஆலயத்த ற்குச் ெசன்று உபேதச த்தார்.
அங்ேக வலது ைக சூம்பன ஒரு மனிதன் இருந்தான். 7 அப்ெபாழுது
ேவதபண்டிதர்களும் பரிேசயர்களும் அவரிடத்தல் குற்றம் கண்டுபடிக்கும்படி,
ஓய்வுநாளில் சுகமாக்குவாேரா என்று அவைர கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
8 அவர்களுைடய ச ந்தைனகைள அவர் அற ந்து, சூம்பன ைகையயுைடய
மனிதைன ேநாக்க : நீ எழுந்து நடுவல் நல் என்றார். அவன் எழுந்து
நன்றான். 9அப்ெபாழுது இேயசு அவர்கைள ேநாக்க : நான்உங்களிடம் ஒன்று
ேகட்க ேறன்; ஓய்வுநாட்களில் நன்ைம ெசய்வேதா, தீைம ெசய்வேதா?
அல்லது ஜீவைனக் காப்பேதா, அழிப்பேதா? எது ந யாயம் என்று
ேகட்டு, 10 அவர்கெளல்ேலாைரயும் சுற்ற ப்பார்த்து, அந்த மனிதைன ேநாக்க :
உன் ைகைய நீட்டு என்றார். அப்படிேய அவன் தன் ைகைய நீட்டினான்,
உடேன அவன் ைக மறுைகையப்ேபால குணமானது. 11 அவர்கேளா அத க
ேகாபம் ெகாண்டு, இேயசுைவ என்ன ெசய்யலாம் என்று ஒருவருக்ெகாருவர்
ஆேலாசைனபண்ணினார்கள்.

பன்னிரண்டுஅப்ேபாஸ்தலர்கள்
12 அந்த நாட்களிேல, அவர் ெஜபம்பண்ணும்படி ஒரு மைலயன்ேமல்

ஏற , இரவு முழுவதும் ேதவைன ேநாக்க ெஜபம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தார்.
13 ெபாழுதுவடிந்தேபாது, அவர் தம்முைடய சீடர்கைள வரவைழத்து, அவர்களில்
பன்னிரண்டுேபைரத் ெதரிந்துெகாண்டு, அவர்களுக்கு அப்ேபாஸ்தலர்கள்
என்று ெபயரிட்டார். 14 அவர்கள் யாெரன்றால், ேபதுரு என்று தாம் ெபயரிட்ட
சீேமான், அவனுைடய சேகாதரனாகய அந்த ேரயா, யாக்ேகாபு, ேயாவான்,
பலிப்பு, பர்ெதாெலாேமயு, 15 மத்ேதயு, ேதாமா, அல்ேபயுவன் குமாரனாகய
யாக்ேகாபு, ெசேலாத்ேத எனப்பட்ட சீேமான், 16யாக்ேகாபன் சேகாதரனாகயயூதா,
துேராக யானயூதாஸ்காரிேயாத்துஎன்பவர்கேள.

ஆசீர்வாதங்கள்மற்றும்ஐேயா
17பன்புஅவர் அவர்களுடன்இறங்க , சமமான ஒருஇடத்த ேல நன்றார். அங்ேக

அவருைடய சீடர்கள் அேநகரும், அவருைடய உபேதசத்ைதக் ேகட்பதற்காகவும்,
தங்களுைடய வயாத களிலிருந்து குணமாக்கப்படுவதற்காகவும், யூேதயா
மற்றும் எருசேலம் நகரங்களில் இருந்தும், தீரு சீேதான் பட்டணங்கள் இருக்கற
கடேலாரத்தல் இருந்தும் அேநக மக்கள் வந்தருந்தார்கள். 18 அசுத்தஆவகளால்
வாத க்கப்பட்டவர்களும் வந்து, ஆேராக்கயமைடந்தார்கள். 19 அவரிடத்தலிருந்து
வல்லைம புறப்பட்டு எல்ேலாைரயும் குணமாக்கனபடியனாேல, மக்கள்
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எல்ேலாரும் அவைரத் ெதாடுவதற்காக முயற்ச ெசய்தார்கள். 20அப்ெபாழுது அவர்
தம்முைடயசீடர்கைளேநாக்க ப்பார்த்து:
“தரித்த ரர்களாக யநீங்கள்பாக்க யவான்கள்;
ேதவனுைடயஇராஜ்யம்உங்களுைடயது.
21இப்ெபாழுதுபச யாகஇருக்க றநீங்கள்பாக்க யவான்கள்;
தருப்த யைடவீர்கள்.
இப்ெபாழுதுஅழுக றநீங்கள்பாக்க யவான்கள்;
இனி ச ரிப்பீர்கள்.
22மனிதகுமாரைனப்பன்பற்றுவதால்மக்கள்உங்கைளப்பைகத்து,
உங்கைளந ராகரித்து,
உங்கைளஅவமத த்து,
உங்களுைடயெபயைரப்ெபால்லாதெதன்றுெசால்லி
உங்கைளத்தள்ளிவடும்ேபாதுநீங்கள்பாக்க யவான்களாகஇருப்பீர்கள்.

23 “அந்த நாளிேல நீங்கள் சந்ேதாஷப்பட்டு மக ழ்ந்தருங்கள்;
பரேலாகத்த ல்உங்களுைடய பலன்அத கமாகஇருக்கும்; அவர்களுைடய
முற்ப தாக்கள்தீர்க்கதரிச களுக்கும்அப்படித்தான்ெசய்தார்கள்.
24ெசல்வந்தர்களாக யஉங்களுக்குஐேயா;
உங்களுைடயஆறுதைலநீங்கள்அைடந்துவ ட்டீர்கள்.
25தருப்த யுள்ளவர்களாகஇருக்க றஉங்களுக்குஐேயா;
நீங்கள்பச யாகஇருப்பீர்கள்.
இப்ெபாழுதுச ரிக்க றஉங்களுக்குஐேயா;
இனித்துக்கப்பட்டுஅழுவீர்கள்.
26 எல்லா மனிதர்களும் உங்கைளக்குற த்துப் புகழ்ச்ச யாகப் ேபசும்ேபாது

உங்களுக்குஐேயா;
அவர்களுைடய முற்ப தாக்கள் கள்ளத்தீர்க்கதரிச கைளக்குற த்தும்

அப்படித்தான்ேபசனார்கள்.
பைகவர்கைளேநச யுங்கள்

27 “என் வார்த்ைதகைளக் ேகட்க ற உங்களுக்கு நான்
ெசால்லுக ேறன்: உங்களுைடய பைகவர்கைள ேநச யுங்கள்;
உங்கைளப் பைகக்க றவர்களுக்கு நன்ைம ெசய்யுங்கள்.
28 உங்கைளச் சப க்க றவர்கைள ஆசீர்வத யுங்கள்; உங்கைள
அவமத க்க றவர்களுக்காக ெஜபம்பண்ணுங்கள். 29 உன்ைன
ஒரு கன்னத்தல் அைறக றவனுக்கு மறு கன்னத்ைதயும் காட்டு;
உன் ேமலாைடைய எடுத்துக்ெகாள்ளுகறவன் உன் ஆைடையயும்
எடுத்துக்ெகாள்ளத் தைடபண்ணாேத. 30 உன்னிடத்த ல் ேகட்க ற
எவனுக்கும் ெகாடு; உன்னுைடயைத எடுத்துக்ெகாள்ளுகறவனிடத்த ல்
அைதத் தரும்பக் ேகட்காேத. 31 மனிதர்கள் உங்களுக்கு எப்படிச்
ெசய்யேவண்டுெமன்று வரும்புக றீர்கேளா, அப்படிேய நீங்களும்
அவர்களுக்குச் ெசய்யுங்கள். 32 உங்கைள ேநச க்க றவர்கைளேய
நீங்களும் ேநச த்தால், உங்களுக்குப் பலன் என்ன? பாவ களும்
தங்கைள ேநச க்க றவர்கைள ேநச க்க றார்கேள. 33 உங்களுக்கு
நன்ைமெசய்க றவர்களுக்ேக நீங்களும் நன்ைமெசய்தால், உங்களுக்குப்
பலன் என்ன? பாவ களும் அப்படிச் ெசய்க றார்கேள. 34 தரும்பக்
ெகாடுப்பார்கள் என்று நம்ப நீங்கள் கடன்ெகாடுத்தால் உங்களுக்குப்
பலன்என்ன? தரும்பத் தங்களுக்குக்ெகாடுக்கப்படும் என்றுபாவ களும்
பாவ களுக்குக்கடன்ெகாடுக்க றார்கேள. 35உங்களுைடயபைகவர்கைள
ேநச யுங்கள், நன்ைம ெசய்யுங்கள், ப ரத பலன் எத ர்பார்க்காமல் கடன்
ெகாடுங்கள்; அப்ெபாழுது உங்களுைடய பலன் அத கமாக இருக்கும்,
உன்னதமான ேதவனுக்கு நீங்கள் பள்ைளகளாக இருப்பீர்கள்; அவர்
நன்றயற யாதவர்களுக்கும் துேராக களுக்கும் நன்ைம ெசய்க றாேர.
36 எனேவ உங்களுைடய ப தா இரக்கமுள்ளவராக இருக்க றதுேபால,
நீங்களும்இரக்கமுள்ளவர்களாகஇருங்கள்.

மற்றவர்கைளநயாயந்தீர்த்தல்
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37 மற்றவர்கைளக் குற்றவாளிகள் என்று ெசால்லாதருங்கள்;
அப்ெபாழுதுநீங்களும்குற்றவாளிகள்என்றுெசால்லப்படாமலிருப்பீர்கள்;
மற்றவர்கைள தண்டைனக்குள்ளாகும்படி தீர்க்காத ருங்கள், அப்ெபாழுது
நீங்களும் தண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்க்கப்படாமலிருப்பீர்கள்;
வடுதைலபண்ணுங்கள்,அப்ெபாழுதுநீங்களும்வடுதைலபண்ணப்படுவீர்கள்.
38 ெகாடுங்கள், அப்ெபாழுது உங்களுக்கும் ெகாடுக்கப்படும்; அமுக்க க்
குலுக்க ச் சரிந்து வழும்படி நன்றாக அளந்து, உங்களுைடய மடிய ேல
ேபாடுவார்கள்; நீங்கள் எந்த அளவனால் அளக்க றீர்கேளா அந்த
அளவனால் உங்களுக்கும் அளக்கப்படும் என்றார். 39 பன்னும் அவர்
ஒரு உவைமைய அவர்களுக்குச் ெசான்னார்: பார்ைவயற்றவனுக்கு
பார்ைவயற்றவன் வழிகாட்ட முடியுேமா? இருவரும் பள்ளத்தல்
வழுவார்கள் அல்லவா? 40 சீடன் தன் குருவற்கு ேமலானவன் இல்ைல,
பய ற்ச யல் முழுைமயாக ேதறனவன் தன் குருைவப்ேபால இருப்பான்.
41 நீ உன் கண்ணில் இருக்க ற மரத்ைதப் பார்க்காமல், உன் சேகாதரன்
கண்ணில் இருக்க ற துரும்ைபப் பார்க்க றது என்ன? 42 அல்லது நீ
உன் கண்ணில் இருக்க ற மரத்ைதப் பார்க்காமல், உன் சேகாதரைன
ேநாக்க : சேகாதரேன, நான் உன் கண்ணில் இருக்க ற துரும்ைப
எடுத்துப்ேபாடுக ேறன் என்று நீ ெசால்வது எப்படி? மாயக்காரேன! முன்பு
உன்கண்ணில்இருக்க றமரத்ைதஎடுத்துப்ேபாடு, பன்புஉன்சேகாதரன்
கண்ணில்இருக்க றதுரும்ைபஎடுத்துப்ேபாடும்வழிையப்பார்ப்பாய்.

மரங்களும்அதன்கனிகளும்
43 நல்ல மரமானது ெகட்ட கனிையக் ெகாடுக்காது, ெகட்ட மரமானது

நல்ல கனிையக் ெகாடுக்காது. 44 ஒவ்ெவாரு மரமும் அதன்
கனியனால் அறயப்படும்; முட்ெசடிகளில் அத்த ப்பழங்கைளப்
பற க்க றதுமில்ைல, ெநருஞ்ச ச்ெசடியல் த ராட்ைசப்பழங்கைளப்
பற க்க றதுமில்ைல. 45 நல்ல மனிதன் தன் இருதயமாக ய நல்ல
ெபாக்கஷத்தலிருந்து நல்லைத எடுத்துக்காட்டுக றான்; ெபால்லாத
மனிதன் தன் இருதயமாக ய ெபால்லாத ெபாக்கஷத்தலிருந்து
ெபால்லாதைத எடுத்துக்காட்டுக றான்; இருதயத்தன் நைறவனால்
அவனவனுைடயவாய்ேபசும்.

கற்பாைறேமலும்மணலின்ேமலும்கட்டப்பட்டவீடுகள்
46என்ைனஆண்டவேர! ஆண்டவேர! என்று நீங்கள் ெசால்லியும், நான்

ெசால்லுக றபடி நீங்கள் ெசய்யாமல் ேபாக றெதன்ன? 47 என்னிடத்த ல்
வந்து, என் வார்த்ைதகைளக்ேகட்டு, அதன்படி ெசய்க றவன் யாருக்கு
ஒப்பாக இருக்க றான் என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுேவன். 48ஆழமாகத்
ேதாண்டி, கற்பாைறயன்ேமல் அஸ்த பாரம்ேபாட்டு, வீடுகட்டுக ற
மனிதனுக்கு ஒப்பாக இருக்க றான்; ெபருெவள்ளம் வந்து, நீேராட்டம்
அந்த வீட்டின்ேமல் ேமாத யும், அைத அைசக்க முடியாமல்ேபானது;
ஏெனன்றால், அது கன்மைலயன்ேமல் அஸ்த பாரம் ேபாடப்பட்டிருந்தது.
49 என் வார்த்ைதகைளக் ேகட்டும் அதன்படி ெசய்யாதவன் எவேனா,
அவன்அஸ்த பாரமில்லாமல்மண்ணின்ேமல்வீடுகட்டினவனுக்குஒப்பாக
இருக்க றான்; நீேராட்டம்அந்தவீட்டின்ேமல் ேமாதனவுடேனஅதுவழுந்து
முழுவதும்அழிந்துேபானது” என்றார்.

அத்த யாயம் 7
நூற்றுக்குஅத பதயன்வசுவாசம்

1 இேயசு தம்முைடய வார்த்ைதகைளெயல்லாம் மக்கள் ேகட்கும்படி
ெசால்லிமுடித்தபன்பு, கப்பர்நகூமுக்குப் ேபானார். 2 அங்ேக நூறுேபர்ெகாண்ட
பைடப்ப ரிவன் அத பத ஒருவனுக்குப் ப ரியமான ேவைலக்காரன் வயாதயால்
மரணேவதைனப்பட்டான். 3 அவன் இேயசுைவக்குறத்துக் ேகள்வப்பட்டேபாது,
அவர் வந்து தன் ேவைலக்காரைனக் குணமாக்கேவண்டும் என்று, அவைரக்
ேகட்டுக்ெகாள்ள யூதர்களுைடய ஆலய மூப்பர்கைள அவரிடத்தல் அனுப்பனான்.
4அவர்கள் இேயசுவனிடத்தல் வந்து, அவைரத் தாழ்ைமயாக ேவண்டிக்ெகாண்டு:
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நீர்அவனுக்குஇந்ததயவுெசய்க றதற்குஅவன்தகுத உைடயவனாகஇருக்க றான்.
5 அவன் நம்முைடய மக்கைள ேநச த்து, நமக்கு ஒரு ெஜப ஆலயத்ைதயும்
கட்டினான் என்றார்கள். 6அப்ெபாழுது இேயசு அவர்கேளாடு ேபானார். வீட்டிற்கு
அருகல் ெசன்றேபாது, அந்த பைடஅத பத தன் நண்பைர ேநாக்க : நீங்கள்
இேயசுவ டம்ேபாய், ஆண்டவேர! நீர் வருத்தப்படேவண்டாம்; நீர் என் வீட்டிற்குள்
ப ரேவச க்க நான் தகுதயானவன் இல்ைல; 7உம்மிடத்த ற்கு வர நான் என்ைனத்
தகுதயானவனாக நைனக்கவல்ைல; ஒரு வார்த்ைதமட்டும் ெசால்லும்,
அப்ெபாழுது என் ேவைலக்காரன் சுகம் ெபறுவான். 8 நான் அதகாரத்த ற்குக்
கீழ்ப்பட்டவனாக இருந்தாலும், எனக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடக்க ற ேபார்வீரர்களும்
உண்டு; நான் ஒருவைனப் ேபா என்றால் ேபாக றான், மற்ெறாருவைன வா
என்றால் வருகறான், என் ேவைலக்காரைன, இைதச் ெசய் என்றால் ெசய்க றான்
என்று நான் ெசான்னதாகச் ெசால்லுங்கள் என்று அவர்கைள அனுப்பனான்.
9 இேயசு இைவகைளக் ேகட்டு அவைனக்குறத்து ஆச்சரியப்பட்டு, அவருக்குப்
பன்ேன வருகற மக்கைளப் பார்த்து: இஸ்ரேவலரிடத்த ல் இப்படிப்பட்ட
வ சுவாசத்ைத நான் இதுவைர கண்டதல்ைல என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன் என்றார். 10அனுப்பப்பட்டவர்கள்வீட்டிற்குத்தரும்பவந்தேபாது,
வயாதயாகக்க டந்த ேவைலக்காரன்சுகம்ெபற்றருந்தைதக்கண்டார்கள்.

வதைவயன்மகைனஉயேராடு எழுப்புதல்
11 மறுநாளிேல இேயசு நாயீன் என்னும் ஊருக்குப் ேபானார்; அவருைடய

சீடர்களும் த ரளான மக்களும் அவேராடு ேபானார்கள். 12 அவர், அந்த
ஊரின் தைலவாசலுக்கு அருகல் வந்தேபாது, மரித்துப்ேபான ஒருவைன
அடக்கம்பண்ணுவதற்காக ெகாண்டுவந்தார்கள்; அவன் தன் வதைவத் தாய்க்கு
ஒேர மகனாக இருந்தான்; அந்த ஊரில் உள்ள அேநக மக்கள் அவேளாடு
வந்தார்கள். 13இேயசுஅவைளப்பார்த்து,அவள்ேமல்மனமிரங்க :அழேவண்டாம்
என்று ெசால்லி, 14 அருகல் வந்து, பாைடையத் ெதாட்டார்; அைதச்
சுமந்துெகாண்டுவந்தவர்கள் நன்றார்கள்; அப்ெபாழுது அவர்: வாலிபேன,
எழுந்தரு என்று உனக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்றார். 15 மரித்தவன்
உய ேராடு எழுந்துஉட்கார்ந்து, ேபசத்ெதாடங்கனான். அவைனஅவன்தாயாரிடம்
ஒப்பைடத்தார். 16 எல்ேலாரும் பயந்து: மகா தீர்க்கதரிச யானவர் நமக்குள்ேள
ேதான்றயருக்க றார் என்றும், ேதவன் தமது மக்கைளச் சந்த த்தார் என்றும்
ெசால்லி, ேதவைன மகைமப்படுத்தனார்கள். 17 இந்தச் ெசய்த யூேதயா நாடு
முழுவதும்சுற்றயருக்க ற பகுத கள்எல்லாவற்றலும்ப ரச த்தமானது.

இேயசுவும் ேயாவான்ஸ்நானனும்
18 இைவகைளெயல்லாம் ேயாவானுைடய சீடர்கள் அவனுக்கு அறவத்தார்கள்.

அப்ெபாழுது ேயாவான் தன் சீடர்களில் இரண்டுேபைர அைழத்து, 19 நீங்கள்
இேயசுவனிடத்த ற்குப்ேபாய்: வருகறவர் நீர்தானா? அல்லது ேவெறாருவர்
வர நாங்கள் காத்தருக்கேவண்டுமா? என்று ேகளுங்கள் என்று ெசால்லி
அனுப்பனான். 20அப்படிேய அவர்கள் இேயசுவ டம் வந்து: வருகறவர் நீர்தானா?
அல்லது ேவெறாருவர் வர நாங்கள் காத்தருக்கேவண்டுமா? என்று ேகட்கும்படி
ேயாவான்ஸ்நானன் எங்கைள உம்மிடம் அனுப்பனார் என்றார்கள். 21 அந்த
ேநரத்த ேல ேநாய்கைளயும் ெகாடிய வயாத கைளயும் ெபால்லாத ஆவகைளயும்
ெகாண்டிருந்த அேநகைர அவர் குணமாக்க , அேநக குருடர்களுக்குப்
பார்ைவயளித்தார். 22 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: நீங்கள் ேபாய்,
பார்த்தைவகைளயும் ேகட்டைவகைளயும் ேயாவானுக்கு ெசால்லுங்கள்;
பார்ைவயற்ேறார் பார்ைவயைடக றார்கள், சப்பாணிகள் நடக்க றார்கள்,
குஷ்டேராக கள் சுத்தமாக றார்கள், காதுேகளாேதார் ேகட்க றார்கள்,
மரித்ேதார் உய ேராடு எழுந்தருக்க றார்கள், தரித்த ரர்களுக்கு நற்ெசய்த
ப ரசங்க க்கப்படுக றது. 23 என்னிடத்த ல் என் ெசயல்கைளக்குற த்து
சந்ேதகமில்லாமல் வ சுவாச க்க றவன் எவேனா அவன் பாக்க யவான்
என்றார். 24 ேயாவானால் அனுப்பப்பட்டவர்கள் ேபானபன்பு அவர்
ேயாவாைனப்பற்ற மக்களுக்குச் ெசான்னது என்னெவன்றால்: எைதப்பார்க்க
வனாந்த ரத்த ற்குப் ேபானீர்கள்? காற்றனால் அைசகன்ற புல்ைலேயா?
25இல்ைலெயன்றால், எைதப்பார்க்கப் ேபானீர்கள்? வைலயுயர்ந்தஆைட
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அணிந்த மனிதைனேயா? அலங்கார ஆைட அணிந்து சுகேபாகமாக
வாழ்க றவர்கள் அரசருைடய மாளிைககளிேல இருக்க றார்கள்.
26இல்ைலெயன்றால், எைதப்பார்க்கப் ேபானீர்கள்? தீர்க்கதரிச ையேயா?
ஆம், தீர்க்கதரிச ையவ ட உயர்ந்தவைனேய என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்.
27இேதா,நான்என்தூதுவைனஉமக்குமுன்பாகஅனுப்புக ேறன்;
அவன்உமக்குமுன்ேனேபாய்,
உமதுவழிையஆயத்தம்பண்ணுவான்
என்றுஎழுத யவாக்க யத்த ல்ெசால்லப்பட்டவன்இவன்தான்.

28ெபண்களிடத்த ேலப றந்தவர்களில்ேயாவான்ஸ்நானைனவ டெபரிய
தீர்க்கதரிச ஒருவனும் இல்ைல; ஆனாலும், ேதவனுைடய ராஜ்யத்த ல்
ச ற யவனாக இருக்க றவன் அவைனவ ட ெபரியவனாக இருக்க றான்
என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்றார். 29 ேயாவானுைடய
உபேதசத்ைதக்ேகட்டவரி வசூலிப்பவர்களும்,மக்களும்அவனிடம்ஞானஸ்நானம்
ெபற்று, ேதவன் நீதயுள்ளவர் என்று அறக்ைக ெசய்தார்கள். 30 ஆனால்,
பரிேசயர்களும் நயாயப்பண்டிதர்களும் அவனிடம் ஞானஸ்நானம் ெபறாமல்
ேதவனுைடய ஆேலாசைனையத் தள்ளிவ ட்டார்கள். 31 மறுபடியும் இேயசு
ெசான்னது என்னெவன்றால்: இந்த வம்சத்ைத யாருக்கு ஒப்ப டுேவன்?
இவர்கள் யாருக்கு ஒப்பாக இருக்க றார்கள்? 32 சந்ைதகளில் உட்கார்ந்து,
ஒருவைரெயாருவர் பார்த்து: உங்களுக்காக புல்லாங்குழல் ஊத ேனாம்,
நீங்கள் கூத்தாடவல்ைல; உங்களுக்காகப் புலம்ப ேனாம், நீங்கள்
அழவல்ைல என்று குைறெசால்லுக ற குழந்ைதகளுக்கு ஒப்பாக
இருக்க றார்கள். 33 ேயாவான்ஸ்நானன் அப்பம் புச யாதவனும்
த ராட்ைசரசம்குடிக்காதவனுமாகவந்தான்;அதற்குநீங்கள்:அவன்ப சாசு
ப டித்தருக்க றவன் என்க றீர்கள். 34 மனிதகுமாரன் சாப்ப ட வந்தார்;
அதற்கு நீங்கள்: இேதா, சாப்பாட்டுப்ப ரியனும் மதுபானப்ப ரியனுமான
மனிதன், வரி வசூலிப்பவர்களுக்கும் பாவ களுக்கும் ச ேநக தன்
என்க றீர்கள். 35 ஆனாலும் ஞானமானது அதன் குழந்ைதகளால்
நீத யுள்ளெதன்றுநரூப க்கப்படும் என்றார்.

பாவயானெபண்இேயசுைவஅப ேஷகத்தல்
36 பரிேசயர்களில் ஒருவன் தன்னுடேன சாப்ப டேவண்டுெமன்று அவைர

ேவண்டிக்ெகாண்டான்; அவர் அந்தப் பரிேசயனுைடய வீட்டிற்குச் ெசன்று
சாப்ப ட உட்கார்ந்தார். 37 அப்ெபாழுது அந்த ஊரிலிருந்த பாவயாகய ஒரு
ெபண் அவர் பரிேசயன் வீட்டிேல உண்பைத அற ந்து, ஒரு பாத்த ரத்தல்
பரிமளைதலம் ெகாண்டுவந்து, 38 அவருைடய பாதங்களின் அருேக நன்று
அழுதுெகாண்டு, அவருைடய பாதங்கைளத் தன் கண்ணீரினால் நைனத்து,
தன் தைலமய ரினால் துைடத்து, அவருைடய பாதங்கைள முத்தம் ெசய்து,
பரிமளைதலத்ைதப்பூசனாள். 39அவைரஅைழத்தபரிேசயன்அைதபார்த்தேபாது,
இவர் தீர்க்கதரிச யாக இருந்தால் தம்ைமத் ெதாடுக ற ெபண் எப்படிப்பட்டவள்
என்று அறந்தருப்பார்; இவள் பாவயாக இருக்க றாேள என்று தனக்குள்ேள
ெசால்லிக்ெகாண்டான். 40 இேயசு அவைன ேநாக்க : சீேமாேன, உனக்கு
நான் ஒரு வஷயம் ெசால்லேவண்டும் என்றார் அதற்கு அவன்: ேபாதகேர,
ெசால்லும் என்றான். 41 அப்ெபாழுது அவர்: ஒருவனிடத்த ல் இரண்டுேபர்
கடன்பட்டிருந்தார்கள்; ஒருவன் ஐந்நூறு ெவள்ளிக்காசும், மற்றவன்
ஐம்பது ெவள்ளிக்காசும் ெகாடுக்கேவண்டியதாயருந்தது. 42 வாங்க ய
கடைன தரும்பக்ெகாடுக்க அவர்களுக்கு முடியாததால், இருவருைடய
கடன்கைளயும் மன்னித்துவ ட்டான். இப்படியருக்க, அவர்களில் எவன்
அவனிடத்த ல் அத க அன்பாக இருப்பான்? அைதச் ெசால் என்றார்.
43 சீேமான் மறுெமாழியாக: எவனுக்கு அதகமாக மன்னித்துவ ட்டாேனா
அவேன அதக அன்பாக இருப்பான் என்று நைனக்க ேறன் என்றான்; அதற்கு
அவர்: சரியாக நைனத்தாய் என்று ெசால்லி, 44 ெபண்ணின் பக்கம்
அவர் தரும்ப , சீேமாைன ேநாக்க : இந்தப் ெபண்ைணப் பார்க்க றாேய;
நான் உன் வீட்டிற்கு வந்ேதன், நீ என் கால்கைளக் கழுவத் தண்ணீர்
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தரவல்ைல, இவேளா, கண்ணீரினால் என் கால்கைள நைனத்து,
தன் தைலமய ரினால் அைவகைளத் துைடத்தாள். 45 நீ என்ைன
முத்தம் ெசய்யவல்ைல, இவேளா, நான் இங்கு வந்தது முதல், என்
பாதங்கைள ஓயாமல் முத்தம் ெசய்தாள். 46 நீ என் தைலயல் எண்ெணய்
பூசவல்ைல, இவேளா என் பாதங்களில் பரிமளைதலம் பூசனாள்.
47 ஆதலால் நான் உனக்குச் ெசால்லுக ேறன்: இவள் ெசய்த அேநக
பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது; இவள் மிகவும் அன்புகூர்ந்தாேள.
எவனுக்குக் ெகாஞ்சம் மன்னிக்கப்படுக றேதா, அவன் ெகாஞ்சமாக
அன்பு ெசலுத்துவான் என்று ெசால்லி; 48 அவைள ேநாக்க : உன்
பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது என்றார். 49 அப்ெபாழுது அவேராடு
சாப்ப ட்டுக்ெகாண்டிருந்தவர்கள்: பாவங்கைள மன்னிக்க ற இவன் யார் என்று
தங்களுக்குள்ேள ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 50 இேயசு அந்தப் ெபண்ைணப்
பார்த்து: உன் வசுவாசம் உன்ைன இரட்ச த்தது, சமாதானத்ேதாடு ேபா
என்றார்.

அத்த யாயம் 8
வைதக்க றவனின்உவைம

1 பன்பு, இேயசு பட்டணங்கள்ேதாறும் க ராமங்கள்ேதாறும் பயணம்ெசய்து,
ேதவனுைடய ராஜ்யத்த ற்குரிய நற்ெசய்தையச் ெசால்லி ப ரசங்க த்து
வந்தார். பன்னிரண்டு சீடர்களும் அவேராடு இருந்தார்கள். 2 ெபால்லாத
ஆவகளிலிருந்தும் வயாத களிலிருந்தும் வடுவத்து சுகமாக்கப்பட்ட ச ல
ெபண்களும், ஏழு ப சாசுகளின் ெதால்ைலயலிருந்து வடுதைலெபற்ற
மகதேலனாள் என்னப்பட்ட மரியாளும், 3 ஏேராதன் ேமலாளரான கூசாவன்
மைனவயாகய ேயாவன்னாளும், சூசன்னாளும், தங்களுைடய ஆஸ்தகளால்
அவருக்குஊழியம் ெசய்துெகாண்டுவந்த பல ெபண்கள்அவேராடு இருந்தார்கள்.
4 எல்லாப் பட்டணங்களிலுமிருந்து மக்கள்கூட்டம் அவரிடத்தல் வந்தவுடன்,
அவர் உவைமயாகச் ெசான்னது: 5 வைதக்க றவன் ஒருவன் வைதைய
வைதக்கப் புறப்பட்டான்; அவன் வைதக்கும்ேபாது ச ல வைதகள்
வழியருேகவழுந்துமித யுண்டது,ஆகாயத்துப் பறைவகள்வந்துஅைதச்
சாப்ப ட்டுச் ெசன்றன. 6 ச ல வைதகள் கற்பாைறயன்ேமல் வழுந்தது;
அது முைளத்தபன் அதற்கு ஈரமில்லாததனால் உலர்ந்துேபானது. 7 ச ல
வைதகள் முள்ளுள்ள இடங்களில் வழுந்தது; முள் கூடவளர்ந்து, அைத
ெநருக்க ப்ேபாட்டது. 8 ச ல வைதகள் நல்ல நலத்தல் வழுந்தது, அது
முைளத்து, ஒன்று நூறாகப் பலன் ெகாடுத்தது என்றார். இைவகைளச்
ெசால்லி, ேகட்க றதற்குக் காதுள்ளவன் ேகட்கேவண்டும் என்று
சத்தமிட்டுக் கூறனார். 9அப்ெபாழுது அவருைடய சீடர்கள், இந்த உவைமயன்
கருத்து என்னெவன்றுஅவரிடத்தல் ேகட்டார்கள். 10அதற்குஅவர்: ேதவனுைடய
ராஜ்யத்தன் இரகச யங்கைள அறயும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது;
மற்றவர்களுக்ேகா,
அவர்கள்கண்டும்காணாதவர்களாகவும்,
ேகட்டும்உணராதவர்களாகவும்இருக்கத்தக்கதாக,
அைவகள் உவைமகளாகச் ெசால்லப்படுக றது. 11 “அந்த

உவைமயன் கருத்தாவது: வைத ேதவனுைடய வசனம். 12 வழியருேக
வைதக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்ைதக் ேகட்க றவர்களாக இருக்க றார்கள்;
அவர்கள் வ சுவாச த்து இரட்ச க்கப்படாதபடிக்குப் ப சாசானவன் வந்து,
அவ்வசனத்ைத அவர்கள் இருதயத்தலிருந்து எடுத்துப்ேபாடுக றான்.
13 கற்பாைறயன்ேமல் வைதக்கப்பட்டவர்கள் ேகட்கும்ேபாது,
சந்ேதாஷத்துடேன வசனத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறார்கள்; ஆனாலும்
தங்களுக்குள்ேள ேவர்ெகாள்ளாதபடியனாேல, ெகாஞ்சக்காலமட்டும்
வ சுவாச த்து, ேசாதைனகாலத்த ல் பன்வாங்க ப்ேபாக றார்கள்.
14 முள்ளுள்ள இடங்களில் வைதக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்ைதக்
ேகட்க றவர்களாக இருக்க றார்கள்; ேகட்டவுடேன ேபாய், உலகத்த ற்குரிய
கவைலகளினாலும் ெசல்வத்தனாலும் ச ற்றன்பங்களினாலும்
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ெநருக்கப்பட்டு, பலன்ெகாடுக்காமல் இருக்க றார்கள். 15 நல்ல
நலத்தல் வைதக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்ைதக்ேகட்டு, அைத
உண்ைமயும் நன்ைமயுமான இருதயத்த ேல காத்துப் ெபாறுைமயுடேன
பலன்ெகாடுக்க றவர்களாகஇருக்க றார்கள்.

வளக்குத்தண்டின்ேமல்உள்ளவளக்கு
16 ஒருவனும் வளக்ைகக் ெகாளுத்த , அைத ஒரு

பாத்த ரத்தனாேல மூடிைவக்கமாட்டான், கட்டிலின்கீேழ ைவக்கவும்
மாட்டான்; உள்ேள நுைழக றவர்கள் அதன் ெவளிச்சத்ைதக்
காணும்படிக்கு அைத வளக்குத்தண்டின்ேமல் ைவப்பான்.
17 ெவளியரங்கமாகாத இரகச யமுமில்ைல, அறயப்பட்டு
ெவளிேயவராத மைறெபாருளுமில்ைல. 18 ஆதலால் நீங்கள் ேகட்க ற
வ தத்ைதக்குற த்துக் கவனியுங்கள்; உள்ளவெனவேனா அவனுக்குக்
ெகாடுக்கப்படும்; இல்லாதவெனவேனா அவன் தனக்குண்ெடன்று
நைனக்க றதும்அவனிடத்தலிருந்துஎடுத்துக்ெகாள்ளப்படும்” என்றார்.

இேயசுவன்தாயாரும், சேகாதரர்களும்
19அப்ெபாழுது அவருைடய தாயாரும் சேகாதரர்களும் அவரிடத்தல் வந்தார்கள்

மக்கள்கூட்டம் அத கமாக இருந்தது, ஆதலால் அவர் அருகல் ெசல்லமுடியாமல்
இருந்தது. 20 அப்ெபாழுது: உம்முைடய தாயாரும் உம்முைடய சேகாதரர்களும்
உம்ைமப் பார்க்கேவண்டுெமன்று ெவளிேய ந ற்க றார்கள் என்று அவருக்கு
அறவத்தார்கள். 21 அதற்கு அவர்: ேதவனுைடய வசனத்ைதக்ேகட்டு,
அதன்படி ெசய்க றவர்கேள எனக்குத் தாயும் எனக்குச் சேகாதரர்களுமாக
இருக்க றார்கள் என்றார்.

இேயசுகாற்ைறயும்கடைலயும்அதட்டுதல்
22பன்புஒருநாள்அவர் தமது சீடர்கேளாடு படகல் ஏற : கடலின்அக்கைரக்குப்

ேபாேவாம் வாருங்கள் என்றார்; அப்படிேய புறப்பட்டுப்ேபானார்கள். 23 படகல்
பயணம்ெசய்துெகாண்டு இருக்கும்ேபாது இேயசு தூங்கவ ட்டார். அப்ெபாழுது
கடலிேல சுழல் காற்றுண்டானதால், அவர்களுைடய படகு தண்ணீரினால்
நைறந்து ஆபத்து ஏற்பட்டது. 24 அவர்கள் அவரிடத்தல் வந்து, ஐயேர, ஐயேர,
சாகப்ேபாக ேறாம் என்று அவைர எழுப்பனார்கள்; அவர் எழுந்து, காற்ைறயும்
தண்ணீரின் ெகாந்தளிப்ைபயும் அதட்டினார்; உடேன அைவகள் நன்றுேபாய்,
அைமதலுண்டானது. 25 அவர் அவர்கைள ேநாக்க : உங்களுைடய வ சுவாசம்
எங்ேக என்றார். அவர்கள் பயந்து ஆச்சரியப்பட்டு: இவர் யாேரா, காற்றுக்கும்
கடலுக்கும் கட்டைளயடுகறார், அைவகளும் இவருக்குக் கீழ்ப்படிக றேத என்று
ஒருவேராெடாருவர்ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள்.

இேயசுப சாசு ப டித்தவைனசுகமாக்குதல்
26 பன்பு கலிேலயாவற்கு எத ரான கதேரனருைடய நாட்ைடச் ேசர்ந்தார்கள்.

27 அவர் கைரயலிறங்கனேபாது, ெநடுநாளாகப் ப சாசுகள் ப டித்தவனும்,
ஆைடயணியாதவனும், வீட்டில் தங்காமல் கல்லைறகளிேல தங்கனவனுமாக
இருந்தஅந்தப் பட்டணத்துமனிதன்ஒருவன்அவருக்கு எத ராகவந்தான். 28அவன்
இேயசுைவக் கண்டேபாதுகூக்குரலிட்டு, அவருக்குமுன்பாக வழுந்து: இேயசுேவ,
உன்னதமான ேதவனுைடய குமாரேன, எனக்கும் உமக்கும் என்ன? என்ைன
ேவதைனப்படுத்தாதபடிக்கு உம்ைம ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன் என்று மகா
சத்தமாகச் ெசான்னான். 29 அந்த அசுத்தஆவ அவைனவ ட்டுப்ேபாகும்படி
இேயசு கட்டைளய ட்டபடியனாேல அப்படிச் ெசான்னான். அந்த
அசுத்தஆவ பலகாலமாக அவைனப் ப டித்தருந்தது; அவன் சங்கலிகளினாலும்
வலங்குகளினாலும் கட்டுண்டு காவல்பண்ணப்பட்டிருந்தும் கட்டுகைள
முறத்துப்ேபாட்டுப் ப சாசனால் வனாந்த ரங்களுக்குத் துரத்தப்பட்டிருந்தான்.
30இேயசுஅவைனேநாக்க :உன்ெபயர்என்னெவன்றுேகட்டார்;அதற்குஅவன்:
ேலக ேயான் என்றான்; அேநகம் ப சாசுகள் அவனுக்குள் புகுந்தருந்தபடியால்
அந்தப் ெபயைரச் ெசான்னான். 31 தங்கைளப் பாதாளத்த ேல ேபாகக்
கட்டைளய டாதபடிக்கு அைவகள் அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டன. 32 அந்த
இடத்தல் அேநகம் பன்றகள் கூட்டமாக மைலய ேல ேமய்ந்துெகாண்டிருந்தது.
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அந்தப் பன்றகளுக்குள் ேபாகும்படி தங்களுக்கு உத்தரவு ெகாடுக்கேவண்டும்
என்று அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டன; அைவகளுக்கு உத்தரவு ெகாடுத்தார்.
33 அப்படிேய ப சாசுகள் அந்த மனிதைனவட்டு நீங்க பன்றகளுக்குள்
புகுந்தன; அப்ெபாழுது அந்தப் பன்றக்கூட்டம் உயர்ந்த ேமட்டிலிருந்து
கடலிேல பாய்ந்து, அமிழ்ந்து மரித்தன. 34 அைவகைள ேமய்த்தவர்கள்
சம்பவத்தைதக் கண்டு, ஓடிப்ேபாய், பட்டணத்தலும் சுற்றுப்புறங்களிலும்
அறவத்தார்கள். 35 அப்ெபாழுது சம்பவத்தைதப் பார்க்கும்படி மக்கள் புறப்பட்டு,
இேயசுவனிடத்தல் வந்து, ப சாசுகள் வ ட்டுப்ேபான மனிதன் ஆைட அணிந்து
இேயசுவன் பாதத்தருேக உட்கார்ந்து புத்த ெதளிந்தருக்க றைதக் கண்டு,
பயந்தார்கள். 36 ப சாசுகள் ப டித்தருந்தவன் சுகமாக்கப்பட்டைதக் கண்டவர்களும்
அைத அவர்களுக்கு அறவத்தார்கள். 37 அப்ெபாழுது கதேரனருைடய
சுற்றுப்புறத்தலுள்ள மக்கள் எல்ேலாரும் மிகவும் பயமைடந்தபடியனாேல,
தங்கைளவ ட்டுப்ேபாகும்படி அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். அந்தப்படி அவர்
படகல் ஏற , தரும்ப ப்ேபானார். 38 ப சாசுகள் நீங்கன மனிதன் அவேராடுகூட
இருக்கும்படி உத்தரவு ேகட்டான். 39இேயசு அவைன ேநாக்க : நீ உன்வீட்டிற்குத்
தரும்ப ப்ேபாய், ேதவன் உனக்குச் ெசய்தைவகைளெயல்லாம் ெசால்
என்று ெசால்லி, அவைன அனுப்பவ ட்டார். அந்தப்படி அவன்ேபாய்,
இேயசு தனக்குச் ெசய்தைவகைளெயல்லாம் பட்டணத்தல் எங்கும் ெசால்லிப்
ப ரச த்தப்படுத்தனான்.

மரித்த சறுமியும்வயாதயுள்ளெபண்ணும்
40 இேயசு தரும்பவந்தேபாது மக்கெளல்ேலாரும் அவருக்காகக்

காத்தருந்தபடியால் அவைர சந்ேதாஷமாக ஏற்றுக்ெகாண்டார்கள். 41அப்ெபாழுது
ெஜப ஆலயத்தைலவனாகய யவீரு என்னும் ெபயருள்ள ஒருவன் இேயசுவன்
பாதத்தல் வழுந்து, பன்னிரண்டு வயதுள்ள தன்னுைடய ஒேர மகள்
மரணேவதைனயல் இருந்தபடியால், 42 தன் வீட்டிற்கு வரும்படி அவைர
ேவண்டிக்ெகாண்டான். அவர் ேபாகும்ெபாழுது மக்கள்கூட்டம் அவைர
ெநருக்கனார்கள். 43 அப்ெபாழுது பன்னிரண்டு வருடமாக இரத்தப்ேபாக்கனால்
அவத ப்பட்டு, தன் ெசாத்துக்கைளெயல்லாம் ைவத்தயர்களுக்குச் ெசலவழித்தும்,
ஒருவனாலும் சுகமாக்கப்படாமலிருந்த ஒரு ெபண், 44 அவருக்குப் பன்னாக
வந்து, அவருைடய ஆைடயன் ஓரத்ைதத் ெதாட்டாள்; உடேன அவளுைடய
இரத்தப்ேபாக்கு நன்றுேபானது. 45 அப்ெபாழுது இேயசு: என்ைனத்
ெதாட்டது யார் என்று ேகட்டார். எங்களுக்குத் ெதரியாெதன்று எல்ேலாரும்
ெசான்னேபாது, ேபதுருவும் அவனுடேனகூட இருந்தவர்களும்: ஐயேர,
மக்கள்கூட்டம் உம்ைமச் சூழ்ந்து ெநருக்க க்ெகாண்டிருக்க றார்கேள, என்ைனத்
ெதாட்டது யார் என்று எப்படிக் ேகட்க றீர் என்றார்கள். 46 அதற்கு இேயசு:
என்னிலிருந்து வல்லைம புறப்பட்டைத அற ந்தருக்க ேறன்; ஆதலால்
ஒருவர் என்ைனத் ெதாட்டதுண்டு என்றார். 47 அப்ெபாழுது அந்த ெபண்
தான் மைறந்தருக்கவல்ைல என்று கண்டு, நடுங்கவந்து, அவர் முன்பாக
வழுந்து, தான் அவைரத் ெதாட்ட காரணத்ைதயும் உடேன தான் சுகமானைதயும்
எல்லா மக்களுக்கும் முன்பாக அவருக்கு அறவத்தாள். 48 அவர் அவைளப்
பார்த்து: மகேள, த டன்ெகாள், உன் வசுவாசம் உன்ைன இரட்ச த்தது,
சமாதானத்ேதாடு ேபா என்றார். 49அவர் இப்படிப் ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
ெஜப ஆலயத்தைலவனுைடய வீட்டிலிருந்து ஒருவன் வந்து, அவைன ேநாக்க :
உம்முைடய மகள் மரித்துப்ேபானாள், ேபாதகைர வருத்தப்படுத்தேவண்டாம்
என்றான். 50இேயசு அைதக்ேகட்டு: பயப்படாேத; வசுவாசமுள்ளவனாக இரு,
அப்ெபாழுதுஅவள்இரட்ச க்கப்படுவாள் என்றார். 51அவர்வீட்டில்வந்தேபாது,
ேபதுருைவயும் யாக்ேகாைபயும் ேயாவாைனயும் ெபண்ணின் தகப்பைனயும்
தாையயும்தவ ர ேவெறாருவைரயும் உள்ேள வர அனுமதக்காமல், 52 எல்ேலாரும்
அழுதுஅவைளக்குறத்துத் துக்கப்படுக றைதக் கண்டு: அழாேதயுங்கள், அவள்
மரித்துப்ேபாகவல்ைல, தூங்கக்ெகாண்டுஇருக்க றாள் என்றார். 53அவள்
மரித்துப்ேபானாெளன்று அவர்களுக்கு ெதரிந்ததனால், அவைரப் பார்த்து
நைகத்தார்கள். 54 எல்ேலாைரயும் அவர் ெவளிேய அனுப்பவ ட்டு, அவளுைடய
ைகையப் ப டித்து: ப ள்ைளேய எழுந்தரு என்றார். 55 அப்ெபாழுது அவள்
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உய ர் தரும்பவந்தது; உடேன அவள் எழுந்தருந்தாள்; அவளுக்கு ஆகாரம்
ெகாடுங்கள் என்றார். 56 அவளுைடய தாயும் தகப்பனும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.
அப்ெபாழுது நடந்தைத ஒருவருக்கும் ெசால்லேவண்டாம் என்று அவர்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டார்.

அத்த யாயம் 9
சீடர்கைளஊழியத்த ற்குஅனுப்புதல்

1 அவர் தம்முைடய பன்னிரண்டு சீடர்கைளயும் வரவைழத்து, எல்லாப்
ப சாசுகைளத் துரத்தவும், வயாதயுள்ளவர்கைளக் குணமாக்கவும், அவர்களுக்கு
வல்லைமயும் அத காரமும் ெகாடுத்து, 2 ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதக்குற த்துப்
ப ரசங்க க்கவும், ேநாயாளிகைள குணமாக்கவும் அவர்கைள அனுப்பனார்.
3 அப்ெபாழுது அவர் அவர்கைள ேநாக்க : பயணத்தன்ேபாது தடிையேயா
ைபையேயா அப்பத்ைதேயா பணத்ைதேயா எடுத்துக்ெகாண்டு
ேபாகேவண்டாம்; இரண்டு உைடகைளக் ெகாண்டுேபாகவும் ேவண்டாம்
என்றார். 4 எந்த வீட்டிற்கு ெசன்றாலும், அங்கருந்து புறப்படும்வைர
அங்ேக தங்க யருங்கள். 5 உங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளாதவர்களுைடய
ஊைரவ ட்டு நீங்கள் புறப்படும்ேபாது, அவர்கள் உங்கைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளாததற்கு சாட்ச யாக உங்களுைடய கால்களில்
படிந்துள்ள தூசைய உதற ப்ேபாடுங்கள் என்றார். 6 புறப்பட்டுப்ேபாய்,
க ராமம் க ராமமாகச் ெசன்று நற்ெசய்தையப் ப ரசங்க த்து, ேநாயாளிகைளக்
குணமாக்கனார்கள். 7அப்ெபாழுதுகாற்பங்கு ேதசாத பதயாகய ஏேராதுஅவரால்
ெசய்யப்பட்ட எல்லாவற்ைறயும் ேகள்வப்பட்டதுமட்டுமல்லாமல்; ச லர் ேயாவான்
மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுந்தான் என்றும், 8 ச லர் எலியா ேதான்றனான்
என்றும், ேவறுசலர்பூர்வகாலத்துத்தீர்க்கதரிச களில்ஒருவன்உய ர்த்ெதழுந்தான்
என்றும் ெசால்லிக்ெகாண்டபடியால், கலக்கமைடந்து: 9 ேயாவாைன நான்
ச ரச்ேசதம்பண்ணிேனன், இவன் இப்படிப்பட்டைவகைளச் ெசய்க றான் என்று
ேகள்வப்படுக ேறேன! இவன் யார்? என்று ஏேராது ெசால்லி, அவைரப் பார்க்க
வரும்பனான்.

ஐந்தாய ரம்ேபைர ேபாஷத்தல்
10அப்ேபாஸ்தலர்கள்தரும்பவந்து,தாங்கள்ெசய்தஎல்லாவற்ைறயும்அவருக்கு

வளக்க ச் ெசான்னார்கள். அப்ெபாழுது அவர் அவர்கைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு,
தனிைமயாக இருக்கும்படி ெபத்சாய தா என்னும் பட்டணத்தன் வனாந்த ரமான
ஒருஇடத்த ற்குப்ேபானார். 11மக்கள்அைதஅற ந்து,அவர்பன்னால்ேபானார்கள்;
அவர்கைள அவர் ஏற்றுக்ெகாண்டு, ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைதக்குற த்து
அவர்கேளாடு ேபச , சுகமைடயேவண்டும் என்றருந்தவர்கைளச் சுகப்படுத்தனார்.
12 மாைலேநரத்தல், பன்னிரண்டுேபரும், அவைர ேநாக்க : நாம்
இருக்க ற இடம் வனாந்த ரமாக இருப்பதனால், மக்கள், சுற்றயருக்க ற
ஊர்களிலும் க ராமங்களிலும்ேபாய்த் தங்குவதற்கும், உணவுப்ெபாருள்கைள
வாங்க க்ெகாள்வதற்கும்அவர்கைளஅனுப்பவ டேவண்டும்என்றார்கள். 13இேயசு,
அவர்கைளேநாக்க : நீங்கேளஅவர்களுக்குஉணைவக்ெகாடுங்கள்என்றார்.
அதற்கு அவர்கள்: எங்களிடம் ஐந்து அப்பங்களும் இரண்டு மீன்கள்மட்டுேம
இருக்க றது, இந்த மக்கள் எல்ேலாருக்கும் உணவு ெகாடுக்கேவண்டுமானால்,
நாங்கள்ேபாய் வாங்க க்ெகாண்டு வரேவண்டும் என்றார்கள். 14 அங்கு
ஏறக்குைறய ஐயாய ரம் ஆண்கள் இருந்தார்கள். அவர்கைளப் பந்த க்கு
ஐம்பது ஐம்பதுேபராக உட்காரும்படிச் ெசால்லுங்கள் என்று தம்முைடய
சீடர்களுக்குச்ெசான்னார். 15அவர்கள்அப்படிேயஎல்ேலாைரயும்உட்காரும்படிச்
ெசய்தார்கள். 16 அப்ெபாழுது அவர் அந்த ஐந்து அப்பங்கைளயும் அந்த இரண்டு
மீன்கைளயும்எடுத்து,வானத்ைதஅண்ணாந்துபார்த்து,அைவகைளஆசீர்வத த்து,
ப ட்டு, மக்களுக்கு பக ர்ந்துெகாடுக்கும்படி சீடர்களிடத்தல் ெகாடுத்தார்.
17 எல்ேலாரும் சாப்ப ட்டுத் தருப்தயைடந்தார்கள். மீதயான உணவுப்ெபாருட்கள்
பன்னிரண்டுகூைடகள்நைறயஎடுக்கப்பட்டது.

ேபதுருவன்வசுவாசஅற க்ைக
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18பன்புஅவர்தமதுசீடர்கேளாடுதனித்துெஜபம்பண்ணிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
அவர்கைள ேநாக்க : மக்கள் என்ைன யார் என்று ெசால்லுக றார்கள்
என்று ேகட்டார். 19 அதற்கு அவர்கள்: ச லர் உம்ைம ேயாவான்ஸ்நானன்
என்றும், ச லர் எலியா என்றும், ேவறுசலர் பூர்வகாலத்துத் தீர்க்கதரிச களில்
ஒருவர் உய ர்த்ெதழுந்துள்ளார் என்றும் ெசால்லுகறார்கள் என்றார்கள்.
20 அப்ெபாழுது அவர்: நீங்கள் என்ைன யார் என்று ெசால்லுக றீர்கள்
என்று ேகட்டார்; ேபதுரு மறுெமாழியாக: நீர் ேதவனுைடய கறஸ்து என்றான்.
21 அப்ெபாழுது அவர், நீங்கள் இைத ஒருவருக்கும் ெசால்லேவண்டாம்
என்று உறுதயாகக் கட்டைளய ட்டார். 22 ேமலும் மனிதகுமாரன் பல பாடுகள்
படவும், மூப்பர்களாலும் ப ரதான ஆசாரியர்களாலும் ேவதபண்டிதர்களாலும்
ஆகாதவன் என்று தள்ளப்படவும், ெகால்லப்படவும், மூன்றாம்நாளில்
உய ேராடு எழுந்தருக்கவும் ேவண்டும் என்று ெசான்னார். 23 பன்பு அவர்
எல்ேலாைரயும் ேநாக்க : ஒருவன் என்ைனப் பன்பற்றவரவரும்பனால்
அவன் தன்ைனத்தாேன ெவறுத்து, தன் சலுைவைய அநுதனமும்
எடுத்துக்ெகாண்டு, என்ைனப் பன்பற்றேவண்டும். 24 தன் ஜீவைன
இரட்ச க்க வரும்புக றவன் அைத இழந்துேபாவான்; எனக்காகத் தன்
ஜீவைன இழந்துேபாக றவன் அைத இரட்ச த்துக்ெகாள்ளுவான்.
25 மனிதன் உலகம் முழுவைதயும் ஆதாயப்படுத்த க்ெகாண்டாலும்,
தன்ைனத்தாேனெகடுத்துநஷ்டப்படுத்த க்ெகாண்டால்அவனுக்குலாபம்
என்ன? 26 என்ைனக்குற த்தும் என் வார்த்ைதகைளக்குற த்தும் எவன்
ெவட்கப்படுக றாேனா, அவைனக்குற த்து மனிதகுமாரனும் தம்முைடய
மகைமேயாடும் ப தாவன் மகைமேயாடும் பரிசுத்த தூதர்களின்
மகைமேயாடும்வரும்ேபாதுெவட்கப்படுவார். 27இங்ேகந ற்க றவர்களில்
ச லர் ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதக் காணும் முன்ேன, மரணத்ைத
ருச பார்ப்பத ல்ைல என்று ந ச்சயமாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்
என்றார்.

இேயசுமருரூபமாகுதல்
28இந்த வார்த்ைதகைள அவர் ெசால்லி ஏறக்குைறய எட்டு நாட்களுக்குப்பன்பு,

அவர் ேபதுருைவயும் ேயாவாைனயும் யாக்ேகாைபயும் கூட்டிக்ெகாண்டு,
ெஜபம்பண்ணுகறதற்கு ஒரு மைலயன்ேமல் ஏறனார். 29 அவர்
ெஜபம்பண்ணும்ேபாது அவருைடய முகத்தன் ரூபம் மாறயது, அவருைடய
ஆைட ெவண்ைமயாகப் ப ரகாச த்தது. 30 அன்றயும் ேமாேச எலியா ஆகய
இரண்டுேபரும்மகைமேயாடுகாணப்பட்டு,அவேராடு ேபச க்ெகாண்டிருந்தார்கள்,
31அவர்கள்எருசேலமில்நைறேவற்றப்ேபாக றஅவருைடயமரணத்ைதக்குறத்துப்
ேபச க்ெகாண்டிருந்தார்கள். 32 ேபதுருவும் அவேனாடிருந்தவர்களும்
தூக்கமயக்கமாக இருந்தார்கள். ஆனாலும் அவர்கள் வழித்து அவருைடய
மகைமையயும் அவேராடு நன்ற அவ்வ ரண்டு ேபைரயும் கண்டார்கள்.
33 அவ்வருவரும் அவைரவ ட்டுப் ப ரிந்து ேபாகும்ேபாது, ேபதுரு இேயசுைவ
ேநாக்க : ஐயேர, நாம் இங்ேக இருக்க றது நல்லது, உமக்கு ஒரு கூடாரமும்,
ேமாேசக்கு ஒரு கூடாரமும், எலியாவற்கு ஒரு கூடாரமுமாக, மூன்று
கூடாரங்கைளப் ேபாடுேவாம் என்று, தான் ெசால்லுகறது என்னெவன்று
ெதரியாமல் ெசான்னான். 34 இப்படி அவன் ேபசும்ேபாது, ஒரு ேமகம் வந்து
அவர்கைள மூடினது; எனேவ அவருைடய சீடர்கள் பயந்தார்கள். 35 அப்ெபாழுது:
இவர் நான் ெதரிந்துெகாண்ட என்னுைடய ேநசகுமாரன், இவருக்குச்
ெசவ ெகாடுங்கள் என்று ேமகத்தலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டானது.
36 அந்தச் சத்தம் உண்டானேபாது இேயசு ஒருவேர காணப்பட்டார். தாங்கள்
கண்டைவகளில்ஒன்ைறயும்அவர்கள்ஒருவருக்கும்ெசால்லாமல்இருந்தார்கள்.

அசுத்தஆவ ப டித்தருந்தவன்சுகம்ெபறுதல்
37மறுநாளில்அவர்கள்மைலயலிருந்துஇறங்கனேபாது,மக்கள்கூட்டம்அவைர

சந்த க்க அவரிடம் வந்தார்கள். 38அவர்களில் ஒருவன் சத்தமிட்டு: ேபாதகேர, என்
மகனுக்கு உதவ ெசய்யேவண்டுெமன்று உம்ைம ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்,
அவன் எனக்கு ஒேர பள்ைளயாக இருக்க றான். 39 ச ல ேநரங்களில்,
ஒரு அசுத்தஆவ அவைன அைலக்கழிப்பதனால், அவன் அலற வாயல்
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நுைரதள்ளுகறான். அதுஅவைனக் காயப்படுத்த , அதக ேபாராட்டத்த ற்குப்பன்பு
அவைனவட்டு நீங்குகறது. 40 அைதத் துரத்தவடும்படி உம்முைடய
சீடர்கைள ேவண்டிக்ெகாண்ேடன், அவர்களால் முடியவல்ைல என்றான்.
41 இேயசு மறுெமாழியாக: வசுவாசமில்லாத மாறுபாடான வம்சேம,
எதுவைரக்கும் நான் உங்கேளாடிருந்து, உங்களிடம் ெபாறுைமயாக
இருப்ேபன்? உன் மகைன இங்ேக ெகாண்டுவா என்றார். 42 அவன்
அருகல் வரும்ேபாது, ப சாசு அவைனக் கீேழத் தள்ளி, அைலக்கழித்தது.
இேயசு அந்த அசுத்தஆவைய அதட்டி, இைளஞைனக் குணமாக்க , அவன்
தகப்பனிடத்தல் அவைன ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 43 அப்ெபாழுது எல்ேலாரும்
ேதவனுைடய மகத்துவத்ைதக்குற த்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள். இேயசு
ெசய்த எல்லாவற்ைறயும்குறத்து அைனவரும் ஆச்சரியப்படும்ேபாது அவர்
தம்முைடய சீடர்கைள ேநாக்க : 44 நீங்கள் இந்த வார்த்ைதகைளக்
கவனமாகக் ேகளுங்கள்; மனிதகுமாரன் மனிதர்கள் ைககளில்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படப்ேபாக றார் என்றார். 45 அவர்கள் அந்த வார்த்ைதயன்
கருத்ைத புரிந்துெகாள்ளவல்ைல; அதுஅவர்களுக்கு மைறெபாருளாக இருந்தது;
அந்தவார்த்ைதையக்குறத்துஅவரிடத்தல்வ சாரிக்கவும்அவர்கள்பயந்தார்கள்.

யார் ெபரியவனாகஇருப்பான்?
46 பன்பு தங்களுக்குள் யார் ெபரியவனாக இருப்பான் என்கற வாக்குவாதம்

அவர்களுக்குள் உண்டானது. 47 இேயசு அவர்கள் இருதயத்தன் ேயாசைனைய
அறந்து, ஒரு சறுபள்ைளைய எடுத்து, அைதத் தம் அருகல் நறுத்த ,
48 அவர்கைள ேநாக்க : இந்தச் சறுபள்ைளைய என் நாமத்தனாேல
ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவன் என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறான்;
என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவன் என்ைன அனுப்பனவைர
ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறான்; உங்கள் எல்ேலாருக்குள்ளும் எவன்
ச ற யவனாக இருக்க றாேனா அவேன ெபரியவனாக இருப்பான்
என்றார். 49 அப்ெபாழுது ேயாவான் அவைர ேநாக்க : ஐயேர, ஒருவன்
உம்முைடய நாமத்தனாேல ப சாசுகைளத் துரத்துகறைத நாங்கள் கண்டு, அவன்
எங்கேளாடுகூட உம்ைமப் பன்பற்றாததனால், அவைனத் தடுத்ேதாம் என்றான்.
50 அதற்கு இேயசு: தடுக்கேவண்டாம்; நமக்கு வ ேராத யாக இல்லாதவன்
நமதுபட்சத்த ல்இருக்க றான் என்றார்.

இேயசுவன்கடிந்துெகாள்ளுதல்
51 பன்பு, அவர் பரேலாகத்த ற்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும் நாட்கள்

ெநருங்க வந்தேபாது, அவர் எருசேலமுக்குப் ேபாகப்பார்த்து, 52 தமக்கு
முன்னாகத் தூதுவர்கைள அனுப்பனார். அவர்கள்ேபாய், அவருக்கு இடத்ைத
ஆயத்தம்பண்ணும்படி சமாரியருைடய ஒரு க ராமத்த ேல ப ரேவச த்தார்கள்.
53 அவர் எருசேலமுக்குப்ேபாக வரும்பனபடியால் அந்த க ராமத்து மக்கள்
அவைர ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. 54 அவருைடய சீடர்களாகய யாக்ேகாபும்
ேயாவானும் அைதக் கண்டேபாது: ஆண்டவேர, எலியா ெசய்ததுேபால,
வானத்தலிருந்து அக்கனி இறங்க இவர்கைள அழிக்கும்படி நாங்கள்
கட்டைளய ட உமக்கு வருப்பமா? என்று ேகட்டார்கள். 55 அவர் தரும்ப ப்பார்த்து:
அவர்கைளக் கடிந்துெகாண்டு, 56 மனிதகுமாரன் மனிதர்களுைடய
ஜீவைன அழிப்பதற்காக அல்ல, இரட்ச ப்பதற்காகேவ வந்தார் என்றார்.
அதன்பன்புஅவர்கள்ேவெறாருக ராமத்த ற்குப் ேபானார்கள்.

இேயசுைவப்பன்பற்றுவதன்முக்கயத்துவம்
57அவர்கள் வழிய ேல ேபாகும்ேபாது ஒருவன் அவைர ேநாக்க : ஆண்டவேர, நீர்

எங்ேக ேபானாலும் நான் உம்ைமப் பன்பற்ற வருேவன் என்றான். 58 அதற்கு
இேயசு: நரிகளுக்குக் குழிகளும் ஆகாயத்துப் பறைவகளுக்குக்
கூடுகளும் உண்டு, மனிதகுமாரனுக்ேகா தைல சாய்க்கவும் இடமில்ைல
என்றார். 59 ேவெறாருவைன அவர் ேநாக்க : என்ைனப் பன்பற்றவா
என்றார். அதற்கு அவன்: ஆண்டவேர, முதலில் நான் ேபாய் என் தகப்பைன
அடக்கம்பண்ண என்ைன அனுப்பேவண்டும் என்றான். 60 அதற்கு இேயசு:
மரித்ேதார் தங்களுைடய மரித்ேதாைர அடக்கம்பண்ணட்டும்; நீ ேபாய்,
ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதக்குற த்துப் ப ரசங்கம்பண்ணு என்றார். 61 பன்பு
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ேவறுஒருவன்அவைர ேநாக்க : ஆண்டவேர, உம்ைமப் பன்பற்றுேவன், ஆனாலும்
முதலில் நான் ேபாய் வீட்டில் உள்ளவர்களிடம் ெசால்லிவட்டு வரும்படி என்ைன
அனுமதக்கேவண்டும் என்றான். 62 அதற்கு இேயசு: கலப்ைபயன்ேமல் தன்
ைகைய ைவத்துவ ட்டு பன்ேனாக்க ப் பார்க்க ற எவனும் ேதவனுைடய
ராஜ்யத்த ற்குத்தகுத யுள்ளவன்இல்ைல என்றார்.

அத்த யாயம் 10
இேயசுஎழுபதுேபைரஅனுப்புதல்

1 இைவகளுக்குப் பன்பு கர்த்தர் ேவறு எழுபதுேபைர நயமித்து, தாம் ேபாகும்
எல்லாப் பட்டணங்களுக்கும் இடங்களுக்கும் அவர்கைளத் தமக்குமுன்பாக
இரண்டு இரண்டுேபராக அனுப்பனார். 2அப்ெபாழுது அவர் அவர்கைள ேநாக்க :
அறுப்பு மிகுத , ேவைலயாட்கேளா குைறவு; ஆகேவ, அறுப்புக்கு எஜமான்
தமது ேவைலயாட்கைள அனுப்பும்படி அவைர ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள்.
3 புறப்பட்டுப்ேபாங்கள்; ஆட்டுக்குட்டிகைள ஓநாய்களுக்குள்ேள
அனுப்புக றதுேபால, இேதா, நான் உங்கைள அனுப்புக ேறன்.
4பணப்ைபையயும் பயணப்ைபையயும்காலணிகைளயும்ெகாண்டுேபாக
ேவண்டாம்; வழிய ேல ஒருவைரயும் வாழ்த்த ப் ேபசவும் ேவண்டாம். 5ஒரு
வீட்டில் ப ரேவச க்கும்ேபாது: இந்த வீட்டிற்குச் சமாதானம் உண்டாவதாக
என்று முதலாவது ெசால்லுங்கள். 6 சமாதானத்த ற்கு தகுத யானவன்
அங்ேக இருந்தால், நீங்கள் கூறன சமாதானம் அவனிடத்த ல் தங்கும்,
இல்லாதருந்தால் அது உங்களிடத்த ற்குத் தரும்ப வரும். 7 அந்த
வீட்டிேலதாேன நீங்கள் தங்க யருந்து, அவர்கள் ெகாடுக்க றைவகைளச்
சாப்ப ட்டுக் குடியுங்கள்; ேவைலயாள் தன் கூலிக்கு தகுத யுைடயவனாக
இருக்க றான். வீட்டிற்குவீடு ேபாகாதீர்கள். 8 பட்டணத்தல் நீங்கள்
ப ரேவச க்கும்ேபாது, மக்கள் உங்கைள ஏற்றுக்ெகாண்டால் அவர்கள்
உங்கள்முன்ைவக்க றைவகைளநீங்கள் சாப்ப ட்டு, 9அந்தஇடத்தலுள்ள
ேநாயாளிகைளச் சுகமாக்க : ேதவனுைடய ராஜ்யம் உங்களுக்குஅருகல்
வந்தருக்க றது என்று அவர்களுக்குச் ெசால்லுங்கள். 10 எந்தெவாரு
பட்டணத்தலும் நீங்கள் ப ரேவச க்கும்ேபாது, மக்கள் உங்கைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளாவ ட்டால்அதன்வீத களிேல நீங்கள் ேபாய்: 11எங்களின்
பாதத்த ல் ஒட்டியுள்ள உங்களுைடய பட்டணத்தன் தூசையயும்
உங்களுக்கு வ ேராதமாகத் துைடத்துப்ேபாடுக ேறாம்; ஆனாலும்
ேதவனுைடய ராஜ்யம் உங்களுக்கு அருகல் வந்தருக்க றெதன்பைத
அற ந்துெகாள்வீர்களாக என்று ெசால்லுங்கள். 12அந்தப் பட்டணத்த ற்கு
சம்பவ ப்பைதவ ட அந்த நாளிேல ேசாேதாம் பட்டணத்த ற்கு சம்பவ ப்பது
இலகுவாகஇருக்கும் என்றுஉங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன். 13ேகாராசீன்
பட்டணேம, உனக்கு ஐேயா, ெபத்சாய தா பட்டணேம, உனக்கு
ஐேயா, உங்களில் ெசய்யப்பட்ட பலத்த ெசய்ைககள் தீருவலும்
சீேதானிலும் ெசய்யப்பட்டிருந்தால், அப்ெபாழுேத சணல் ஆைடகைள
அணிந்து, சாம்பலில் உட்கார்ந்து, மனந்தரும்ப யருப்பார்கள்.
14 ந யாயத்தீர்ப்புநாளில் உங்களுக்கு சம்பவ ப்பைதவ ட, தீருவற்கும்
சீேதானுக்கும் சம்பவ ப்பது இலகுவாக இருக்கும். 15 வானம்வைர
உயர்த்தப்பட்ட கப்பர்நகூேம, நீ பாதாளம்வைர தாழ்த்தப்படுவாய் என்று
ெசால்லி, 16 சீடர்கைள ேநாக்க : உங்களுக்குச் ெசவ ெகாடுக்க றவன்
எனக்குச் ெசவ ெகாடுக்க றான், உங்கைள அசட்ைடபண்ணுகறவன்
என்ைன அசட்ைடபண்ணுகறான், என்ைன அசட்ைடபண்ணுகறவன்
என்ைன அனுப்பனவைர அசட்ைடப்பண்ணுகறான் என்றார். 17 பன்பு
அந்த எழுபதுேபரும் சந்ேதாஷத்ேதாடு தரும்பவந்து: ஆண்டவேர, உம்முைடய
நாமத்தனாேல ப சாசுகளும் எங்களுக்குக் கீழ்ப்படிக றது என்றார்கள்.
18அவர்கைளஅவர் ேநாக்க : சாத்தான்மின்னைலப்ேபாலவானத்தலிருந்து
வழுக றைதக் கண்ேடன். 19 இேதா, பாம்புகைளயும், ேதள்கைளயும்
மித க்கவும்,சத்துருவனுைடயஎல்லாவல்லைமையயும்ேமற்ெகாள்ளவும்
உங்களுக்கு அத காரம் ெகாடுக்க ேறன்; ஒன்றும் உங்கைளச்
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ேசதப்படுத்தாது. 20ஆனாலும்ஆவகள்உங்களுக்குக்கீழ்ப்படிக றதற்காக
நீங்கள் சந்ேதாஷப்படாமல், உங்களுைடய ெபயர்கள் பரேலாகத்த ல்
எழுத யருக்க றதற்காகச் சந்ேதாஷப்படுங்கள் என்றார். 21அந்தேநரத்த ல்
இேயசு ஆவய ேல களிகூர்ந்து: ப தாேவ! வானத்த ற்கும் பூமிக்கும்
ஆண்டவேர! இைவகைள நீர் ஞானிகளுக்கும் கல்வ மான்களுக்கும்
மைறத்து, சறுவர்களுக்கு ெவளிப்படுத்தனபடியால் உம்ைம
ஸ்ேதாத்த ரிக்க ேறன்; ஆம், ப தாேவ! இப்படிச்ெசய்வது உம்முைடய
உயர்ந்த உள்ளத்த ற்குப் ப ரியமாக இருந்தது. 22 சகலமும் என்
ப தாவனால் எனக்கு ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது; ப தாதவ ர
ேவெறாருவனும் குமாரன் இன்னாெரன்று அறயான், குமாரனும்,
குமாரன் அவைர எவனுக்கு ெவளிப்படுத்த வருப்பமாக இருக்க றாேரா
அவைனத்தவ ர,ேவெறாருவனும்ப தாஇன்னாெரன்றுஅறயான்என்றார்.
23 பன்பு தமது சீடரிடத்தல் தரும்ப , தனித்து அவர்கைள ேநாக்க : நீங்கள்
காண்கறைவகைளக் காணும் கண்கள் பாக்க யமுள்ளைவகள். 24அேநக
தீர்க்கதரிச களும் ராஜாக்களும் நீங்கள் காண்கறைவகைளக் காணவும்,
நீங்கள் ேகட்க றைவகைளக் ேகட்கவும் வரும்ப யும், காணாமலும்
ேகளாமலும்ேபானார்கள்என்றுஉங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன் என்றார்.

நல்லசமாரியன்
25 அப்ெபாழுது நயாயப்பண்டிதன் ஒருவன் எழுந்தருந்து, அவைரச்

ேசாத க்கும்படி: ேபாதகேர, ந த்தயஜீவைனச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும்படிக்கு
நான் என்னெசய்யேவண்டும் என்று ேகட்டான். 26 அதற்கு அவர்:
ந யாயப்ப ரமாணத்தல் என்ன எழுதயருக்க றது? நீ வாச த்தருக்க றது
என்ன என்றார். 27அவன் மறுெமாழியாக: உன் ேதவனாகய கர்த்தரிடத்தல் உன்
முழு இருதயத்ேதாடும் உன் முழு ஆத்துமாேவாடும் உன் முழு பலத்ேதாடும் உன்
முழு ச ந்ைதேயாடும் அன்புகூர்ந்து, உன்னிடத்தல் அன்புெசலுத்துவதுேபால
அயலகத்தானிடத்தலும் அன்புெசலுத்துவாயாக என்று எழுதயருக்க றது
என்றான். 28அவர் அவைன ேநாக்க : சரியாக பத ல் ெசான்னாய்; அப்படிேய
ெசய், அப்ெபாழுது பைழப்பாய் என்றார். 29 அவன் தன்ைன நீதமான் என்று
காண்பக்கமனதாகஇேயசுைவேநாக்க : எனக்குஅயலான்யார் என்றுேகட்டான்.

30இேயசுமறுெமாழியாக:ஒருமனிதன்எருசேலமிலிருந்துஎரிேகாவ ற்குப்
ேபாகும்ேபாது கள்ளர்களுைடய ைககளில் அகப்பட்டான்; அவர்கள்
அவனுைடய ஆைடகைள உரிந்துவ ட்டு, அவைனக் காயப்படுத்த
குற்றுய ராக வ ட்டுப்ேபானார்கள். 31 அப்ெபாழுது தற்ெசயலாக
ஒரு ஆசாரியன் அந்த வழிேய வந்து, அவைனப் பார்த்து, ஓரமாக
வலக ப்ேபானான். 32 அந்தப்படிேய ஒரு ேலவயனும் அந்த இடத்த ற்கு
வந்து, அவைனப் பார்த்து, ஓரமாக வலக ப்ேபானான். 33 பன்பு
சமாரியன் ஒருவன் பயணமாக வரும்ேபாது, அவைனக் கண்டு,
மனதுருக , 34 அருகல் வந்து, அவனுைடய காயங்களில் எண்ெணயும்
த ராட்ைசரசமும் பூச , காயங்கைளக் கட்டி, அவைனத் தன் ெசாந்த
வாகனத்தல் ஏற்ற , சத்த ரத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாய், அவைனப்
பராமரித்தான். 35 மறுநாளிேல தான் புறப்படும்ேபாது இரண்டு
ெவள்ளிக்காசுகைள எடுத்து, சத்த ரத்தானுைடய ைகயல் ெகாடுத்து:
நீ இவைன கவனித்துக்ெகாள், அத கமாக ஏதாவது இவனுக்காகச்
ெசலவழித்தால், நான் தரும்ப வரும்ேபாது அைத உனக்குத் தருேவன்
என்றான். 36இப்படியருக்க,கள்ளர்கள்ைககளில்அகப்பட்டவனுக்குஇந்த
மூன்றுேபரில் எவன் அயலாகத்தானாக இருந்தான்? உனக்கு எப்படித்
ேதான்றுக றது என்றார். 37 அதற்கு அவன்: அவனுக்கு இரக்கம் ெசய்தவேன
என்றான். அப்ெபாழுது இேயசு அவைன ேநாக்க : நீயும்ேபாய் அந்தப்படிேய
ெசய் என்றார்.

மார்த்தாளும்மரியாளும்
38 பன்பு, அவர்கள் பயணம்ெசய்யும்ேபாது, அவர் ஒரு க ராமத்த ற்குள்

நுைழந்தார். அங்ேக மார்த்தாள் என்னும் ெபயருள்ள ஒரு ெபண் அவைரத் தன்
வீட்டிேல ஏற்றுக்ெகாண்டாள். 39 அவளுக்கு மரியாள் என்னப்பட்ட ஒரு சேகாதரி
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இருந்தாள்; அவள்இேயசுவன் பாதத்தருேக உட்கார்ந்து, அவருைடய வசனத்ைதக்
ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தாள். 40 மார்த்தாேளா பற்பல ேவைலகைளச் ெசய்வதல்
மிகவும் வருத்தமைடந்து, அவரிடத்தல் வந்து: ஆண்டவேர, நான் தனிேய
ேவைலெசய்யும்படி என் சேகாதரி என்ைன வட்டுவந்தருக்க றைதக்குற த்து
உமக்குக் கவைலயல்ைலயா? எனக்கு உதவெசய்யும்படி அவளுக்குச்
ெசால்லும் என்றாள். 41 இேயசு அவளுக்கு மறுெமாழியாக: மார்த்தாேள,
மார்த்தாேள, நீ அேநக காரியங்கைளக்குற த்துக் கவைலப்பட்டுக்
கலங்குக றாய். 42 ேதைவயானது ஒன்ேற, மரியாள் தன்ைனவ ட்டு
எடுத்துக்ெகாள்ளப்படாதநல்லபங்ைகத்ெதரிந்துெகாண்டாள் என்றார்.

அத்த யாயம் 11
ெஜபத்ைதக்குற த்துஇேயசுவன்ேபாதைன

1 அவர் ஒரு இடத்தல் ெஜபம்பண்ணி முடித்தபன்பு, அவருைடய சீடர்களில்
ஒருவன் அவைர ேநாக்க : ஆண்டவேர, ேயாவான் தன் சீடருக்கு ெஜபம்பண்ணப்
ேபாத த்ததுேபால, நீங்களும்எங்களுக்குப் ேபாத க்கேவண்டும்என்றான். 2அதற்கு
அவர்: நீங்கள்ெஜபம்பண்ணும்ேபாது:
பரமண்டலங்களிலிருக்க றஎங்களுைடயப தாேவ,
உம்முைடயநாமம்பரிசுத்தப்படுவதாக;
உம்முைடயராஜ்யம்வருவதாக;
உம்முைடய ச த்தம் பரமண்டலத்த ேல ெசய்யப்படுக றதுேபால

பூமிய ேலயும்ெசய்யப்படுவதாக;
3எங்களுக்குேவண்டியஆகாரத்ைதஅன்றன்றுஎங்களுக்குத்தாரும்;
4எங்களுைடயபாவங்கைளஎங்களுக்குமன்னியும்;
நாங்களும்எங்களிடம்கடன்பட்டஎவனுக்கும்மன்னிக்க ேறாேம;
எங்கைளச் ேசாதைனக்குட்படப்பண்ணாமல், தீைமயலிருந்து எங்கைள

இரட்ச த்துக்ெகாள்ளும்,என்றுெசால்லுங்கள்” என்றார்.
5 பன்பு அவர் அவர்கைள ேநாக்க : உங்களில் ஒருவன் தனக்கு நண்பனாக

இருக்க றவனிடம் நடுராத்த ரிய ேலேபாய்: நண்பேன, 6 என் நண்பன்
ஒருவன் பயணத்தல் என் வீட்டிற்கு வந்தருக்க றான், அவனுக்கு
சாப்ப டக்ெகாடுக்க என்னிடத்த ல்ஒன்றுமில்ைல, நீமூன்றுஅப்பங்கைள
எனக்குக் கடனாகத் தரேவண்டும் என்று ேகட்டுக்ெகாண்டான்.
7 வீட்டிற்குள் இருக்க றவன் மறுெமாழியாக: என்ைனத் ெதாந்தரவு
ெசய்யாேத, கதைவ பூட்டிவ ட்ேடாம், என் பள்ைளகள் என்ேனாடு
தூங்க க்ெகாண்டிருக்க றார்கள், நான் எழுந்தருந்து, உனக்கு அப்பம்
தரமுடியாத நைலயல் இருக்க ேறன் என்று ெசான்னான். 8 பன்பு,
தனக்கு அவன் நண்பனாக இருப்பதனால் எழுந்து அவனுக்கு அப்பம்
ெகாடுக்கவல்ைல என்றாலும், தன்னிடத்த ல் அவன் வருந்த க்
ேகட்க றதனாேல எழுந்தருந்து, அவனுக்குத் ேதைவயானைதக்
ெகாடுப்பான் என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 9 ேமலும்
நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக றதாவது: ேகளுங்கள், அப்ெபாழுது
உங்களுக்குக்ெகாடுக்கப்படும்;ேதடுங்கள்,அப்ெபாழுதுகண்டைடவீர்கள்;
தட்டுங்கள், அப்ெபாழுது உங்களுக்குத் த றக்கப்படும். 10 ஏெனன்றால்,
ேகட்க றவன் எவனும் ெபற்றுக்ெகாள்ளுகறான்; ேதடுக றவன்
கண்டைடக றான்; தட்டுக றவனுக்குத் த றக்கப்படும். 11 உங்களில்
தகப்பனாக இருக்க ற ஒருவனிடத்த ல் மகன் அப்பம் ேகட்டால்,
அவனுக்குக் கல்ைலக் ெகாடுப்பானா? மீைனக்ேகட்டால் மீனுக்குப்
பத லாகப் பாம்ைபக் ெகாடுப்பானா? 12 அல்லது முட்ைடையக் ேகட்டால்,
அவனுக்குத் ேதைளக் ெகாடுப்பானா? 13 ெபால்லாதவர்களாக ய
நீங்கேள உங்களுைடய பள்ைளகளுக்கு நல்ல பரிசுகைளக்
ெகாடுக்க அற ந்தருக்கும்ேபாது, பரமப தாவானவர் அவரிடத்த ல்
ேவண்டிக்ெகாள்ளுகறவர்களுக்குப் பரிசுத்த ஆவயானவைரக்
ெகாடுப்பதுஅத கந ச்சயம்அல்லவா என்றார்.

இேயசுவும்ெபெயல்ெசபூலும்
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14 பன்பு இேயசு ஊைமயாக இருந்தவனிடத்தலிருந்த ஒரு ப சாைசத்
துரத்தனார். ப சாசு புறப்பட்டுப்ேபானபன்பு ஊைமயன் ேபசனான்;
மக்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 15 அவர்களில் சலர்: இவன் ப சாசுகளின்
தைலவனாகய ெபெயல்ெசபூைலக்ெகாண்டு ப சாசுகைளத் துரத்துகறான்
என்றார்கள். 16 ேவறுசலர் இேயசுைவ ேசாத ப்பதற்காக வானத்தலிருந்து
ஒரு அைடயாளத்ைதக் காட்டேவண்டுெமன்று அவரிடத்தல் ேகட்டார்கள்.
17 அவர்களுைடய ச ந்தைனகைள அவர் அற ந்து, அவர்கைள ேநாக்க :
தனக்குத்தாேன வ ேராதமாகப் ப ரிந்த ருக்க ற எந்த ராஜ்யமும்
அழிந்துேபாகும்; தனக்குத்தாேன வ ேராதமாகப் ப ரிந்த ருக்க ற
எந்தக் குடும்பமும் நைலத்தருக்காது. 18 சாத்தானும் தனக்குத்தாேன
வ ேராதமாகப் ப ரிந்த ருந்தால் அவன் ராஜ்யம் எப்படி நைலந ற்கும்?
இப்படியருக்கும்ேபாது,ெபெயல்ெசபூைலக்ெகாண்டுநான்ப சாசுகைளத்
துரத்துக ேறன் என்க றீர்கேள. 19 நான் ெபெயல்ெசபூலினாேல
ப சாசுகைளத் துரத்தனால், உங்களுைடய பள்ைளகள் அைவகைள
யாராேல துரத்துக றார்கள்? ஆகேவ, அவர்கேள உங்கைள
ந யாயந்தீர்க்க றவர்களாக இருப்பார்கள். 20 நான் ேதவனுைடய
வல்லைமயனால் ப சாசுகைளத் துரத்துக றபடியால், ேதவனுைடய
ராஜ்யம் உங்களிடம் வந்தருக்க றேத. 21 ஆயுதம் அணிந்த பலசாலி
தன் அரண்மைனைய காவல்காக்கும்ேபாது, அவனுைடய ெபாருள்கள்
பாதுகாப்பாக இருக்கும். 22 அவைனவ ட பலசாலி வந்து, அவைனத்
ேதாற்கடித்து, அவன் நம்ப யருந்த எல்லா ஆயுதங்கைளயும்
பற த்துக்ெகாண்டு, அவனுைடய ெபாருட்கைள ெகாள்ைளயடுவான்.
23 என்ேனாடு இல்லாதவன் எனக்கு பைகவனாக இருக்க றான், மக்கைள
என்னிடம் ேசர்க்காதவன், அவர்கைள ச தறடிக்க றான். 24 அசுத்தஆவ
ஒரு மனிதைனவ ட்டுப் ேபாகும்ேபாது, வறண்ட இடங்களில் அைலந்து,
இைளப்பாற இடம் ேதடியும் கைடக்காமல்: நான் வ ட்டுவந்த என்
வீட்டிற்குத் தரும்ப ப்ேபாேவன் என்று ெசால்லி, 25 தரும்ப வரும்ேபாது,
அதுசுத்தப்படுத்த ேஜாடிக்கப்பட்டிருக்க றைதக்கண்டு, 26தரும்ப ப்ேபாய்,
தன்ைனவ ட ெபால்லாத மற்ற ஏழு ஆவகைளக் கூட்டிக்ெகாண்டுவந்து,
உள்ேள புகுந்து, அங்ேக குடியருக்கும்; அப்ெபாழுது அந்த மனிதனுைடய
முன் நைலைமைய வ ட அவனுைடய பன் நைலைம மிகவும் ேமாசமாக
இருக்கும் என்றார். 27 இேயசு இைவகைளச் ெசால்லும்ெபாழுது, மக்கள்
கூட்டத்தலிருந்த ஒரு ெபண் அவைர ேநாக்க : உம்ைமச் சுமந்த கர்ப்பமும் நீர்
பாலுண்ட மார்பகங்களும் பாக்கயமுள்ளைவகள் என்று சத்தமிட்டுச் ெசான்னாள்.
28அதற்கு அவர்: அைதவ ட, ேதவனுைடய வார்த்ைதையக் ேகட்டு, அைதக்
கைடப டிப்பவர்கேளஅத கபாக்க யவான்கள் என்றார்.

ேயானாவன்அைடயாளம்
29 மக்கள் கூட்டமாக கூடிவந்தருக்க றெபாழுது அவர்: இந்த வம்சத்தார்

ெபால்லாதவர்களாக இருக்க றார்கள், அைடயாளத்ைதத் ேதடுக றார்கள்;
ஆனாலும் ேயானா தீர்க்கதரிச யன் அைடயாளம்தவ ர ேவறு எந்த
அைடயாளமும் இவர்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படுவதல்ைல. 30 ேயானா
நனிேவ பட்டணத்தார்களுக்கு அைடயாளமாக இருந்ததுேபால,
மனிதகுமாரனும் இந்த வம்சத்த ற்கு அைடயாளமாக இருப்பார்.
31 ெதற்கு ேதசத்து ராணி சாெலாேமானுைடய ஞானத்ைதக் ேகட்க
பூமியன் எல்ைலயலிருந்து வந்தாள்; இேதா, சாெலாேமாைனவ ட
ெபரியவர் இங்ேக இருக்க றார்; ஆதலால் ந யாயத்தீர்ப்புநாளிேல
அந்த ராணி இந்த வம்சத்தாேராடு எழுந்து நன்று, இவர்கள்ேமல்
குற்றஞ்சுமத்துவாள். 32 ேயானாவன் ப ரசங்கத்ைதக் ேகட்டு நனிேவ
பட்டணத்தார் மனம் மாறனார்கள்; இேதா, ேயானாைவவ ட ெபரியவர்
இங்ேக இருக்க றார்; ஆதலால் ந யாயத்தீர்ப்புநாளில் நனிேவ
பட்டணத்தார் இந்த வம்சத்தாேராடு எழுந்து நன்று, இவர்கள்ேமல்
குற்றஞ்சுமத்துவார்கள்.

சரீரத்தன்வளக்கு
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33 ஒருவனும் வளக்ைகக் ெகாளுத்த , மைறவாகேவா, பாத்த ரத்தன்
கீேழேயா ைவக்காமல், உள்ேள வருக றவர்கள் ெவளிச்சம்காணும்படி,
அைத வளக்குத்தண்டின்ேமல் ைவப்பான். 34 கண்ணானது சரீரத்த ற்கு
வளக்காக இருக்க றது; உன் கண் ெதளிவாக இருந்தால், உன் சரீரம்
முழுவதும் ெவளிச்சமாக இருக்கும்; உன் கண் ெகட்டதாக இருந்தால்
உன் சரீரம் முழுவதும் இருளாக இருக்கும். 35 எனேவ உனக்குள் உள்ள
ெவளிச்சம் இருளாகாதபடி எச்சரிக்ைகயாக இரு. 36 உன் சரீரத்தன்
எந்தெவாரு பகுத யும் இருளைடயாமல், சரீரம் முழுவதும் ெவளிச்சமாக
இருந்தால், ஒரு வளக்கு தன் ப ரகாசத்தனாேல உனக்கு ெவளிச்சம்
ெகாடுக்க றதுேபால உன் சரீரம் முழுவதும் ெவளிச்சமாக இருக்கும்
என்றார்.

பரிேசயர்கள்மற்றும் ேவதபண்டிதர்களுக்குஎச்சரிக்ைக
37 இேயசு இப்படிப் ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, பரிேசயன் ஒருவன், அவர்

தன்ேனாடுஉணவுஉண்ணேவண்டும்என்றுஅவைரேவண்டிக்ெகாண்டான்;அவர்
ேபாய் அவேனாடுகூட பந்த உட்கார்ந்தார். 38 அவர் உணவு உண்பதற்கு முன்பு
ைககழுவாமல் இருந்தைதப் பரிேசயன் பார்த்து, ஆச்சரியப்பட்டான். 39 கர்த்தர்
அவைன ேநாக்க : பரிேசயர்களாக ய நீங்கள் உணவுப் பாத்த ரங்களின்
ெவளிப்புறத்ைதச் சுத்தமாக்குக றீர்கள், உங்களுைடய உள்ளங்கேளா
ெகாள்ைளயனாலும் ெபால்லாப்பனாலும் நைறந்தருக்க றது.
40 மத ெகட்டவர்கேள, ெவளிப்புறத்ைத உண்டாக்கனவர் உள்புறத்ைதயும்
உண்டாக்கவல்ைலயா? 41 உங்களிடம் இருப்பைத ஏைழகளுக்குக்
ெகாடுங்கள், அப்ெபாழுது உங்களுக்குள் எல்லாம் சுத்தமாக
இருக்கும். 42 பரிேசயர்கேள, உங்களுக்கு ஐேயா, நீங்கள் புதனா,
மற க்ெகாழுந்துஆகயஎல்லாவ தபூண்டுகளிலும்தசமபாகம் ெகாடுத்து,
ந யாயத்ைதயும் ேதவ அன்ைபயும் வ ட்டுவடுக றீர்கள்; இைவகைளயும்
ெசய்யேவண்டும், அைவகைளயும் வ ட்டுவ டாமல் இருக்கேவண்டும்.
43 பரிேசயர்கேள, உங்களுக்கு ஐேயா, ெஜப ஆலயங்களில்
முதன்ைமயான இருக்ைககைளயும், சந்ைதகளில் வணக்கங்கைளயும்
வரும்புக றீர்கள். 44 ேவதபண்டிதர்கேள, பரிேசயர்கேள, உங்களுக்கு
ஐேயா, மைறந்தருக்க ற சவக்குழிகைளப்ேபால இருக்க றீர்கள்,
அதன்ேமல் நடக்க ற மனிதர்களுக்கு அைவகள் ெதரியாத ருக்க றது.
45 அப்ெபாழுது நயாயப்பண்டிதர்களில் ஒருவன் அவைர ேநாக்க : ேபாதகேர,
நீர் இப்படிச் ெசால்லுகறதனால் எங்கைளயும் அவமத க்க றீர் என்றான்.
46 அதற்கு இேயசு: ந யாயப்பண்டிதர்கேள, உங்களுக்கு ஐேயா,
சுமக்க இயலாத சுைமகைள மனிதர்கள்ேமல் சுமத்துக றீர்கள்;
ஆனால், நீங்கேளா உங்களுைடய வ ரல்களினால்கூட அந்தச்
சுைமகைளத் ெதாடவும்மாட்டீர்கள். 47உங்களுக்கு ஐேயா, உங்களுைடய
முற்ப தாக்கள் ெகாைலெசய்த தீர்க்கதரிச களுக்குக் கல்லைறகைளக்
கட்டுக றீர்கள். 48 ஆகேவ, உங்களுைடய முற்ப தாக்களுைடய
ெசயல்களுக்கு நீங்களும் உடன்பட்டவர்கள் என்று சாட்ச ய டுக றீர்கள்;
எப்படிெயன்றால், உங்களுைடய முற்ப தாக்கள் அவர்கைளக்
ெகாைலெசய்தார்கள், நீங்கேளா அவர்களுக்குக் கல்லைறகைளக்
கட்டுக றீர்கள். 49ஆதலால் ேதவஞானமானது: நான்தீர்க்கதரிச கைளயும்
அப்ேபாஸ்தலர்கைளயும் அவர்களிடத்த ல் அனுப்புேவன்; அவர்களில்
ச லைரக் ெகாைலெசய்து, ச லைரத் துன்பப்படுத்துவார்கள்;
50 ஆேபலின் இரத்தத்தலிருந்து பலிபீடத்த ற்கும் ேதவ ஆலயத்த ற்கும்
நடுேவ ெகாைல ெசய்யப்பட்ட சகரியாவன் இரத்தம்வைரக்கும்,
உலகத்ேதாற்றத்தலிருந்து ச ந்தப்பட்ட எல்லா தீர்க்கதரிச களுைடய
இரத்தப்பழியும் இந்த வம்சத்தாரிடம் ேகட்கப்படுவதற்காக அப்படிச்
ெசய்வார்கள் என்று ெசால்லுக றது. 51 ந ச்சயமாகேவ இந்த
வம்சத்தாரிடம் அது ேகட்கப்படும் என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
52 ந யாயப்பண்டிதர்கேள, உங்களுக்கு ஐேயா, அறவாக ய த றவுேகாைல
எடுத்துக்ெகாண்டீர்கள், நீங்களும் உள்ேள ெசல்வதல்ைல, உள்ேள
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ெசல்க றவர்கைளயும் தைடபண்ணுகறீர்கள் என்றார். 53 இைவகைள
இேயசு அவர்களுக்குச் ெசால்லும்ேபாது, ேவதபண்டிதர்களும் பரிேசயர்களும்
அவர்ேமல் குற்றஞ்சாட்டுவதற்காக, அவர் வார்த்ைதகளில் ஏதாவது பைழ
கண்டுபடிக்கேவண்டும் என்று முயற்ச ெசய்து அவைர மிகவும் ெநருக்கவும்,
54அேநகவஷயங்கைளக்குறத்துப் ேபசஅவைரத்தூண்டவும்ெதாடங்கனார்கள்.

அத்த யாயம் 12
எச்சரிக்ைகயும்உற்சாகப்படுத்துதலும்

1 அந்தேநரத்தல் பல ஆய ரக்கணக்கான மக்கள் இேயசுவ டம்
கூடிவந்தருக்கும்ேபாது, அவர் முதலாவது தம்முைடய சீடர்கைள ேநாக்க :
நீங்கள்மாயக்காரர்களாக யபரிேசயர்களுைடயபுளித்தமாைவக்குற த்து
எச்சரிக்ைகயாகஇருங்கள். 2ெவளியாக்கப்படாதமைறெபாருளுமில்ைல,
அறயப்படாத இரகச யமுமில்ைல. 3 ஆதலால், நீங்கள் இருளில்
ேபச யது எதுேவா, அது ெவளிச்சத்த ேல ேகட்கப்படும்; நீங்கள்
வீட்டின் உள் அைறகளில் காத ல் ெசான்னது எதுேவா, அது
வீட்டின் கூைரயன்ேமலிருந்து சத்தம்ேபாட்டதுேபால இருக்கும்.
4 என் நண்பர்களாக ய உங்களுக்கு நான் ெசால்லுக ேறன்:
சரீரத்ைதக் ெகாைலெசய்து, அதன்பன்பு அத கமாக ஒன்றும்
ெசய்ய முடியாதவர்களுக்குப் பயப்படாமலிருங்கள். 5 நீங்கள்
யாருக்கு பயப்படேவண்டும் என்று உங்களுக்குக் காண்ப க்க ேறன்:
ெகாைலெசய்தபன்பு நரகத்த ேல தள்ள வல்லைமயுள்ளவருக்கு
பயப்படுங்கள்; ஆம், அவருக்ேக பயப்படுங்கள் என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 6 இரண்டு காசுகளுக்கு ஐந்து அைடக்கலான்
குருவகைள வற்க றார்களல்லவா? அைவகளில் ஒன்றாவது ேதவனால்
மறக்கப்படுவதல்ைல. 7 உங்களுைடய தைலயலுள்ள முடிகள்
எல்லாம் எண்ணப்பட்டிருக்க றது, ஆகேவ, பயப்படாமலிருங்கள்,
அேநகம் அைடக்கலான் குருவகைளவ ட, நீங்கள் வ ேசஷத்தவர்களாக
இருக்க றீர்கள். 8 அன்றயும் நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்:
மனிதர்களுக்கு முன்பாக என்ைன அற க்ைகப்பண்ணுகறவன்
எவேனா, அவைன மனிதகுமாரனும் ேதவதூதர்களுக்கு முன்பாக
அற க்ைகபண்ணுவார். 9மனிதர்கள்முன்பாகஎன்ைனமறுதலிக்க றவன்
ேதவதூதர்களுக்கு முன்பாக மறுதலிக்கப்படுவான். 10 எவனாவது
மனிதகுமாரனுக்கு வ ேராதமாக வ ேசஷத்ைதச் ெசான்னால்
அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும்; பரிசுத்த ஆவயானவருக்கு
வ ேராதமாகத் தூஷணமான வார்த்ைதையச் ெசால்லுக றவனுக்ேகா
மன்னிக்கப்படுவதல்ைல. 11அன்றயும்,ெஜபஆலயத்தைலவர்களுக்கும்,
ஆட்ச யல் அத காரமுள்ளவர்களுக்கும் முன்பாக உங்கைள
வ சாரைணெசய்ய ெகாண்டுேபாய் நறுத்தும்ேபாது: அவர்களுைடய
ேகள்வ களுக்கு எப்படி பத ல்கள் ெசால்வது என்றும், எைதப்
ேபசேவண்டும் என்பைதக்குற த்தும் கவைலப்படாமலிருங்கள். 12நீங்கள்
ேபசேவண்டியைவகைளப் பரிசுத்த ஆவயானவர் அந்த ேநரத்த ேல
உங்களுக்குப்ேபாத ப்பார் என்றார்.

அறவற்றெசல்வந்தனின்உவைம
13 அப்ெபாழுது மக்கள்கூட்டத்தலிருந்து ஒருவன் அவைர ேநாக்க : ேபாதகேர,

என் தகப்பனுைடய ெசாத்ைத பாகம் ப ரித்து என்னுைடய பங்ைக எனக்குத்
தரும்படி என் சேகாதரனுக்குக் கட்டைளய டேவண்டும் என்று ேகட்டுக்ெகாண்டான்.
14 அதற்கு அவர்: மனிதேன, என்ைன உங்களுக்கு ந யாயாத பத யாகவும்
ெசாத்ைத பங்கடுக றவனாகவும் ைவத்தவன் யார் என்றார். 15 பன்பு
அவர் அவர்கைள ேநாக்க : ெபாருளாைசையக்குற த்து எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள்; ஏெனன்றால், ஒருவனுக்கு எவ்வளவு அத க ெசாத்துக்கள்
இருந்தாலும்அதுஅவனுக்குஜீவன்அல்ல என்றார். 16அல்லாமலும், இேயசு
ஒரு உவைமைய அவர்களுக்குச் ெசான்னார்: ெசல்வந்தரான ஒருவனுைடய
நலம் நன்றாக வைளந்தருந்தது. 17 அப்ெபாழுது அவன்: நான்
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என்ன ெசய்ேவன்? என் தானியங்கைளச் ேசர்த்து ைவக்க றதற்கு
இடமில்ைலேய; 18 நான் ஒன்று ெசய்ேவன், என் களஞ்ச யங்கைள
இடித்து, ெபரிதாகக் கட்டி, எனக்கு வைளந்த தானியத்ைதயும் என்
ெபாருள்கைளயும் அங்ேக ேசர்த்துைவத்து, 19 பன்பு: ஆத்துமாேவ,
உனக்காக அேநக வருடங்களுக்கு அேநகம் ெபாருள்கள் ேசர்த்து
ைவக்கப்பட்டிருக்க றது;நீஇைளப்பாற ,சாப்ப ட்டுக்குடித்து,மக ழ்ச்ச யாக
இரு என்று என் ஆத்துமாவ டம் ெசால்லுேவன் என்று தனக்குள்ேள
ச ந்த த்துச் ெசால்லிக்ெகாண்டான். 20 ேதவன் அவைன ேநாக்க :
மூடேன, உன் ஆத்துமா உன்னிடத்தலிருந்து இந்த இராத்த ரிய ேல
எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும், அப்ெபாழுது நீ ேசகரித்தைவகள் யாருக்குச்
ெசாந்தமாகும் என்றார். 21 ேதவனிடத்த ல் ெசல்வந்தராக இருக்காமல்,
தனக்காகேவ ெபாக்கஷங்கைளச் ேசர்த்துைவக்க றவன் இப்படிேய
இருக்க றான் என்றார்.

கவைலப்படாமலிருங்கள்
22 பன்பு அவர் தம்முைடய சீடர்கைள ேநாக்க : ஆகேவ, என்னத்ைத

உண்ேபாம்என்றுஉங்களுைடயஜீவனுக்காகவும்,என்னத்ைதஉடுப்ேபாம்
என்று உங்களுைடய சரீரத்த ற்காகவும் கவைலப்படாமலிருங்கள்
என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 23 உணைவவ ட ஜீவனும்,
உைடையவ ட சரீரமும் வ ேசஷத்தைவகளாக இருக்க றது.
24காகங்கைளக்கவனித்துப்பாருங்கள்,அைவகள்வைதக்க றதுமில்ைல
அறுக்க றதுமில்ைல, அைவகளுக்குப் பண்டசாைலயுமில்ைல,
களஞ்ச யமுமில்ைல, இல்லாவ ட்டாலும் அைவகைளயும் ேதவன்
பைழப்பூட்டுக றார்; பறைவகைளவ ட நீங்கள் எவ்வளேவா
வ ேசஷத்தவர்களாக இருக்க றீர்கள். 25 கவைலப்படுக றதனால்
உங்களில் எவன் தன் சரீர அளேவாடு ஒரு முழத்ைதக் கூட்டுவான்.
26மிகவும்ச ற யவஷயங்கைளஉங்களால்ெசய்யமுடியாதருக்கும்ேபாது,
மற்றைவகளுக்காக நீங்கள் கவைலப்படுக றெதன்ன?
27 காட்டுப்புஷ்பங்கள் எப்படி வளருக றெதன்று கவனித்துப்பாருங்கள்;
அைவகள் உைழக்க றதுமில்ைல, நூற்கறதுமில்ைல, என்றாலும்
சாெலாேமான் காலத்த ல்இருந்து தன் சர்வமகைமயலும் அைவகளில்
ஒன்ைறப்ேபாலாவது உடுத்த யருந்தத ல்ைல என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 28 இப்படியருக்க, அற்பவ சுவாச கேள, இன்ைறக்குக்
காட்டிலிருந்து நாைளக்கு அடுப்ப ேல ேபாடப்படுக ற புல்லுக்கு ேதவன்
இவ்வதமாக உடுத்துவ த்தால், உங்களுக்கு உடுத்துவ ப்பது அத க
ந ச்சயமல்லவா? 29 ஆகேவ, என்னத்ைத உண்ேபாம், என்னத்ைதக்
குடிப்ேபாம் என்று, நீங்கள் ேகளாமலும் சந்ேதகப்படாமலும் இருங்கள்.
30 இைவகைளெயல்லாம் உலகத்தார் நாடித்ேதடுக றார்கள்; இைவகள்
உங்களுக்கு ேவண்டியைவகள் என்று உங்களுைடய ப தாவானவர்
அற ந்தருக்க றார். 31 ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதேய ேதடுங்கள்,
அப்ெபாழுது இைவகெளல்லாம் உங்களுக்குக் கூடக் ெகாடுக்கப்படும்.
32 பயப்படாேத சறுமந்ைதேய, உங்களுக்கு ராஜ்யத்ைதக் ெகாடுக்க
உங்களுைடய ப தா ப ரியமாக இருக்க றார். 33 உங்களுக்கு
உள்ளைவகைள வற்று ஏைழகளுக்குக் ெகாடுங்கள், பழைமயாகப்
ேபாகாத பணப்ைபகைளயும் குைறயாத ெபாக்கஷத்ைதயும்
பரேலாகத்த ேல உங்களுக்குச் சம்பாத த்து ைவயுங்கள், அங்ேக தருடன்
அணுகுகறதுமில்ைல, பூச்ச அரிக்க றதுமில்ைல. 34 உங்களுைடய
ெபாக்கஷம் எங்ேக இருக்க றேதா அங்ேக உங்களுைடய இருதயமும்
இருக்கும்.

வழித்தருங்கள்
35 உங்களுைடய உைடகைள உடுத்த ஆயத்தமாகவும், உங்களுைடய

வளக்குகள் எரிக றதாகவும் இருக்கட்டும், 36 தங்களுைடய எஜமான்
தருமண வருந்துக்குச் ெசன்றுவந்து கதைவத் தட்டும்ேபாது,
உடேன அவருக்குக் கதைவத் த றக்கும்படி எப்ெபாழுது வருவார்
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என்று காத்தருக்க ற மனிதர்களுக்கு ஒப்பாகவும் இருங்கள்.
37 எஜமான் வரும்ேபாது, வழித்த ருக்க றவர்களாகக் காணப்படுக ற
ஊழியக்காரர்கேள பாக்க யவான்கள். அவர் பணிெசய்யும் உைடகைள
உடுத்த , அவர்கைளப் பந்த யருக்கச்ெசய்து, அருகல் வந்து
அவர்களுக்கு ஊழியம் ெசய்வார் என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 38 அவர் நடுராத்த ரிய ேலா அத காைலய ேலா
வந்து, அவர்கள் அங்ேகேய இருக்கக்கண்டால், அந்த ஊழியக்காரர்கள்
பாக்க யவான்கள். 39 தருடன் எந்தேநரத்த ல் வருவான் என்று
வீட்ெடஜமானுக்குத்ெதரிந்த ருந்தால்,அவன்வழித்த ருந்து,தன்வீட்ைடக்
ெகாள்ைளயடிக்க வ ட்டிருக்கமாட்டான் என்று அற ந்தருக்க றீர்கள்.
40அந்தப்படிேய நீங்கள் நைனக்காத ேநரத்த ல் மனிதகுமாரன் வருவார்,
ஆகேவ, நீங்களும் ஆயத்தமாக இருங்கள் என்றார். 41 அப்ெபாழுது
ேபதுரு அவைர ேநாக்க : ஆண்டவேர, இந்த உவைமைய எங்களுக்குமட்டும்
ெசால்லுகறீேரா, எல்ேலாருக்கும் ெசால்லுகறீேரா என்று ேகட்டான். 42 அதற்குக்
கர்த்தர்: பணிவைடக்காரர்களுக்குத் தகுத யான காலத்த ேல
படிெகாடுக்கும்படி எஜமான் அவர்கள்ேமல் அத காரியாக ைவக்கத்தக்க
உண்ைமயும் வ ேவகமுமுள்ள வ சாரைணக்காரன் யார்? 43 எஜமான்
வரும்ேபாது அப்படிேய ெசய்க றவனாகக் காணப்படுக ற ஊழியக்காரன்
பாக்க யவான். 44 தனக்குரிய எல்லாவற்றன்ேமலும் அவைன
வ சாரைணக்காரனாக ைவப்பான் என்று ெமய்யாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 45அந்தஊழியக்காரேனா, என் எஜமான் வர நாளாகும்
என்று தனக்குள்ேள ெசால்லிக்ெகாண்டு, ேவைலக்காரர்கைளயும்
ேவைலக்காரிகைளயும் அடிக்கவும், சாப்ப டவும், குடித்து ெவற க்கவும்
முற்பட்டால், 46அவன்நைனக்காத நாளிலும்,அறயாத ேநரத்தலும்,அந்த
ஊழியக்காரனுைடய எஜமான் வந்து, அவைனக் கடினமாகத் தண்டித்து,
உண்ைமயல்லாதவர்கேளாடு அவனுக்குப் பங்ைக ந யமிப்பான். 47 தன்
எஜமானுைடய வருப்பத்ைத அற ந்தும் ஆயத்தமாக இல்லாமலும்
அவனுைடய வருப்பத்தன்படி ெசய்யாமலும் இருந்த ஊழியக்காரன்
அேநகஅடிகள்அடிக்கப்படுவான். 48அறயாதவனாகஇருந்து,அடிகளுக்கு
ஏதுவானைவகைளச் ெசய்தவேனா, ச ல அடிகள் அடிக்கப்படுவான்.
எவனிடத்த ல் அத கம் ெகாடுக்கப்படுக றேதா அவனிடத்த ல் அத கம்
ேகட்கப்படும்; மனிதர்கள், எவனிடத்த ல் அத கமாக ஒப்புவ க்க றார்கேளா
அவனிடத்த ல்அத கமாகக்ேகட்பார்கள்.

சமாதானமல்லப ரிவைனேய
49 பூமியன்ேமல் அக்கனிையப் ேபாடவந்ேதன், அது இப்ெபாழுேத

பற்ற ெயரியேவண்டுெமன்று வரும்புக ேறன். 50 ஆனாலும் நான்
முழுகேவண்டிய ஒரு ஸ்நானமுண்டு, அது முடியும்வைர எவ்வளேவா
ெநருக்கப்படுக ேறன். 51 நான் பூமிய ேல சமாதானத்ைத உண்டாக்க
வந்ேதன் என்று நைனக்க றீர்கேளா? சமாதானத்ைதயல்ல,
ப ரிவைனையேய உண்டாக்க வந்ேதன் என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 52 எப்படிெயன்றால், இதுமுதல் ஒேர வீட்டிேல ஐந்துேபர்
ப ரிந்த ருப்பார்கள், இரண்டுேபருக்கு வ ேராதமாக மூன்றுேபரும்,
மூன்றுேபருக்கு வ ேராதமாக இரண்டுேபரும் ப ரிந்த ருப்பார்கள்.
53 தகப்பன் மகனுக்கும், மகன் தகப்பனுக்கும், தாய் மகளுக்கும்,
மகள் தாய்க்கும், மாமியார் மருமகளுக்கும், மருமகள் மாமியாருக்கும்
வ ேராதமாகப்ப ரிந்த ருப்பார்கள் என்றார்.

காலங்கைளந தானித்தல்
54 பன்பு அவர் மக்கைள ேநாக்க : ேமற்ேக ேமகம் எழும்புக றைத

நீங்கள் காணும்ேபாது, மைழ வருெமன்று ெசால்லுக றீர்கள்;
அப்படிேய நடக்கும். 55 ெதன்றல் அடிக்க றைத நீங்கள் காணும்ேபாது
ெவப்பம் உண்டாகுெமன்று ெசால்லுக றீர்கள், அப்படிேய நடக்கும்.
56 மாயக்காரர்கேள, பூமியன் ேதாற்றத்ைதயும் வானத்தன்
ேதாற்றத்ைதயும் ந தானிக்க உங்களுக்குத் ெதரியுேம, இந்தக்
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காலத்ைதேயா நீங்கள் ந தானிக்காமல் ேபாக றெதன்ன? 57 ந யாயம்
என்ன என்று நீங்கேள தீர்மானிக்காமல் இருக்க றது என்ன?
58 உனக்கு எத ராளியானவன் உன்ைன அத காரியனிடத்த ற்குக்
ெகாண்டுேபாக றேபாது, வழிய ேலதாேன அவனிடத்தலிருந்து
வடுதைலயாகும்படி ப ரயாசப்படு, இல்லாவ ட்டால், அவன் உன்ைன
நயாயாத பத க்கு முன்பாகக் ெகாண்டுேபாவான், ந யாயாத பத
உன்ைன அத காரிய டத்த ல் ஒப்புக்ெகாடுப்பான், அத காரி உன்ைனச்
சைறசாைலயல் ேபாடுவான். 59 நீ உன்னிடத்த ல் இருக்கும் கைடச க்
காைச ெசலவழித்துத்தீர்க்கும்வைரக்கும், அந்த இடத்தலிருந்து
புறப்படமாட்டாய்என்றுஉனக்குச்ெசால்லுக ேறன் என்றார்.

அத்த யாயம் 13
மனந்தரும்புங்கள்

1 அந்த ேநரத்த ேல அங்ேக இருந்தவர்களில் சலர் இேயசுவ டம் வந்து,
பலாத்து சல கலிேலயர்களுைடய இரத்தத்ைத அவர்களுைடய பலிகேளாடு
கலந்தான் என்ற ெசய்தைய அவருக்கு அறவத்தார்கள். 2 இேயசு அவர்களுக்கு
மறுெமாழியாக: அந்தக் கலிேலயர்களுக்கு அப்படிப்பட்டைவகள்
நடந்ததனாேல, மற்ற எல்லாக் கலிேலயர்கைளவ டஅவர்கள் பாவ களாக
இருந்தார்கெளன்று நைனக்க றீர்கேளா? 3 அப்படியல்லெவன்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்; நீங்கள் மனந்தரும்பாமற்ேபானால்
எல்ேலாரும் அப்படிேய அழிந்துேபாவீர்கள். 4 சீேலாவாமிேல
ேகாபுரம் வழுந்து பத ெனட்டுப்ேபர் மரித்தார்கேள; எருசேலமில்
குடியருக்க ற மனிதர்கெளல்ேலாரிலும் அவர்கள் குற்றவாளிகளாக
இருந்தார்கெளன்று நைனக்க றீர்கேளா? 5 அப்படியல்லெவன்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்; நீங்கள் மனந்தரும்பாமற்ேபானால்
எல்ேலாரும் அப்படிேய அழிந்துேபாவீர்கள் என்றார். 6 அப்ெபாழுது அவர்
ஒரு உவைமையயும் ெசான்னார்: ஒருவன் தன் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ல்
ஒரு அத்த மரத்ைத நட்டிருந்தான்; அவன் வந்து அத ேல கனிையத்
ேதடினேபாது ஒன்றுங்காணவல்ைல. 7 அப்ெபாழுது அவன்
ேதாட்டக்காரைன ேநாக்க : இேதா, மூன்று வருடங்களாக இந்த
அத்த மரத்த ேல கனிையத் ேதடிவருக ேறன்; ஒன்ைறயுங்காணவல்ைல,
இைத ெவட்டிப்ேபாடு, இது நலத்ைதயும் ஏன் ெகடுக்க றது என்றான்.
8 அதற்கு அவன்: ஐயா, இது இந்த வருடமும் இருக்கட்டும்; நான்
இைதச் சுற்றலுங்ெகாத்த , எருப்ேபாடுேவன், 9 கனிெகாடுத்தால் சரி,
ெகாடாவ ட்டால், இனிேமல் இைத ெவட்டிப்ேபாடலாம் என்று ெசான்னான்
என்றார்.

ஓய்வுநாளில்சுகமாக்கப்பட்டப் ெபண்
10ஒருஓய்வுநாளில்அவர்ெஜபஆலயத்தல்ேபாதகம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தார்.

11அப்ெபாழுது பதெனட்டு வருடங்களாகப் பலவீனப்படுத்தும்ஆவையக்ெகாண்ட
ஒரு ெபண் அங்ேகயருந்தாள். அவள் எவ்வளவும் ந மிரக்கூடாத கூனியாக
இருந்தாள். 12 இேயசு அவைளக் கண்டு, தம்மிடத்தல் அைழத்து: ெபண்ேண,
உன் பலவீனத்தலிருந்து வடுதைலயாக்கப்பட்டாய் என்று ெசால்லி,
13 அவள்ேமல் தமது கரங்கைள ைவத்தார்; உடேன அவள் நமிர்ந்து, ேதவைன
மகைமப்படுத்தனாள். 14 இேயசு ஓய்வுநாளிேல சுகமாக்கனபடியால், ெஜப
ஆலயத்தைலவன் ேகாபமைடந்து, மக்கைள ேநாக்க : ேவைலெசய்க றதற்கு ஆறு
நாட்கள் உண்ேட, அந்த நாட்களிேல நீங்கள் வந்து சுகமாக்க க்ெகாள்ளுங்கள்,
ஓய்வுநாளிேல அப்படிச் ெசய்யலாகாது என்றான். 15 கர்த்தர் அவனுக்கு
மறுெமாழியாக மாயக்காரர்கேள: உங்களில் எவனும் ஓய்வுநாளில்
தன் எருைதயாவது தன் கழுைதையயாவது ெதாழுவத்தலிருந்து
அவழ்த்துக்ெகாண்டுேபாய், அதற்குத் தண்ணீர் காட்டுக றத ல்ைலயா?
16 இேதா, சாத்தான் பத ெனட்டு வருடங்களாகக் கட்டியருந்த
ஆப ரகாமின் மகளாக ய இவைள ஓய்வுநாளில் இந்தக் கட்டிலிருந்து
அவழ்த்துவ டேவண்டியதல்ைலயா என்றார். 17அவர்அப்படிச்ெசான்னேபாது,
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அவைர வ ேராத த்தருந்த அைனவரும் ெவட்கப்பட்டார்கள். மக்கெளல்ேலாரும்
அவரால் ெசய்யப்பட்ட சகல மகைமயான ெசய்ைககைளக்குறத்தும்
மக ழ்ந்தார்கள்.

கடுகுவைத, புளித்த மாவு
18 அவர் அவர்கைள ேநாக்க : ேதவனுைடய ராஜ்யம் எதற்ெகாப்பாக

இருக்க றது; அைத எதற்கு ஒப்ப டுேவன்? 19 அது ஒரு கடுகுவைதக்கு
ஒப்பாக இருக்க றது; அைத ஒரு மனிதன் எடுத்துத் தன் ேதாட்டத்த ேல
ேபாட்டான்; அது வளர்ந்து, ெபரிய மரமானது; ஆகாயத்துப் பறைவகள்
வந்து, அதன் கைளகளில் அைடந்தது என்றார். 20 ேமலும் அவர்:
ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைத நான் எதற்கு ஒப்ப டுேவன்? 21 அது புளித்த
மாவ ற்கு ஒப்பாக இருக்க றது; அைத ஒரு ெபண் எடுத்து முழுவதும்
புளிக்கும்வைரக்கும்மூன்றுபடிமாேவாடுபைசந்துைவத்தாள் என்றார்.

இடுக்கமானவாசல்
22 அவர் எருசேலமுக்குப் பயணமாகப் ேபாகும்ேபாது, பட்டணங்கள்ேதாறும்

க ராமங்கள்ேதாறும் உபேதசம் ெசய்துெகாண்ேட ேபானார். 23 அப்ெபாழுது
ஒருவன் அவைர ேநாக்க : ஆண்டவேர, வடுதைலயாக்கப்படுக றவர்கள்
சலேபர்தாேனா என்றுேகட்டான்;அதற்குஅவர்: 24இடுக்கமானவாசல்வழியாக
உள்ேள ப ரேவச க்கப் ப ரயாசப்படுங்கள், அேநகர் உள்ேள ப ரேவச க்க
வைகேதடினாலும் அவர்களாேல கூடாமற்ேபாகும் என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 25 வீட்ெடஜமான் எழுந்து, கதைவப் பூட்டினபன்பு,
நீங்கள் ெவளிேய நன்று: ஆண்டவேர, ஆண்டவேர, எங்களுக்குத்
த றக்கேவண்டுெமன்று ெசால்லிக் கதைவத் தட்டும்ேபாது, அவர்
மறுெமாழியாக: நீங்கள் எவ்வ டத்தாேரா, உங்கைள அற ேயன் என்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுவார். 26 அப்ெபாழுது நீங்கள்: உம்முைடய
சமுகத்த ல் உணவு உண்ேடாேம, நீர் எங்களுைடய வீத களில்
ேபாதகம்பண்ணினீேர என்று ெசால்லுவீர்கள். 27 ஆனாலும் அவர்:
நீங்கள் எவ்வ டத்தாேரா, உங்கைள அற ேயன், அக்க ரமக்காரர்களாக ய
நீங்கெளல்ேலாரும்என்ைனவ ட்டுஅகன்றுேபாங்கள்என்றுெசால்லுவார்
என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 28 நீங்கள் ஆப ரகாைமயும்
ஈசாக்ைகயும் யாக்ேகாைபயும் எல்லாத் தீர்க்கதரிச கைளயும்
ேதவனுைடய ராஜ்யத்தலிருக்க றவர்களாகவும், உங்கைளேயா புறம்ேப
தள்ளப்பட்டவர்களாகவும் காணும்ேபாது உங்களுக்கு அழுைகயும்
பற்கடிப்பும் அங்ேக உண்டாயருக்கும். 29 க ழக்கலும் ேமற்கலும்
வடக்கலும் ெதற்கலும் இருந்த மக்கள் வந்து, ேதவனுைடய ராஜ்யத்த ல்
பந்த யருப்பார்கள். 30 அப்ெபாழுது முந்த ேனார் ப ந்த ேனாராவார்கள்,
ப ந்த ேனார்முந்த ேனாராவார்கள் என்றார்.

எருசேலமுக்காகப் புலம்புதல்
31 அந்த நாளிேல சல பரிேசயர்கள் அவரிடத்தல் வந்து: நீர் இந்த

இடத்ைதவ ட்டுப்ேபாய்வடும்; ஏேராது உம்ைமக் ெகாைலெசய்ய மனதாக
இருக்க றான் என்றார்கள். 32 அதற்கு அவர்: நான் இன்ைறக்கும்
நாைளக்கும் ப சாசுகைளத் துரத்த , வயாத யுள்ளவர்கைள, சுகமாக்க
மூன்றாம்நாளில் நைறவைடேவன். 33 இன்ைறக்கும் நாைளக்கும்
மறுநாைளக்கும் நான் நடமாடேவண்டும்; எருசேலமுக்கு ெவளிேய ஒரு
தீர்க்கதரிச யும் மடிந்துேபாக றத ல்ைலெயன்று நான் ெசான்னதாக
நீங்கள் ேபாய் அந்த நரிக்குச் ெசால்லுங்கள். 34 எருசேலேம,
எருசேலேம, தீர்க்கதரிச கைளக் ெகாைலெசய்து, உன்னிடத்த ல்
அனுப்பப்பட்டவர்கைளக் கல்ெலற க றவேள! ேகாழி தன் குஞ்சுகைளத்
தன் ச றகுகளின்கீேழ கூட்டிச் ேசர்த்துக்ெகாள்ளுவைதப்ேபால நான்
எத்தைனதரேமா உன் பள்ைளகைளக் கூட்டிச்ேசர்த்துக்ெகாள்ள
வருப்பமாக இருந்ேதன்; உங்களுக்ேகா வருப்பமில்லாமற்ேபானது.
35 இேதா, உங்களுைடய வீடு உங்களுக்குப் பாழாக்க வ டப்படும்;
கர்த்தருைடய நாமத்தனாேல வருக றவர் வாழ்த்தப்படத்தக்கவர் என்று
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நீங்கள்ெசால்லும்காலம்வரும்வைரக்கும்என்ைனக்காணாதருப்பீர்கள்
என்றுெமய்யாகேவஉங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன் என்றார்.

அத்த யாயம் 14
பரிேசயன்வீட்டில்இேயசு

1 ஒரு ஓய்வுநாளிேல பரிேசயர்களில் தைலவனாகய ஒருவனுைடய
வீட்டிேல அவர் உணவு உட்ெகாள்ளும்படிக்குச் ெசன்றருந்தார். 2 அப்ெபாழுது
நீர்க்ேகாைவ வயாதயுள்ள ஒரு மனிதன் அவருக்கு முன்பாக இருந்தான்.
அவனுக்கு என்ன ெசய்வாேராெவன்று மக்கள் அவர்ேமல் ேநாக்கமாக
இருந்தார்கள். 3 இேயசு நயாயப்பண்டிதர்கைளயும் பரிேசயர்கைளயும் பார்த்து:
ஓய்வுநாளிேல சுகமாக்குக றது ந யாயமா என்று ேகட்டார். 4 அதற்கு
அவர்கள் ேபசாமலிருந்தார்கள். அப்ெபாழுது அவர் அவைன அைழத்து,
சுகமாக்க , அனுப்பவ ட்டு, 5 அவர்கைள ேநாக்க : உங்களில் ஒருவனுைடய
கழுைதயாவது எருதாவது ஓய்வுநாளில் கணற்றல் வழுந்தால், அவன்
அைத உடேன தூக்கவ டமாட்டானா என்றார். 6 அதற்கு உத்தரவுெசால்ல
அவர்களால் கூடாமற்ேபானது. 7 வருந்துக்கு அைழக்கப்பட்டவர்கள் பந்தயல்
முதன்ைமயான இடங்கைளத் ெதரிந்துெகாண்டைத அவர் பார்த்து, அவர்களுக்கு
ஒரு உவைமையச் ெசான்னார்: 8 ஒருவனால் தருமணவருந்துக்கு நீ
அைழக்கப்பட்டிருக்கும்ேபாது, பந்த யல் முதன்ைமயான இடத்த ல்
உட்காராேத; உன்ைனவ ட மத ப்புக்குரியவன் ஒருேவைள அவனால்
அைழக்கப்பட்டிருப்பான். 9 அப்ெபாழுது உன்ைனயும் அவைனயும்
அைழத்தவன் உன்னிடத்த ல் வந்து: இவருக்கு இடங்ெகாடு
என்பான்; அப்ெபாழுது நீ ெவட்கத்ேதாடு கைடச இடத்த ற்குப்
ேபாகேவண்டியதாயருக்கும். 10 நீ அைழக்கப்பட்டிருக்கும்ேபாது, கைடச
இடத்த ல்ேபாய் உட்காரு; அப்ெபாழுது உன்ைன அைழத்தவன் வந்து:
நண்பேன,உயர்ந்தஇடத்த ல்வாரும்என்றுெசால்லும்ேபாது,உன்னுடேன
கூடப்பந்த யருக்க றவர்களுக்குமுன்பாகஉனக்குப்ெபருைமயுண்டாகும்.
11 தன்ைனத்தான் உயர்த்துக றவெனவனும் தாழ்த்தப்படுவான்,
தன்ைனத்தான் தாழ்த்துக றவன் உயர்த்தப்படுவான் என்றார். 12அன்றயும்
அவர் தம்ைம வருந்துக்கு அைழத்தவைன ேநாக்க : நீ பகல்வருந்தாவது
இராவருந்தாவது பண்ணும்ேபாது, உன் நண்பர்கைளயாவது உன்
சேகாதரர்கைளயாவது, உன் உறவனர்கைளயாவது, ெசல்வமுள்ள
அண்ைட வீட்டாைரயாவது அைழக்கேவண்டாம்; அைழத்தால் அவர்களும்
உன்ைன அைழப்பார்கள், அப்ெபாழுது உனக்குப் பதலுக்குப்பத ல்
ெசய்ததாகும். 13 நீ வருந்து பண்ணும்ேபாது ஏைழகைளயும்
நடக்கமுடியாதவர்கைளயும், முடவர்கைளயும், பார்ைவயற்றவர்கைளயும்
அைழப்பாயாக. 14அப்ெபாழுதுநீபாக்க யவானாகஇருப்பாய்;அவர்களால்
உனக்குத் தரும்பச் ெசய்யமுடியாது; நீத மான்களின் உய ர்த்ெதழுதலில்
உனக்குதரும்பச்ெசய்யப்படும் என்றார்.

வருந்துசாைலபற்றயஉவைம
15 அவேராடுகூடப் பந்தயருந்தவர்களில் ஒருவன் இைவகைளக்

ேகட்டெபாழுது, அவைர ேநாக்க : ேதவனுைடய ராஜ்யத்தல் உணவு
உட்ெகாள்ளுகறவன் பாக்கயவான் என்றான். 16 அதற்கு அவர்:
ஒரு மனிதன் ெபரியவருந்ைத ஆயத்தம்பண்ணி, அேநகைர
அைழப்ப த்தான். 17 வருந்து ேநரத்த ல் தன் ேவைலக்காரைன
ேநாக்க : நீ அைழக்கப்பட்டவர்களிடத்த ல்ேபாய், எல்லாம்
ஆயத்தமாக இருக்க றது வாருங்கள் என்று ெசால்ெலன்று அவைன
அனுப்பனான். 18 அவர்கெளல்ேலாரும் சாக்குப்ேபாக்குச்ெசால்லத்
ெதாடங்கனார்கள். ஒருவன்: ஒரு வயைல வாங்க யருக்க ேறன், நான்
கட்டாயமாகப்ேபாய் அைதப் பார்க்கேவண்டும், என்ைன மன்னிக்கும்படி
ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன் என்றான். 19 ேவெறாருவன்: ஐந்து
ஏர்மாடுகள் வாங்க யருக்க ேறன், அைத ஓட்டிப்பார்க்கப்ேபாக ேறன்,
என்ைன மன்னிக்கும்படி ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன் என்றான்.
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20 ேவெறாருவன்: எனக்கு இப்ேபாதுதான் தருமணம் முடிந்தருக்க றது,
அதனால் நான் வரக்கூடாது என்றான். 21 அந்த ேவைலக்காரன் வந்து,
இைவகைளத்தன்எஜமானுக்குஅறவ த்தான்.அப்ெபாழுதுவீட்ெடஜமான்
ேகாபமைடந்து, தன் ேவைலக்காரைன ேநாக்க : நீ பட்டணத்தன்
ெதருக்களிலும் வீத களிலும் சீக்க ரமாகப்ேபாய், ஏைழகைளயும்
நடக்கமுடியாதவர்கைளயும், முடவர்கைளயும், பார்ைவயற்றவர்கைளயும்
இங்ேக அைழத்துக்ெகாண்டுவா என்றான். 22 ேவைலக்காரன் அப்படிேய
ெசய்து: ஆண்டவேர, நீர் கட்டைளய ட்டபடி ெசய்தாய ற்று, இன்னும்
இடம் இருக்க றது என்றான். 23அப்ெபாழுது எஜமான் ேவைலக்காரைன
ேநாக்க : நீ சாைலேயாரங்களிலும் குறுகயவழி அருகலும்ேபாய்,
என் வீடு நைறயும்படியாக மக்கைள உள்ேள வரும்படி வற்புறுத்த
அைழத்துக்ெகாண்டுவா; 24 அைழக்கப்பட்டிருந்த அந்த மனிதர்களில்
ஒருவன்கூட என் வருந்ைத ருச பார்ப்பத ல்ைலெயன்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்என்றான்என்றுெசான்னார்.

சீடர்களாகஇருப்பது
25 பன்பு அேநக மக்கள் அவேராடுகூடப் பயணமாகப் ேபாகும்ேபாது,

அவர்களிடமாக அவர் தரும்ப ப்பார்த்து: 26 யாராவது ஒருவன்
என்னிடத்த ல் வந்து, தன் தகப்பைனயும் தாையயும் மைனவையயும்
பள்ைளகைளயும் சேகாதரர்கைளயும் சேகாதரிகைளயும், தன்
ஜீவைனயும் ெவறுக்காவ ட்டால் எனக்குச் சீடனாக இருக்கமாட்டான்.
27 தன் சலுைவையச் சுமந்துெகாண்டு என் பன்ேன வராதவன்
எனக்குச் சீடனாக இருக்கமுடியாது. 28 உங்களில் ஒருவன் ஒரு
ேகாபுரத்ைதக் கட்டவருப்பமாக இருந்து, 29 அஸ்த பாரம் ேபாட்டப்பன்பு
ேவைலைய முடிக்கமுடியாமற்ேபானால், பார்க்க றவர்கெளல்ேலாரும்:
30 இந்த மனிதன் கட்டத்ெதாடங்க , முடிக்க முடியாமற்ேபானான்
என்று ெசால்லி தன்ைன ஏளனமாக ேபசாதபடிக்கு, அைதக்
கட்டிமுடிப்பதற்கு தனக்கு ேவண்டிய ெபாருளாதாரம் உண்ேடா
இல்ைலேயா என்றுமுன்பு அவன் உட்கார்ந்து ெசலவாகும் ெதாைகையக்
கணக்குப்பார்க்காமல் இருப்பாேனா? 31 அன்றயும் ஒரு ராஜா
மற்ெறாரு ராஜாேவாடு ேபார்ெசய்யப்ேபாக றேபாது, தன்ேமல்
இருபதாய ரம் ேபார்வீரர்கேளாடு வருக ற அவைனத் தான் பத்தாய ரம்
ேபார்வீரர்கைளக்ெகாண்டுஎத ர்க்கக்கூடுேமாகூடாேதாஎன்றுமுன்னேம
உட்கார்ந்து ஆேலாசைன ெசய்யாமலிருப்பாேனா? 32 கூடாெதன்று
கண்டால், மற்றவன் இன்னும் தூரத்தலிருக்கும்ேபாேத, தூதுவைர
அனுப்ப , சமாதானத்துக்கானைவகைளக் ேகட்டுக்ெகாள்வாேன.
33அப்படிேயஉங்களில்எவனாவதுதனக்குஉண்டானைவகைளெயல்லாம்
ெவறுத்துவ டாவ ட்டால்அவன்எனக்குச்சீடனாகஇருக்கமாட்டான். 34உப்பு
நல்லதுதான், உப்பு சாரமற்றுப்ேபானால் எதனால் சாரமாக்கப்படும்?
35 அது நலத்துக்காவது எருவுக்காவது உதவாது, அைத ெவளிேய
ெகாட்டிப்ேபாடுவார்கள். ேகட்க றதற்குக் காதுள்ளவன் ேகட்கேவண்டும்
என்றார்.

அத்த யாயம் 15
காணாமல்ேபானஆடு

1 எல்லா வரி வசூலிப்பவர்களும் பாவ களும் அவருைடய வசனங்கைளக்
ேகட்கும்படி அவரிடத்தல் வந்துேசர்ந்தார்கள். 2 அப்ெபாழுது பரிேசயர்களும்
ேவதபண்டிதர்களும் முறுமுறுத்து: இவர் பாவ கைள ஏற்றுக்ெகாண்டு
அவர்கேளாடு சாப்படுக றார் என்றார்கள். 3 அவர்களுக்கு அவர் ெசான்ன
உவைமயாவது: 4 உங்களில் ஒரு மனிதன் நூறு ஆடுகைள
உைடயவனாக இருந்து, அைவகளில் ஒன்று காணாமற்ேபானால்,
ெதாண்ணூற்ெறான்பது ஆடுகைளயும் வனாந்த ரத்த ேலவ ட்டு,
காணாமற்ேபான ஆட்ைடக் கண்டுப டிக்கும்வைர ேதடித்த ரியாேனா?
5 கண்டுப டித்தபன்பு, அவன் மக ழ்ச்ச ேயாடு அைதத் தன்
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ேதாள்களின்ேமல் ேபாட்டுக்ெகாண்டு, 6வீட்டிற்கு வந்து, நண்பர்கைளயும்
அண்ைடகுடும்பத்தாைரயும் கூட வரவைழத்து: காணாமற்ேபான
என் ஆட்ைடக் கண்டுப டித்ேதன், என்ேனாடுகூட மகழுங்கள்
என்பான் அல்லவா? 7 அதுேபால, மனந்தரும்ப அவச யமில்லாத
ெதாண்ணூற்ெறான்பது நீத மான்கைளக்குற த்து மக ழ்ச்ச
உண்டாக றைதவ ட மனந்தரும்புக ற ஒேர பாவ யனிமித்தம்
பரேலாகத்த ல் மிகுந்த மக ழ்ச்ச உண்டாயருக்கும் என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்.

காணாமல்ேபானெவள்ளிக்காசு
8 அன்றயும், ஒரு ெபண் பத்து ெவள்ளிக்காசுகைள உைடயவளாக

இருந்து, அதல் ஒரு ெவள்ளிக்காசு காணாமற்ேபானால், வளக்ைகக்
ெகாளுத்த , வீட்ைடப் ெபருக்க , அைதக் கண்டுப டிக்க றவைரக்கும்
அக்கைறேயாடு ேதடாமலிருப்பாேளா? 9 கண்டுப டித்தபன்பு, தன்
ேதாழிகைளயும் அண்ைட வீட்டுக்காரிகைளயும் கூட வரவைழத்து:
காணாமற்ேபான ெவள்ளிக்காைசக் கண்டுப டித்ேதன், என்ேனாடுகூட
மக ழ்ச்ச யாக இருங்கள் என்பாள் அல்லவா? 10 அதுேபால
மனந்தரும்புக ற ஒேர பாவ யனிமித்தம் ேதவனுைடய தூதர்களுக்கு
முன்பாக மக ழ்ச்ச உண்டாயருக்க றது என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன் என்றார்.

மனந்தரும்பயமகன்
11 பன்னும் அவர் ெசான்னது: ஒரு மனிதனுக்கு இரண்டு குமாரர்கள்

இருந்தார்கள். 12அவர்களில்இைளயவன்தகப்பைனேநாக்க : தகப்பேன,
ெசாத்த ல் எனக்கு வரும் பங்ைக எனக்குத் தரேவண்டும் என்றான்.
அந்தப்படிஅவன்அவர்களுக்குத் தன்ெசாத்ைத பங்க ட்டுக்ெகாடுத்தான்.
13 ச ல நாட்களுக்குப்பன்பு, இைளயமகன் தன் ெசாத்ைதவ ற்று
பணத்ைத த ரட்டிக்ெகாண்டு, தூரேதசத்த ற்குப் புறப்பட்டுப்ேபாய்,
அங்ேக துன்மார்க்கமாக வாழ்ந்து, தன் ெசாத்ைத அழித்துப்ேபாட்டான்.
14 எல்லாவற்ைறயும் அவன் ெசலவழித்தபன்பு, அந்த ேதசத்த ேல
ெகாடிய பஞ்சமுண்டானது. அப்ெபாழுது அவன் வறுைமக்குள்ளானான்,
15 அந்த ேதசத்துக் குடிகளில் ஒருவனிடத்த ல்ேபாய் ேவைலயல்
ேசர்ந்தான். அந்தக் குடியானவன் அவைனத் தன் வயல்களில்
பன்ற கைள ேமய்க்கும்படி அனுப்பனான். 16 அப்ெபாழுது பன்ற கள்
தன்க ற தவ ட்டினாேல தன் பசையதீர்க்க ஆைசயாக இருந்தான்,
ஒருவனும் அைத அவனுக்குக் ெகாடுக்கவல்ைல. 17 அவனுக்குப்
புத்த ெதளிந்தேபாது, அவன்: என் தகப்பனுைடய ேவைலக்காரர்கள்
எத்தைனேயா ேபருக்கு நைறவான உணவு இருக்க றது, நாேனா
பச யனால் சாக ேறன். 18 நான் எழுந்து என் தகப்பனிடத்த ற்குப்ேபாய்:
தகப்பேன, பரேலாகத்த ற்கு வ ேராதமாகவும் உமக்கு முன்பாகவும் பாவம்
ெசய்ேதன். 19இனிேமல் உம்முைடய குமாரன் என்றுெசால்லப்படுவதற்கு
நான் தகுத யற்றவன், உம்முைடய ேவைலக்காரர்களில் ஒருவனாக
என்ைன ைவத்துக்ெகாள்ளும் என்ேபன் என்று ெசால்லி; 20 எழுந்து
புறப்பட்டு, தன் தகப்பனிடத்த ல்வந்தான். அவன்தூரத்தல்வரும்ேபாேத,
அவனுைடய தகப்பன் அவைனக் கண்டு, மனதுருக , ஓடி, அவன்
கழுத்ைதக் கட்டிக்ெகாண்டு, அவைன முத்தம்ெசய்தான். 21 குமாரன்
தகப்பைன ேநாக்க : தகப்பேன பரேலாகத்த ற்கு வ ேராதமாகவும்,
உமக்கு முன்பாகவும் பாவம் ெசய்ேதன், இனிேமல் உம்முைடய குமாரன்
என்று ெசால்லப்படுவதற்கு நான் தகுத யற்றவன் என்று ெசான்னான்.
22 அப்ெபாழுது தகப்பன் தன் ேவைலக்காரர்கைள ேநாக்க : நீங்கள்
உயர்ந்த ஆைடகைள ெகாண்டுவந்து இவனுக்கு உடுத்த இவன் ைகக்கு
ேமாத ரத்ைதயும் கால்களுக்குப் பாதரட்ைசகைளயும் ேபாடுங்கள்.
23 ெகாழுத்தக் கன்ைறக் ெகாண்டுவந்து அடியுங்கள். நாம் வருந்து
ெகாண்டாடுேவாம். 24 என் குமாரனாக ய இவன் மரித்தான், தரும்பவும்
உய ர்த்தான்; காணாமற்ேபானான், தரும்பவும் காணப்பட்டான் என்றான்.
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அப்படிேய அவர்கள் ெகாண்டாடத் ெதாடங்கனார்கள். 25 அவனுைடய
மூத்தகுமாரன் வயலில் இருந்தான். அவன் தரும்ப வீட்டிற்கு அருகல்
வருக றேபாது, கீதவாத்த யத்ைதயும் நடனக்களிப்ைபயும் ேகட்டு;
26 ேவைலக்காரர்களில் ஒருவைன அைழத்து: இெதன்ன என்று
வ சாரித்தான். 27 அதற்கு அவன்: உம்முைடய சேகாதரன் வந்தார்,
அவர் மறுபடியும் சுகத்துடேன உம்முைடய தகப்பனிடத்த ல் வந்து
ேசர்ந்தபடியனாேலஅவருக்காகக் ெகாழுத்தக் கன்ைறஅடித்தருக்க றார்
என்றான். 28 அப்ெபாழுது அவன் ேகாபமைடந்து உள்ேள ேபாக
வருப்பமில்லாத ருந்தான். தகப்பேனா ெவளிேய வந்து அவைன
வருந்த அைழத்தான். 29 அவன் தகப்பனுக்கு மறுெமாழியாக: இேதா,
இத்தைன வருடகாலமாக நான் உமக்கு ேவைலச்ெசய்து, எப்ெபாழுதுேம
எல்லாவற்றலும்உம்முைடயவார்த்ைதகளுக்குக்கீழ்ப்படிந்தருந்தும்,என்
நண்பர்கேளாடு நான் மக ழ்ச்ச யாக இருக்கும்படி நீர் ஒருேபாதும் எனக்கு
ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையயாவது ெகாடுக்கவல்ைல. 30 ேவச களிடத்த ல்
உம்முைடய ெசாத்துக்கைள அழித்துப்ேபாட்ட உம்முைடய குமாரனாக ய
இவன் வந்தவுடேன ெகாழுத்தக் கன்ைற இவனுக்காக அடிப்ப த்தீேர
என்றான். 31 அதற்குத் தகப்பன்: மகேன, நீ எப்ேபாதும் என்ேனாடு
இருக்க றாய், எனக்குள்ளெதல்லாம் உன்னுைடயதாக இருக்க றது.
32 உன் சேகாதரனாக ய இவேனா மரித்தான், தரும்பவும் உய ர்த்தான்;
காணாமற்ேபானான், தரும்பவும் காணப்பட்டான்; ஆனபடியனாேல, நாம்
ெகாண்டாடிமக ழ்ச்ச யாகஇருக்கேவண்டுேமஎன்றுெசான்னான்என்றார்.

அத்த யாயம் 16
ேநர்ைமயற்றந ர்வாக

1 பன்னும் அவர் தம்முைடய சீடர்கைள ேநாக்க : ெசல்வந்தனாக ய ஒரு
மனிதனுக்கு ந ர்வாக ஒருவன் இருந்தான்; அவன் தன் எஜமானுைடய
ெசாத்துக்கைளஅழித்துப்ேபாடுக றதாக எஜமானுக்குஅறவ க்கப்பட்டது.
2 அப்ெபாழுது எஜமான் அவைன வரவைழத்து: உன்ைனக்குற த்து
நான் இப்படிக் ேகள்வ ப்படுக றெதன்ன? உன் ந ர்வாகத்தன்
கணக்ைகக் ெகாடு, இனி நீ ந ர்வாக யாக இருக்கக்கூடாது என்றான்.
3 அப்ெபாழுது அந்த ந ர்வாக : நான் என்ன ெசய்ேவன், என் எஜமான்
ந ர்வாக ெபாறுப்பலிருந்து என்ைன நீக்க ப்ேபாடுக றாேன நலத்ைத
பண்படுத்துவதற்கும்; எனக்குப் ெபலனில்ைல, ப ச்ைசெயடுக்கவும்
ெவட்கப்படுக ேறன். 4ந ர்வாகப்ெபாறுப்ைபவ ட்டுநான்நீக்கப்படும்ேபாது,
என்ைனத் தங்களுைடய வீடுகளில் ஏற்றுக்ெகாள்ளுவார் உண்டாகும்படி
ெசய்யேவண்டியது இன்னெதன்று எனக்குத் ெதரியவந்தது,
என்று தனக்குள்ேள ெசால்லிக்ெகாண்டு; 5 தன் எஜமானிடத்த ல்
கடன்பட்டவர்கைள ஒவ்ெவாருவனாக வரவைழத்து: முதலாவது
வந்தவைன ேநாக்க : நீ என் எஜமானிடத்த ல் பட்ட கடன் எவ்வளவு
என்றான். 6 அவன்: நூறுகுடம் எண்ெணய் என்றான். அப்ெபாழுது
ந ர்வாக அவைன ேநாக்க : நீ உன் சீட்ைட வாங்க , உட்கார்ந்து, ஐம்பது
என்று சீக்க ரமாக எழுது என்றான். 7 பன்பு அவன் ேவெறாருவைன
ேநாக்க : நீபட்ட கடன்எவ்வளவுஎன்றான். அவன்: நூறுமூட்ைடேகாதுைம
என்றான். அப்ெபாழுது அவன்: நீ உன் சீட்ைட வாங்க , எண்பது என்று
எழுதுஎன்றான். 8அநீத யுள்ளஅந்தந ர்வாக புத்த யாகச்ெசய்தான்என்று
எஜமான் பார்த்து அவைன ெமச்ச க்ெகாண்டான். இவ்வதமாக ஒளியன்
மக்கைளவ ட இந்த உலகத்தன் மக்கள் தங்களுைடய சந்தத யல் அத க
புத்த மான்களாகஇருக்க றார்கள். 9நான்உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்,
நீங்கள் மரிக்கும்ேபாது உங்கைள ந த்த யமான வீடுகளிேல
ஏற்றுக்ெகாள்ளுேவார் உண்டாகும்படி, அநீத யான உலகப்ெபாருளால்
உங்களுக்கு நண்பர்கைளச் சம்பாத யுங்கள். 10 ெகாஞ்சத்த ேல
உண்ைமயுள்ளவன் அேநகத்தலும் உண்ைமயுள்ளவனாக
இருக்க றான், ெகாஞ்சத்த ேல அநீத யுள்ளவன் அேநகத்தலும்
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அநீத யுள்ளவனாக இருக்க றான். 11 அநீத யான உலகப்ெபாருளில்
நீங்கள் உண்ைமயாக இல்லாவ ட்டால், யார் உங்கைள நம்ப உங்களிடம்
ேநர்ைமயான ெசாத்ைத ஒப்புவ ப்பார்கள்? 12 ேவெறாருவனுைடய
காரியத்த ல் நீங்கள் உண்ைமயுள்ளவர்களாக இல்லாவ ட்டால்,
உங்களுக்கு ஏதாவெதான்ைறச் ெசாந்தமாகக் ெகாடுப்பவர் யார்?
13 எந்த ேவைலக்காரனும் இரண்டு எஜமான்களுக்கு பணிவைட
ெசய்யமுடியாது; ஒருவைனப் பைகத்து மற்றவைன ேநச ப்பான், அல்லது
ஒருவைனப்பற்ற க்ெகாண்டு மற்றவைன அசட்ைடபண்ணுவான்.
ேதவனுக்கும் உலகப்ெபாருளுக்கும் ேவைலெசய்ய உங்களாேல கூடாது
என்றார். 14 இைவகைளெயல்லாம் ெபாருளாைசக்காரர்களாக ய
பரிேசயர்களும் ேகட்டு, அவைரப் பரிகாசம்பண்ணினார்கள். 15 அவர்
அவர்கைள ேநாக்க : நீங்கள் மனிதர்கள் முன்பாக உங்கைள
நீத மான்களாகக் காட்டுக றீர்கள், ேதவேனா உங்களுைடய
இருதயங்கைள அற ந்தருக்க றார்; மனிதர்களுக்குள்ேள ேமன்ைமயாக
எண்ணப்படுக றதுேதவனுக்குமுன்பாகஅருவருப்பாகஇருக்க றது.

ேபாதைனகள்
16 ந யாயப்ப ரமாணமும் தீர்க்கதரிசன வாக்க யங்களும்

ேயாவான்வைரக்கும் இருந்தது; அதுமுதல் ேதவனுைடய ராஜ்யம்
நற்ெசய்த யாக அறவ க்கப்பட்டுவருக றது, அைனவரும் பலவந்தமாக
அதல் ப ரேவச க்க றார்கள். 17 ேவதத்த ல் ஒரு எழுத்தன்
உறுப்பு ஒழிந்துேபாவைதவ ட, வானமும் பூமியும் ஒழிந்துேபாவது
எளிதாயருக்கும். 18 தன் மைனவையத் தள்ளிவ ட்டு, ேவெறாரு
ெபண்ைணத் தருமணம் ெசய்க றவன் வ பசாரம் ெசய்க றான்,
கணவனாேல வவாகரத்து ெசய்யப்பட்டவைளத் தருமணம்
ெசய்க றவனும்வ பசாரம்ெசய்க றான்.

ெசல்வந்தனும்லாசருவும்
19 ெசல்வந்தனாக ய ஒரு மனிதன் இருந்தான்; அவன் இரத்தாம்பரமும்

வைலயுயர்ந்த உைடயும் அணிந்து, அநுதனமும் ஆடம்பரமாக
வாழ்ந்துெகாண்டிருந்தான். 20 லாசரு என்னும் ெபயர்ெகாண்ட ஒரு
தரித்த ரனும் இருந்தான்; அவன் சரீர முழுவதும் ெகாப்பளங்கள்
நைறந்தவனாக, அந்த ெசல்வந்தனுைடய வாசலின் அருேக தங்க ,
21 அவனுைடய ேமைஜயலிருந்து வழுந்த துணிக்ைககளாேல
தன் பசைய ஆற்ற ஆைசயாக இருந்தான்; நாய்கள் வந்து அவன்
ெகாப்பளங்கைள நக்க ற்று. 22 பன்பு அந்த தரித்த ரன் மரித்து,
ேதவதூதர்களால்ஆப ரகாமுைடயமடிய ேலெகாண்டுேபாய்வ டப்பட்டான்;
ெசல்வந்தனும் மரித்து அடக்கம்பண்ணப்பட்டான். 23 பாதாளத்த ேல
அவன் ேவதைனப்படுக றேபாது, தன் கண்கைள ஏெறடுத்து,
தூரத்த ேல ஆப ரகாைமயும் அவன் மடிய ேல லாசருைவயும் கண்டான்.
24 அப்ெபாழுது அவன்: தகப்பனாக ய ஆப ரகாேம, நீர் எனக்கு
இரங்க , லாசரு தன் வ ரலின் நுனிையத் தண்ணிரீல் ேதாய்த்து, என்
நாக்ைகக் குளிரப்பண்ணும்படி அவைன அனுப்பேவண்டும்; இந்த
அக்கனிய ல் ேவதைனப்படுக ேறேன என்று கூப்ப ட்டான். 25 அதற்கு
ஆப ரகாம்: மகேன, நீ பூமிய ேல உய ேராடு இருக்கும் காலத்த ல்
உன் நன்ைமகைள அனுபவ த்தாய், லாசருவும் அப்படிேய தீைமகைள
அனுபவ த்தான், அைத நைனத்துக்ெகாள்; இப்ெபாழுது அவன்
ேதற்றப்படுக றான், நீேயா ேவதைனப்படுக றாய். 26 அதுவுமல்லாமல்,
இந்த இடத்தலிருந்து உங்களிடத்த ற்குக் கடந்துேபாகவும், அந்த
இடத்தலிருந்து எங்களிடத்த ற்குக் கடந்துவரவும் மனதுள்ளவர்களுக்குக்
கூடாதபடிக்கு, எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் நடுேவ ெபரும்பளவு
உண்டாக்கப்பட்டிருக்க றது என்றான். 27 அப்ெபாழுது அவன்:
அப்படியானால், தகப்பேன, எனக்கு ஐந்துேபர் சேகாதரர்கள் உண்டு,
அவர்களும் ேவதைனயுள்ள இந்த இடத்த ற்கு வராதபடி, அவன்ேபாய்
அவர்களுக்குசாட்ச யாகஅறவ க்கும்படியாக, 28நீர்அவைனஎன்தகப்பன்
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வீட்டிற்கு அனுப்பும்படி உம்ைம ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன் என்றான்.
29ஆப ரகாம்அவைனேநாக்க :அவர்களுக்குேமாேசயும்தீர்க்கதரிச களும்
உண்டு,அவர்களுக்குஅவர்கள்ெசவ ெகாடுக்கட்டும் என்றான். 30அதற்கு
அவன்: அப்படியல்ல, தகப்பனாக ய ஆப ரகாேம, மரித்ேதாரிலிருந்து
ஒருவன் அவர்களிடத்த ற்குப்ேபானால் மனந்தரும்புவார்கள் என்றான்.
31 அதற்கு அவன்: அவர்கள் ேமாேசக்கும் தீர்க்கதரிச களுக்கும்
ெசவ ெகாடாவ ட்டால், மரித்ேதாரிலிருந்து ஒருவன் உய ேராடு
எழுந்துேபானாலும்,நம்பமாட்டார்கள்என்றுெசான்னான் என்றார்.

அத்த யாயம் 17
வசுவாசத்தன்பாடம்

1 பன்பு இேயசு தம்முைடய சீடர்கைள ேநாக்க : இடறல்கள் வராமல்
இருக்கமுடியாது, ஆனாலும் அைவகள் எவனால் வருக றேதா,
அவனுக்கு ஐேயா! 2 அவன் இந்தச் சறுவரில் ஒருவனுக்கு இடறல்
உண்டாக்குக றைதவ ட, அவனுைடய கழுத்தல் எந்த ரக்கல் கட்டப்பட்டு,
அவன் கடலில் தள்ளுண்டுேபாவது அவனுக்கு நலமாக இருக்கும்.
3 உங்கைளக்குற த்து எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். உன் சேகாதரன்
உனக்குவ ேராதமாகக்குற்றம்ெசய்தால்,அவைனக்கடிந்துெகாள்;அவன்
மனம் வருந்தனால், அவனுக்கு மன்னிப்பாயாக. 4 அவன் ஒருநாளில்
ஏழுதரம் உனக்குவ ேராதமாகக்குற்றம் ெசய்து, ஏழுதரமும்உன்னிடத்த ல்
வந்து: நான் மனம் வருந்துக ேறன் என்று ெசான்னால், அவனுக்கு
மன்னிப்பாயாக என்றார். 5 அப்ெபாழுது அப்ேபாஸ்தலர்கள் கர்த்த்தைர
ேநாக்க : எங்களுைடய வ சுவாசத்ைத ெபருகப்பண்ணேவண்டும்
என்றார்கள். 6 அதற்குக் கர்த்தர்: கடுகுவைதயளவு வசுவாசம்
உங்களுக்கு உண்டாயருந்தால், நீங்கள் இந்தக் காட்டத்த மரத்ைத
ேநாக்க : நீ ேவேராடு ப டுங்குண்டு கடலிேல நடப்படுவாயாக
என்று ெசால்ல, அது உங்களுக்குக் கீழ்ப்படியும். 7 உங்களில்
ஒருவனுைடய ேவைலக்காரன் உழுது அல்லது மந்ைதைய ேமய்த்து
வயலிலிருந்து வரும்ேபாது, எஜமான் அவைன ேநாக்க : நீ முன்புேபாய்ச்
சாப்ப ட்டுவா என்று அவனுக்குச் ெசால்வாேனா? 8 நீ எனக்குச்
சாப்பாடு ஆயத்தம்பண்ணி, பரிமாறும் உைட அணிந்துக்ெகாண்டு,
ஆகாரம் உட்ெகாள்ளும்வைர எனக்கு ேவைலச்ெசய், அதற்குப்பன் நீ
புச த்துக் குடிக்கலாம் என்று அவனுக்குச் ெசால்லுவானல்லவா? 9 தான்
கட்டைளய ட்டைவகைள அந்த ேவைலக்காரன் ெசய்ததற்காக அவனுக்கு
நன்ற ெசால்லுவாேனா? அப்படிச் ெசய்யமாட்டாேன. 10 அப்படிேய
நீங்களும் உங்களுக்குக் கட்டைளய டப்பட்ட யாவற்ைறயும் ெசய்தபன்பு:
நாங்கள்பயனற்றேவைலக்காரர்கள்,ெசய்யேவண்டியகடைமையமட்டும்
ெசய்ேதாம்என்றுெசால்லுங்கள் என்றார்.

பத்துகுஷ்டேராக கள்சுகம்ெபறுதல்
11 பன்பு அவர் எருசேலமுக்குப் பயணமாகேபாகும்ேபாது, அவர் சமாரியா

கலிேலயா என்னும் நாடுகளின்வழியாக நடந்துேபானார். 12 அவர் ஒரு
க ராமத்த ற்குள் நுைழந்தேபாது, குஷ்டேராகமுள்ள மனிதர்கள் பத்துேபர்
அவருக்கு எத ராக வந்து, தூரத்த ேல நன்று: 13 இேயசு ஐயேர, எங்களுக்கு
இரங்கும் என்று சத்தமிட்டார்கள். 14 அவர்கைள அவர் பார்த்து: நீங்கள் ேபாய்,
ஆசாரியர்களுக்கு உங்கைளக் காண்பயுங்கள் என்றார். அந்தப்படி
அவர்கள் ேபாகும்ேபாது சுகமானார்கள். 15 அவர்களில் ஒருவன் தான்
ஆேராக்கயமானைதக் கண்டு, தரும்பவந்து, உரத்த சத்தமாக ேதவைன
மகைமப்படுத்த , 16 அவருைடய பாதத்தருேக முகங்குப்புறவழுந்து, அவருக்கு
நன்ற ெசலுத்தனான்; அவன் சமாரியனாக இருந்தான். 17 அப்ெபாழுது
இேயசு: சுகமானவர்கள் பத்துப்ேபர் அல்லவா, மற்ற ஒன்பதுேபர் எங்ேக?
18 ேதவைன மகைமப்படுத்துக றதற்கு, இந்த அந்ந யைனத்தவ ர
மற்ெறாருவனும் தரும்ப வரக்காேணாேம என்று ெசால்லி, 19 அவைன
ேநாக்க : நீஎழுந்துேபா,உன்வசுவாசம்உன்ைனஇரட்ச த்தது என்றார்.
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ேதவனுைடய ராஜ்யத்தன்வருைக
20 ேதவனுைடய ராஜ்யம் எப்ெபாழுது வருெமன்று, பரிேசயர்கள் அவரிடத்தல்

ேகட்டெபாழுது, அவர்களுக்கு அவர் மறுெமாழியாக: ேதவனுைடய ராஜ்யம்
கண்களுக்குத் ெதரியும்படியாக வராது. 21இேதா, இங்ேக என்றும், அேதா,
அங்ேக என்றும் ெசால்லப்படுக றதற்கும் ஏதுவாக இருக்காது; இேதா,
ேதவனுைடய ராஜ்யம் உங்களுக்குள் இருக்க றேத என்றார். 22 பன்பு
அவர் சீடர்கைள ேநாக்க : மனிதகுமாரனுைடய நாட்களிெலான்ைறக்
காணேவண்டுெமன்று நீங்கள் ஆைசப்படுங்காலம் வரும்; ஆனாலும்
அைதக் காணமாட்டீர்கள். 23 இேதா, இங்ேக என்றும், அேதா,
அங்ேக என்றும், ச லர் உங்களிடம் ெசால்லுவார்கள்; நீங்கேளா
ேபாகாமலும் பன்ெதாடராமலும் இருங்கள். 24 மின்னல் வானத்தன்
ஒரு தைசயல் ேதான்ற மறுதைசவைரக்கும் ப ரகாச க்க றதுேபால
மனிதகுமாரனும் தம்முைடய நாளிேல ேதான்றுவார். 25 அதற்கு முன்பு
அவர் அேநகம் பாடுகள்பட்டு, இந்தச் சந்தத யனால் ஆகாதவெனன்று
தள்ளப்படேவண்டியதாக இருக்க றது. 26 ேநாவாவன் நாட்களில்
நடந்ததுேபால மனிதகுமாரனுைடய நாட்களிலும் நடக்கும். 27 ேநாவா
ேபைழக்குள் ப ரேவச த்த நாள்வைர மக்கள் புச த்துக் குடித்தார்கள்,
ெபண் எடுத்தும் ெபண் ெகாடுத்தும் இருந்தார்கள்; ெபருெவள்ளம்
வந்து எல்ேலாைரயும் அழித்துப்ேபாட்டது. 28 ேலாத்தனுைடய
நாட்களில் நடந்ததுேபாலவும் நடக்கும்; மக்கள் புச த்தார்கள்,
குடித்தார்கள், ெகாண்டார்கள், வற்றார்கள், நட்டார்கள், கட்டினார்கள்.
29 ேலாத்து ேசாேதாைமவ ட்டுப் புறப்பட்ட நாளிேல வானத்தலிருந்து
அக்கனியும் கந்தகமும் ெபய்து, எல்ேலாைரயும் அழித்துப்ேபாட்டது.
30 மனிதகுமாரன் ெவளிப்படும் நாளிலும் அப்படிேய நடக்கும். 31 அந்த
நாளிேல வீட்டின்ேமலிருப்பவன் வீட்டிலுள்ள தன் ெபாருட்கைள
எடுத்துக்ெகாண்டுேபாக இறங்காமல் இருக்கேவண்டும்; அப்படிேய
வயலிலிருக்க றவன் பன்னிட்டுத் தரும்பாமலும் இருக்கேவண்டும்.
32 ேலாத்தன் மைனவைய நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 33 தன்
ஜீவைன இரட்ச க்க வைகேதடுக றவன் அைத இழந்துேபாவான்;
இழந்துேபாக றவன் அைத உய ர்ப்ப த்துக்ெகாள்ளுவான். 34 அந்த
இரவல் ஒேர படுக்ைகயல் படுத்தருக்க ற இரண்டுேபரில் ஒருவன்
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுவான், மற்றவன்ைகவ டப்படுவான். 35மாவைரக்க ற
இரண்டு ெபண்களில் ஒருத்த ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுவாள், மற்றவள்
ைகவ டப்படுவாள். 36 வயலிலிருக்க ற இரண்டுேபரில் ஒருவன்
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுவான், மற்றவன் ைகவ டப்படுவான் என்று
உங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன்என்றார். 37அவர்கள்அவருக்குமறுெமாழியாக:
எங்ேக, ஆண்டவேர, என்றார்கள். அதற்கு அவர்: பணம் எங்ேகேயா அங்ேக
கழுகுகள்வந்துகூடும் என்றார்.

அத்த யாயம் 18
வதைவயும்நயாயாத பதயும்

1ேசார்ந்துேபாகாமல் எப்ெபாழுதும்ெஜபம்பண்ணேவண்டும் என்பைதக்குற த்து
அவர்களுக்கு அவர் ஒரு உவைமையச் ெசான்னார். 2 ஒரு பட்டணத்த ேல
ஒரு ந யாயாத பத இருந்தான்; அவன் ேதவனுக்குப் பயப்படாதவனும்
மனிதர்கைள மத க்காதவனுமாக இருந்தான். 3 அந்தப் பட்டணத்த ேல
ஒரு வ தைவயும் இருந்தாள்; அவள் அவனிடத்த ல் ேபாய்: எனக்கும் என்
எத ராளிக்கும் இருக்க ற காரியத்த ல் எனக்கு ந யாயஞ்ெசய்யேவண்டும்
என்று வண்ணப்பம்பண்ணினாள். 4 ெவகுநாட்கள்வைர அவனுக்கு
மனதல்லாதருந்தது. பன்பு அவன்: நான் ேதவனுக்குப்
பயப்படாமலும் மனிதர்கைள மத க்காமலும் இருந்தும், 5 இந்த
வ தைவ என்ைன எப்ெபாழுதும் ெதாந்தரவு ெசய்க றபடியனால்,
இவள் அடிக்கடி வந்து என்ைனத் ெதாந்தரவுெசய்யாதபடி இவளுக்கு
ந யாயஞ்ெசய்யேவண்டும் என்று தனக்குள்ேள ெசால்லிக்ெகாண்டான்
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என்றார். 6 பன்னும் கர்த்தர் அவர்கைள ேநாக்க : அநீத யுள்ள
அந்த ந யாயாத பத ெசான்னைதச் ச ந்த த்துப்பாருங்கள்.
7 அந்தப்படிேய ேதவன் தம்ைம ேநாக்க இரவும் பகலும்
கூப்படுக றவர்களாக ய தம்மால் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்களின்
காரியத்த ல் நீடிய ெபாறுைமயுள்ளவராக இருந்து அவர்களுக்கு
ந யாயஞ்ெசய்யாமலிருப்பாேரா? 8 சீக்க ரத்த ேல அவர்களுக்கு
ந யாயஞ்ெசய்வார் என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். ஆனாலும்
மனிதகுமாரன் வரும்ேபாது பூமிய ேல வ சுவாசத்ைதக் காண்பாேரா
என்றார்.

பரிேசயர்களும்வரி வசூலிப்பவர்களும்
9 அன்றயும், தங்கைள நீத மான்கெளன்று நம்ப , மற்றவர்கைள அற்பமாக

எண்ணின சலைரக்குற த்து, அவர் ஒரு உவைமையச் ெசான்னார். 10இரண்டு
மனிதர்கள் ெஜபம்பண்ணும்படி ேதவாலயத்த ற்குப் ேபானார்கள்;
ஒருவன் பரிேசயன், மற்றவன் வரி வசூலிப்பவன். 11 பரிேசயன்
நன்று: ேதவேன! நான் ெகாள்ைளக்காரர்கள், அநயாயக்காரர்கள்,
வ பசாரக்காரர்கள் ஆகய மற்ற மனிதர்கைளப்ேபாலவும், இந்த
வரி வசூலிப்பவைனப்ேபாலவும் இராததனால் உமக்கு நன்ற
ெசலுத்துக ேறன். 12 வாரத்த ல் இரண்டுமுைற உபவாச க்க ேறன்; என்
சம்பாத்த யத்த ெலல்லாம் பத்த ல் ஒரு பங்கு காணிக்ைக ெசலுத்த
வருக ேறன் என்று, தனக்குள்ேள ெஜபம்பண்ணினான். 13 வரி
வசூலிப்பவன் தூரத்த ேல நன்று, தன் கண்கைளயும் வானத்த ற்கு
ஏெறடுக்கத் துணியாமல், தன் மார்ப ேல அடித்துக்ெகாண்டு: ேதவேன!
பாவ யாக ய என்ேமல் கருைபயாக இரும் என்றான். 14 அவனல்ல,
இவேன நீத மானாக்கப்பட்டவனாகத் தன் வீட்டிற்குத் தரும்ப ப்ேபானான்
என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்; ஏெனன்றால், தன்ைன
உயர்த்துக றவெனவனும் தாழ்த்தப்படுவான், தன்ைனத் தாழ்த்துக றவன்
உயர்த்தப்படுவான் என்றார்.

இேயசுக றஸ்துவும்சறுகுழந்ைதகளும்
15 பன்பு குழந்ைதகைள அவர் ெதாடும்படிக்கு அவர்கைள அவரிடத்தல்

ெகாண்டுவந்தார்கள். சீடர்கள் அைதக் கண்டு, ெகாண்டுவந்தவர்கைள
அதட்டினார்கள். 16 இேயசுேவா அவர்கைளக் ெகாண்டுவரும்படி கட்டைளய ட்டு:
சறு பள்ைளகள் என்னிடத்த ல் வருக றதற்கு இடங்ெகாடுங்கள்,
அவர்கைளத் தைடபண்ணாதருங்கள்; ேதவனுைடய ராஜ்யம்
அப்படிப்பட்டவர்களுைடயது. 17 எவனாவது சறு பள்ைளையப்ேபால
ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்ளாவ ட்டால், அதல்
ப ரேவச க்கமாட்டான் என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன் என்றார்.

ெசல்வந்தனாகயதைலவன்
18 அப்ெபாழுது தைலவன் ஒருவன் அவைர ேநாக்க : நல்ல ேபாதகேர,

ந த்தயஜீவைன ெபற்றுக்ெகாள்வதற்க்கு நான் என்னெசய்யேவண்டும் என்று
ேகட்டான். 19அதற்குஇேயசு: நீஎன்ைனநல்லவன்என்றுெசால்லுவாேனன்?
ேதவன் ஒருவர்தவ ர நல்லவன் ஒருவனும் இல்ைலேய. 20 வ பசாரம்
ெசய்யாத ருப்பாயாக, ெகாைல ெசய்யாத ருப்பாயாக, களவு
ெசய்யாதருப்பாயாக, ெபாய்ச்சாட்ச ெசால்லாதருப்பாயாக, உன்
தகப்பைனயும் உன் தாையயும் கனம்பண்ணுவாயாக என்க ற
கட்டைளகைள நீ ெதரிந்த ருக்க றாேய என்றார். 21 அதற்கு அவன்:
இைவகைளெயல்லாம் என் சறுவயதுமுதல் ைகக்ெகாண்டிருக்க ேறன்
என்றான். 22 இேயசு அைதக்ேகட்டு: இன்னும் உன்னிடத்த ல் ஒரு
குைறவு உண்டு; உனக்கு உண்டானைவகைளெயல்லாம் வ ற்றுத்
தரித்த ரர்களுக்குக் ெகாடு, அப்ெபாழுது பரேலாகத்த ேல உனக்கு
ெசல்வம் உண்டாயருக்கும்; பன்பு என்ைனப் பன்பற்றவா என்றார்.
23 அவன் அதக ெசல்வந்தனானபடியனால், இைதக் ேகட்டெபாழுது, மிகுந்த
துக்கமைடந்தான். 24 அவன் மிகுந்த துக்கமைடந்தைத இேயசு கண்டு:
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ெசல்வந்தர்கள் ேதவனுைடய ராஜ்யத்த ல் ப ரேவச ப்பது எவ்வளவு
அரிதாக இருக்க றது. 25 ெசல்வந்தன் ேதவனுைடய ராஜ்யத்த ல்
ப ரேவச ப்பைதவ ட, ஒட்டகமானது ஊசயன் காத ேல நுைழவது
சுலபமாக இருக்கும் என்றார். 26 அைதக் ேகட்டவர்கள்: அப்படியானால்
யார் இரட்ச க்கப்படக்கூடும் என்றார்கள். 27 அதற்கு அவர்: மனிதர்களால்
கூடாதைவகள் ேதவனால் கூடும் என்றார். 28 அப்ெபாழுது ேபதுரு அவைர
ேநாக்க : இேதா, நாங்கள் எல்லாவற்ைறயும்வ ட்டு, உம்ைமப் பன்பற்ற ேனாேம
என்றான். 29அதற்குஅவர்: ேதவனுைடயராஜ்யத்தனிமித்தம்வீட்ைடயாவது,
ெபற்ேறாைரயாவது, சேகாதரர்கைளயாவது, மைனவையயாவது,
ப ள்ைளகைளயாவது வ ட்டுவ ட்ட எவனும், 30 இம்ைமய ேல
அத கமானைவகைளயும், மறுைமய ேல ந த்த யஜீவைனயும்
அைடயாமற்ேபாவத ல்ைலெயன்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன் என்றார்.

இேயசுதன்மரணத்ைதமுன்னறவத்தல்
31 பன்பு அவர் பன்னிருவைரயும் தம்மிடத்தல் அைழத்து: இேதா,

எருசேலமுக்குப் ேபாக ேறாம், மனிதகுமாரைனக்குற த்துத்
தீர்க்கதரிச களால் எழுதப்பட்டைவகெளல்லாம் நைறேவறும்.
32 எப்படிெயன்றால், அவர் யூதரல்லாதவரிடத்த ல் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டு,
பரிகாசமும் ந ந்ைதயும் அைடந்து, துப்பப்படுவார். 33 அவைர
சாட்ைடயனால் அடித்து, ெகாைலெசய்வார்கள்; மூன்றாம்நாளிேல அவர்
உய ேராடு எழுந்தருப்பார் என்றார். 34 இைவகளில் ஒன்ைறயும் அவர்கள்
உணரவல்ைல; அைவகளின் ெபாருள் அவர்களுக்கு மைறவாக இருந்தது, அவர்
ெசான்னைவகைளஅவர்கள்அற ந்துெகாள்ளவல்ைல.

குருடன்பார்ைவயைடதல்
35 பன்பு இேயசு எரிேகாவ ற்கு சமீபமாக வந்தேபாது, ஒரு குருடன் வழியருேக

உட்கார்ந்து ப ச்ைச ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தான். 36 மக்கள் நடக்க ற சத்தத்ைத
அவன் ேகட்டு, இெதன்ன என்று வசாரித்தான். 37 நசேரயனாகய இேயசு
ேபாக றார் என்று அவனுக்கு அறவத்தார்கள். அப்ெபாழுது அவன்: இேயசுேவ,
தாவீதன் குமாரேன, எனக்கு இரங்கும் என்று கூப்ப ட்டான். 38முன் நடப்பவர்கள்
அவன் ேபசாமலிருக்கும்படி அவைன அதட்டினார்கள். அவேனா: இேயசுேவ
தாவீதன் குமாரேன, எனக்கு இரங்கும் என்று மிகவும் அத கமாகக் கூப்ப ட்டான்.
39 இேயசு நன்று, அவைனத் தம்மிடத்த ல் ெகாண்டுவரும்படி ெசான்னார்.
40 அவன் அருகல் வந்தேபாது, இேயசு அவைன ேநாக்க : 41 நான் உனக்கு
என்னெசய்யேவண்டும் என்றருக்க றாய் என்று ேகட்டார். அதற்கு அவன்:
ஆண்டவேர,நான்பார்ைவயைடயேவண்டும்என்றான். 42இேயசுஅவைனேநாக்க :
நீ பார்ைவயைடவாயாக, உன் வசுவாசம் உன்ைன இரட்ச த்தது என்றார்.
43 உடேன அவன் பார்ைவயைடந்து, ேதவைன மகைமப்படுத்த க்ெகாண்ேட,
அவருக்குப் பன்ேனெசன்றான். மக்கெளல்ேலாரும் அைதக் கண்டு, ேதவைனப்
புகழ்ந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 19
வரி வசூலிப்பவனாகய சேகயு

1 இேயசு எரிேகாவல் ப ரேவச த்து, அதன்வழியாக நடந்துேபாகும்ேபாது,
2 வரி வசூலிப்பவனும் ெசல்வந்தனுமாகவும் இருந்த சேகயு என்னப்பட்ட ஒரு
மனிதன், 3 இேயசு எப்படிப்பட்டவேரா என்று அவைரப் பார்க்க வைகேதடினான்.
அவன் குள்ளனானபடியால், மக்கள்கூட்டத்தல் அவைரப் பார்க்கமுடியாமல்,
4 அவர் ேபாகும் வழியல் முன்னாக ஓடி, அவைரப் பார்க்கும்படி ஒரு காட்டத்த
மரத்தல் ஏறனான். 5 இேயசு அந்த இடத்தல் வந்தேபாது, அண்ணாந்துபார்த்து,
அவைன ேநாக்க : சேகயுேவ, நீ சீக்க ரமாக இறங்கவா, இன்ைறக்கு
நான் உன் வீட்டிேல தங்கேவண்டும் என்றார். 6 அவன் சீக்க ரமாக இறங்க ,
சந்ேதாஷத்ேதாடு அவைர அைழத்துக்ெகாண்டுேபானான். 7 அைதக் கண்ட
அைனவரும்: இவர் பாவயான மனிதனிடத்தல் தங்கும்படி ேபானார் என்று
முறுமுறுத்தார்கள். 8 சேகயு நன்று, கர்த்த்தைரப் பார்த்து: ஆண்டவேர, என்
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ெசாத்துக்களில் பாதைய ஏைழகளுக்குக் ெகாடுக்க ேறன், நான் ஒருவனிடத்தல்
எைதயாவது அநயாயமாக வாங்கனதுண்டானால், நாலுமடங்காகத் தரும்பக்
ெகாடுத்துவடுக ேறன் என்றான். 9 இேயசு அவைனப் பார்த்து: இன்ைறக்கு
இந்த வீட்டிற்கு இரட்ச ப்பு வந்தது; இவனும் ஆப ரகாமுக்குக் குமாரனாக
இருக்க றாேன. 10 இழந்துேபானைதத் ேதடவும் இரட்ச க்கவுேம
மனிதகுமாரன்வந்தருக்க றார் என்றார்.

ெபாற்காசுபற்றயஉவைம
11 அவர்கள் இைவகைளக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, அவர்

எருசேலமுக்கு அருகலிருந்தபடியனாலும், ேதவனுைடய ராஜ்யம்
சீக்க ரமாக ெவளிப்படுெமன்று அவர்கள் நைனத்தபடியனாலும், அவர் ஒரு
உவைமையச் ெசான்னார்: 12 ப ரபுவாக ய ஒருவன் ஒரு ராஜ்யத்ைதப்
ெபற்றுக்ெகாண்டு தரும்பவரும்படி தூரேதசத்த ற்குப் ேபாகப்
புறப்பட்டான். 13 புறப்படும்ேபாது, அவன் தன் ேவைலக்காரர்களில்
பத்துேபைர அைழத்து, அவர்களிடத்த ல் பத்து ெபாற்காசுகைளக்
ெகாடுத்து: நான் தரும்ப வரும் வைரக்கும் இைதக்ெகாண்டு வயாபாரம்
ெசய்யுங்கள் என்று ெசான்னான். 14 அவனுைடய ஊரார் அவைனப்
பைகத்து, இவன் எங்கள்ேமல் இராஜாவாக இருக்க றது எங்களுக்கு
வருப்பமில்ைலெயன்று ெசால்லும்படி அவன் பன்ேன ப ரத ந த கைள
அனுப்பனார்கள். 15 அவன் ராஜ்யத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டு
தரும்பவந்தேபாது, தன்னிடத்த ல் ெபாற்காசுகைளவாங்க யருந்த
அந்த ேவைலக்காரர்களில் அவனவன் வயாபாரம் ெசய்து சம்பாத த்தது
எவ்வளெவன்று ெதரிந்துெகாள்ளும்படி, அவர்கைளத் தன்னிடத்த ல்
அைழத்துவரச் ெசான்னான். 16 அப்ெபாழுது முந்தனவன் வந்து:
ஆண்டவேன, உம்முைடய ெபாற்காசுகளினால் பத்துெபாற்காசுகள்
லாபம் கைடத்தது என்றான். 17 எஜமான் அவைனப் பார்த்து: நல்லது
உத்தம ேவைலக்காரேன, நீ ெகாஞ்சத்த ல் உண்ைமயுள்ளவனாக
இருந்தபடியால் பத்துப் பட்டணங்களுக்கு தைலவனாக இரு என்றான்.
18 அப்படிேய இரண்டாம் ேவைலக்காரன் வந்து: ஆண்டவேன,
உம்முைடய ெபாற்காசுகளினால் ஐந்துெபாற்காசுகள் லாபம்
கைடத்தது என்றான். 19 அவைனயும் அவன் பார்த்து: நீயும் ஐந்து
பட்டணங்களுக்கு தைலவனாக இரு என்றான். 20 பன்பு ேவெறாருவன்
வந்து: ஆண்டவேன, இேதா, உம்முைடய ெபாற்காசு, இைத ஒரு
துணிய ேல ைவத்தருந்ேதன். 21 நீர் ைவக்காதைத எடுக்க றவரும்,
வைதக்காதைத அறுக்க றவருமான கடினமுள்ள மனிதெரன்று
அற ந்து, உமக்குப் பயந்தருந்ேதன் என்றான். 22 அதற்கு அவன்:
ெபால்லாத ேவைலக்காரேன, உன் வாய்ச்ெசால்ைலக்ெகாண்ேட
உன்ைன நயாயந்தீர்க்க ேறன். நான் ைவக்காதைத எடுக்க றவனும்,
வைதக்காதைத அறுக்க றவனுமான கடினமுள்ள மனிதெரன்று
அற ந்தாேய, 23 பன்ைன ஏன் நீ என் ெபாற்காைச வங்க ய ேல
ைவக்கவல்ைல; ைவத்தருந்தால் நான் வரும்ேபாது, அைத வட்டிேயாடு
ெபற்றுக்ெகாள்ளுேவேன என்று ெசால்லி; 24அருகல் ந ற்க றவர்கைளப்
பார்த்து: அந்த ெபாற்காைச அவனுைடய ைகயலிருந்து எடுத்து,
பத்துெபாற்காசுகள் உள்ளவனுக்குக் ெகாடுங்கள் என்றான்.
25 அதற்கு அவர்கள்: ஆண்டவேன, அவனுக்குப் பத்துெபாற்காசுகள்
இருக்க றேத என்றார்கள். 26 அதற்கு அவன்: உள்ளவன் எவனுக்கும்
ெகாடுக்கப்படும்,இல்லாதவனிடத்த ல்உள்ளதும்எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும்
என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 27 அன்றயும் தங்கள்ேமல்
நான் ராஜாவாக றதற்கு வருப்பமில்லாத ருந்தவர்களாக ய
என்னுைடய வ ேராத கைள இங்ேக ெகாண்டுவந்து, எனக்கு முன்பாக
ெவட்டிப்ேபாடுங்கள்என்றுெசான்னான் என்றார்.

இேயசுவன்எருசேலம் பயணம்
28 இைவகைள அவர் ெசான்னபன்பு எருசேலமுக்குப் புறப்பட்டு, முந்த

நடந்துேபானார். 29 அவர் ஒலிவமைலெயன்னப்பட்ட மைலயன் அருகலிருந்த
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ெபத்பேக ெபத்தானியா என்னும் ஊர்களுக்குச் சமீபமாக வந்தேபாது,
தம்முைடய சீடர்களில் இரண்டுேபைரப் பார்த்து: 30 உங்களுக்கு எத ேர
இருக்க ற க ராமத்த ற்குப் ேபாங்கள், அத ேல நுைழயும்ேபாது
மனிதர்களில் ஒருவனும் ஒருேபாதும் ஏற ய ராத கழுைதக்குட்டிையக்
கட்டியருக்கக் காண்பீர்கள்; அைத அவழ்த்துக்ெகாண்டுவாருங்கள்.
31 அைத ஏன் அவழ்க்க றீர்கெளன்று யாராவது உங்களிடம் ேகட்டால்,
அது ஆண்டவருக்கு ேவண்டுெமன்று ெசால்லுங்கள் என்றார்.
32 அனுப்பப்பட்டவர்கள்ேபாய், தங்களுக்கு அவர் ெசான்னபடிேய பார்த்தார்கள்.
33 கழுைதக்குட்டிைய அவர்கள் அவழ்க்கும்ேபாது, அதன் உரிைமயாளர்கள்:
குட்டிைய ஏன் அவழ்க்க றீர்கள் என்று ேகட்டார்கள். 34 அதற்கு அவர்கள்:
அது ஆண்டவருக்கு ேவண்டுெமன்று ெசால்லி, 35 அைத இேயசுவனிடத்தல்
ெகாண்டுவந்து, தங்களுைடய ஆைடகைள அதன்ேமல் ேபாட்டு, இேயசுைவ
அதன்ேமல் ஏற்றனார்கள். 36 அவர் ேபாகும்ேபாது, அவர்கள் தங்களுைடய
ஆைடகைள வழிய ேல வ ரித்தார்கள். 37 அவர் ஒலிவமைலயன் அடிவாரத்த ற்கு
அருகல் வந்தேபாது த ரளான கூட்டமாக ய சீடர்கெளல்ேலாரும் தாங்கள்
பார்த்த எல்லா அற்புதங்கைளயுங்குறத்து சந்ேதாஷப்பட்டு, 38 கர்த்தரின்
நாமத்தனாேல வருகற ராஜா ேபாற்றப்படத்தக்கவர், பரேலாகத்த ேல
சமாதானமும் உன்னதத்த ேல மகைமயும் உண்டாவதாக” என்று மிகுந்த சத்தமாக
ேதவைனப்புகழ்ந்தார்கள்.

39 அப்ெபாழுது கூட்டத்தலிருந்த பரிேசயர்களில் சலர் அவைரப் பார்த்து:
“ேபாதகேர, உம்முைடய சீடர்கைளக் கண்டியும்” என்றார்கள். 40 அவர்களுக்கு
அவர் மறுெமாழியாக: “இவர்கள் ேபசாமலிருந்தால் கல்லுகேள ேபசும்
என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்” என்றார். 41 அவர் ெநருங்க
வந்தேபாது நகரத்ைதப் பார்த்து, அதற்காகக் கண்ணீர்வ ட்டு அழுது, 42 “உனக்குக்
கைடத்த இந்த நாளிலாவது உன் சமாதானத்த ற்குரியைவகைள நீ
அற ந்தருந்தாயானால் நலமாகஇருக்கும்,இப்ெபாழுேதாஅைவகள்உன்
கண்களுக்கு மைறவாக இருக்க றது. 43உன்ைனச் சந்த க்குங்காலத்ைத
நீ அறயாமற்ேபானபடியால், உன் வ ேராத கள் உன்ைனச் சுற்றலும்
மதல்ேபாட்டு, உன்ைன வைளந்துெகாண்டு, எல்லாப் பக்கத்தலும்
உன்ைன ெநருக்க , 44 உன்ைனயும் உன்னிலுள்ள உன் மக்கைளயும்
தைரமட்டமாக்க ப்ேபாட்டு, உன்னிடத்த ல் ஒரு கல்லின்ேமல் ஒரு
கல்லிராதபடிக்குச்ெசய்யும்நாட்கள்உனக்குவரும்” என்றார்.

ேதவாலயத்தல்இேயசு
45 பன்பு இேயசு ேதவாலயத்தல் ப ரேவச த்து, அத ேல வற்பைன

ெசய்க றவர்கைளயும் வாங்குகறவர்கைளயும் ெவளிேய துரத்தத்ெதாடங்க :
46 “என்னுைடய வீடு ெஜபவீடாயருக்க றெதன்று எழுத யருக்க றது,
நீங்கேளா அைதத் தருடர்களுைடய குைகயாக்கனீர்கள்” என்றார்.
47 அவர் நாள்ேதாறும் ேதவாலயத்தல் ேபாதகம்ெசய்துெகாண்டிருந்தார்.
ப ரதான ஆசாரியர்களும் ேவதபண்டிதர்களும் மக்களின் மூப்பர்களும் அவைரக்
ெகாைலெசய்ய வைகேதடியும், 48 மக்கெளல்ேலாரும் அவருக்குச் ெசவெகாடுத்து
அவைர சார்ந்துெகாண்டிருந்தபடியால், அைத எப்படி ெசய்வெதன்று
ெதரியாதருந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 20
தமதுஅதகாரத்ைதப்பற்ற இேயசுவன்பதல்

1 அந்த நாட்களிேல, அவர் ேதவாலயத்த ேல மக்களுக்கு உபேதச த்து,
நற்ெசய்தையப் ப ரசங்க த்தேபாது, ப ரதானஆசாரியர்களும் ேவதபண்டிதர்களும்
மூப்பர்களும் அவரிடத்தல் கூடிவந்து: 2 நீர் எந்த அத காரத்தனால் இைவகைளச்
ெசய்க றீர்? இந்த அத காரத்ைத உமக்குக் ெகாடுத்தவர் யார்? அைத எங்களுக்குச்
ெசால்லும்என்றார்கள். 3அவர்களுக்குஅவர்மறுெமாழியாக: நானும்உங்களிடம்
ஒரு காரியத்ைதக் ேகட்க ேறன், அைத எனக்குச் ெசால்லுங்கள்.
4 ேயாவான் ெகாடுத்த ஸ்நானம் ேதவனால் உண்டாய ற்ேறா?
மனிதர்களால்உண்டாய ற்ேறா? என்றுேகட்டார். 5அவர்கள்தங்களுக்குள்ேள
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ேயாசைனெசய்து: ேதவனால் உண்டானது என்று ெசால்ேவாமானால், பன்ைன
ஏன் அவைன நம்பவல்ைல என்று ேகட்பார். 6 மனிதர்களால் உண்டானது
என்று ெசால்ேவாமானால், மக்கெளல்ேலாரும் ேயாவாைனத் தீர்க்கதரிச ெயன்று
எண்ணுகறபடியனால் நம்ேமல் கல்ெலறவார்கள் என்று ெசால்லி: 7அது யாரால்
உண்டாயற்ேறா, எங்களுக்குத் ெதரியாது என்று மறுெமாழி ெசான்னார்கள்.
8 அப்ெபாழுது இேயசு: நானும் இன்ன அத காரத்தனால் இைவகைளச்
ெசய்க ேறெனன்றுஉங்களுக்குச்ெசால்லமாட்ேடன் என்றார்.

த ராட்ைசத்ேதாட்டத்தன்உவைம
9 பன்பு அவர் மக்களுக்கு ெசால்லத்ெதாடங்கன உவைமயாவது:

ஒரு மனிதன் ஒரு த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத உண்டாக்க , அைதத்
ேதாட்டக்காரர்களுக்குக் குத்தைகயாக வ ட்டு, நீண்ட நாட்களாக
ெவளிேதசத்த ற்குச் ெசன்றருந்தான். 10 அந்தத் ேதாட்டக்காரர்கள்
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்தன் கனிகளில் தன் பங்ைகக் ெகாடுத்தனுப்பும்படி,
பருவகாலத்த ேலஅவர்களிடத்த ல்ஒருேவைலக்காரைனஅனுப்பனான்.
அந்தத் ேதாட்டக்காரர்கள் அவைன அடித்து, ஒன்றும் ெகாடுக்காமல்
அனுப்பவ ட்டார்கள். 11 பன்பு அவன் ேவெறாரு ேவைலக்காரைன
அனுப்பனான்; அவைனயும் அவர்கள் அடித்து, அவமானப்படுத்த ,
ஒன்றும்ெகாடுக்காமல்அனுப்பவ ட்டார்கள். 12அவன்மூன்றாம்முைறயும்
ஒரு ேவைலக்காரைன அனுப்பனான்; அவைனயும் அவர்கள்
காயப்படுத்த துரத்த வ ட்டார்கள். 13அப்ெபாழுது த ராட்ைசத்ேதாட்டத்தன்
எஜமான்: நான் என்ன ெசய்யலாம், எனக்குப் ப ரியமான மகைன
அனுப்பனால், அவைனயாவது பார்த்து பயப்படுவார்கள் என்று
நைனத்து, அவைன அனுப்பனான். 14 ேதாட்டக்காரர்கள் அவைனக்
கண்டேபாது: இவேன வாரிசு, ெசாத்ைத நம்முைடயதாக்கும்படிக்கு
இவைனக் ெகான்று ேபாடுேவாம் வாருங்கள் என்று ஒருவேராெடாருவர்
ெசால்லிக்ெகாண்டு, 15 அவைனத் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ற்குப் ெவளிேய
தள்ளி, ெகான்றுேபாட்டார்கள். இப்படியருக்க, த ராட்ைசத்ேதாட்டத்தன்
எஜமான் அவர்கைள என்ன ெசய்வான்? 16 அவன் வந்து அந்தத்
ேதாட்டக்காரர்கைள அழித்து, த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத ேவறு
ேதாட்டக்காரர்களிடத்த ல் ெகாடுப்பான் அல்லவா என்றார். அவர்கள்
அைதக்ேகட்டு, அப்படியாகாதருப்பதாக என்றார்கள். 17 அப்ெபாழுது அவர்
அவர்கைளப்பார்த்து:
வீடுகட்டுக றவர்கள்ஆகாெதன்றுதள்ளினகல்ேல,
மூைலக்குத் தைலக்கல்லானது என்று எழுத யருக்க ற

ேவதவாக்க யத்தன்ெபாருள்என்ன?
18 அந்தக் கல்லின்ேமல் வழுக றவன் எவேனா அவன்

ெநாறுங்க ப்ேபாவான்,
அதுஎவன்ேமல்வழுேமாஅவைனஅழித்துப்ேபாடும்” என்றார்.

19 ப ரதான ஆசாரியர்களும் ேவதபண்டிதர்களும் தங்கைளக்குறத்து இந்த
உதாரணத்ைதச் ெசான்னாெரன்று அறந்து, அந்த ேநரத்த ேல அவைரப் ப டிக்க
வைகேதடியும்மக்களுக்குப்பயந்தருந்தார்கள்.

இராயனுக்குவரி ெசலுத்துதல்
20 அவர்கள் ேநரம் பார்த்து, ேதசாத பதயன் ஆளுைகக்கும்

அதகாரத்த ற்கும் அவைர ஒப்புக்ெகாடுக்கும்படி அவருைடய ேபச்ச ேல
குற்றம் கண்டுபடிக்கலாெமன்று, தங்கைள உண்ைமயுள்ளவர்களாக நடிக்க ற
ஒற்றர்கைள அவரிடத்தல் அனுப்பனார்கள். 21 அவர்கள் வந்து: ேபாதகேர, நீர்
ந தானமாகப் ேபச உபேதச க்க றீெரன்றும், பட்சபாதமில்லாமல் ேதவனுைடய
வழிமுைறகைள உண்ைமயாகப் ேபாத க்க றீெரன்றும் அற ந்தருக்க ேறாம்.
22 இராயனுக்கு வரிெகாடுக்க றது நயாயமா இல்ைலயா, எங்களுக்குச்
ெசால்லும் என்று ேகட்டார்கள். 23 அவர்களுைடய தந்த ரத்ைத அவர் அற ந்து,
நீங்கள் என்ைன ஏன் ேசாத க்க றீர்கள்? 24 ஒரு நாணயத்ைத எனக்குக்
காண்பயுங்கள். இதலிருக்க ற உருவமும் எழுத்தும் யாருைடயது என்று
ேகட்டார். அதற்கு அவர்கள்: இராயனுைடயது என்றார்கள். 25 அதற்கு
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அவர்: அப்படியானால், இராயனுக்குரியைத இராயனுக்கும், ேதவனுக்குரியைத
ேதவனுக்கும் ெசலுத்துங்கள் என்றார். 26 அவர்கள் அவைர மக்களுக்கு
முன்பாகப் ேபச்ச ேல குற்றம்ப டிக்கக்கூடாமல், அவர் ெசான்ன பதைலக்குறத்து
ஆச்சரியப்பட்டு,மவுனமாகஇருந்தார்கள்.

உய ர்த்ெதழுதலும்தருமணமும்
27 உய ர்த்ெதழுதல் இல்ைலெயன்று சாத க்க ற சதுேசயர்களில் சலர்

அவரிடத்தல் வந்து: 28 ேபாதகேர, ஒருவன் மைனவையயுைடயவனாக
இருந்து சந்ததயல்லாமல் மரித்துப்ேபானால், அவனுைடய சேகாதரன்
அவன் மைனவையத் தருமணம்ெசய்து, தன் சேகாதரனுக்குச்
சந்ததயுண்டாக்கேவண்டும் என்று ேமாேச எங்களுக்கு எழுதைவத்தருக்க றாேர.
29 சேகாதரர்கள் ஏழுேபரிருந்தார்கள், அவர்களில் மூத்தவன் ஒரு ெபண்ைணத்
தருமணம்ெசய்து சந்ததயல்லாமல் மரித்துப்ேபானான். 30 பன்பு இரண்டாம்
சேகாதரன் அவைளத் தருமணம்ெசய்து அவனும் சந்ததயல்லாமல்
மரித்துப்ேபானான். 31 மூன்றாம் சேகாதரனும் அவைள தருமணம் ெசய்தான்.
அப்படிேய ஏழுேபரும் அவைளத் தருமணம்ெசய்து சந்ததயல்லாமல்
மரித்துப்ேபானார்கள். 32 எல்ேலாருக்கும்பன்பு அந்த ெபண்ணும்
மரித்துப்ேபானாள். 33இவ்வதமாக ஏழுேபரும் அவைளத் தருமணம் ெசய்தருக்க,
உய ர்த்ெதழுதலில் அவர்களில் எவனுக்கு அவள் மைனவயாக இருப்பாள் என்று
ேகட்டார்கள். 34இேயசுஅவர்களுக்குப்மறுெமாழியாக:இந்தஉலகத்தன்மக்கள்
ெபண் எடுத்தும் ெபண் ெகாடுத்தும் வருக றார்கள். 35 மறுைமையயும்
மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுந்தருக்குதைலயும் அைடய
தகுத யானவராக எண்ணப்படுக றவர்கேளா ெபண் எடுப்பதுமில்ைல
ெபண் ெகாடுப்பதுமில்ைல. 36 அவர்கள் இனி மரிக்கவும் மாட்டார்கள்;
அவர்கள் உய ர்த்ெதழுதலின் மக்களானபடியால் ேதவதூதர்களுக்கு
ந கரானவர்களுமாக, ேதவனுைடய மக்களுமாக இருப்பார்கள்.
37 அல்லாமலும் மரித்ேதார் உய ேராடு எழுந்தருப்பார்கெளன்பைத
ேமாேசயும் முட்ெசடிையப்பற்ற ய வாக்க யத்த ல் காண்ப த்தருக்க றார்.
எப்படிெயன்றால்,ெயேகாவாைவஆப ரகாமின்ேதவெனன்றும்ஈசாக்கன்
ேதவெனன்றும் யாக்ேகாபன் ேதவெனன்றும் ெசால்லியருக்க றார்.
38அவர்மரித்ேதாரின் ேதவனாகஇல்லாமல்,ஜீவனுள்ேளாரின் ேதவனாக
இருக்க றார்; எல்ேலாரும் அவருக்குள் பைழத்தருக்க றார்கேள என்றார்.
39 அப்ெபாழுது ேவதபண்டிதர்களில் சலர் அைதக்ேகட்டு: ேபாதகேர, நன்றாகச்
ெசான்னீர் என்றார்கள். 40 அதன்பன்பு அவர்கள் அவரிடத்தல் ேவெறான்றும்
ேகட்கத்துணியவல்ைல.

க றஸ்துயாருைடயகுமாரன்?
41அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: க றஸ்து தாவீதன் குமாரெனன்று எப்படிச்

ெசால்லுக றார்கள்?
42நான்உம்முைடயவ ேராத கைளஉமக்குப்பாதபடியாக்க ப்ேபாடும்வைரக்கும்
நீர்என்னுைடயவலதுபக்கத்த ல்உட்காரும்என்று,
43ெயேகாவாஎன்ஆண்டவருடேனெசான்னார்என்று
தாவீதுதாேனசங்கீதபுத்தகத்த ல்ெசால்லுக றாேன.
44தாவீதுஅவைரஆண்டவெரன்றுெசால்லியருக்க,
அவனுக்கு அவர் குமாரனாக இருப்பது எப்படி” என்றார். 45 பன்பு

மக்கெளல்ேலாரும் ேகட்கும்ேபாதுஅவர் தம்முைடயசீடர்கைளப்பார்த்து:
46 “நீண்டஅங்க கைளஅணிந்துெகாண்டுத ரியவும்,சந்ைதெவளிகளில்

வணக்கங்கைளப் ெபறவும், ெஜப ஆலயங்களில் முதன்ைமயான
இருக்ைககளில் உட்காரவும், வருந்துகளில் முதன்ைமயான இடங்களில்
இருக்கவும் வரும்ப , 47வ தைவகளின் வீடுகைளப் பட்ச த்து, பார்ைவக்கு
நீண்ட ெஜபம்ெசய்க ற ேவதபண்டிதர்கைளக்குற த்து எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள்,அவர்கள்அத கதண்டைனையஅைடவார்கள்” என்றார்.

அத்த யாயம் 21
வதைவயன்காணிக்ைக
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1 அவர் கண்கைள ஏெறடுத்துப் பார்த்தேபாது, ெசல்வந்தர்கள்
காணிக்ைகப்ெபட்டிய ேல தங்களுைடய காணிக்ைககைளப் ேபாடுக றைதக்
கண்டார். 2 ஒரு ஏைழ வதைவ அத ேல இரண்டு காைசப் ேபாடுக றைதயும்
கண்டு: 3 இந்த ஏைழ வ தைவ மற்ெறல்ேலாைரயும்வ ட அத கமாகப்
ேபாட்டாள் என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
4 அவர்கெளல்ேலாரும் தங்களுைடய நைறவலிருந்ெதடுத்து
ேதவனுக்ெகன்று காணிக்ைக ேபாட்டார்கள்; இவேளா தன்
வறுைமயலிருந்து தான் வாழ்வதற்காக ைவத்தருந்த எல்லாவற்ைறயும்
ேபாட்டுவ ட்டாள் என்றார்.

கைடச காலத்த ற்கானஅைடயாளங்கள்
5 பன்பு, ச றந்த கற்களினாலும் காணிக்ைககளினாலும் ேதவாலயம்

அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்க றைதக்குற த்து சலர் ெசான்னேபாது, 6 அவர்: நீங்கள்
பார்க்க ற இைவகளில் ஒரு கல் மற்ெறாரு கல்லின்ேமலிராதபடிக்கு
எல்லாம் இடிக்கப்படும் நாட்கள் வரும் என்றார். 7 அவர்கள் அவைரப்
பார்த்து: ேபாதகேர, இைவகள் எப்ெபாழுது நடக்கும், இைவகள் நடக்கும்
காலத்த ற்கு அைடயாளம் என்ன என்று ேகட்டார்கள். 8 அதற்கு அவர்: நீங்கள்
ஏமாற்றப்படாதபடிக்கு கவனமாக இருங்கள்; ஏெனன்றால், அேநகர்
வந்து என் நாமத்ைத ைவத்துக்ெகாண்டு: நான்தான் க றஸ்து என்றும்,
காலம் ெநருங்கவ ட்டது என்றும் ெசால்லுவார்கள்; அவர்கைளப்
பன்பற்றாத ருங்கள். 9 சண்ைடகைளயும் கலவரங்கைளயுங்குற த்து
நீங்கள் ேகள்வ ப்படும்ேபாது பயப்படாமலிருங்கள்; இைவகள்
முன்னதாக நடக்கேவண்டியேத; ஆனாலும் முடிவு உடேன வராது
என்றார். 10 அப்ெபாழுது அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: மக்களுக்கு எத ராக
மக்களும், ேதசத்த ற்கு எத ராக ேதசமும் எழும்பும். 11 பல இடங்களில்
மகா பூமியத ர்ச்ச களும், பஞ்சங்களும், ெகாள்ைளேநாய்களும்
உண்டாகும்; வானத்தலிருந்து பயங்கரமான ேதாற்றங்களும் ெபரிய
அைடயாளங்களும் உண்டாகும். 12 இைவகெளல்லாம் நடப்பதற்கு
முன்ேன என் நாமத்தனிமித்தம், அவர்கள் உங்கைளப் ப டித்து,
ெஜப ஆலயங்களுக்கும் சைறச்சாைலகளுக்கும் ஒப்புக்ெகாடுத்து,
ராஜாக்கள் முன்பாகவும் ஆளுனர்கள் முன்பாகவும் உங்கைளக்
ெகாண்டுவந்து துன்பப்படுத்துவார்கள். 13 ஆனாலும் அது நீங்கள்
சாட்ச ெசால்வதற்கு ஏதுவாக இருக்கும். 14 ஆகேவ, என்ன பதல்
ெசால்லுேவாெமன்று கவைலப்படாமலிருக்கும்படி உங்களுைடய
மனத ேல தீர்மானம் ெசய்துெகாள்ளுங்கள். 15 உங்களுக்கு எத ராக
இருக்க றவர்கள் ஒருவரும் எத ர்த்துப் ேபசவும் எத ர்த்து ந ற்கவும்
முடியாத வார்த்ைதையயும் ஞானத்ைதயும் நான் உங்களுக்குக்
ெகாடுப்ேபன். 16 ெபற்ேறாராலும், சேகாதரராலும், ெசாந்த மக்களாலும்,
நண்பர்களாலும் காட்டிக்ெகாடுக்கப்படுவீர்கள்; உங்களில் ச லைரக்
ெகாைலெசய்வார்கள். 17 என் நாமத்தனாேல எல்ேலாராலும்
பைகக்கப்படுவீர்கள். 18 ஆனாலும் உங்களுைடய தைலமுடியல்
ஒன்றாவது அழியாது. 19 உங்களுைடய ெபாறுைமயனால்
உங்களுைடய ஆத்துமாக்கைளக் காத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 20 எருசேலம்
பைடவீரர்களால் முற்றுைகய ட்டிருப்பைத நீங்கள் பார்க்கும்ேபாது,
அதன் அழிவு ெநருங்கவ ட்டெதன்று ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள்.
21 அப்ெபாழுது யூேதயாவலிருக்க றவர்கள் மைலகளுக்கு
ஓடிப்ேபாகவும், எருசேலமிலிருக்க றவர்கள் ெவளிேய புறப்படவும்,
க ராமத்தலிருக்க றவர்கள் நகரத்த ல் நுைழயாமலிருக்கவும் ேவண்டும்.
22 எழுத யருக்க ற யாவும் நைறேவறும்படி நீதையச் சரிக்கட்டும்
நாட்கள் அைவகேள. 23 அந்த நாட்களிேல கர்ப்பவத களுக்கும்
பால்ெகாடுக்க றவர்களுக்கும் ஐேயா, பூமியன்ேமல் மிகுந்த
இக்கட்டும் இந்த மக்கள்ேமல் தண்டைனயும் உண்டாகும். 24 வாளால்
ெகாைல ெசய்யப்பட்டு வழுவார்கள், எல்லா நாடுகளுக்கும்
சைறப டித்துக் ெகாண்டுேபாகப்படுவார்கள்; யூதரல்லாதவர்களின்
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காலம் நைறேவறும்வைரக்கும் எருசேலம் யூதரல்லாதவர்களால்
மித க்கப்படும்.

க றஸ்துவன்வருைகக்கானஅைடயாளங்கள்
25 சூரியனிலும் சந்த ரனிலும் நட்சத்த ரங்களிலும் அைடயாளங்கள்

ேதான்றும்; பூமியன்ேமலுள்ள மக்களுக்குத் தத்தளிப்பும் இக்கட்டும்
உண்டாகும்; கடலும் அைலகளும் முழக்கமாக இருக்கும். 26 வானத்தன்
ேகாள்கள் அைசக்கப்படும்; ஆதலால் பூமியன்ேமல் வரும்
ஆபத்துக்களுக்குப்பயந்துஎத ர்பார்த்த ருக்க றதனால்மனிதர்களுைடய
இருதயம் ேசார்ந்துேபாகும். 27 அப்ெபாழுது மனிதகுமாரன் அத க
வல்லைமேயாடும் மகைமேயாடும் ேமகத்தன்ேமல் வருக றைதப்
பார்ப்பார்கள். 28 இைவகள் நடக்கத் ெதாடங்கும்ேபாது, உங்களுைடய
மீட்பு அருகலிருப்பதால், நீங்கள் ந மிர்ந்துபார்த்து, உங்களுைடய
தைலகைள உயர்த்துங்கள் என்றார். 29 அன்றயும் அவர்களுக்கு ஒரு
எடுத்துக்காட்ைடச்ெசான்னார்: அத்த மரத்ைதயும்மற்ெறல்லாமரங்கைளயும்
பாருங்கள். 30 அைவகள் துளிர்க்க றைத நீங்கள் பார்க்கும்ேபாது
வசந்தகாலம் ெநருங்கவ ட்டது என்று அற க றீர்கள். 31 அப்படிேய
இைவகள் நடக்க றைத நீங்கள் பார்க்கும்ேபாது, ேதவனுைடய
ராஜ்யம் ெநருங்கவ ட்டெதன்று அறயுங்கள். 32 இைவெயல்லாம்
நடப்பதற்குமுன் இந்தச் சந்தத அழிந்துேபாகாெதன்று ெமய்யாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 33 வானமும் பூமியும் ஒழிந்துேபாகும்,
என் வார்த்ைதகேளா ஒழிந்துேபாவத ல்ைல. 34 உங்களுைடய
இருதயங்கள் சாப்பாட்டு ப ரியத்தனாலும் குடிெவற யனாலும் உலகக்
கவைலகளினாலும் பாரமைடயாதபடிக்கும், நீங்கள் நைனக்காத
ேநரத்த ல் அந்த நாள் உங்கள்ேமல் வராதபடிக்கும் கவனமாக
இருங்கள். 35 உலகெமங்கும் குடியருக்க ற எல்ேலார்ேமலும் அது
ஒரு கண்ணிையப்ேபால வரும். 36 ஆகேவ, இனி நடக்கப்ேபாக ற
இைவகளுக்ெகல்லாம் நீங்கள்தப்ப , மனிதகுமாரனுக்குமுன்பாக ந ற்கத்
தகுத யுள்ளவர்களாக எண்ணப்படுவதற்கு, எப்ெபாழுதும் ெஜபம்ெசய்து
வ ழித்த ருங்கள் என்றார். 37அவர் பகல் ேநரங்களில் ேதவாலயத்த ேல ேபாதகம்
ெசய்துெகாண்டும், இரவு ேநரங்களில் ெவளிேயேபாய், ஒலிவமைல என்னப்பட்ட
மைலய ேல தங்கவந்தார். 38 மக்கெளல்ேலாரும் அவருைடய ேபாதகத்ைதக்
ேகட்பதற்காகஅத காலேம ேதவாலயத்த ற்குவருவார்கள்.

அத்த யாயம் 22
யூதாஸ்இேயசுைவக்காட்டிக்ெகாடுக்கஒப்புக்ெகாள்ளுதல்

1 பஸ்கா என்னப்பட்ட புளிப்ப ல்லாத அப்பப்பண்டிைக ெநருங்கற்று.
2 அப்ெபாழுது ப ரதான ஆசாரியர்களும் ேவதபண்டிதர்களும் அவைரக்
ெகாைலெசய்யும்படி ேயாச த்து, மக்களுக்குப் பயந்தபடியனால், எவ்வதமாக
இைதச்ெசய்யலாெமன்று வைகேதடினார்கள். 3அப்ெபாழுது பன்னிரண்டுேபரில்
ஒருவனாகய ஸ்காரிேயாத்ெதன்னும் மறுெபயர்ெகாண்ட யூதாசுக்குள்
சாத்தான் புகுந்தான். 4 அவன் ப ரதான ஆசாரியர்களிடத்தலும்
பைடத்தைலவர்களிடத்தலும்ேபாய், அவைரக் காட்டிக்ெகாடுக்கும்
வதத்ைதக்குற த்து அவர்கேளாடு ஆேலாசைன ெசய்தான். 5 அவர்கள்
சந்ேதாஷப்பட்டு, அவனுக்குப் பணங்ெகாடுக்க உடன்பட்டார்கள். 6 அதற்கு
அவன் சம்மத த்து, மக்கள்கூட்டமில்லாத ேநரத்தல் அவைர அவர்களுக்குக்
காட்டிக்ெகாடுக்கும்படி சமயந்ேதடினான்.

இறுத கர்த்தருைடயபந்த
7 பஸ்கா ஆட்ைடப் பலிய டேவண்டிய புளிப்பல்லாத அப்பப்பண்டிைக நாள்

வந்தது. 8 அப்ெபாழுது அவர் ேபதுருைவயும் ேயாவாைனயும் அைழத்து:
நாம் பஸ்காைவப் புச ப்பதற்கு நீங்கள் ேபாய், அைத நமக்கு ஆயத்தம்
ெசய்யுங்கள்என்றார். 9அதற்குஅவர்கள்: நாங்கள்அைதஎங்ேகஆயத்தம்ெசய்ய
வருப்பமாக இருக்க றீர் என்று ேகட்டார்கள். 10 அதற்கு அவர்: நீங்கள்
நகரத்த ல்நுைழயும்ேபாது, தண்ணீர்க்குடம் சுமந்துவருக றஒரு மனிதன்
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உங்களுக்குஎத ர்ப்படுவான்;நீங்கள்அவனுக்குப்பன்ேனெசன்று,அவன்
ேபாகும்வீட்டிற்குள் நீங்களும்ேபாய், 11அந்த வீட்ெடஜமாைனப் பார்த்து: நான்
என் சீடர்கேளாடு பஸ்காைவப் புச க்க றதற்குத் தகுத யான இடம் எங்ேக
என்று ேபாதகர் உம்மிடத்த ல் ேகட்கச்ெசான்னார் என்று ெசால்லுங்கள்.
12அவன் கம்பளம் முதலானைவகள் வ ரித்தருக்க ற ேமல்வீட்டிலுள்ள ஒரு ெபரிய
அைறைய உங்களுக்குக் காண்பப்பான்; அங்ேக ஆயத்தம் ெசய்யுங்கள் என்று
ெசால்லி அனுப்பனார். 13 அவர்கள்ேபாய், தங்களிடத்தல் அவர் ெசான்னபடிேய
கண்டு, பஸ்காைவ ஆயத்தம் ெசய்தார்கள். 14 ேநரம் வந்தேபாது, அவரும்
அவருடேனகூடப் பன்னிரண்டு அப்ேபாஸ்தலர்களும் பந்தயருந்தார்கள்.
15 அப்ெபாழுது அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: நான் பாடுபடுக றதற்கு முன்ேன
உங்கேளாடுகூடஇந்தபஸ்காைவப்புச க்கமிகவும்ஆைசயாகஇருந்ேதன்.
16 ேதவனுைடய ராஜ்யத்த ேல இது நைறேவறும்வைரக்கும் நான்
இனி இைதப் புச ப்பத ல்ைலெயன்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்
என்று ெசால்லி, 17 அவர் பாத்த ரத்ைத எடுத்து, ஸ்ேதாத்த ரம்ெசய்து:
நீங்கள் இைத வாங்க , உங்களுக்குள்ேள பங்க ட்டுக் ெகாள்ளுங்கள்;
18 ேதவனுைடய ராஜ்யம் வரும்வைரக்கும் நான் த ராட்ைசரசத்ைதப்
பருகுவதல்ைலெயன்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்றார்.
19 பன்பு அவர் அப்பத்ைத எடுத்து, ஸ்ேதாத்த ரம்ெசய்து, அைதப் ப ட்டு,
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்து: இது உங்களுக்காகக் ெகாடுக்கப்படுக ற
என்னுைடய சரீரமாக இருக்க றது; என்ைன நைனவுகூரும்படி
இைதச்ெசய்யுங்கள் என்றார். 20 ேபாஜனம்ெசய்தபன்பு அவர் அந்தப்படிேய
பாத்த ரத்ைதயும்ெகாடுத்து: இந்தப்பாத்த ரம்உங்களுக்காகச்ச ந்தப்படுக ற
என்னுைடய இரத்தத்தனாலாக ய புத ய ஒப்பந்தமாக இருக்க றது
என்றார். 21 பன்பு: இேதா, என்ைனக் காட்டிக்ெகாடுக்க றவனுைடய
ைக என்னுடேனகூடப் பந்த யலிருக்க றது. 22 தீர்மானிக்கப்பட்டபடிேய
மனிதகுமாரன் ேபாக றார், ஆனாலும் அவைரக் காட்டிக்ெகாடுக்க ற
மனிதனுக்கு ஐேயா என்றார். 23 அப்ெபாழுது அவர்கள் நம்மில் யார்
அப்படிச் ெசய்வான் என்று தங்களுக்குள்ேள வ சாரிக்கத் ெதாடங்கனார்கள்.
24அன்றயும் தங்களில் எவன் ெபரியவனாக இருப்பான் என்றுஅவர்களுக்குள்ேள
வாக்குவாதம் உண்டானது. 25 அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: யூதரல்லாத
இனத்தாரின் ராஜாக்கள் அவர்கைள ஆளுகறார்கள்; அவர்கள்ேமல்
அத காரம் ெசலுத்துக றவர்களும் நற்பணியாளர்கள் என்று
எண்ணப்படுக றார்கள். 26 உங்களுக்குள்ேள அப்படியருக்கக்கூடாது;
உங்களில் ெபரியவன் ச ற யவைனப்ேபாலவும், தைலவன்
ேசைவெசய்க றவைனப்ேபாலவும் இருக்கேவண்டும். 27 பந்த யல்
உட்கார்ந்த ருக்க றவேனா, ேசைவெசய்க றவேனா, எவன் ெபரியவன்?
பந்த யல் உட்கார்ந்த ருக்க றவன் அல்லவா? அப்படியருந்தும்,
நான் உங்களுைடய நடுவ ேல ேசைவெசய்க றவைனப்ேபால
இருக்க ேறன். 28 ேமலும் எனக்கு ஏற்பட்ட ேசாதைனகளில் என்ேனாடுகூட
நைலத்தருந்தவர்கள் நீங்கேள. 29 ஆகேவ, என் ப தா எனக்கு
ஒரு ராஜ்யத்ைத ஏற்படுத்தனதுேபால, நானும் உங்களுக்கு
ஏற்படுத்துக ேறன். 30 நீங்கள் என் ராஜ்யத்த ேல என் பந்த யல்
சாப்ப ட்டுக் குடித்து, இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு ேகாத்த ரங்கைளயும்
ந யாயந்தீர்க்க றவர்களாகச் ச ங்காசனங்களின்ேமல் அமருவீர்கள்
என்றார். 31 பன்னும் கர்த்தர்: சீேமாேன, சீேமாேன, இேதா,
ேகாதுைமைய முறத்தனால் புைடக்க றதுேபாலச் சாத்தான் உங்கைளப்
புைடக்க றதற்கு அனுமத ேகட்டுக்ெகாண்டான். 32 நாேனா உன்
நம்ப க்ைக இழந்துேபாகாதபடிக்கு உனக்காக ேவண்டிக்ெகாண்ேடன்;
நீ குணப்பட்டபன்பு உன் சேகாதரர்கைளத் த டப்படுத்து என்றார்.
33 அதற்கு அவன்: ஆண்டவேர, காவலிலும் சாவலும் உம்ைமப் பன்பற்றவர,
ஆயத்தமாக இருக்க ேறன் என்றான். 34 அவர் அவைனப் பார்த்து: ேபதுருேவ,
இன்ைறக்குச் ேசவல் கூவுக றதற்கு முன்ேன நீ என்ைன மூன்றுமுைற
மறுதலிப்பாய் என்று உனக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்றார். 35 பன்னும் அவர்
அவர்கைளப் பார்த்து: நான் உங்கைளப் பணப்ைபயும் சாமான் ைபயும்
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காலணிகளும் இல்லாமல் அனுப்பனேபாது, ஏதாவது உங்களுக்குக்
குைறவாக இருந்ததா என்றார். அவர்கள், ஒன்றும் குைறவாக இருந்ததல்ைல
என்றார்கள். 36 அதற்கு அவர்: இப்ெபாழுேதா பணப்ைபயும் சாமான்
ைபயும் உைடயவன் அைவகைள எடுத்துக்ெகாள்ளேவண்டும்; பட்டயம்
இல்லாதவன் தன் ஆைடைய வற்று ஒரு பட்டயத்ைத வாங்கேவண்டும்.
37 அக்க ரமக்காரர்களில் ஒருவனாக எண்ணப்பட்டார் என்று
எழுத யருக்க ற வாக்க யம் என்னிடத்த ல் நைறேவறேவண்டியெதன்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். என்ைனப்பற்ற ய காரியங்கள்
நைறேவறும் காலம் வந்தருக்க றது என்றார். 38 அதற்கு அவர்கள்:
ஆண்டவேர, இேதா, இங்ேக இரண்டு பட்டயம் இருக்க றது என்றார்கள். அவர்:
ேபாதும்என்றார்.

ஒலிவமைலயல்இேயசுவன்ெஜபம்
39 பன்பு அவர் புறப்பட்டு, வழக்கத்தன்படிேய ஒலிவமைலக்குப்

ேபானார், அவருைடய சீடர்களும் அவேராடுகூடப்ேபானார்கள். 40 அந்த
இடத்ைத அைடந்தெபாழுது அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள்
ேசாதைனக்குட்படாதபடிக்கு ெஜபம்ெசய்யுங்கள் என்று ெசால்லி,
41 அவர்கைளவ ட்டுக் கல்ெலற தூரம் அப்புறம்ேபாய், முழங்கால்படிய ட்டு:
42 ப தாேவ, உமக்கு வருப்பமானால் இந்தப் பாத்த ரம் என்ைனவ ட்டு
நீங்கும்படி ெசய்யும்; ஆனாலும் என்னுைடய வருப்பத்தன்படியல்ல,
உம்முைடய வருப்பத்தன்படிேய ஆகக்கடவது என்று ெஜபம்ெசய்தார்.
43அப்ெபாழுதுவானத்தலிருந்துஒருதூதன் ேதான்ற , அவைர த டப்படுத்தனான்.
44அவர்மிகவும்ேவதைனப்பட்டு,அதகஊக்கத்ேதாடுெஜபம்ெசய்தார். அவருைடய
ேவர்ைவ இரத்தத்தன் ெபருந்துளிகளாகத் தைரய ேல வழுந்தது. 45 அவர்
ெஜபம்ெசய்து முடித்து, எழுந்தருந்து, தம்முைடய சீடர்களிடத்தல் வந்து, அவர்கள்
துக்கத்தனாேல தூங்குகறைதக் கண்டு: 46 நீங்கள் தூங்குக றெதன்ன?
ேசாதைனக்குட்படாதபடிக்கு,எழுந்தருந்துெஜபம்ெசய்யுங்கள் என்றார்.

இேயசுைகதுெசய்யப்படுதல்
47 அவர் அப்படிப் ேபசும்ேபாது மக்கள் கூட்டமாக வந்தார்கள். அவர்களுக்கு

முன்ேனபன்னிரண்டுேபரில் ஒருவனாகயயூதாஸ்என்பவனும்வந்து,இேயசுைவ
முத்தம்ெசய்வதற்காகஅவரிடத்தல்ெநருங்கனான். 48இேயசுஅவைனப் பார்த்து:
யூதாேச, முத்தத்தனாேலயா மனிதகுமாரைனக் காட்டிக்ெகாடுக்க றாய்
என்றார். 49அவைரச்சுற்ற நன்றவர்கள்நடக்கப்ேபாக றைதக்கண்டு: ஆண்டவேர,
பட்டயத்தனாேல ெவட்டுேவாமா என்றார்கள். 50 அந்தப்படிேய அவர்களில்
ஒருவன் ப ரதான ஆசாரியனுைடய ேவைலக்காரைன வலது காது அறுந்து
வழும்படி ெவட்டினான். 51 அப்ெபாழுது இேயசு: ேபாதும் நறுத்துங்கள்
என்று ெசால்லி, அவனுைடய காைதத்ெதாட்டு, அவைன சுகப்படுத்தனார்.
52 பன்பு இேயசு தமக்கு வ ேராதமாக வந்த ப ரதான ஆசாரியர்கைளயும்
ேதவாலயத்து பைடத்தைலவர்கைளயும் மூப்பர்கைளயும் பார்த்து: ஒரு
தருடைனப்ப டிக்கப் புறப்பட்டுவருக றதுேபால, நீங்கள்பட்டயங்கைளயும்
தடிகைளயும் எடுத்துப் புறப்பட்டு வந்தீர்கேள. 53 நான் தனந்ேதாறும்
ேதவாலயத்தல் உங்கேளாடுகூட இருக்கும்ேபாது நீங்கள் என்ைனப்
ப டிக்கக் முற்படவல்ைல; இதுதான் உங்களுைடய ேநரமும் இருளின்
அத காரமுமாகஇருக்க றது என்றார்.

ேபதுருஇேயசுைவமறுதலித்தல்
54 அவர்கள் அவைரப் ப டித்தபன்பு, ப ரதான ஆசாரியனுைடய வீட்டில்

ெகாண்டுேபாய்வ ட்டார்கள். ேபதுருவும்தூரத்த ேலபன்ேனெசன்றான். 55அவர்கள்
முற்றத்தன்நடுவ ேலெநருப்ைபமூட்டி,அைதச்சுற்ற உட்கார்ந்தேபாது, ேபதுருவும்
அவர்கள் நடுவ ேல உட்கார்ந்தான். 56 அப்ெபாழுது ஒரு ேவைலக்காரி அவன்
ெநருப்பன்அருக ேலஉட்கார்ந்தருக்கக்கண்டு,அவைனஉற்றுப்பார்த்து: இவனும்
அவேனாடுஇருந்தான்என்றாள். 57அதற்குஅவன்: ெபண்ேண,அவைனஎனக்குத்
ெதரியாது என்று மறுதலித்தான். 58 ச றதுேநரத்த ற்குப்பன்பு ேவெறாருவன்
அவைனப் பார்த்து: நீயும் அவர்களில் ஒருவன் என்றான். அதற்குப் ேபதுரு:
மனிதேன, நான் இல்ைல என்றான். 59 ஏறக்குைறய ஒருமணி ேநரத்த ற்குப்பன்பு
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ேவெறாருவன் அவைனப் பார்த்து: உண்ைமயாகேவ இவனும் அவேனாடு
இருந்தான், இவன் கலிேலயன்தான் என்று சாத த்தான். 60 அதற்குப் ேபதுரு:
மனிதேன,நீெசால்லுகறைதஅற ேயன்என்றான். அவன்இப்படிச்ெசான்னவுடேன
ேசவல்கூவயது. 61அப்ெபாழுது கர்த்தர் தரும்ப , ேபதுருைவ ேநாக்க ப்பார்த்தார்.
ேசவல் கூவுக றதற்கு முன்ேன நீ என்ைன மூன்றுமுைற மறுதலிப்பாய்
என்று கர்த்தர் தன்னிடத்த ல் ெசான்ன வார்த்ைதைய உடேன ேபதுரு
நைனத்து, 62ெவளிேயேபாய்,மனங்கசந்துஅழுதான்.

காவலாளிகள்இேயசுைவக் ேகலிெசய்தல்
63 இேயசுைவப் ப டித்துக்ெகாண்ட மனிதர்கள் அவைரக் ேகலிெசய்து,

அடித்து, 64 அவருைடய கண்கைளக் கட்டி, அவருைடய முகத்தல் அைறந்து:
உன்ைன அடித்தவன் யார், அைத தீர்க்கதரிசனத்தனால் ெசால் என்று அவைரக்
ேகட்டதுமன்ற , 65 மற்றும் அேநக அவதூறான வார்த்ைதகைளயும் அவருக்கு
எத ராகப் ேபசனார்கள்.

இேயசுவ சாரிக்கப்படுதல்
66 வடியற்காலமானேபாது மக்களின் மூப்பர்களும் ப ரதான ஆசாரியர்களும்

ேவதபண்டிதர்களும்கூடிவந்து, தங்களுைடய ஆேலாசைனச் சங்கத்தல் அவைரக்
ெகாண்டுவந்துநறுத்த : 67நீ க றஸ்துவா? அைதஎங்களுக்குச்ெசால்என்றார்கள்.
அதற்கு அவர்: நான் உங்களுக்குச் ெசான்னாலும் நம்பமாட்டீர்கள். 68நான்
உங்களிடம் ேகள்வ ேகட்டாலும் எனக்கு பதல் ெசால்லமாட்டீர்கள்,
என்ைன வடுதைலயும் ெசய்யமாட்டீர்கள். 69 இதுமுதல் மனிதகுமாரன்
சர்வவல்லைமயுள்ளேதவனுைடயவலதுபக்கத்த ல்வீற்றருப்பார்என்றார்.
70அதற்கு அவர்கெளல்ேலாரும்: அப்படியானால், நீ ேதவனுைடய குமாரனா என்று
ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர்: நீங்கள் ெசால்லுக றபடிேய நான் அவர்தான்
என்றார். 71அப்ெபாழுது அவர்கள்: இனி ேவறு சாட்ச நமக்கு ேவண்டுவெதன்ன?
நாேமஇவனுைடயவாயனாேல ேகட்ேடாேம என்றார்கள்.

அத்த யாயம் 23
1 அவர்களுைடய கூட்டத்தாெரல்ேலாரும் எழுந்தருந்து, அவைரப்

பலாத்துவனிடத்த ற்குக்ெகாண்டுேபாய்: 2இவன்தன்ைனக்கறஸ்துஎன்னப்பட்ட
ராஜாெவன்றும், ராயருக்கு வரிெகாடுக்க ேவண்டியதல்ைலெயன்றும் ெசால்லி,
மக்கைளக் கலகப்படுத்தக் கண்ேடாம் என்று அவர்ேமல் குற்றஞ்சுமத்தத்
ெதாடங்கனார்கள். 3 பலாத்து அவைரப் பார்த்து: நீ யூதர்களுைடய ராஜாவா
என்று ேகட்டான். அவர் அவனுக்கு மறுெமாழியாக; நீர் ெசால்லுக றபடிதான்
என்றார். 4 அப்ெபாழுது பலாத்து ப ரதான ஆசாரியர்கைளயும் மக்கைளயும்
பார்த்து: இந்த மனிதனிடத்தல் நான் ஒரு குற்றத்ைதயும் காணவல்ைல
என்றான். 5 அதற்கு அவர்கள்: இவன் கலிேலயா நாடுெதாடங்க இந்த
இடம்வைரக்கும் யூேதயா ேதசெமங்கும் உபேதசம் ெசய்து, மக்கைளக்
கலகப்படுத்துகறான் என்று ைவராக்கயத்ேதாடு ெசான்னார்கள். 6 கலிேலயா
என்பைதப் பலாத்து ேகட்டெபாழுது, இந்த மனிதன் கலிேலயனா என்று
வசாரித்து, 7 அவர் ஏேராதன் அதகாரத்த ற்குள்ளானவர் என்று அறந்து,
அந்த நாட்களிேல எருசேலமிேல வந்தருந்த ஏேராதுவனிடத்த ற்கு அவைர
அனுப்பனான். 8 ஏேராது இேயசுைவக்குறத்து அேநக காரியங்கைளக்
ேகள்வப்பட்டிருந்ததனாலும், அவரால் ெசய்யப்படும் அைடயாளத்ைதப்
பார்க்கேவண்டுெமன்று வரும்பயருந்ததனாலும், அவைரக் காணும்படி
ெவகுநாளாக ஆைசெகாண்டிருந்தான். அந்தப்படி அவைரப் பார்த்தேபாது,
மிகவும் சந்ேதாஷப்பட்டு, 9 அேநக காரியங்கைளக்குறத்து, அவரிடத்தல்
ேகள்வ ேகட்டான். அவர் மறுெமாழியாக அவனுக்கு ஒன்றும் ெசால்லவல்ைல.
10 ப ரதான ஆசாரியர்களும் ேவதபண்டிதர்களும் அவர்ேமல் ப டிவாதமாகக்
குற்றஞ்சுமத்த க்ெகாண்ேட நன்றார்கள். 11 அப்ெபாழுது ஏேராது தன்
ேபார் வீரர்கேளாடுகூட அவைர ந ந்த த்து, ேகலிெசய்து மினுக்கான
ஆைடைய அவருக்கு அணிந்து, அவைரத் தரும்பப் பலாத்துவனிடத்த ற்கு
அனுப்பனான். 12 முன்ேன ஒருவருக்ெகாருவர் வ ேராத களாக இருந்த
பலாத்துவும் ஏேராதும் அன்ைறயதனம் நண்பர்களானார்கள். 13 பலாத்து
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ப ரதான ஆசாரியர்கைளயும் அதகாரிகைளயும் மக்கைளயும் கூடிவரச்ெசய்து,
14 அவர்கைளப் பார்த்து: மக்கைளக் கலகத்த ற்குத் தூண்டிவடுகறவனாக இந்த
மனிதைன என்னிடத்தல் ெகாண்டுவந்தீர்கள்; நான் உங்களுக்கு முன்பாக
வ சாரித்தேபாது, இவன்ேமல் நீங்கள் சாட்டுக ற குற்றங்களில் ஒன்ைறயும்
நான் இவனிடத்தல் காணவல்ைல. 15 உங்கைள ஏேராதனிடத்த ற்கும்
அனுப்ப ேனன்; அவரும் இவனிடத்தல் குற்றம் காணவல்ைல; மரணத்தற்கு
ஏதுவாக இவன் ஒன்றும் ெசய்யவல்ைலேய. 16 எனேவ இவைனத் தண்டித்து,
வடுதைலயாக்குேவன் என்றான். 17 பண்டிைகேதாறும் அவர்களுக்கு ஒருவைன
அவன் வடுதைலயாக்குவது வழக்கமாக இருந்தபடியால் அப்படிச் ெசான்னான்.
18 மக்கெளல்ேலாரும் அைதக்ேகட்டு: இவைன அகற்றும், பரபாைச எங்களுக்கு
வடுதைலயாக்கும் என்று சத்தமிட்டுக்ேகட்டார்கள். 19 அந்த பரபாஸ் என்பவன்
நகரத்தல் நடந்த ஒரு கலவரத்தனிமித்தமும் ெகாைல குற்றத்தனிமித்தமும்
காவலிேல ைவக்கப்பட்டிருந்தான். 20 பலாத்து இேயசுைவ வடுதைலயாக்க
வரும்ப , மறுபடியும் அவர்களிடத்தல் ேபசனான். 21 அவர்கேளா: அவைனச்
சலுைவயல் அைறயும், சலுைவயல் அைறயும் என்று கூச்சலிட்டார்கள்.
22 அவன் மூன்றாம்முைற அவர்கைளப் பார்த்து: ஏன், இவன் என்ன குற்றம்
ெசய்தான்? மரணத்தற்கு ஏதுவான குற்றம் ஒன்றும் இவனிடத்தல் நான்
காணவல்ைலேய; ஆகேவ, நான் இவைன தண்டித்து, வடுதைலயாக்குேவன்
என்றான். 23 அப்படியருந்தும் அவைர சலுைவயல் அைறயேவண்டுெமன்று
அவர்கள் உரத்த சத்தத்ேதாடு ேகட்டுக்ெகாண்ேடயருந்தார்கள். அவர்களும்
ப ரதான ஆசாரியர்களும் இட்ட சத்தம் ேமற்ெகாண்டது. 24 அப்ெபாழுது
அவர்கள் ேகட்டுக்ெகாண்டபடிேய ஆகட்டும் என்று பலாத்து தீர்ப்புெசய்து,
25 கலவரத்தனிமித்தமும் ெகாைலக் குற்றத்தனிமித்தமும் காவலில்
ேபாடப்பட்டிருந்த பரபாைச அவர்கள் ேகட்டுக்ெகாண்டபடிேய வடுதைலயாக்க ,
இேயசுைவேயாஅவர்கள்வருப்பத்த ற்குஒப்புக்ெகாடுத்தான்.

இேயசு சலுைவயல்அைறயப்படுதல்
26 அவர்கள் இேயசுைவக் ெகாண்டுேபாக றேபாது, நாட்டிலிருந்து வருகற

ச ேரேன ஊரானாகய சீேமான் என்கற ஒருவைனப் ப டித்து, சலுைவைய
அவருக்குப் பன்ேன சுமந்துெகாண்டுவரும்படி அைத அவன்ேமல் ைவத்தார்கள்.
27த ரள்கூட்டமானமக்களும்அவருக்காகப் கதற அழுகறெபண்களும்அவருக்குப்
பன்ேன ெசன்றார்கள். 28 இேயசு அவர்கள் பக்கமாகத் தரும்ப : எருசேலமின்
குமாரத்த கேள, நீங்கள் எனக்காக அழாமல், உங்களுக்காகவும்
உங்களுைடய பள்ைளகளுக்காகவும் அழுங்கள். 29 இேதா, மலடிகள்
பாக்க யவத கெளன்றும், ப ள்ைளெபறாத கர்ப்பங்களும் பால்ெகாடாத
மார்பகங்களும் பாக்க யமுள்ளைவகெளன்றும் ெசால்லப்படும் நாட்கள்
வரும்.
30அப்ெபாழுதுமைலகைளப்பார்த்து:
எங்களின்ேமல்வழுங்கெளன்றும்,குன்றுகைளப்பார்த்து:
எங்கைளமைறத்துக்ெகாள்ளுங்கெளன்றும்ெசால்லத்ெதாடங்குவார்கள்.
31பச்ைசமரத்த ற்குஇைவகைளச்ெசய்தால்,
பட்டமரத்த ற்குஎன்னெசய்யமாட்டார்கள்” என்றார்.

32 குற்றவாளிகளாகய ேவறு இரண்டுேபரும் அவேராடுகூடக்
ெகாைலெசய்யப்படுவதற்குக் ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்கள். 33 கபாலஸ்தலம்
என்று ெசால்லப்பட்ட இடத்தல் அவர்கள் ேசர்ந்தெபாழுது, அங்ேக அவைரயும்,
அவருைடயவலதுபக்கத்தல்ஒருகுற்றவாளிையயும்,அவருைடயஇடதுபக்கத்தல்
ஒரு குற்றவாளிையயும் சலுைவகளில் அைறந்தார்கள். 34 அப்ெபாழுது இேயசு:
ப தாேவ, இவர்களுக்கு மன்னியும், தாங்கள் ெசய்க றது இன்னெதன்று
அறயாதருக்க றார்கேளஎன்றார். அவருைடயஆைடகைளஅவர்கள்பங்க ட்டுச்
சீட்டுப்ேபாட்டார்கள். 35மக்கள் நன்றுபார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். அவர்கேளாடு
அத காரிகளும் அவைர ஏளனம்ெசய்து: இவன் மற்றவர்கைள இரட்ச த்தான்,
இவன் ேதவனால் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட க றஸ்துவானால், தன்ைனத்தாேன
இரட்ச த்துக்ெகாள்ளட்டும் என்றார்கள். 36 ேபார்வீரர்களும் அவரிடத்தல் ேசர்ந்து,
அவருக்குக் காடிையக் ெகாடுத்து: 37 நீ யூதர்களின் ராஜாவானால், உன்ைன
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இரட்ச த்துக்ெகாள் என்று அவைரக் ேகலிெசய்தார்கள். 38 இவன் யூதர்களுைடய
ராஜா என்று, க ேரக்கு, லத்தீன், எப ெரயு எழுத்துக்களில் எழுத , அவருக்கு ேமலாக
ைவக்கப்பட்டது. 39அன்றயும் சலுைவயல் அைறயப்பட்டிருந்த குற்றவாளிகளில்
ஒருவன்: நீ க றஸ்துவானால் உன்ைனயும் எங்கைளயும் இரட்ச த்துக்ெகாள்
என்று அவைர இழிவாகப் ேபசனான். 40 மற்றவன் அவைனப் பார்த்து: நீ இந்த
தண்டைனக்குட்பட்டவனாக இருந்தும் ேதவனுக்குப் பயப்படுக றதல்ைலயா?
41 நாேமா ந யாயப்படி தண்டிக்கப்படுக ேறாம்; நாம் ெசய்தைவகளுக்குத் தக்க
பலைன அைடக ேறாம்; இவேரா தகாதெதான்ைறயும் ெசய்யவல்ைலேய என்று
அவைனக் கடிந்துெகாண்டு, 42இேயசுைவப் பார்த்து: ஆண்டவேர, நீர் உம்முைடய
ராஜ்யத்தல் வரும்ேபாது அடிேயைன நைனத்தருளும் என்றான். 43 இேயசு
அவைனப்பார்த்து: இன்ைறக்குநீஎன்னுடேனகூடப்பரதீசலிருப்பாய்என்று
உண்ைமயாகேவஉனக்குச்ெசால்லுக ேறன் என்றார்.

இேயசுவன்மரணம்
44 அப்ெபாழுது ஏறக்குைறய பகல் பன்னிரண்டு மணியாக இருந்தது; மூன்று

மணிவைரக்கும் பூமிெயங்கும் இருளுண்டானது. 45 சூரியன் இருளைடந்தது,
ேதவாலயத்தன்தைரச்சீைலநடுவல்இரண்டாகக் க ழிந்தது. 46இேயசு: ப தாேவ,
உம்முைடய ைககளில் என் ஆவைய ஒப்புவ க்க ேறன் என்று மிகுந்த
சத்தமிட்டுக் கூப்ப ட்டுச் ெசான்னார்; இப்படிச் ெசால்லி, ஜீவைன வட்டார்.
47 நூற்றுக்கு அத பத சம்பவத்தைதக் கண்டு: ெமய்யாகேவ இந்த மனிதன்
நீத மானாக இருந்தான் என்று ெசால்லி, ேதவைன மகைமப்படுத்தனான்.
48 இந்தக் காட்சையப் பார்க்கும்படி கூடிவந்தருந்த மக்கெளல்ேலாரும்
சம்பவத்தைவகைளப் பார்த்தெபாழுது, தங்களுைடய மார்பல் அடித்துக்ெகாண்டு
தரும்ப ப்ேபானார்கள். 49 அவருக்கு அறமுகமானவர்கெளல்ேலாரும்,
கலிேலயாவலிருந்துஅவருக்குப் பன்ேனெசன்ற ெபண்களும்தூரத்த ேல நன்று
இைவகைளப்பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.

இேயசுவன்அடக்கம்
50 ேயாேசப்பு என்னும் ெபயர்ெகாண்ட ஒரு ஆேலாசைனக்காரன்

இருந்தான்; அவன் உத்தமனும் நீத மானுமாக இருந்தான். 51 அவன்
யூதர்களுைடய பட்டணங்களில் ஒன்றாகய அரிமத்தயாவலிருந்து
வந்தவனும், ேதவனுைடய ராஜ்யத்த ற்குக் காத்தருந்தவனும், யூதர்களுைடய
ஆேலாசைனக்கும் ெசய்ைகக்கும் சம்மத க்காதவனுமாக இருந்தான். 52 அவன்
பலாத்துவனிடத்தல்ேபாய், இேயசுவன் சரீரத்ைதக் ேகட்டு, 53 அைத
இறக்க , ெமல்லிய துணிய ேல சுற்ற , கன்மைலயல் ெவட்டப்பட்டதும்
ஒருேபாதும் ஒருவனும் ைவக்கப்படாததுமாக இருந்த ஒரு கல்லைறய ேல
ைவத்தான். 54 அந்த நாள் ஆயத்தநாளாக இருந்தது; ஓய்வுநாளும்
ஆரம்பமானது. 55 கலிேலயாவலிருந்து அவருடன் வந்தருந்த ெபண்களும்
பன்ேனெசன்று, கல்லைறையயும் அவருைடய சரீரம் ைவக்கப்பட்ட வ தத்ைதயும்
பார்த்து, 56 தரும்ப ப்ேபாய், கந்தவர்க்கங்கைளயும் பரிமளைதலங்கைளயும்
ஆயத்தம்பண்ணி, கட்டைளயன்படிேயஓய்வுநாளில்ஓய்ந்தருந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 24
இேயசுவன்உய ர்த்ெதழுதல்

1 வாரத்தன் முதலாம் நாள் அத காைலய ேல தாங்கள் ஆயத்தம்ெசய்த
கந்தவர்க்கங்கைள அந்த ெபண்கள் எடுத்துக்ெகாண்டு ேவறு சல
ெபண்கேளாடுகூடக் கல்லைறக்கு வந்தார்கள். 2 கல்லைறைய அைடத்தருந்த
கல் புரட்டித் தள்ளப்பட்டிருக்க றைதப் பார்த்து, 3 உள்ேள நுைழந்து,
கர்த்தராக ய இேயசுவன் சரீரத்ைதக் காணாமல், 4 அைதக்குறத்து மிகுந்த
கலக்கமைடந்தருக்கும்ேபாது, ப ரகாசமுள்ள ஆைட அணிந்தருந்த இரண்டுேபர்
அவர்கள் அருேக நன்றார்கள். 5 அந்த ெபண்கள் பயப்பட்டு தைலகுனிந்து
தைரையப் பார்த்து ந ற்கும்ேபாது, அந்த இரண்டுேபரும் அவர்கைளப் பார்த்து:
உய ேராடிருக்க றவைர நீங்கள் மரித்ேதாரிடத்தல் ேதடுக றெதன்ன? 6 அவர்
இங்ேக இல்ைல, அவர் உய ர்த்ெதழுந்தார். 7 மனிதகுமாரன் பாவ களான
மனிதர்கள் ைககளில் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படவும், சலுைவயல் அைறயப்படவும்,
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மூன்றாம்நாளில் உய ேராடு எழுந்தருக்கவும் ேவண்டுெமன்பதாக அவர்
கலிேலயாவலிருந்தகாலத்தல்உங்களுக்குச்ெசான்னைதநைனத்துப்பாருங்கள்
என்றார்கள். 8அப்ெபாழுதுஅவர்கள்அவருைடய வார்த்ைதகைளஞாபகப்படுத்த ,
9 கல்லைறையவ ட்டுத் தரும்ப ப்ேபாய், இந்தச் ெசய்த கெளல்லாவற்ைறயும்
பத ெனாரு ேபருக்கும் மற்ெறல்ேலாருக்கும் ெதரிவ த்தார்கள். 10 இைவகைள
அப்ேபாஸ்தலர்களுக்குச் ெசான்னவர்கள் மகதேலனா மரியாளும்,
ேயாவன்னாளும், யாக்ேகாபன் தாயாகய மரியாளும், இவர்களுடேனகூட இருந்த
மற்றெபண்களுேம. 11இவர்களுைடயவார்த்ைதகள்அவர்களுக்குவீண்ேபச்சாகத்
ேதான்றனதனால், அவர்கள் இவர்கைள நம்பவல்ைல. 12 ேபதுருேவா
எழுந்தருந்து, கல்லைறயனிடத்த ற்கு ஓடி, அதற்குள்ேள குனிந்துபார்க்கும்ேபாது,
துணிகைளத் தனிேய ைவத்தருக்கக்கண்டு, சம்பவ த்தைதக்குற த்துத்
தனக்குள்ேளஆச்சரியப்பட்டுக்ெகாண்டுேபானான்.

எம்மாவூருக்குச்ெசன்றஇருவர்
13 அன்ைறய தனேம அவர்களில் இரண்டுேபர் எருசேலமுக்கு ஏழு அல்லது

எட்டுைமல் ெதாைலவலுள்ள எம்மாவு என்னும் க ராமத்த ற்குப் ேபானார்கள்.
14 ேபாகும்ேபாது இந்தச் சம்பவங்கள் எல்லாவற்ைறயுங்குறத்து அவர்கள்
ஒருவருக்ெகாருவர் ேபச க்ெகாண்டார்கள். 15 இப்படி அவர்கள் ேபச ,
உைரயாடிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, இேயசு தாேம ேசர்ந்து அவர்கேளாடு
நடந்துேபானார். 16 ஆனாலும் அவைர அறயாதபடிக்கு அவர்களுைடய
கண்கள் மைறக்கப்பட்டிருந்தது. 17 அப்ெபாழுது அவர் அவர்கைளப்
பார்த்து: நீங்கள் துக்கமுகமுள்ளவர்களாக நடந்துெகாண்ேட,
ஒருவருக்ெகாருவர் ேபச க்ெகாள்ளுகற காரியங்கள் என்னெவன்று
ேகட்டார். 18அவர்களில் ஒருவனாகய கெலேயாப்பா என்பவன் மறுெமாழியாக:
இந்நாட்களில் எருசேலமிேல நடந்தைவகைள அறயாதபடிக்கு நீர் அந்நயராக
இருக்க றீேரா என்றான். 19 அவர்: எைவகள் என்றார். அதற்கு அவர்கள்:
நசேரயனாகய இேயசுைவக்குறத்தைவகேள; அவர் ேதவனுக்கு முன்பாகவும்
மக்கெளல்ேலாருக்கு முன்பாகவும் ெசயலிலும் ெசால்லிலும் வல்லைமயுள்ள
தீர்க்கதரிச யாக இருந்தார். 20 நம்முைடய ப ரதான ஆசாரியர்களும்
அதகாரிகளும் அவைர மரணதண்டைனக்குட்படுத்த , சலுைவயல்
அைறந்தார்கள். 21 அவேர இஸ்ரேவைல மீட்டு இரட்ச ப்பவர் என்று நாங்கள்
நம்பயருந்ேதாம். இைவகள் சம்பவத்து இன்று மூன்று நாட்களாக றது.
22 ஆனாலும் எங்களுைடய கூட்டத்ைதச் ேசர்ந்த சல ெபண்கள் அதகாலேம
கல்லைறயனிடத்த ற்குப்ேபாய், 23 அவருைடய சரீரத்ைதக் காணாமல்,
தரும்பவந்து, அவர் உய ேராடிருக்க றார் என்று ெசான்ன ேதவதூதர்கைளத்
தரிச த்ேதாம் என்று ெசால்லி, எங்கைளப் ப ரமிக்கச்ெசய்தார்கள். 24அப்ெபாழுது
எங்களிேல சலர் கல்லைறயனிடத்த ற்குப்ேபாய், ெபண்கள் ெசான்னபடிேய
கண்டார்கள்; அவைரேயா காணவல்ைல என்றார்கள். 25 அப்ெபாழுது அவர்
அவர்கைளப் பார்த்து: தீர்க்கதரிச கள் ெசான்ன யாைவயும் நம்புக றதற்குப்
புத்த யல்லாத மந்த இருதயமுள்ளவர்கேள, 26 க றஸ்து இவ்வதமாகப்
பாடுபடவும், தமது மகைமயல் ப ரேவச க்கவும் ேவண்டியதல்ைலயா
என்று ெசால்லி, 27 ேமாேச முதல் எல்லாத் தீர்க்கதரிச களும்
எழுதன ேவதவாக்க யங்கள் எல்லாவற்றலும் தம்ைமக்குற த்துச்
ெசால்லியைவகைள அவர்களுக்கு வவரித்துக் காண்ப த்தார். 28 அந்த
சமயத்தல்தாங்கள்ேபாக றக ராமத்த ற்குஅருகல்வந்தார்கள். அப்ெபாழுதுஅவர்
ெதாடர்ந்து ேபாக றவர்ேபாலக் காண்பத்தார். 29 அவர்கள் அவைரப் பார்த்து: நீர்
எங்களுடேன தங்கயரும், மாைலேநரமானது, ெபாழுதும்ேபானது, என்று அவைர
வருந்த க் ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள். அப்ெபாழுது அவர் அவர்கேளாடு தங்கும்படி
உள்ேள ேபானார். 30அவர்கேளாடு அவர் உணவருந்தும்ேபாது, அவர் அப்பத்ைத
எடுத்து, ஆசீர்வத த்து, அைதப் ப ட்டு, அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தார். 31அப்ெபாழுது
அவர்களுைடய கண்கள் தறக்கப்பட்டு, அவைர அற ந்தார்கள். உடேன அவர்
அவர்களுக்கு மைறந்துேபானார். 32 அப்ெபாழுது அவர்கள் ஒருவைரெயாருவர்
பார்த்து: வழிய ேல அவர் நம்முடேன ேபச , ேவதவாக்கயங்கைள நமக்கு
வளக்க க்காட்டினெபாழுது, நம்முைடய இருதயம் நமக்குள்ேள ெகாழுந்துவ ட்டு
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எரியவல்ைலயா என்று ெசால்லிக்ெகாண்டு, 33 அந்த ேநரேம எழுந்தருந்து,
எருசேலமுக்குத் தரும்ப ப்ேபாய், பத ெனாருேபரும் அவர்கேளாடிருந்தவர்களும்
கூடியருக்கக்கண்டு: 34 கர்த்தர் ெமய்யாகேவ உய ர்த்ெதழுந்து சீேமானுக்குக்
காட்ச யளித்தார் என்றுஅவர்கள் ெசால்லக்ேகட்டு, 35வழியல் நடந்தைவகைளயும்,
அவர் அப்பத்ைதப் ப ட்கும்ேபாது தாங்கள் அவைர அற ந்துெகாண்டைதயும்
வவரித்துச்ெசான்னார்கள்.

இேயசுசீடர்களுக்குதரிசனமாகுதல்
36 இைவகைளக்குறத்து அவர்கள் ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, இேயசு தாேம

அவர்கள் நடுவ ேல நன்று: உங்களுக்குச் சமாதானம் என்றார். 37 அவர்கள்
கலங்க , பயந்து, ஒரு ஆவையக் காண்கறதாக நைனத்தார்கள். 38 அவர்
அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் ஏன் கலங்குக றீர்கள்; உங்களுைடய
இருதயங்களில் சந்ேதகங்கள் எழும்புக றெதன்ன? 39 நான்தான்
என்று அறயும்படி, என் கரங்கைளயும் என் கால்கைளயும் பாருங்கள்,
என்ைனத் ெதாட்டுப்பாருங்கள்; நீங்கள் காண்கறபடி, எனக்கு மாம்சமும்,
எலும்புகளும் உண்டாயருக்க றதுேபால ஒரு ஆவக்கு இராேத என்று
ெசால்லி, 40 தம்முைடய கரங்கைளயும் கால்கைளயும் அவர்களுக்குக்
காண்பத்தார். 41 ஆனாலும் சந்ேதாஷத்தனால் அவர்கள் இன்னும் நம்பாமல்
ஆச்சரியப்படும்ேபாது: சாப்ப டுவதற்கு ஏதாவது இங்ேக உண்டா என்று
அவர்களிடத்த ல் ேகட்டார். 42 அப்ெபாழுது ெபாரித்த மீன் துண்ைடயும்
ேதன்கூட்டுத்துணிக்ைகையயும்அவருக்குக்ெகாடுத்தார்கள். 43அைவகைளஅவர்
வாங்க அவர்களுக்குமுன்பாக சாப்ப ட்டார், 44அவர்கைளப் பார்த்து: ேமாேசயன்
ந யாயப்ப ரமாணத்தலும் தீர்க்கதரிச களின் புத்தகங்களிலும்
சங்கீதங்களிலும் என்ைனக்குற த்து எழுத யருக்க றைவகெளல்லாம்
நைறேவறேவண்டியெதன்று,நான்உங்கேளாடிருந்தேபாதுஉங்களுக்குச்
ெசால்லிக்ெகாண்டுவந்த ெசய்த கள் இைவகேள என்றார். 45 அப்ெபாழுது
ேவதவாக்கயங்கைள அறந்துெகாள்ளும்படி அவர்களுைடய மனைத
அவர் த றந்து அவர்கைளப் பார்த்து: 46 எழுத யருக்க றபடி, க றஸ்து
பாடுபடவும், மூன்றாம்நாளில் மரித்த நைலயலிருந்து உய ேராடு
எழுந்தருக்கவும் ேவண்டியதாயருந்தது; 47அன்றயும் மனந்தரும்புதலும்
பாவமன்னிப்பும் எருசேலம் ெதாடங்க எல்லாேதசத்தனர்களுக்கும்
அவருைடய நாமத்தனாேல ப ரசங்க க்கப்படவும் ேவண்டியது. 48 நீங்கள்
இைவகளுக்குச் சாட்ச களாக இருக்க றீர்கள். 49என் ப தா வாக்குத்தத்தம்
ெசய்தைத, இேதா, நான் உங்களுக்கு அனுப்புக ேறன். நீங்கேளா
உன்னதத்தலிருந்துவரும் ெபலனால் ந ரப்பப்படும்வைரக்கும் எருசேலம்
நகரத்த ல்இருங்கள் என்றார்.

இேயசுக றஸ்துபரேமறுதல்
50 பன்பு அவர் ெபத்தானியாவைரக்கும் அவர்கைள அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய்,

தம்முைடய கரங்கைள உயர்த்த . அவர்கைள ஆசீர்வத த்தார். 51 அவர்கைள
ஆசீர்வத க்கும்ேபாது, அவர்கைளவ ட்டுப் ப ரிந்து, பரேலாகத்த ற்கு
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டார். 52 அவர்கள் அவைரப் பணிந்துெகாண்டு, மிகுந்த
சந்ேதாஷத்ேதாடு எருசேலமுக்குத் தரும்பவந்து, 53நாள்ேதாறும் ேதவாலயத்த ேல
ேதவைனப்புகழ்ந்துஆராத த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். ஆெமன்.
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ேயாவான்
ஆச ரியர்

ெசபேதயுவன் மகனாகய ேயாவான், ேயாவான் 21:20, 24 ன்படி இந்தச்
சுவ ேசஷத்தற்கு ஆச ரியர் ஆவார். இது இேயசுைவ மிக அத கமாக
ேநச த்த சீஷனும், “இேயசுவால் ேநச க்கப்பட்ட சீஷன்” என்று தன்ைனேய
அைழத்துக்ெகாண்டவனின் பைடப்பாக இருக்க றது. இவரும் இவருைடய
சேகாதரன்யாக்ேகாபும் “இடிமுழக்கமக்கள்”என்றுஅைழக்கப்படுக றார்கள் (மாற்கு
3:17). இேயசுவன் வாழ்க்ைகயல் ந கழ்ந்த சம்பவங்கைளப் பற்றய கண்கண்ட
சாட்ச யாகவும், சாட்ச ெகாடுப்பதற்கும் ப ரத்த ேயகமான பாக்கயம் அவர்களுக்கு
இருந்தது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறத்தாழ க ப 50-90 காலகட்டங்களில் எழுதப்பட்டது.
ேயாவானின் நற்ெசய்த எேபசுவலிருந்து எழுதப்பட்டிருக்கலாம், எழுத்தப்பட்ட

முக்கய இடங்கள் யூேதயா நாட்டுப்புறமான சமாரியா, கலிேலயா, ெபத்தானியா,
எருசேலம்ஆகயைவ.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
ேயாவானின் நற்ெசய்த யூதர்களுக்கு எழுதப்பட்டது. இேயசுேவ ேமச யா என்று

யூதர்களுக்குநரூப க்கஇந்தசுவ ேசஷம்எழுதப்பட்டது. இேயசுேவ,க றஸ்துஎன்று
அவர்கள் நம்ப ேவண்டும் என்பதற்காகவும், அவ்வாறு வசுவாச ப்பவர்களுக்கு
அவருைடய நாமத்தல் ந த்தயஜீவன் உண்டு என்பைதக் கூறும்படியாகவும்
அவர்களுக்குவவரங்கைளவழங்கனார்.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ேயாவான் நற்ெசய்தயன் ேநாக்கம், ேயாவான் 20:31 ல் குற ப்ப டப்பட்டுள்ள

“வசுவாசத்தல் க றஸ்தவர்கைள உறுத ப்படுத்த பாதுகாக்க ேவண்டும்”
என்பதாகும். ஆனால் இேயசுேவ க றஸ்துவாகவும், ேதவனுைடய குமாரனாகவும்
இருக்க றார் என்று நீங்கள் வசுவாச க்கும்படியாகவும், அவரது நாமத்தல்
ந த்தயஜீவன் உண்டு என்பைத நீங்கள் வசுவாச க்கும்படியாகவும் இைவகள்
எழுதப்பட்டிருக்க றது. ேயாவான் ெவளிப்பைடயாக, அைனத்து வஷயங்கைளயும்
ெவளிப்படுத்தய, (ேயாவான் 1.1) இேயசுேவ, ேதவன் என்று அறவத்தார்
(ேயாவான் 1.3). அவர் ஒளியாக (ேயாவான் 1.4, 8.12) மற்றும் ஜீவனாக இருக்க றார்
(ேயாவான் 1.4, 5.26, 14.6). இேயசு க றஸ்து ேதவனுைடயகுமாரன் என்றுநரூப க்க
ேயாவான்நற்ெசய்த எழுதப்பட்டது.

ைமயக்கருத்து
இேயசு-ேதவனுைடயமகன்

ெபாருளடக்கம்
1.இேயசுேவஜீவாத பத — 1:1-18
2.முதல்சீஷனின்அைழப்பு— 1:19-51
3.இேயசுவன்ெபாதுஊழியம்— 2:1-16:33
4. ப ரதானஆசாரியனின்முைறயல்ெஜப த்தல்— 17:1-26
5 க றஸ்துவன்சலுைவமற்றும்உய ர்த்ெதழுதல்— 18:1-20:10
6.இேயசுஉய ர்த்ெதழுந்த பன்புெசய்தஊழியம்— 20:11-21:25

வார்த்ைதமாம்சமானது
1ஆரம்பத்த ேலவார்த்ைதஇருந்தது,அந்தவார்த்ைதேதவனிடம்இருந்தது,அந்த

வார்த்ைத ேதவனாக இருந்தது. 2 அவர் ஆரம்பத்த ேல ேதவேனாடு இருந்தார்.
3 எல்லாமும் அவர் மூலமாக உண்டானது; உண்டானது ஒன்றும் அவர் இல்லாமல்
உண்டாகவல்ைல. 4 அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது, அந்த ஜீவன் மனிதனுக்கு
ஒளியாக இருந்தது. 5 அந்த ஒளி இருளிேல ப ரகாச க்க றது; இருளானது அைத
ேமற்ெகாள்ளவல்ைல. 6 ேதவனால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு மனிதன் இருந்தான்,
அவன் ெபயர் ேயாவான். 7 அவன் மூலமாக எல்ேலாரும் வசுவாச க்கும்படி
அந்த ஒளிையக்குற த்துச் சாட்ச ெகாடுக்க சாட்ச யாக வந்தான். 8 அவன் அந்த
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ஒளியல்ல, அந்த ஒளிையக்குற த்துச் சாட்ச ெகாடுக்க வந்தவனாக இருந்தான்.
9உலகத்த ேலவந்துஎந்தமனிதைனயும்ப ரகாச ப்ப க்க றஒளிேயஅந்தெமய்யான
ஒளி. 10 அவர் உலகத்தல் இருந்தார், உலகம் அவர் மூலமாக உண்டானது,
உலகேமாஅவைரஅறயவல்ைல. 11அவர்அவருக்குச் ெசாந்தமானத ேலவந்தார்,
அவருக்குச்ெசாந்தமானவர்கேளாஅவைரஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. 12அவருைடய
நாமத்தன்ேமல் வசுவாசம் உள்ளவர்களாக அவைர ஏற்றுக்ெகாண்டவர்கள்
எத்தைன ேபர்கேளா, அத்தைன ேபர்களும் ேதவனுைடய பள்ைளகளாகும்படி,
அவர்களுக்கு அதகாரம் ெகாடுத்தார். 13 அவர்கள், இரத்தத்தனாலாவது
சரீரவருப்பத்தனாலாவது கணவனுைடய வருப்பத்தனாலாவது பறக்காமல்,
ேதவனாேல ப றந்தவர்கள். 14 அந்த வார்த்ைத சரீரமாக , கருைபயனாலும்
சத்தயத்தனாலும் நைறந்தவராக, நம்மிைடேய வாழ்ந்தார்; அவருைடய
மகைமையப் பார்த்ேதாம்; அது பதாவற்கு ஒேர ேபறானவருைடய மகைமக்கு
ஏற்ற மகைமயாகேவ இருந்தது. 15 ேயாவான் அவைரக்குற த்துச் சாட்ச ெகாடுத்து:
எனக்குப்பன் வருகறவர் எனக்கு முன்னிருந்தவர், ஆகேவ, அவர் என்ைனவட
ேமன்ைமயுள்ளவர் என்று நான் ெசால்லியருந்ேதேன, அவர் இவர்தான்
என்று சத்தமிட்டு ெசான்னான். 16 அவருைடய பரிபூரணத்தனால் நாம்
எல்ேலாரும் கருைபயன்ேமல் கருைப ெபற்ேறாம். 17 ஏெனன்றால்,
நயாயப்ப ரமாணம் ேமாேசயன் மூலமாக ெகாடுக்கப்பட்டது, கருைபயும்
சத்தயமும் இேயசுக றஸ்துவன் மூலமாக வந்தது. 18 ேதவைன ஒருவனும்
ஒருநாளும் பார்த்ததல்ைல, ப தாவன் மடியல் இருக்கற ஒேரேபறான குமாரேன
அவைரெவளிப்படுத்தனார்.

ேயாவான்ஸ்நானன்கறஸ்துஅல்ல
19 எருசேலமிலிருந்து யூதர்கள் ஆசாரியர்கைளயும், ேலவயர்கைளயும்

ேயாவானிடத்தல் அனுப்ப : நீர் யார் என்று ேகட்டெபாழுது, 20அவன் மறுக்காமல்
அறக்ைக ெசய்ததும் இல்லாமல், நான் கறஸ்து இல்ைல என்றும் அறக்ைக
ெசய்தான். 21அப்ெபாழுதுஅவர்கள்: பன்புயார்? நீர் எலியாவா என்றுேகட்டார்கள்.
அதற்கு: நான் அவன் இல்ைல என்றான். நீர் தீர்க்கதரிச யா என்று ேகட்டார்கள்.
அதற்கும்: இல்ைல என்றான். 22 அவர்கள் பன்பும் அவைனப் பார்த்து: நீர் யார்?
எங்கைள அனுப்பனவர்களுக்கு நாங்கள் பதல் ெசால்வதற்கு, உம்ைமக்குறத்து
என்ன ெசால்லுகறீர் என்று ேகட்டார்கள். 23 அதற்கு அவன்: கர்த்தருக்கு
வழிைய ஆயத்தப்படுத்துங்கள் என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிச ெசான்னபடிேய, நான்
வனாந்த ரத்த ேல கூப்படுகறவனுைடய சத்தமாக இருக்க ேறன் என்றான்.
24 அனுப்பப்பட்டவர்கள் பரிேசயர்களாக இருந்தார்கள். 25 அவர்கள் அவைனப்
பார்த்து: நீர் க றஸ்துவும் இல்ைல, எலியாவும் இல்ைல, தீர்க்கதரிச யானவரும்
இல்ைல என்றால், ஏன் ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்க றீர் என்று ேகட்டார்கள்.
26 ேயாவான் அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: நான் தண்ணீரினால் ஞானஸ்நானம்
ெகாடுக்க ேறன்; நீங்கள் அறயாதருக்க ற ஒருவர் உங்கள் நடுவ ேல இருக்கறார்.
27 அவர் எனக்குப்பன் வந்தும் என்ைனவட ேமன்ைமயுள்ளவர்; அவருைடய
காலணியன்வாைரஅவழ்ப்பதற்குக்கூடநான்தகுதயானவன்இல்ைலஎன்றான்.
28 இைவகள் ேயார்தானுக்கு அக்கைரயல் ேயாவான் ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்த
ெபத்தானியாவ ேலநடந்தது.

ேதவஆட்டுக்குட்டியாகயஇேயசு
29 மறுநாளிேல ேயாவான் இேயசு தன்னிடத்தல் வருவைதப் பார்த்து: இேதா,

உலகத்தன்பாவத்ைதச்சுமந்துதீர்க்க றேதவஆட்டுக்குட்டி. 30எனக்குப்பன்ஒருவர்
வருகறார், அவர் எனக்கு முன்ேப இருந்தபடியால் என்ைனவட ேமன்ைமயுள்ளவர்
என்றுநான்ெசான்ேனேன,அவர்இவர்தான். 31நானும்இவைரஅறயாதருந்ேதன்;
இவர் இஸ்ரேவலுக்கு ெவளிப்படுவதற்காகேவ, நான் தண்ணீரினாேல
ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்கவந்ேதன் என்றான். 32 பன்னும் ேயாவான் சாட்ச யாகச்
ெசான்னது: ஆவயானவர் புறாைவப்ேபால வானத்தலிருந்து இறங்க , இவர்ேமல்
இருக்கறைதப் பார்த்ேதன். 33 நானும் இவைர அறயாதருந்ேதன்; ஆனாலும்
தண்ணீரினால் ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்கும்படி என்ைன அனுப்பனவர்:
ஆவயானவர் இறங்க யார்ேமல் இருப்பைத நீ பார்ப்பாேயா, அவேர
பரிசுத்த ஆவயானவரால் ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்க றவர் என்று எனக்குச்
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ெசால்லியருந்தார். 34அதன்படிேய நான் பார்த்து, இவேர ேதவனுைடய குமாரன்
என்றுசாட்ச ெகாடுத்துவருக ேறன்என்றான்.

இேயசுவன்முதல்சீடன்
35 மறுநாளிேல ேயாவானும் அவனுைடய சீடர்களில் இரண்டுேபரும்

ந ற்கும்ேபாது, 36 இேயசு நடந்து ேபாக றைத அவன் பார்த்து: இேதா, ேதவ
ஆட்டுக்குட்டி என்றான். 37அவன் அப்படிச் ெசான்னைத அந்த இரண்டு சீடர்களும்
ேகட்டு, இேயசுவற்குப் பன் ெசன்றார்கள். 38இேயசு தரும்ப , அவர்கள் தனக்குப்
பன்ேனவருகறைதப் பார்த்து: என்னேதடுக றீர்கள் என்றார். அதற்குஅவர்கள்:
ரபீ, நீர் எங்ேக தங்கயருக்க றீர் என்று ேகட்டார்கள்; ரபீ என்பதற்கு ேபாதகேர
என்று அர்த்தம். 39 அவர்: வந்துபாருங்கள் என்றார். அவர்கள் வந்து அவர்
தங்கயருந்த இடத்ைதப் பார்த்து, அந்த நாளில் அவரிடத்தல் தங்கனார்கள்.
அப்ெபாழுது ஏறக்குைறய மாைல நான்கு மணி. 40 ேயாவான் ெசான்னைதக்
ேகட்டு, அவருக்குப் பன்ேன ெசன்றஇரண்டுேபரில் ஒருவன் சீேமான் ேபதுருவன்
சேகாதரனாகய அந்த ேரயா என்பவன். 41அவன்முதலாவது தன் சேகாதரனாகய
சீேமாைனப் பார்த்து: ேமச யாைவப் பார்த்ேதாம் என்று ெசான்னான்; ேமச யா
என்பதற்கு கறஸ்து என்று அர்த்தம். 42 பன்பு, அவைன இேயசுவனிடத்தல்
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்தான். இேயசு அவைனப் பார்த்து: நீ ேயானாவன்
மகனாக ய சீேமான், நீ ேகபா எனப்படுவாய் என்றார்; ேகபா என்பதற்கு
ேபதுருஎன்றுஅர்த்தம்.

பலிப்புமற்றும்நாத்தான்ேவைலஇேயசுஅைழத்தல்
43 மறுநாளிேல இேயசு கலிேலயாவற்குப் ேபாக வருப்பமாக இருந்து,

பலிப்புைவப் பார்த்து: நீ என் பன்ேன வா என்றார். 44 பலிப்பு என்பவன்,
அந்த ேரயாேபதுருஎன்பவர்களுைடயஊராகயெபத்சாய தாஊைரச்ேசர்ந்தவன்.
45 பலிப்பு நாத்தான்ேவைலப் பார்த்து: நயாயப்ப ரமாணத்த ேல ேமாேசயும்
தீர்க்கதரிச களும் எழுத இருக்கறவைரப் பார்த்ேதாம்; அவர் ேயாேசப்பன்
குமாரனும் நாசேரத்து ஊரானுமாகய இேயசுேவ என்றான். 46 அதற்கு
நாத்தான்ேவல்: நாசேரத்தலிருந்து எந்தெவாரு நன்ைம உண்டாகக் கூடுமா
என்றான். அதற்குப் பலிப்பு: வந்து பார் என்றான். 47 இேயசு நாத்தான்ேவல்
தம்மிடத்தல் வருவைதப் பார்த்து அவைனக்குறத்து: இேதா, கபடம் இல்லாத
உத்தம இஸ்ரேவலன் என்றார். 48 அதற்கு நாத்தான்ேவல்: நீர் என்ைன
எப்படி அறவீர் என்றான். இேயசு அவைனப் பார்த்து: பலிப்பு உன்ைன
அைழக்க றதற்குமுன்ேன, நீஅத்த மரத்தன்கீழிருக்கும்ேபாதுஉன்ைனப்
பார்த்ேதன் என்றார். 49 அதற்கு நாத்தான்ேவல்: ரபீ, நீர் ேதவனுைடய குமாரன்,
நீர் இஸ்ரேவலின் ராஜா என்றான். 50 இேயசு அவனுக்கு மறுெமாழியாக:
அத்த மரத்தன் கீேழ உன்ைனப் பார்த்ேதன் என்று நான் உனக்குச்
ெசான்னதனாேலயா வ சுவாச க்க றாய்; இதலும் ெபரிதானைவகைளப்
பார்ப்பாய் என்றார். 51 பன்னும், அவர் அவைனப் பார்த்து: வானம்
த றந்தருக்க றைதயும், ேதவதூதர்கள் மனிதகுமாரன் இடத்தலிருந்து
ஏறுக றைதயும், இறங்குக றைதயும் நீங்கள் இதுமுதல் பார்ப்பீர்கள்
என்றுஉண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்
என்றார்.

அத்த யாயம் 2
கானாஊரில் நடந்த தருமணம்

1 மூன்றாம்நாளில் கலிேலயாவல் உள்ள கானா ஊரில் ஒரு தருமணம்
நடந்தது; இேயசுவன் தாயும் அங்ேக இருந்தார்கள். 2 இேயசுவும் அவருைடய
சீடர்களும் அந்த தருமணத்தற்கு அைழக்கப்பட்டிருந்தார்கள். 3 த ராட்ைசரசம்
குைறவுபட்டேபாது, இேயசுவன் தாய் அவைரப் பார்த்து: அவர்களுக்குத்
த ராட்ைசரசம் இல்ைல என்றாள். 4 அதற்கு இேயசு: ெபண்ேண, எனக்கும்
உனக்கும் என்ன, என் ேநரம் இன்னும் வரவல்ைல என்றார். 5 அவருைடய
தாய் ேவைலக்காரர்கைளப் பார்த்து: அவர் உங்களுக்கு என்ன ெசால்லுகறாேரா,
அதன்படி ெசய்யுங்கள் என்றாள். 6 யூதர்கள் தங்கைளச் சுத்த கரிக்கும்
வழக்கத்தன்படிேய, ஒவ்ெவான்றும் இரண்டுமூன்றுகுடம் தண்ணீர் ப டிக்கத்தக்க
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ஆறுகற்ஜாடிகள்அங்ேகைவத்தருந்தது. 7இேயசு ேவைலக்காரர்கைளப் பார்த்து:
ஜாடிகளிேல தண்ணீர் ந ரப்புங்கள் என்றார்; அவர்கள் அைவகைள
ந ரப்பனார்கள். 8 அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் இப்ெபாழுது
எடுத்து, பந்த ேமற்பார்ைவக்காரனிடத்த ல் ெகாண்டுேபாங்கள் என்றார்;
அவர்கள் ெகாண்டுேபானார்கள். 9 அந்த த ராட்ைசரசம் எங்ேகயருந்து வந்தது
என்று தண்ணீைர ந ரப்பன ேவைலக்காரர்களுக்குமட்டும் ெதரியும் பந்த
ேமற்பார்ைவகாரனுக்குத் ெதரியாததனால், அவன் த ராட்ைசரசமாக மாறன
தண்ணீைர ருச பார்த்தேபாது, மணமகைன அைழத்து: 10 எந்த மனிதனும்
முன்பு நல்ல த ராட்ைசரசத்ைதக் ெகாடுத்து, மக்கள் தருப்தயைடந்தபன்பு, ருச
குைறந்தைதக் ெகாடுப்பான், நீேரா நல்ல ரசத்ைத இதுவைரக்கும்ைவத்தருந்தீேர
என்றான். 11இவ்வதமாகஇேயசுஇந்தமுதலாம்அற்புதத்ைதக்கலிேலயாவலுள்ள
கானா ஊரில் ெசய்து, தம்முைடய மகைமைய ெவளிப்படுத்தனார்; அவருைடய
சீடர்கள்அவரிடத்தல்வசுவாசம்ைவத்தார்கள்.

இேயசு ேதவாலயத்ைதசுத்த கரித்தல்
12 அதன்பன்பு, அவரும் அவருைடய தாயாரும் அவருைடய சேகாதரர்களும்

அவருைடயசீடர்களும்கப்பர்நகூமுக்குப்ேபாய்,அங்ேக சலநாட்கள்தங்கனார்கள்.
13 பன்பு யூதர்களுைடய பஸ்காபண்டிைக ெநருங்கயருந்தது; அப்ெபாழுது
இேயசு எருசேலமுக்குப்ேபாய், 14 ேதவாலயத்த ேல ஆடுகள், மாடுகள்
புறாக்களாகய இைவகைள வற்கறவர்கைளயும், பணம் மாற்றுகறவர்கள்
உட்கார்ந்தருக்க றைதயும் பார்த்து, 15 கயற்றனால் ஒரு சாட்ைடைய உண்டாக்க ,
அவர்கள் அைனவைரயும் ஆடுமாடுகைளயும், ேதவாலயத்த ற்கு ெவளிேய
துரத்தவ ட்டு,பணம்மாற்றுக்காரர்களுைடயபணங்கைளக்ெகாட்டி,ேமைசகைளக்
கவழ்த்துப்ேபாட்டு, 16 புறா வற்க றவர்கைளப் பார்த்து: இைவகைள இந்த
இடத்தலிருந்து எடுத்துக்ெகாண்டுேபாங்கள்; என் ப தாவன் வீட்ைட
வயாபார வீடாக்காத ருங்கள் என்றார். 17 அப்ெபாழுது: உம்முைடய
வீட்ைடக்குற த்து உண்டான பக்தயன் ைவராக்கயம் தீையப்ேபால என்ைன
எரித்தது என்று எழுதயருக்க றைத அவருைடய சீடர்கள் நைனவுகூர்ந்தார்கள்.
18அப்ெபாழுது யூதர்கள் அவைரப் பார்த்து: நீர் இைவகைளச் ெசய்க றீேர, இதற்கு
என்னஅைடயாளத்ைத எங்களுக்குக் காண்பக்க றீர் என்று ேகட்டார்கள். 19இேயசு
அவர்களுக்குப் மறுெமாழியாக: இந்த ஆலயத்ைத இடித்துப்ேபாடுங்கள்;
மூன்று நாட்களுக்குள்ேள இைத கட்டி எழுப்புேவன் என்றார். 20அப்ெபாழுது
யூதர்கள்: இந்த ஆலயத்ைதக் கட்ட நாற்பத்தாறு வருடங்கள் ஆனேத, நீர் இைத
மூன்று நாட்களுக்குள்ேள கட்டி எழுப்புவீேரா என்றார்கள். 21 அவேரா தம்முைடய
சரீரமாக யஆலயத்ைதக்குற த்துச்ெசான்னார். 22அவர்இப்படிச்ெசான்னைதஅவர்
மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுந்தபன்பு அவருைடய சீடர்கள் நைனவுகூர்ந்து,
ேவதவாக்கயத்ைதயும் இேயசு ெசான்ன வசனத்ைதயும் வசுவாச த்தார்கள்.
23 பஸ்கா பண்டிைகய ேல அவர் எருசேலமில் இருக்கும்ேபாது, அவர் ெசய்த
அற்புதங்கைள அேநகர் பார்த்து, அவருைடய நாமத்தல் வசுவாசம் ைவத்தார்கள்.
24 அப்படியருந்தும், இேயசு எல்ேலாைரயும் அற ந்தருந்தபடியால், அவர்கைள
நம்பவல்ைல. 25 மனிதர்கள் உள்ளத்தல் இருப்பைத அவர் அற ந்தருந்தபடியால்,
மனிதர்கைளக்குறத்து ஒருவரும் அவருக்குச் சாட்ச ெகாடுக்க அவசயமாக
இருக்கவல்ைல.

அத்த யாயம் 3
ந க்ெகாேதமுக்குப் ேபாதைன

1 யூதர்களுக்குள்ேள அதகாரியான ந க்ெகாேதமு என்னப்பட்ட பரிேசயன்
ஒருவன் இருந்தான். 2 அவன் இரவு ேநரத்தல் இேயசுவனிடம் வந்து:
ரபீ, நீர் ேதவனிடத்தல் இருந்து வந்த ேபாதகர் என்று அறந்தருக்க ேறாம்,
ஏெனன்றால், ஒருவனும் தன்னுடேன ேதவன் இல்லாவ ட்டால் நீர் ெசய்க ற
இப்படிப்பட்ட அற்புதங்கைளச் ெசய்யமாட்டான் என்றான். 3 இேயசு
அவனுக்கு மறுெமாழியாக: ஒருவன் மறுபடியும் ப றக்காவ ட்டால்
ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதப் பார்க்கமாட்டான் என்று உண்ைமயாகேவ
உண்ைமயாகேவ உனக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்றார். 4 அதற்கு
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ந க்ெகாேதமு: ஒருவன் வயதானபன்பு எப்படிப் ப றப்பான்? அவன் தன்
தாயன் கர்ப்பத்தல் இரண்டாம்முைற நுைழந்து பறக்கக்கூடுேமா என்றான்.
5 இேயசு மறுெமாழியாக: ஒருவன் தண்ணீரினாலும் ஆவயனாலும்
ப றக்காவ ட்டால் ேதவனுைடய ராஜ்யத்த ல் ப ரேவச க்கமாட்டான்
என்று உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ உனக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
6 சரீரத்தனால் ப றப்பது சரீரமாக இருக்கும், ஆவயனால் ப றப்பது
ஆவயாக இருக்கும். 7 நீங்கள் மறுபடியும் ப றக்க ேவண்டும் என்று
நான் உனக்குச் ெசான்னைதக்குற த்து ஆச்சரியப்படேவண்டாம்;
8 காற்றானது தனக்கு வருப்பமான இடத்த ேல வீசுக றது, அதன்
சத்தத்ைதக் ேகட்க றாய், ஆனாலும்அதுஇந்த இடத்தலிருந்துவருக றது
என்றும், இந்த இடத்த ற்குப் ேபாக றது என்றும் உனக்குத் ெதரியாது;
ஆவயனால் ப றந்தவன் எவேனா அவனும் அப்படிேய இருக்க றான்
என்றார். 9 அதற்கு ந க்ெகாேதமு: இைவகள் எப்படி ஆகும் என்றான். 10 இேயசு
அவைனப் பார்த்து: நீ இஸ்ரேவலில் ேபாதகனாக இருந்தும் இைவகைள
அறயாமல் இருக்க றாயா? 11 உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ
நான் உனக்குச் ெசால்லுக ேறன், நாங்கள் அற ந்தருக்க றைதச்
ெசால்லி, நாங்கள் பார்த்தைதக்குற த்துச் சாட்ச ெகாடுக்க ேறாம்;
நீங்கேளா எங்களுைடய சாட்சைய ஏற்றுெகாள்ளுகறது இல்ைல.
12 பூமிக்கடுத்த காரியங்கைள நான் உங்களுக்குச் ெசால்லியும் நீங்கள்
வசுவாச க்கவல்ைலேய, பரேலாக காரியங்கைள உங்களுக்குச்
ெசான்னால் எப்படி வ சுவாச ப்பீர்கள்? 13 பரேலாகத்த ல் இருந்து
இறங்கனவரும் பரேலாகத்த ல் இருக்க றவருமான மனிதகுமாரேன
அல்லாமல் பரேலாகத்த ற்கு ஏறனவன் ஒருவனும் இல்ைல.
14 பாம்பானது ேமாேசயனால் வனாந்த ரத்த ேல உயர்த்தப்பட்டதுேபால
மனிதகுமாரனும், 15 தன்ைன வசுவாச க்க றவன் எவேனா அவன்
ெகட்டுப்ேபாகாமல் ந த்த யஜீவைன ெபறும்படிக்கு, உயர்த்தப்பட
ேவண்டும்.

ேதவனின்அன்பு
16 ேதவன், தம்முைடய ஒேரேபறான குமாரைன வசுவாச க்க றவன்

எவேனா அவன் ெகட்டுப்ேபாகாமல் ந த்த யஜீவைன ெபறும்படிக்கு,
அவைரக் ெகாடுத்து, இவ்வளவாய் உலகத்த ல் அன்பு ெசலுத்தனார்.
17 உலகத்ைத தண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்க்கும்படி ேதவன்
தம்முைடய குமாரைன உலகத்தல் அனுப்பாமல், அவராேல உலகம்
இரட்ச க்கப்படுவதற்காகேவ அவைர அனுப்பனார். 18 அவைர
வ சுவாச க்க றவன் தண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்க்கப்படமாட்டான்;
வசுவாச க்காதவேனா, ேதவனுைடய ஒேரேபறான குமாரனுைடய
நாமத்த ல் வ சுவாசம் உள்ளவனாக இல்லாதபடியனால், அவன்
தண்டைனத்தீர்ப்புக்கு உட்பட்டிருக்க றான். 19 ஒளியானது உலகத்த ேல
வந்தருந்தும் மனிதர்களுைடய ெசயல்கள் தீைமயானைவகளாக
இருக்க றபடியனால் அவர்கள் ஒளிையவ ட இருைள வரும்புக றேத
அந்த தண்டைனத் தீர்ப்புக்குக் காரணமாக இருக்க றது. 20 தீங்கு
ெசய்க ற எவனும் ஒளிையப் பைகக்க றான், தன் ெசய்ைககள்
சுட்டி காட்டப்படாதபடிக்கு, ஒளியனிடத்த ல் வராத ருக்க றான்.
21 சத்த யத்தன்படி ெசய்க றவேனா, தன் ெசய்ைககள் ேதவனுக்குள்ளாக
ெசய்யப்படுக றது என்று ெவளிப்படும்படிக்கு, ஒளியனிடத்த ல்
வருக றான் என்றார்.

இேயசுைவக்குறத்துேயாவான்ஸ்நானனின்சாட்ச
22இைவகளுக்குப் பன்பு, இேயசுவும் அவருைடய சீடர்களும் யூேதயா நாட்டிற்கு

வந்தார்கள்; அங்ேக அவர் அவர்கேளாடு தங்கயருந்து, ஞானஸ்நானம்
ெகாடுத்து வந்தார். 23 சாலிம் ஊருக்கு அருகாைமயான அய ேனான்
என்னும் இடத்த ேல தண்ணீர் அதகமாக இருந்தபடியனால், ேயாவானும்
அங்ேக ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்து வந்தான்; மக்கள் அவனிடத்தல் வந்து
ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள். 24 அக்காலத்தல் ேயாவான் காவலில்
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ைவக்கப்படவல்ைல. 25 அப்ெபாழுது ேயாவானுைடய சீடர்களில் சலருக்கும்,
யூதர்களுக்கும், சுத்த கரிப்ைபக்குற த்து வாக்குவாதம் உண்டானது. 26 அவர்கள்
ேயாவானிடத்தல் வந்து: ரபீ, உம்முடேனகூட ேயார்தானுக்கு அக்கைரயல்
ஒருவர் இருந்தாேர; அவைரக்குற த்து நீரும் சாட்ச ெகாடுத்தீேர, இேதா,
அவர் ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்க றார், எல்ேலாரும் அவரிடத்தல் ேபாக றார்கள்
என்றார்கள். 27 ேயாவான் மறுெமாழியாக: பரேலாகத்தல் இருந்து ஒருவனுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டால் அன்ற , அவன் ஒன்ைறயும் ெபற்றுக் ெகாள்ளமாட்டான்.
28 நான் கறஸ்துவல்ல, அவருக்கு முன்னாக அனுப்பப்பட்டவன் என்று நான்
ெசான்னதற்கு நீங்கேள சாட்ச கள். 29 மணமகைள உைடயவேன மணமகன்;
மணமகனுைடய ேதாழேனா, அருேக நன்று, அவருைடய ெசால்ைலக் ேகட்டு
மணமகனுைடய சத்தத்ைதக்குற த்து மிகவும் சந்ேதாஷப்படுக றான்; இந்தச்
சந்ேதாஷம் இப்ெபாழுது எனக்குச் சம்பூரணமானது. 30 அவர் ெபருகவும் நான்
சறுகவும் ேவண்டும். 31 உன்னதத்தலிருந்து வருகறவர் எல்ேலாைரயும்வ ட
ேமலானவர்; பூமியலிருந்து உண்டானவன் பூமியன் தன்ைம உள்ளவனாக
இருந்து, பூமிக்குரிைவகைளப் ேபசுக றான்; பரேலாகத்தல் இருந்து வருகறவர்
எல்ேலாைரயும்வ ட ேமலானவர். 32 தாம் பார்த்ைதயும், ேகட்டைதயும் சாட்ச யாகச்
ெசால்லுகறார்; அவருைடய சாட்சையஒருவனும்ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறதுஇல்ைல.
33 அவருைடய சாட்சைய ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவன் ேதவன் சத்தயம் உள்ளவர்
என்று முத்தைரய ட்டு உறுத ப்படுத்துகறான். 34 ேதவனால் அனுப்பப்பட்டவர்
ேதவனுைடய வார்த்ைதகைளப் ேபசுக றார்; ேதவன் அவருக்குத் தமது ஆவைய
அளவல்லாமல் ெகாடுத்தருக்க றார். 35 ப தாவானவர் குமாரனில் அன்பாக
இருந்து எல்லாவற்ைறயும் அவருைடய ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தருக்க றார்.
36 குமாரனிடத்தல் வசுவாசமாக இருக்க றவன் நத்தயஜீவைன உைடயவனாக
இருக்க றான்; குமாரைன வசுவாச க்காதவேனா ஜீவைனப் பார்ப்பதல்ைல,
ேதவனுைடய ேகாபம்அவன்ேமல்நைலநற்கும்என்றான்.

அத்த யாயம் 4
சமாரியா நாட்டுப்ெபண்

1 ேயாவாைனவட இேயசு அேநகம்ேபைரச் சீடர்களாக்க ஞானஸ்நானம்
ெகாடுக்க றார் என்று பரிேசயர்கள் ேகள்வப்பட்டைத இேயசு அற ந்தேபாது,
2 யூேதயாைவவ ட்டு மறுபடியும் கலிேலயாவற்குப் ேபானார். 3 இேயசு
ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்கவல்ைல, அவருைடய சீடர்கள் ெகாடுத்தார்கள்.
4 அப்ெபாழுது அவர் சமாரியா நாட்டின்வழியாகப் ேபாகேவண்டியதாக
இருந்தபடியால், 5 யாக்ேகாபு தன் மகனாகய ேயாேசப்புக்குக் ெகாடுத்த
நலத்த ற்கு அருேக இருந்த சமாரியாவலுள்ள சீகார் என்னப்பட்ட ஊருக்கு
வந்தார். 6 அங்ேக யாக்ேகாபுைடய கணறு இருந்தது; இேயசு பயணத்தன்
கைளப்பனால் ஏறக்குைறய நண்பகல் ேநரத்தல் சற்று ஓய்ெவடுக்க அந்தக்
கணற்றன் அருேக உட்கார்ந்தருந்தார். 7 அவருைடய சீடர்கள் உணவு
வாங்குவதற்கு ஊருக்குள்ேள ெசன்றருந்தார்கள். 8 அப்ெபாழுது சமாரியா
ேதசத்தாளாகய ஒரு ெபண் தண்ணீர் எடுக்க வந்தாள். இேயசு அவைளப்
பார்த்து: தாகத்த ற்குத் தா என்றார். 9 யூதர்கள் சமாரியருடேன எந்தத்
ெதாடர்பும் ைவக்காதவர்களானபடியால், சமாரிய ெபண் அவைரப் பார்த்து:
நீர் யூதனாக இருக்க, சமாரிய ெபண்ணாகய என்னிடத்தல், தாகத்த ற்குத் தா
என்று எப்படிக் ேகட்கலாம் என்றாள். 10 இேயசு அவளுக்கு மறுெமாழியாக:
நீ ேதவனுைடய ஈைவயும், தாகத்த ற்குத் தா என்று உன்னிடத்த ல்
ேகட்க றவர் யார் என்பைதயும் அற ந்தருந்தால், நீேய அவரிடத்த ல்
ேகட்டிருப்பாய், அவர் உனக்கு ஜீவத்தண்ணீைரக் ெகாடுத்தருப்பார்
என்றார். 11 அதற்கு அந்த ெபண்: ஆண்டவேர, எடுத்துக்ெகாள்ள உம்மிடத்தல்
பாத்த ரமில்ைலேய, கணறும் ஆழமாக இருக்க றேத, பன்ேன எங்ேக இருந்து
உமக்கு ஜீவத்தண்ணீர் கைடக்கும். 12இந்தக் கணற்ைற எங்களுக்குக் ெகாடுத்த
நம்முைடய முற்ப தாவாகய யாக்ேகாைபவ ட நீர் ெபரியவேரா? அவரும்
அவருைடய பள்ைளகளும், அவருைடய மிருகஜீவன்களும் இத ேல குடித்தது
என்றாள். 13 இேயசு அவளுக்கு மறுெமாழியாக: இந்தத் தண்ணீைரக்
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குடிக்க றவனுக்கு மறுபடியும் தாகம் உண்டாகும். 14 நான் ெகாடுக்கும்
தண்ணீைரக் குடிக்க றவனுக்ேகா ஒருேபாதும் தாகம் உண்டாகாது; நான்
அவனுக்குக்ெகாடுக்கும்தண்ணீர்அவனுக்குள்ேளந த்த யஜீவகாலமாக
ஊறுகற நீரூற்றாய் இருக்கும் என்றார். 15 அந்த ெபண் அவைரப் பார்த்து:
ஆண்டவேர, எனக்குத் தாகம் உண்டாகாமலும், நான் இங்ேக தண்ணீர்
எடுக்க வராமலும் இருக்கும்படி அந்தத் தண்ணீைர எனக்குத் தரேவண்டும்
என்றாள். 16 இேயசு அவைளப் பார்த்து: நீ ேபாய், உன் கணவைன இங்ேக
அைழத்துக்ெகாண்டுவா என்றார். 17அதற்கு அந்த ெபண்: எனக்குப் கணவன்
இல்ைல என்றாள். இேயசு அவைளப் பார்த்து: எனக்குப் கணவன் இல்ைல
என்று நீ ெசான்னது சரிதான். 18 எப்படிெயன்றால், ஐந்து கணவர்கள்
உனக்கு இருந்தார்கள், இப்ெபாழுது உனக்கருக்க றவன் உனக்கு
கணவன் இல்ைல, இைத உள்ளபடி ெசான்னாய் என்றார். 19 அப்ெபாழுது
அந்த ெபண் அவைரப் பார்த்து: ஆண்டவேர, நீர் தீர்க்கதரிச என்று பார்க்க ேறன்.
20 எங்களுைடய முற்ப தாக்கள் இந்த மைலய ேல ஆராத த்துவந்தார்கள்;
நீங்கள் எருசேலமில்தான் ஆராத க்கேவண்டும் என்கறீர்கேள என்றாள்.
21 அதற்கு இேயசு: ெபண்ேண, நான் ெசால்லுக றைத நம்பு. நீங்கள்
இந்த மைலயலும் எருசேலமிலும் மாத்த ரமல்ல, எங்கும் ப தாைவ
ஆராத க்கும்காலம் வருக றது. 22நீங்கள் அறயாதைதஆராத க்க றீர்கள்;
நாங்கள் அற ந்தருக்க றைத ஆராத க்க ேறாம்; ஏெனன்றால், இரட்ச ப்பு
யூதர்கள்வழியாக வருக றது. 23 உண்ைமயாக ஆராத க்க றவர்கள்
ப தாைவ ஆவ ேயாடும் உண்ைமேயாடும் ஆராத க்கும்காலம் வரும்,
அது இப்ெபாழுேத வந்தருக்க றது; தம்ைமத் ஆராத க்க றவர்கள்
இப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கும்படி ப தாவானவர் வரும்புக றார்.
24 ேதவன் ஆவயாக இருக்க றார், அவைர ஆராத க்க றவர்கள்
ஆவ ேயாடும், உண்ைமேயாடும் அவைர ஆராத க்க ேவண்டும் என்றார்.
25அந்தெபண்அவைரப் பார்த்து: க றஸ்துஎனப்படுகற ேமச யாவருகறார் என்று
அற ேவன், அவர் வரும்ேபாது எல்லாவற்ைறயும் நமக்கு அறவப்பார் என்றாள்.
26அதற்குஇேயசு: உன்னுடேனேபசுக றநாேனஅவர் என்றார்.

சீடர்கள்இேயசுேவாடுஇைணதல்

27அந்தேநரத்தல்அவருைடயசீடர்கள்வந்து,அவர்ெபண்ணுடேனேபசுக றைதக்
கண்டு ஆச்சரியப்பட்டார்கள். ஆனாலும் என்ன ேவண்டும் என்றாவது, ஏன்
அவளுடேனேபசுக றீர் என்றாவது,ஒருவனும்ேகட்கவல்ைல. 28அப்ெபாழுதுஅந்த
ெபண், தன் குடத்ைத ைவத்துவ ட்டு, ஊருக்குள்ேளப்ேபாய், மக்கைளப் பார்த்து:
29 நான் ெசய்த எல்லாவற்ைறயும் ஒரு மனிதன் எனக்குச் ெசான்னார்; அவைர
வந்துபாருங்கள்; அவர் க றஸ்துதாேனா என்றாள். 30 அப்ெபாழுது அவர்கள்
ஊரிலிருந்து புறப்பட்டு அவரிடத்தல் வந்தார்கள். 31 இப்படி நடக்கும்ேபாது
சீடர்கள் அவைரப் பார்த்து: ரபீ, சாப்படுங்கள் என்று ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள்.
32 அதற்கு அவர்: நான் சாப்ப டுவதற்கு நீங்கள் அறயாத ஒரு உணவு
எனக்கு இருக்க றது என்றார். 33 அப்ெபாழுது சீடர்கள் ஒருவைரெயாருவர்
பார்த்து: யாராவது அவருக்கு உணவுெகாண்டுவந்தருப்பாேனா என்றார்கள்.
34 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: நான் என்ைன அனுப்பனவருைடய
வருப்பத்தன்படிெசய்து அவருைடய ெசயல்கைளமுடிப்பேத என்னுைடய
உணவாக இருக்க றது. 35அறுப்புக்காலம் வருக றதற்கு இன்னும் நான்கு
மாதங்கள் இருக்கன்றது என்று நீங்கள் ெசால்லுக றதல்ைலயா?
இேதா, வயல் நலங்கள் இப்ெபாழுேத அறுப்புக்கு வைளந்தருக்க றது
என்று உங்களுைடய கண்கைள ஏெறடுத்துப்பாருங்கள் என்று
நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 36 வைதக்க றவனும்,
அறுக்க றவனுமாக ய இருவரும் ஒருமித்துச் சந்ேதாஷப்படத்தக்கதாக,
அறுக்க றவன் சம்பளத்ைத வாங்க , ந த்த யஜீவனுக்காகப் பலைனச்
ேசர்த்துக்ெகாள்ளுகறான். 37 வைதக்க றவன் ஒருவன் அறுக்க றவன்
ஒருவன் என்க ற உண்ைமயான வழக்கச்ெசால் இதனாேல
ெவளிப்படுக றது. 38 நீங்கள் பாடுபட்டுப் பய ரிடாதைத அறுக்க நான்
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உங்கைள அனுப்ப ேனன், மற்றவர்கள் பாடுபட்டார்கள், அவர்கள்
பாடுபட்டத்தன்பலைனநீங்கள்ெபற்றீர்கள் என்றார்.

சமாரியர்கள்அவைரவசுவாச த்தல்
39 நான் ெசய்த எல்லாவற்ைறயும் எனக்குச் ெசான்னார் என்று சாட்ச ெசான்ன

அந்த ெபண்ணின் வார்த்ைதயனிமித்தம் அந்த ஊரிலுள்ள சமாரியரில் அேநகர்
அவர்ேமல் வசுவாசம் உள்ளவர்களானார்கள். 40 சமாரியர் அவரிடத்தல் வந்து,
தங்களிடத்தல் தங்கேவண்டும் என்று அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள்; அவர்
இரண்டு நாட்கள் அங்ேக தங்கனார். 41 அப்ெபாழுது அவருைடய உபேதசத்தன்
மூலம் இன்னும் அேநகம்ேபர் வ சுவாச த்து, 42 அந்த ெபண்ைணப் பார்த்து:
உன் வார்த்ைதயனாேல இல்ைல, அவருைடய உபேதசத்ைத நாங்கேள ேகட்டு,
அவர் உண்ைமயாகேவ க றஸ்துவாகய உலக இரட்சகர் என்று அறந்து
வசுவாச க்க ேறாம் என்றார்கள்.

அதகாரியன்மகைனச்சுகமாக்குதல்
43 இரண்டு நாட்களுக்குப்பன்பு அவர் அந்த இடத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டு,

கலிேலயாவற்குப் ேபானார். 44 ஒரு தீர்க்கதரிச க்குத் தன் ெசாந்த
ஊரிேல மரியாைத இல்ைல என்று இேயசு தாேம ெசால்லியருந்தார்.
45 அவர் கலிேலயாவல் வந்தேபாது, எருசேலமில் பண்டிைகய ேல அவர் ெசய்த
எல்லாவற்ைறயும் பார்த்தருந்த கலிேலயர் அவைர ஏற்றுக்ெகாண்டார்கள்;
அவர்களும்பண்டிைகக்குச்ெசன்றருந்தார்கள். 46பன்பு,இேயசுதாம்தண்ணீைரத்
த ராட்ைசரசமாக்கன கலிேலயாவலுள்ள கானா ஊருக்கு மறுபடியும் வந்தார்;
அப்ெபாழுது கப்பர்நகூமிேல ராஜாவன் அதகாரிகளில் ஒருவனுைடய மகன்
வயாதயாக இருந்தான். 47 இேயசு யூேதயாவலிருந்து, கலிேலயாவற்கு
வந்தார் என்று அந்த மனிதன் ேகள்வப்பட்டேபாது, அவரிடத்த ற்குப்ேபாய், தன்
மகன் மரணேவதைனயல் இருக்கறதனால், அவைனக் குணமாக்குவதற்கு
வரேவண்டும் என்று அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டான். 48 அப்ெபாழுது இேயசு
அவைனப் பார்த்து: நீங்கள் அைடயாளங்கைளயும், அற்புதங்கைளயும்
பார்க்காவ ட்டால் வ சுவாச க்கமாட்டீர்கள் என்றார். 49 அதற்கு ராஜாவன்
அதகாரி: ஆண்டவேர, என் பள்ைள இறப்பதற்குமுன்ேன வரேவண்டும்
என்றான். 50 இேயசு அவைனப் பார்த்து: நீ ேபாகலாம், உன் மகன்
பைழத்தருக்க றான் என்றார். அந்த மனிதன், இேயசு ெசான்ன வார்த்ைதைய
நம்ப ப்ேபானான். 51 அவன் ேபாகும்ேபாது, அவனுைடய ேவைலக்காரர்கள்
அவனுக்கு எத ர்ெகாண்டுவந்து, உம்முைடய மகன் பைழத்தருக்க றான் என்று
அறவத்தார்கள். 52அப்ெபாழுது: எத்தைனமணிக்குஅவனுக்குசுகம்உண்டானது
என்று அவர்களிடத்தல் வ சாரித்தான் அவர்கள்: ேநற்று ப ற்பகல் ஒருமணிக்கு
காய்ச்சல் அவைன வட்டது என்றார்கள். 53 உன் மகன் பைழத்தருக்க றான்
என்றுஇேயசு தன்னுடேனெசான்னதும்அேத ேநரம் என்று தகப்பன்அறந்து,
அவனும் அவன் குடும்பத்தார் அைனவரும் வசுவாச த்தார்கள். 54 இேயசு
யூேதயாவல் இருந்து கலிேலயாவற்குத் தரும்பவந்தபன்பு, இது அவர் ெசய்த
இரண்டாவதுஅற்புதம்.

அத்த யாயம் 5
ெபதஸ்தாகுளத்தல்சுகமாக்குதல்

1இைவகளுக்குப் பன்பு யூதர்களுைடய பண்டிைக ஒன்று வந்தது; அப்ெபாழுது
இேயசு எருசேலமுக்குப் ேபானார். 2 எப ெரய ெமாழிய ேல ெபதஸ்தா என்னப்பட்ட
ஒரு குளம் எருசேலமில் ஆட்டு வாசலினருேக இருக்க றது, அதற்கு ஐந்து
மண்டபங்கள் உண்டு. 3 அைவகளிேல குருடர்கள், முடவர்கள், வாதேநாய்
உள்ளவர்கள் முதலான வயாத உள்ளவர்கள் அேநகர் படுத்தருந்து, தண்ணீர்
எப்ெபாழுது கலங்கும் என்று காத்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள். 4 ஏெனன்றால், ச ல
ேநரங்களிேல ேதவதூதன் ஒருவன் அந்தக் குளத்தல் இறங்க , தண்ணீைரக்
கலக்குவான்; தண்ணீர் கலங்கனபன்பு யார் முதலில் அதல் இறங்குவாேனா
அவன்எப்படிப்பட்ட வயாதயுள்ளவனாகஇருந்தாலும் சுகமாவான். 5முப்பத்ெதட்டு
வருடங்கள் வயாதயாயருந்த ஒரு மனிதன் அங்ேக இருந்தான். 6 படுத்தருந்த
அவைன இேயசு பார்த்து, அவன் அேநக நாளாக வயாத உள்ளவன் என்று
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அறந்து,அவைனப்பார்த்து: சுகமாகேவண்டும்என்றுவரும்புக றாயாஎன்று
ேகட்டார். 7அதற்கு வயாதயுள்ளவன்: ஆண்டவேர, தண்ணீர் கலக்கப்படும்ேபாது
என்ைனக் குளத்தல் ெகாண்டுேபாய்வடுகறதற்கு ஒருவரும் இல்ைல, நான்
ேபாக றதற்குமுன் ேவெறாருவன் எனக்கு முன்ேன இறங்கவடுகறான் என்றான்.
8இேயசுஅவைனப்பார்த்து: எழுந்தரு,உன்படுக்ைகையஎடுத்துக்ெகாண்டு
நடஎன்றார். 9உடேனஅந்தமனிதன்சுகமாக ,தன்படுக்ைகையஎடுத்துக்ெகாண்டு
நடந்துேபானான். அந்த நாள் ஓய்வுநாளாக இருந்தது. 10 ஆதலால் யூதர்கள்
சுகமாக்கப்பட்டவைனப் பார்த்து: இது ஓய்வுநாளாக இருக்க றேத, படுக்ைகைய
எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாக றது உனக்கு நயாயமல்ல என்றார்கள். 11 அவன்
அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: என்ைனச் சுகமாக்கனவர், உன் படுக்ைகைய
எடுத்துக்ெகாண்டு நட என்று எனக்குச் ெசான்னார் என்றான். 12 அதற்கு
அவர்கள்: உன் படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு நட என்று உன்னுடேன ெசான்ன
மனிதன் யார் என்று அவனிடத்தல் ேகட்டார்கள். 13 சுகமாக்கப்பட்டவனுக்கு அவர்
யார் என்று ெதரியவல்ைல; அந்த இடத்தல் மக்கள் கூட்டமாக இருந்தபடியனால்
இேயசு வலகயருந்தார். 14 அதற்குப்பன்பு இேயசு அவைன ேதவாலயத்தல்
பார்த்து: இேதா, நீ சுகமைடந்தாய், அத க தீைமயானது ஒன்றும் உனக்கு
வராதபடிஇனிப் பாவம்ெசய்யாேத என்றார். 15அந்த மனிதன்ேபாய், தன்ைனச்
சுகமாக்கனவர்இேயசுஎன்றுயூதர்களுக்குஅறவத்தான்.

குமாரன்மூலமாக ந த்தயஜீவன்
16 இேயசு இைவகைள ஓய்வுநாளில் ெசய்தபடியால், யூதர்கள் அவைரத்

துன்பப்படுத்த க் ெகாைலெசய்ய வைகேதடினார்கள். 17 இேயசு அவர்கைளப்
பார்த்து: என் ப தா இதுவைரக்கும் ெசயல்கைளச் ெசய்துவருக றார்,
நானும் ெசயல்கைளச் ெசய்துவருக ேறன் என்றார். 18 அவர் ஓய்வுநாள்
கட்டைளைய மீறனதும் அல்லாமல், ேதவைனத் தம்முைடய ெசாந்தப் ப தா
என்றும் ெசால்லித் தம்ைம ேதவனுக்குச் சமமாக்கனபடியனாேல, யூதர்கள்
அவைரக் ெகாைலெசய்யும்படி அத கமாக வைகேதடினார்கள். 19 அப்ெபாழுது
இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ நான்
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்: ப தாவானவர் ெசய்யக் குமாரன்
பார்க்க றது எதுேவா, அைதேய அன்ற , ேவறு ஒன்ைறயும் தாமாக
ெசய்யமாட்டார்; அவர் எைவகைளச் ெசய்க றாேரா, அைவகைளக்
குமாரனும் அந்தப்படிேய ெசய்க றார். 20 ப தாவானவர் குமாரனிடத்த ல்
அன்பாக இருந்து, தாம் ெசய்க றைவகைள எல்லாம் அவருக்குக்
காண்ப க்க றார்; நீங்கள் ஆச்சரியப்படத்தக்கதாக இைவகைளவ ட
ெபரிதான ெசயல்கைளயும் அவருக்குக் காண்ப ப்பார். 21 ப தாவானவர்
மரித்ேதாைர எழுப்ப உய ர்ப்ப க்க றதுேபால, குமாரனும் தமக்கு
வருப்பமானவர்கைள உய ர்ப்ப க்க றார். 22 அன்றயும் ப தாைவக்
மத ப்பதுேபால எல்ேலாரும் குமாரைனயும் மத க்கும்படிக்கு,
ப தாவானவர் தாேம ஒருவைரயும் ந யாயத்தீர்ப்புச் ெசய்யாமல்,
ந யாயத்தீர்ப்புச் ெசய்யும் அத காரம் முழுவைதயும் குமாரனுக்கு
ஒப்புக்ெகாடுத்தருக்க றார். 23 குமாரைனக் மத க்காதவன் அவைர
அனுப்பன ப தாைவயும் மத க்காதவனாக இருக்க றான். 24 என்
வசனத்ைதக்ேகட்டு, என்ைன அனுப்பனவைர வ சுவாச க்க றவனுக்கு
ந த்த யஜீவன் உண்டு; அவன் தண்டைனத் தீர்ப்புக்குள்ளாகாமல்,
மரணத்ைதவ ட்டுவலக ,ஜீவனுக்குள்ளாக றான்என்றுஉண்ைமயாகேவ
உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 25 மரித்ேதார்
ேதவகுமாரனுைடய சத்தத்ைதக் ேகட்கும் காலம்வரும், அதுஇப்ெபாழுேத
வந்தருக்க றது; அைதக் ேகட்க றவர்கள் பைழப்பார்கள் என்று
உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
26 ஏெனன்றால், ப தாவானவர் தம்மில் தாேம ஜீவனுைடயவராக
இருக்க றதுேபால, குமாரனும் தம்மில் தாேம ஜீவனுைடயவராக
இருக்கும்படி அருள்ெசய்தருக்க றார். 27 அவர் மனிதகுமாரனாக
இருக்க றபடியால், ந யாயத்தீர்ப்புச் ெசய்யும்படிக்கு அத காரத்ைதயும்
அவருக்குக் ெகாடுத்தருக்க றார். 28 இைதக்குற த்து நீங்கள்
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ஆச்சரியப்படேவண்டாம்; ஏெனன்றால், கல்லைறகளில் உள்ள
அைனவரும் அவருைடய சத்தத்ைதக் ேகட்கும் காலம் வரும்;
29 அப்ெபாழுது, நன்ைம ெசய்தவர்கள் ஜீவைன அைடயும்படி
எழுந்தருக்க றவர்களாகவும், தீைமெசய்தவர்கள் தண்டைனைய
அைடயும்படி எழுந்தருக்க றவர்களாகவும் புறப்படுவார்கள்.
30 நான் தானாக ஒன்றும் ெசய்க றதல்ைல; நான் ேகட்க றபடிேய
ந யாயந்தீர்க்க ேறன்; எனக்கு வருப்பமானைத நான் ேதடாமல், என்ைன
அனுப்பன ப தாவ ற்கு வருப்பமானைதேய நான் ேதடுக றபடியால் என்
தீர்ப்புநீத யாகஇருக்க றது.

இேயசுைவக்குறத்த சாட்ச கள்
31என்ைனக்குற த்துநாேனசாட்ச ெகாடுத்தால்என்சாட்ச உண்ைமயாக

இருக்காது. 32 என்ைனக்குற த்துச் சாட்ச ெகாடுக்க றவர் ேவெறாருவர்
இருக்க றார்,அவர்என்ைனக்குற த்துக்ெகாடுக்க றசாட்ச உண்ைமயான
சாட்ச என்று அற ந்தருக்க ேறன். 33 நீங்கள் ேயாவானிடத்த ல்
ஆளனுப்ப வ சாரித்தீர்கள், அவன் சத்த யத்த ற்கு சாட்ச ெகாடுத்தான்.
34 நான் ஏற்றுக்ெகாள்ளுகற சாட்ச மனிதர்களுைடய சாட்ச இல்ைல,
நீங்கள் இரட்ச க்கப்படுவதற்காகேவ இைவகைளச் ெசால்லுக ேறன்.
35 அவன் எரிந்து ப ரகாச க்க ற வளக்காய் இருந்தான்; நீங்களும்
சலேநரம் அவன் ெவளிச்சத்த ேல மக ழ்ச்ச யாக இருக்க வருப்பமாக
இருந்தீர்கள். 36 ேயாவானுைடய சாட்சையவ ட ேமன்ைமயான சாட்ச
எனக்கு உண்டு; அது என்னெவன்றால், நான் நைறேவற்றும்படிக்குப்
ப தாவானவர் எனக்குக் கற்ப த்ததும் நான் ெசய்துவருக றதுமான
ெசயல்கேள ப தா என்ைன அனுப்பனார் என்று என்ைனக்குற த்துச்
சாட்ச ெகாடுக்க றது. 37 என்ைன அனுப்பன ப தா தாேம
என்ைனக்குற த்துச் சாட்ச க் ெகாடுத்தருக்க றார்; நீங்கள் ஒருேபாதும்
அவர் சத்தத்ைதக் ேகட்டதும் இல்ைல, அவர் உருவத்ைதப் பார்த்ததும்
இல்ைல. 38 அவர் அனுப்பனவைர நீங்கள் வசுவாச க்காதபடியால்
அவருைடய வசனம் உங்களில் நைலத்தருக்க றதும் இல்ைல.
39 ேவதவாக்க யங்கைளஆராய்ந்துபாருங்கள்; அைவகளால் உங்களுக்கு
ந த்த யஜீவன் உண்ெடன்று நைனக்க றீர்கேள, என்ைனக்குற த்துச்
சாட்ச ெகாடுக்க றைவகளும்அைவகேள. 40அப்படிஇருந்தும்உங்களுக்கு
ஜீவன் உண்டாகும்படி என்னிடத்த ல் வர உங்களுக்கு வருப்பம் இல்ைல.
41 நான் மனிதர்களால் மகைமைய ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறதும் இல்ைல.
42 உங்களில் ேதவஅன்பு இல்ைல என்று உங்கைள அற ந்தருக்க ேறன்.
43 நான் என் ப தாவன் நாமத்தனாேல வந்தருந்தும் நீங்கள் என்ைன
ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல, ேவெறாருவன் தன் ெசாந்த ெபயரினாேல
வந்தால் அவைன ஏற்றுக்ெகாள்ளுவீர்கள். 44 ேதவனாேலமட்டும்
வருக ற மகைமையத் ேதடாமல், ஒருவருக்கு ஒருவர் மகைமைய
ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறநீங்கள்எப்படிவ சுவாச ப்பீர்கள்? 45ப தாவனிடத்த ல்
நான் உங்கள்ேமல் குற்றஞ்சாட்டுேவன் என்று நைனக்காதருங்கள்;
நீங்கள் நம்புக ற ேமாேசேய உங்கள்ேமல் குற்றஞ்சாட்டுவான்.
46 நீங்கள் ேமாேசைய வ சுவாச த்தால், என்ைனயும் வ சுவாச ப்பீர்கள்;
அவன் என்ைனக்குற த்து எழுத யருக்க றாேன. 47 அவன் எழுதன
வாக்க யங்கைள நீங்கள் வசுவாச யாமல் இருந்தால் நான் ெசால்லுக ற
வசனங்கைளஎப்படிவ சுவாச ப்பீர்கள் என்றார்.

அத்த யாயம் 6
ஐந்தாய ரம்ேபைரப் ேபாஷத்தல்

1 இைவகளுக்குப் பன்பு இேயசு த ேபரியாக்கடல் என்னப்பட்ட கலிேலயாக்
கடலின் அக்கைரக்குப் ேபானார். 2 அவர் வயாதயாக இருந்தவர்களுக்கு ெசய்த
அற்புதங்கைளத் த ரளான மக்கள் பார்த்தபடியால் அவருக்குப் பன் ெசன்றார்கள்.
3 இேயசு மைலயன்ேமல் ஏற , அங்ேக தம்முைடய சீடர்கேளாடுகூட உட்கார்ந்தார்.
4 அப்ெபாழுது யூதர்களுைடய பண்டிைகயாகய பஸ்கா ெநருங்கயருந்தது.
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5 இேயசு தம்முைடய கண்கைள ஏெறடுத்து, அேநக மக்கள் தம்மிடத்தல்
வருகறைதப் பார்த்து, பலிப்புவனிடம்: இவர்கள் சாப்ப டத்தக்கதாக
அப்பங்கைள எங்ேக வாங்கலாம் என்று ேகட்டார். 6 தாம் ெசய்ய ேபாக றைத
அற ந்தருந்தும், அவைனச் ேசாத க்கும்படி இப்படிக் ேகட்டார். 7 பலிப்பு அவருக்கு
மறுெமாழியாக: இவர்களில் ஒவ்ெவாருவரும் ெகாஞ்சம், எடுத்துக்ெகாண்டாலும்,
இருநூறு பணத்தற்கு வாங்கும் அப்பங்களும் இவர்களுக்குப் ேபாதுமானதாக
இருக்காேத என்றான். 8அப்ெபாழுது அவருைடய சீடர்களில் ஒருவனும், சீேமான்
ேபதுருவன் சேகாதரனுமாகய அந்த ேரயா அவைரப் பார்த்து: 9 இங்ேக ஒரு
சறுவன் இருக்கறான், அவனுைடய ைகயல் ஐந்து வாற்ேகாதுைம அப்பங்களும்
இரண்டு மீன்களும் இருக்கன்றது, ஆனாலும் அைவகள் இவ்வளவு மக்களுக்கு
எப்படிப் ேபாதும் என்றான். 10 இேயசு: மக்கைள உட்காரைவயுங்கள்
என்றார். அந்த இடம் மிகுந்த புல்லுள்ளதாக இருந்தது. பந்தயருந்த ஆண்கள்
ஏறக்குைறயஐந்தாய ரம் ேபர்இருந்தார்கள். 11இேயசுஅந்தஅப்பங்கைளஎடுத்து,
நன்றெசலுத்த , சீடர்களிடத்தல் ெகாடுத்தார்; சீடர்கள் பந்த இருந்தவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தார்கள்; அப்படிேய மீன்கைளயும் அவர் எடுத்து அவர்களுக்குத்
ேதைவயானஅளவு ெகாடுத்தார். 12 அவர்கள் தருப்தயைடந்தப்பன்பு, அவர்
தம்முைடய சீடர்கைளப் பார்த்து: ஒன்றும்வீணாகப் ேபாகாதபடிக்கு மீத யான
துண்டுகைளச் ேசர்த்துைவயுங்கள் என்றார். 13 அந்தப்படிேய அவர்கள்
ேசர்த்து, வாற்ேகாதுைம அப்பங்கள் ஐந்தல் அவர்கள் சாப்ப ட்டு மீதயான
துண்டுகளினாேல பன்னிரண்டு கூைடகைள ந ரப்பனார்கள். 14 இேயசு ெசய்த
அற்புதத்ைத அந்த மனிதர்கள் பார்த்து: உண்ைமயாகேவ இவர் உலகத்தல்
வருகறவரான தீர்க்கதரிச என்றார்கள். 15 ஆதலால் அவர்கள் வந்து, தம்ைம
ராஜாவாக்கும்படிப் ப டித்துக்ெகாண்டுேபாக மனதாக இருக்க றார்கள் என்று
இேயசுஅற ந்து,மறுபடியும்வலக , தனிேயமைலயன்ேமல்ஏறனார்.

இேயசுதண்ணீரின்ேமல்நடத்தல்
16 மாைலேநரமானேபாது அவருைடய சீடர்கள் கடற்கைரக்குப்ேபாய், 17 படகல்

ஏற , கடலின்அக்கைரயலுள்ள கப்பர்நகூமுக்கு ேநராக ேபானார்கள்; அப்ெபாழுது
இருட்டாக இருந்தது, இேயசுவும் அவர்களிடத்தல் வராதருந்தார். 18ெபருங்காற்று
அடித்தபடியனாேல கடல் ெகாந்தளித்தது. 19 அவர்கள் ஏறக்குைறய மூன்று
நாலு ைமல்தூரம் படகல் ேபானெபாழுது, இேயசு கடலின்ேமல் நடந்து, படகன்
அருகல் வருகறைதப் பார்த்து பயந்தார்கள். 20 அவர்கைள அவர் பார்த்து:
நான்தான், பயப்படாமலிருங்கள் என்றார். 21 அப்ெபாழுது அவைரப் படகல்
ஏற்ற க்ெகாள்ள வருப்பமானார்கள்; உடேன படகு அவர்கள் ேபாக ற கைரையப்
ப டித்தது. 22மறுநாளில் கடலின்அக்கைரய ேல நன்ற மக்கள்அவருைடய சீடர்கள்
ஏறனஅந்தஒேர படைகத்தவ ரஅங்ேக ேவெறாரு படகும்இருந்ததல்ைலஎன்றும்,
இேயசு தம்முைடய சீடர்கேளாடுகூடப் படகல் ஏறாமல் அவருைடய சீடர்கள்மட்டும்
ேபானார்கள் என்றும் அறந்தார்கள். 23 கர்த்தர், நன்ற ெசலுத்தனபன்பு அவர்கள்
அப்பம் சாப்ப ட்ட இடத்த ற்கு அருகல் த ேபரியாவலிருந்து ேவறு படகுகள்
வந்தது. 24 அப்ெபாழுது இேயசுவும் அவருைடய சீடர்களும் அங்ேக இல்லாதைத
மக்கள் பார்த்து, உடேன அந்தப் படகுகளில் ஏற , இேயசுைவத் ேதடிக்ெகாண்டு,
கப்பர்நகூமுக்குவந்தார்கள்.

ஜீவஅப்பமாகயஇேயசு
25 கடலின் அக்கைரய ேல அவர்கள் அவைரப் பார்த்தேபாது: ரபீ, நீர்

எப்ெபாழுது இந்த இடத்த ற்கு வந்தீர் என்று ேகட்டார்கள். 26இேயசு அவர்களுக்கு
மறுெமாழியாக: நீங்கள் அற்புதங்கைளப் பார்த்ததனால் அல்ல, நீங்கள்
அப்பங்கள் புச த்துத் தருப்த யானதனால் தான் என்ைனத் ேதடுக றீர்கள்
என்றுஉண்ைமயாகேவஉண்ைமயாகேவஉங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன்.
27 அழிந்துேபாக ற உணவற்காக இல்ைல, ந த்த யஜீவன் வைரக்கும்
நைலந ற்க ற உணவற்காகேவ ெசயல்கைள நடப்ப யுங்கள்; அைத
மனிதகுமாரன் உங்களுக்குக் ெகாடுப்பார்; அவைரப் ப தாவாக ய ேதவன்
ந ச்சயத்தருக்க றார் என்றார். 28 அப்ெபாழுது அவர்கள் அவைரப் பார்த்து:
ேதவனுக்குரிய ெசயல்கைள நடப்ப க்கும்படி நாங்கள் என்னெசய்யேவண்டும்
என்றார்கள். 29 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: அவர் அனுப்பனவைர
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நீங்கள் வசுவாச ப்பேத ேதவனுக்குரிய ெசயல்களாக இருக்க றது
என்றார். 30 அதற்கு அவர்கள்: அப்படியானால் உம்ைம வசுவாச க்கும்படி
நாங்கள் பார்க்கதக்கதாக நீர் என்ன அைடயாளத்ைதக் காண்பக்க றீர்? என்ன
காரியத்ைத நடப்ப க்க றீர்? 31 வானத்தலிருந்து அவர்களுக்கு அப்பத்ைத
சாப்ப டக் ெகாடுத்தார் என்று எழுதயருக்க றபடி, நம்முைடய முற்ப தாக்கள்
வனாந்த ரத்தல்மன்னாைவச்சாப்ப ட்டார்கேளஎன்றார்கள். 32இேயசுஅவர்கைளப்
பார்த்து: வானத்தலிருந்து வந்த அப்பத்ைத ேமாேச உங்களுக்குக்
ெகாடுக்கவல்ைல; என் ப தாேவா வானத்தலிருந்து வந்த ெமய்யான
அப்பத்ைத உங்களுக்குக் ெகாடுக்க றார் என்று, உண்ைமயாகேவ
உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 33வானத்தல் இருந்து
இறங்க . உலகத்த ற்கு ஜீவைனக் ெகாடுக்க ற அப்பேம, ேதவன் தரும்
அப்பம் என்றார். 34அப்ெபாழுது அவர்கள் அவைரப் பார்த்து: ஆண்டவேர, இந்த
அப்பத்ைத எப்ெபாழுதும் எங்களுக்கு ெகாடுக்கேவண்டும் என்றார்கள். 35இேயசு
அவர்கைளப் பார்த்து: ஜீவ அப்பம் நாேன, என்னிடத்த ல் வருக றவன்
ஒருேபாதும் பச யைடயான், என்னிடத்த ல் வ சுவாசமாக இருக்க றவன்
ஒருேபாதும், தாகமைடயான். 36 நீங்கள் என்ைனப் பார்த்த ருந்தும்
வ சுவாச யாமல் இருக்க றீர்கள் என்று உங்களுக்குச் ெசான்ேனன்.
37 ப தாவானவர் எனக்குக் ெகாடுக்க றெதல்லாம் என்னிடத்த ல் வரும்;
என்னிடத்த ல் வருக றவைன நான் ெவளிேய தள்ளுவதல்ைல. 38 என்
வருப்பத்தன்படியல்ல, என்ைன அனுப்பனவருைடய வருப்பத்தன்படி
ெசய்யேவ, நான் வானத்தலிருந்து இறங்க வந்ேதன். 39அவர் எனக்குக்
ெகாடுத்தத ல் ஒன்ைறயும் நான் இழந்துேபாகாமல், கைடச நாளில்
அைவகைள எழுப்புவேத என்ைன அனுப்பன ப தாவன் வருப்பமாக
இருக்க றது. 40 குமாரைனப் பார்த்து, அவரிடத்த ல் வ சுவாசமாக
இருக்க றவன் எவேனா, அவன் ந த்த யஜீவைன அைடவதும், நான்
அவைனக் கைடச நாளில் எழுப்புவதும், என்ைன அனுப்பனவருைடய
வருப்பமாகஇருக்க றது என்றார். 41நான்வானத்தலிருந்துவந்தஅப்பம் என்று
அவர் ெசான்னதனிமித்தம் யூதர்கள் அவைரக்குற த்து முறுமுறுத்து: 42 இவன்
ேயாேசப்பன் குமாரனாகய இேயசு அல்லவா, இவனுைடய தகப்பைனயும்,
தாையயும் அற ந்தருக்க ேறாேம; அப்படி இருக்க, நான் வானத்தலிருந்து
இறங்க வந்ேதன் என்று இவன் எப்படிச் ெசால்லுகறான் என்றார்கள். 43 இேயசு
அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: உங்களுக்குள் முறுமுறுக்க ேவண்டாம்.
44 என்ைன அனுப்பன ப தா, ஒருவைன இழுத்துக்ெகாள்ளாவ ட்டால்
அவன் என்னிடத்த ல் வரமாட்டான்; கைடச நாளில் நான் அவைன
எழுப்புேவன். 45 எல்ேலாரும் ேதவனாேல ேபாத க்கப்பட்டிருப்பார்கள்
என்று தீர்க்கதரிச களின் புத்தகத்த ல் எழுத யருக்க றேத; ஆகேவ,
ப தாவனிடத்த ல் ேகட்டுக் கற்றுக்ெகாள்ளுகறவன் எவனும்
என்னிடத்த ல் வருக றான். 46 ேதவனிடத்த ல் இருந்து வந்தவேரதவ ர
ேவறுஒருவரும்ப தாைவப்பார்த்தத ல்ைல,இவேரப தாைவப்பார்த்தவர்.
47 என்னிடத்த ல் வ சுவாசமாக இருக்க றவனுக்கு ந த்த யஜீவன் உண்டு
என்றுஉண்ைமயாகேவஉண்ைமயாகேவஉங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன்.
48 ஜீவ அப்பம் நாேன. 49 உங்களுைடய ப தாக்கள் வனாந்த ரத்த ேல
மன்னாைவச் சாப்ப ட்டிருந்தும் மரித்தார்கள். 50இத ேல சாப்ப டுக றவன்
மரிக்காமலும் இருக்கும்படி வானத்தலிருந்து இறங்கன அப்பம் இதுேவ.
51 நாேன வானத்தலிருந்து இறங்கன ஜீவ அப்பம்; இந்த அப்பத்ைத
சாப்ப டுக றவன் என்ெறன்ைறக்கும் பைழப்பான்; நான் ெகாடுக்கும்
அப்பம், உலக மக்களின் ஜீவனுக்காக நான் ெகாடுக்கும் என்னுைடய
சரீரேம என்றார். 52 அப்ெபாழுது யூதர்கள்: இவன் தன்னுைடய சரீரத்ைத எப்படி
நமக்குசாப்ப டக்ெகாடுப்பான்என்றுதங்களுக்குள்ேளவாக்குவாதம்ெசய்தார்கள்.
53 அதற்கு இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் மனிதகுமாரனுைடய
சரீரத்ைதச் சாப்ப டாமலும், அவருைடய இரத்தத்ைதக் குடிக்காமலும்
இருந்தால் உங்களுக்குள்ேள ஜீவன் இல்ைல என்று உண்ைமயாகேவ
உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 54 என் சரீரத்ைதப்
புச த்து, என் இரத்தத்ைதக் குடிக்க றவனுக்கு ந த்த யஜீவன் உண்டு;
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நான்அவைனக் கைடச நாளில் எழுப்புேவன். 55என் சரீரம் உண்ைமயான
உணவாகஇருக்க றது,என்இரத்தம்உண்ைமயானபானமாகஇருக்க றது.
56 என் சரீரத்ைதப் புச த்து, என் இரத்தத்ைதக் குடிக்க றவன் என்னிேல
நைலத்தருக்க றான், நானும் அவனிேல நைலத்தருக்க ேறன்.
57 ஜீவனுள்ள ப தா என்ைன அனுப்பனதுேபாலவும், நான் ப தாவனால்
பைழத்தருக்க றதுேபாலவும், என்ைனப் புச க்க றவனும் என்னாேல
பைழப்பான். 58 வானத்தலிருந்து இறங்கன அப்பம் இதுேவ;
இது உங்களுைடய தகப்பன்மார்கள் புச த்த மன்னாைவப்ேபால
அல்ல, அவர்கள் மரித்தார்கேள; இந்த அப்பத்ைதப் புச க்க றவேனா
என்ெறன்ைறக்கும் பைழப்பான் என்றார். 59 கப்பர்நகூமிலுள்ள ெஜப
ஆலயத்த ேலஅவர்உபேதச க்கும்ேபாதுஇைவகைளச்ெசான்னார்.

இேயசுவன்சீடர்கள்இடறலைடதல்
60 அவருைடய சீடர்களில் அேநகர் இைவகைளக் ேகட்டெபாழுது, இது

கடினமான உபேதசம், யார் இைத ஏற்றுக்ெகாள்வார்கள் என்றார்கள். 61 சீடர்கள்
அைதக்குறத்து முறுமுறுக்கறார்கள் என்று இேயசு தமக்குள்ேள அற ந்து,
அவர்கைளப் பார்த்து: இது உங்களுக்கு இடறலாக இருக்க றேதா?
62மனிதகுமாரன் தாம் முன்னிருந்த இடத்த ற்கு ஏற ப்ேபாக றைத நீங்கள்
பார்ப்பீர்களானால் எப்படி இருக்கும்? 63 ஆவேய உய ர்ப்ப க்க றது,
சரீரமானது ஒன்றுக்கும் உதவாது; நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக ற
வசனங்கள் ஆவயாகவும், ஜீவனாகவும் இருக்க றது. 64 ஆனாலும்
உங்களில் வ சுவாச க்காதவர்கள் ச லர் இருக்க றார்கள் என்றார்;
வசுவாச க்காதவர்கள் இவர்கள் என்றும், தம்ைமக் காட்டிக்ெகாடுப்பவன்
இவன்தான் என்றும் ஆரம்பமுதல் இேயசு அற ந்தருந்தபடியால், அவர் பன்னும்:
65 ஒருவன் என் ப தாவன் அனுமத ெபறாவ ட்டால் என்னிடத்த ற்கு
வரமாட்டான் என்று இதற்காகேவ உங்களுக்குச் ெசான்ேனன் என்றார்.
66 அதுமுதல் அவருைடய சீடர்களில் அேநகர் அவருடேனகூட நடக்காமல்
பன்வாங்க ப்ேபானார்கள். 67 அப்ெபாழுது இேயசு பன்னிரண்டுேபைரயும்
பார்த்து: நீங்களும் ேபாய்வ ட வருப்பமாக இருக்க றீர்கேளா என்றார்.
68 சீேமான்ேபதுரு அவருக்கு மறுெமாழியாக: ஆண்டவேர, யாரிடத்தல் ேபாேவாம்,
ந த்தயஜீவவார்த்ைதகள்உம்மிடத்தல்இருக்க றது. 69நீர்ஜீவனுள்ளேதவனுைடய
குமாரனாகய க றஸ்து என்று நாங்கள் வசுவாச த்தும் அற ந்தும் இருக்க ேறாம்
என்றான். 70இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: பன்னிருவராக ய உங்கைள நான்
ெதரிந்துெகாள்ளவல்ைலயா உங்களுக்குள்ளும் ஒருவன் ப சாசாக
இருக்க றான் என்றார். 71 சீேமானின் மகனாகய யூதாஸ்காரிேயாத்து
பன்னிருவரில் ஒருவனாக இருந்தும், தம்ைமக் காட்டிக்ெகாடுக்கப்ேபாக றவனாக
இருந்தபடியனால்அவைனக்குறத்துஇப்படிச்ெசான்னார்.

அத்த யாயம் 7
க றஸ்துதம் சேகாதரர்கைளக்கடிந்துெகாள்ளுதல்

1 இைவகளுக்குப் பன்பு, யூதர்கள் இேயசுைவக் ெகாைலெசய்ய
வைகேதடினதால், அவர் யூேதயாவ ேல வச ப்பதற்கு வருப்பம் இல்லாமல்
கலிேலயாவ ேல வச த்து வந்தார். 2 யூதர்களுைடய கூடாரப்பண்டிைக
ெநருங்கயருந்தது. 3 அப்ெபாழுது அவருைடய சேகாதரர்கள் அவைரப்
பார்த்து: நீர் ெசய்க ற ெசயல்கைள உம்முைடய சீடர்களும் பார்க்கும்படி, இந்த
இடத்ைதவ ட்டுயூேதயாவற்கு ெசல்லும். 4ப ரபலமாக இருக்கவரும்புக ற எவனும்
அந்தரங்கத்த ேல ஒன்ைறயும் ெசய்யமாட்டான்; நீர் இப்படிப்பட்டைவகைளச்
ெசய்வதால் உலகத்த ற்கு உம்ைம ெவளிப்படுத்தும் என்றார்கள். 5 அவருைடய
சேகாதரர்களும்அவைரவசுவாச க்காததனால்இப்படிச் ெசான்னார்கள். 6இேயசு
அவர்கைளப் பார்த்து: என் ேநரம் இன்னும் வரவல்ைல, உங்களுைடய
ேநரேமா எப்ெபாழுதும் ஆயத்தமாக இருக்க றது. 7 உலகம் உங்கைளப்
பைகக்கமாட்டாது; அதன் ெசயல்கள் ெபால்லாதைவகளாக இருக்க றது
என்று நான் சாட்ச ெகாடுக்க றதனாேல அது என்ைனப் பைகக்க றது.
8 நீங்கள் இந்த பண்டிைகக்குப் ேபாங்கள்; என் ேநரம் இன்னும்
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வராததனால் நான் இந்தப் பண்டிைகக்கு இப்ெபாழுது ேபாக றத ல்ைல
என்றார். 9 இைவகைள அவர்களிடம் ெசால்லி, கலிேலயாவ ேல தங்கவ ட்டார்.
10 அவருைடய சேகாதரர்கள் ேபானபன்பு, அவர் ெவளிப்பைடயாகப் ேபாகாமல்
மைறவாக பண்டிைகக்குப் ேபானார். 11 பண்டிைகய ேல யூதர்கள் அவைரத் ேதடி:
அவர் எங்ேக இருக்க றார் என்றார்கள். 12 மக்களுக்குள்ேள அவைரக்குற த்து
முறுமுறுப்புண்டானது. ச லர்: அவர் நல்லவர் என்றார்கள். ேவறுசலர்: அப்படி
இல்ைல, அவன் மக்கைள ஏமாற்றுகறவன் என்று ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள்.
13 ஆனாலும் யூதர்களுக்குப் பயந்தருந்ததனாேல, ஒருவனும் அவைரக்குற த்து
ெவளிப்பைடயாக ேபசவல்ைல.

ேதவாலயத்தல்இேயசுவன்ேபாதைன
14பண்டிைகயன்பாத நாட்கள்முடிந்தேபாது,இேயசு ேதவாலயத்த ற்குச்ெசன்று,

ேபாதைன ெசய்தார். 15 அப்ெபாழுது யூதர்கள்: இவர் படிக்காதவராக இருந்தும்
ேவத எழுத்துக்கைள எப்படி அற ந்தருக்க றார் என்று ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.
16 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: என் உபேதசம் என்னுைடயதாக
இல்லாமல், என்ைனஅனுப்பனவருைடயதாகஇருக்க றது. 17அவருைடய
வருப்பத்தன்படிெசய்ய மனதுள்ளவன் எவேனா அவன் இந்த உபேதசம்
ேதவனால் உண்டாயருக்க றேதா, நான் ெசாந்தமாக ேபசுக ேறேனா
என்று அற ந்துெகாள்ளுவான். 18 ெசாந்தமாக ேபசுக றவன் தன் ெசாந்த
மகைமையத் ேதடுக றான், தன்ைன அனுப்பனவரின் மகைமையத்
ேதடுக றவேனா உண்ைம உள்ளவனாக இருக்க றான், அவனிடத்த ல்
அநீத யல்ைல. 19 ேமாேச ந யாயப்ப ரமாணத்ைத உங்களுக்குக்
ெகாடுக்கவல்ைலயா? அப்படியருந்தும் உங்களில் ஒருவனும் அந்த
ந யாயப்ப ரமாணத்தன்படி நடக்க றத ல்ைல; நீங்கள் ஏன் என்ைனக்
ெகாைலெசய்யத் ேதடுக றீர்கள் என்றார். 20மக்கள் அவருக்கு மறுெமாழியாக:
நீ ப சாசு ப டித்தவன்; உன்ைனக் ெகாைலெசய்யத் ேதடுக றவன் யார்
என்றார்கள். 21 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: ஒேர ெசயைல ெசய்ேதன்,
அைதக்குற த்து எல்ேலாரும் ஆச்சரியப்படுக றீர்கள். 22 வருத்தேசதனம்
ேமாேசயனால் உண்டாகாமல், முன்ேனார்களால் உண்டானது; பன்பு
ேமாேச அைத உங்களுக்கு ந யமித்தான்; நீங்கள் ஓய்வுநாளிலும்
மனிதைன வருத்தேசதனம்பண்ணுகறீர்கள். 23 ேமாேசயன்
ந யாயப்ப ரமாணம் மீறாமல் இருக்கும்படி ஓய்வுநாளில் மனிதன்
வருத்தேசதனம் ெபறலாம் என்றால், நான் ஓய்வுநாளில் ஒரு மனிதைன
முழுவதும் சுகமாக்கனதனாேல என்ேமல் எரிச்சலாயருக்கலாமா?
24 ேதாற்றத்தன்படி தீர்ப்பு ெசய்யாமல், நீத யன்படி தீர்ப்பு ெசய்யுங்கள்
என்றார்.

இேயசுதான்கறஸ்துவா?
25அப்ெபாழுதுஎருசேலம் நகரத்தாரில் ச லர்: இவைனத்தாேனெகாைலெசய்யத்

ேதடுக றார்கள்? 26 இேதா, இவன் ெவளிப்பைடயாக ேபசுக றாேன, ஒருவரும்
இவனுக்கு ஒன்றும் ெசால்லுகறதல்ைலேய, உண்ைமயாக இவன் கறஸ்து
தான் என்று அதகாரிகள் ந ச்சயமாக அற ந்தருக்க றார்கேளா? 27 இவன் இன்ன
இடத்தலிருந்துவந்தவன்என்றுநாம்அற ந்தருக்க ேறாம்,க றஸ்துவரும்ேபாேதா,
அவர் இன்ன இடத்தலிருந்து வருகறவர் என்று ஒருவனும் அறயமாட்டாேன
என்றார்கள். 28 அப்ெபாழுது இேயசு ேதவாலயத்தல் உபேதச க்கும்ேபாது
சத்தமிட்டு: நீங்கள் என்ைன அறவீர்கள், நான் எங்ேக இருந்து
வந்ேதன் என்றும் அறவீர்கள்; நான் நானாகேவ வரவல்ைல, என்ைன
அனுப்பனவர் சத்த யம் உள்ளவர், அவைர நீங்கள்அறயாதருக்க றீர்கள்.
29 நான் அவரால் வந்தருக்க றதனாலும், அவர் என்ைன அனுப்ப
இருக்க றதனாலும், நாேன அவைர அற ந்தருக்க ேறன் என்றார்.
30அப்ெபாழுது அவைரப் ப டிக்க வைகேதடினார்கள்; ஆனாலும் அவருைடய ேநரம்
இன்னும் வராததனால் ஒருவனும் அவைரத் ெதாடவல்ைல. 31 மக்களில் அேநகர்
அவைர வசுவாச த்து: க றஸ்து வரும்ேபாது, இவர் ெசய்க ற அற்புதங்கைளவ ட
அத கமாகச் ெசய்வாேரா என்றார்கள். 32 மக்கள் அவைரக்குற த்து இப்படி
முறுமுறுக்கறைதப் பரிேசயர்கள் ேகட்டெபாழுது, அவைரப் ப டித்துக்ெகாண்டு
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வரும்படிக்குப் பரிேசயர்களும் ப ரதான ஆசாரியர்களும் காவலர்கைள
அனுப்பனார்கள். 33 அப்ெபாழுது இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: இன்னும்
ெகாஞ்சக்காலம் நான் உங்கேளாடுகூட இருந்து, பன்பு என்ைன
அனுப்பனவர்இடத்த ற்குப்ேபாக ேறன். 34நீங்கள்என்ைனத்ேதடுவீர்கள்,
ஆனாலும் என்ைனப் பார்க்கமாட்டீர்கள்; நான் இருக்கும் இடத்த ற்கு
நீங்கள் வரவும் கூடாது என்றார். 35 அப்ெபாழுது யூதர்கள்: இவைர நாம்
பார்க்காதபடிக்கு எங்ேக ேபாவார், க ேரக்கர்களுக்குள்ேள ச தறயருக்க ற
நமது மக்களிடம் ேபாய், க ேரக்கர்களுக்கு உபேதசம் ெசய்வாேரா? 36 நீங்கள்
என்ைனத் ேதடுவீர்கள், ஆனாலும் என்ைனப் பார்க்கமாட்டீர்கள் என்றும்,
நான் இருக்கும் இடத்த ற்கு நீங்கள் வரக்கூடாது என்றும், இவர் ெசான்ன
வார்த்ைதயன் கருத்து என்ன என்று தங்களுக்குள்ேள ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள்.
37 பண்டிைகயன் கைடச நாளாகய முக்கயமான நாளிேல இேயசு நன்று,
சத்தமிட்டு: ஒருவன் தாகமாக இருந்தால் என்னிடத்த ல் வந்து
பானம்பண்ணட்டும். 38 ேவதவாக்க யம் ெசால்லுக றபடி என்னிடத்த ல்
வ சுவாசமாக இருக்க றவன் எவேனா, அவன் உள்ளத்தலிருந்து
ஜீவத்தண்ணீருள்ள நத கள் ஓடும் என்றார். 39 தம்ைம வசுவாச க்க றவர்கள்
ெபற்றுக்ெகாள்ளப்ேபாக றஆவயானவைரக்குற த்துஇப்படிச்ெசான்னார். இேயசு
இன்னும் மகைமப்படாமல் இருந்ததனால் பரிசுத்த ஆவயானவர் இன்னும்
ெகாடுக்கப்படவல்ைல. 40 மக்களில் அேநகர் இந்த வசனத்ைதக் ேகட்டெபாழுது:
உண்ைமயாகேவ இவர் தீர்க்கதரிச யானவர் என்றார்கள். 41 ேவறுசலர்: இவர்
க றஸ்து என்றார்கள். ேவறுசலர்: க றஸ்து கலிேலயாவலிருந்தா வருவார்?
42 தாவீதன் சந்ததயலும், தாவீது இருந்த ெபத்லேகம் ஊரிலுமிருந்து கறஸ்து
வருவார் என்று ேவதவாக்கயம் ெசால்லவல்ைலயா என்றார்கள். 43இவ்வதமாக
அவைரக்குற த்து மக்களுக்குள்ேள ப ரிவைன உண்டானது. 44அவர்களில் சலர்
அவைரப் ப டிக்க வருப்பமாக இருந்தார்கள்; ஆனாலும் ஒருவனும் அவைரத்
ெதாடவல்ைல.

யூதத்தைலவர்களுைடயஅவசுவாசம்
45 பன்பு அந்தக் காவலர்கள் ப ரதான ஆசாரியர்களிடத்த ற்கும்

பரிேசயர்களிடத்த ற்கும் தரும்பவந்தார்கள்; இவர்கள் அவர்கைளப் பார்த்து:
நீங்கள் அவைன ஏன் அைழத்து வரவல்ைல என்று ேகட்டார்கள். 46 காவலர்கள்
மறுெமாழியாக: அந்த மனிதன் ேபசுக றதுேபால ஒருவனும் ஒருேபாதும்
ேபசனது இல்ைல என்றார்கள். 47 அப்ெபாழுது பரிேசயர்கள்: நீங்களும்
ஏமாற்றப்பட்டீர்களா? 48 அதகாரிகளிலாவது பரிேசயர்களிலாவது யாேரனும்
ஒருவர் அவைன வசுவாச த்ததுண்டா? 49 ேவதத்ைத அறயாதவர்களாகய இந்த
மக்கள் சப க்கப்பட்டவர்கள் என்றார்கள். 50 இரவ ேல அவரிடத்த ற்கு வந்தவனும்
அவர்களில் ஒருவனுமாகய ந க்ெகாேதமு என்பவன் அவர்கைளப் பார்த்து: 51ஒரு
மனிதன் ெசால்வைதக் ேகட்டு, அவன் ெசய்ைககைள அறகறதற்கு முன்ேன,
அவைனத் தண்டைனக்கு உட்படுத்தலாம் என்று நம்முைடய நயாயப்ப ரமாணம்
ெசால்லுகறதா என்றான். 52 அதற்கு அவர்கள்: நீரும் கலிேலயேனா?
கலிேலயாவல் இருந்து ஒரு தீர்க்கதரிச யும் எழும்புக றது இல்ைல என்பைத
ஆராய்ந்து பாரும் என்றார்கள். 53 பன்பு அவரவர் தங்கள், தங்கள் வீட்டிற்குப்
ேபானார்கள்.

அத்த யாயம் 8
1 இேயசு ஒலிவமைலக்குப் ேபானார். 2 மறுநாள் காைலயல் அவர் தரும்ப

ேதவாலயத்த ற்குவந்தேபாது, மக்கள் எல்ேலாரும்அவரிடத்தல்வந்தார்கள். அவர்
உட்கார்ந்து அவர்களுக்கு உபேதசம் ெசய்தார். 3 அப்ெபாழுது வபசாரத்த ேல
கண்டுபடிக்கப்பட்ட ஒரு ெபண்ைண ேவதபண்டிதர்களும், பரிேசயர்களும்
அவரிடத்தல் அைழத்துவந்து, அவைள நடுேவ நறுத்த : 4 ேபாதகேர, இந்த ெபண்
வபசாரத்தல் ைகயும் ெமய்யுமாகப் ப டிக்கப்பட்டாள். 5 இப்படிப்பட்டவர்கைளக்
கல்ெலற ந்து ெகால்லேவண்டும் என்று ேமாேச ந யாயப்ப ரமாணத்தல் நமக்குக்
கட்டைளக்ெகாடுத்தருக்க றாேர,நீர் என்னெசால்லுகறீர்என்றார்கள். 6அவர்ேமல்
குற்றஞ்சுமத்துவதற்கான காரணம் உண்டாக்குவதற்கு, அவைரச் ேசாத க்கும்படி
இப்படிச் ெசான்னார்கள் இேயசுேவா குனிந்து, வ ரலினால் தைரய ேல
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எழுதனார். 7 அவர்கள் ெதாடர்ந்து அவைரக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
அவர் ந மிர்ந்துபார்த்து: உங்களில் பாவமில்லாதவன்இவள்மீதுமுதலாவது
கல்ெலற யட்டும் என்று ெசால்லி, 8 அவர் மறுபடியும் குனிந்து, தைரய ேல
எழுதனார். 9 அவர்கள் அைதக்ேகட்டு, தங்களுைடய மனச்சாட்ச யல்
உணர்த்தப்பட்டு, ெபரிேயார் முதல் ச ற ேயார் வைரக்கும் ஒவ்ெவாருவராக
ேபாய்வ ட்டார்கள். இேயசு தனித்தருந்தார், அந்த ெபண் நடுேவ நன்றாள்.
10 இேயசு ந மிர்ந்து அந்த ெபண்ைணத்தவ ர ேவெறாருவைரயும் காணாமல்:
ெபண்ேண, உன்ேமல் குற்றஞ்சுமத்தனவர்கள் எங்ேக? ஒருவன்கூட
உன்ைனத் தண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்க்கவல்ைலயா என்றார். 11 அதற்கு
அவள்: இல்ைல, ஆண்டவேர, என்றாள். இேயசு அவைளப் பார்த்து: நானும்
உன்ைனத்தண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்க்க றத ல்ைல; நீ ேபா,இனிப் பாவம்
ெசய்யாேத என்றார்.

உலகத்தன்ஒளி
12 மறுபடியும் இேயசு மக்கைளப் பார்த்து: நான் உலகத்த ற்கு ஒளியாக

இருக்க ேறன், என்ைனப் பன்பற்றுக றவன் இருளிேல நடக்காமல் ஜீவ
ஒளிைய அைடந்தருப்பான் என்றார். 13 அப்ெபாழுது பரிேசயர்கள் அவைரப்
பார்த்து: உன்ைனக்குறத்து நீேய சாட்ச ெகாடுக்க றாய்; உன்னுைடய சாட்ச
உண்ைமயானதல்ல என்றார்கள். 14 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக:
என்ைனக்குற த்துநாேனசாட்ச ெகாடுத்தாலும், என்சாட்ச உண்ைமயாக
இருக்க றது; ஏெனன்றால், நான் எங்ேக இருந்து வந்ேதன் என்றும்,
எங்ேக ேபாக ேறன் என்றும் அற ந்தருக்க ேறன்; நீங்கேளா நான்
எங்ேக இருந்து வருக ேறன் என்றும், எங்ேக ேபாக ேறன் என்றும்
உங்களுக்குத் ெதரியாது. 15 நீங்கள் மனித வழக்கத்த ற்கு ஏற்றபடி
ந யாயந்தீர்க்க றீர்கள், நான் ஒருவைனயும் ந யாயந்தீர்க்க றத ல்ைல;
16 நான் ந யாயந்தீர்த்தால், என் தீர்ப்பு சத்த யத்தன்படி இருக்கும்;
ஏெனன்றால், நான் தனித்த ருக்கவல்ைல, நானும் என்ைன அனுப்பன
ப தாவுமாக இருக்க ேறாம். 17 இரண்டு ேபருைடய சாட்ச உண்ைம
என்று உங்களுைடய ந யாயப்ப ரமாணத்தலும் எழுத இருக்க றேத.
18 நான் என்ைனக்குற த்துச் சாட்ச ெகாடுக்க றவனாக இருக்க ேறன்,
என்ைனஅனுப்பன ப தாவும் என்ைனக்குற த்துச் சாட்ச க் ெகாடுக்க றார்
என்றார். 19அப்ெபாழுது அவர்கள்: உம்முைடய ப தா எங்ேக என்றார்கள். இேயசு
மறுெமாழியாக: என்ைனயும் அறயீர்கள். என் ப தாைவயும் அறயீர்கள்;
நீங்கள் என்ைன அற ந்தீர்களானால் என் ப தாைவயும் அறவீர்கள்
என்றார். 20ேதவாலயத்த ேலஇேயசுஉபேதசம்ெசய்க றேபாது,காணிக்ைகப்ெபட்டி
இருக்கும் இடத்தல் இந்த வசனங்கைளச் ெசான்னார். அவருைடய ேவைள
இன்னும் வராதபடியனால் ஒருவனும் அவைரப் ப டிக்கவல்ைல. 21 இேயசு
மறுபடியும் அவர்கைளப் பார்த்து: நான் ேபாக ேறன், நீங்கள் என்ைனத்
ேதடி உங்களுைடய பாவங்களிேல மரித்துப்ேபாவீர்கள்; நான் ேபாக ற
இடத்த ற்கு உங்களால் வர முடியாது என்றார். 22அப்ெபாழுது யூதர்கள்: நான்
ேபாக ற இடத்த ற்கு உங்களால் வர முடியாது என்கறாேன, தன்ைனத்தாேன
ெகாைலெசய்து ெகாள்ளுவாேனா என்று ேபச க்ெகாண்டார்கள். 23 அவர்
அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் கீேழயருந்து உண்டானவர்கள், நான்
ேமேலயருந்து உண்டானவன்; நீங்கள் இந்த உலகத்தலிருந்து
உண்டானவர்கள், நான் இந்த உலகத்தலிருந்து உண்டானவன் இல்ைல.
24 ஆகேவ, நீங்கள் உங்களுைடய பாவங்களில் மரித்துப்ேபாவீர்கள்
என்று உங்களுக்குச் ெசான்ேனன்; நாேன அவர் என்று நீங்கள்
வசுவாச க்காவ ட்டால் உங்களுைடய பாவங்களிேல மரித்துப்ேபாவீர்கள்
என்றார். 25 அதற்கு அவர்கள்: நீர் யார் என்றார்கள். இேயசு அவர்கைளப்
பார்த்து: நான் ஆரம்ப முதலாக உங்களுக்குச் ெசால்லியருக்க றவர்
தான். 26உங்கைளக்குற த்துப் ேபசவும் ந யாயந்தீர்க்கவும் எனக்குஅேநக
காரியங்கள் இருக்க றது; என்ைன அனுப்பனவர் சத்த யமானவர்; நான்
அவரிடத்த ல் ேகட்டைவகைள உலகத்த ற்குச் ெசால்லுக ேறன் என்றார்.
27ப தாைவக்குறத்துப்ேபசனார்என்றுஅவர்கள்அறயாதருந்தார்கள். 28ஆதலால்
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இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் மனிதகுமாரைன உயர்த்தனபன்பு,
நாேன அவர் என்றும், நான் என் ெசாந்தமாக ஒன்றும் ெசய்யாமல், என்
ப தா எனக்குப் ேபாத த்தபடிேய இைவகைளச் ெசான்ேனன் என்றும்
அறவீர்கள். 29 என்ைன அனுப்பனவர் என்னுடேன இருக்க றார்,
ப தாவ ற்குப் ப ரியமானைவகைள நான் எப்ெபாழுதும் ெசய்க றதனால்
அவர் என்ைனத் தனிேய இருக்கவ டவல்ைல என்றார். 30இைவகைள அவர்
ெசான்னேபாது,அேநகர்அவரிடத்தல்வசுவாசம்ைவத்தார்கள்.

ஆப ரகாமின் பள்ைளகள்
31இேயசுதம்ைமவசுவாச த்தயூதர்கைளப்பார்த்து: நீங்கள்என்உபேதசத்த ல்

நைலத்தருந்தால் உண்ைமயாகேவ என் சீடராக இருப்பீர்கள்;
32 சத்த யத்ைதயும் அறவீர்கள், சத்த யம் உங்கைள வடுதைலயாக்கும்
என்றார். 33அவர்கள்அவருக்குமறுெமாழியாக: நாங்கள்ஆப ரகாமின் சந்ததயாக
இருக்க ேறாம்,நாங்கள்ஒருேபாதும்ஒருவனுக்கும்அடிைமகளாகஇருக்கவல்ைல;
வடுதைலயாவீர்கள் என்று நீர் எப்படிச் ெசால்லுகறீர் என்றார்கள். 34 இேயசு
அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: பாவம் ெசய்க றவன் எவனும் பாவத்த ற்கு
அடிைமயாக இருக்க றான் என்று உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 35 அடிைமயானவன் என்ைறக்கும்
வீட்டிேல நைலத்த ரான்; குமாரன் என்ைறக்கும் நைலத்தருக்க றார்.
36 ஆகேவ, குமாரன் உங்கைள வடுதைல ஆக்கனால் உண்ைமயாகேவ
வடுதைலஆவீர்கள். 37நீங்கள்ஆப ரகாமின்சந்தத யார்என்றுஅற ேவன்;
ஆனாலும் உங்களுக்குள்ேள என் உபேதசம் இடம் ெபறாததனால்,
என்ைனக்ெகாைலெசய்யத் ேதடுக றீர்கள். 38நான்என்ப தாவனிடத்த ல்
பார்த்தைதச் ெசால்லுக ேறன், நீங்களும்உங்களுைடய ப தாவனிடத்த ல்
பார்த்தைதச் ெசய்க றீர்கள் என்றார். 39 அதற்கு அவர்கள்: ஆப ரகாேம
எங்களுைடய ப தா என்றார்கள். இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள்
ஆப ரகாமின் பள்ைளகளாக இருந்தால் ஆப ரகாமின் ெசயல்கைளச்
ெசய்வீர்கேள. 40ேதவனிடத்த ல் ேகட்டிருக்க ற சத்த யத்ைதஉங்களுக்குச்
ெசான்ன மனிதனாக ய என்ைனக் ெகால்லத் ேதடுக றீர்கள், ஆப ரகாம்
இப்படிச் ெசய்யவல்ைலேய. 41 நீங்கள் உங்களுைடய ப தாவன்
ெசயல்கைளச் ெசய்க றீர்கள் என்றார். அதற்கு அவர்கள்: நாங்கள்
ேவச த்தனத்தனால் ப றந்தவர்கள் இல்ைல; ஒேர ப தா எங்களுக்கு இருக்கறார்,
அவர் ேதவன்என்றார்கள்.

ப சாசன்பள்ைளகள்
42இேயசுஅவர்கைளப்பார்த்து: ேதவன்உங்களுைடயப தாவாகஇருந்தால்

என்னிடத்த ல் அன்பாக இருப்பீர்கள். ஏெனன்றால், நான் ேதவனிடத்த ல்
இருந்து வந்தருக்க ேறன்; நான் நானாக வரவல்ைல, அவேர என்ைன
அனுப்பனார். 43என்வசனத்ைத நீங்கள் ஏன்அறயாமல்இருக்க றீர்கள்?
என் உபேதசத்ைதக் ேகட்க மனதல்லாமல் இருக்க றதனால் அல்லவா?
44நீங்கள்உங்களுைடயதகப்பனாக யப சாசானவனால்உண்டானவர்கள்;
உங்களுைடய தகப்பனின் ஆைசகளின்படி ெசய்ய வருப்பமாக
இருக்க றீர்கள்; அவன்ஆரம்பமுதற்ெகாண்டுமனித ெகாைலபாதகனாக
இருக்க றான்; சத்த யம் அவனிடத்த ல் இல்லாததனால் அவன்
சத்த யத்த ேல நைல ந ற்கவல்ைல; அவன் ெபாய்யனும் ெபாய்க்குப்
தகப்பனுமாக இருக்க றதனால் அவன் ெபாய் ேபசும்ேபாது தன்னுைடய
சுபாவத்தன்படிஅப்படிப்ேபசுக றான். 45நான்உங்களுக்குச்சத்த யத்ைதச்
ெசால்லுக றதனால் நீங்கள் என்ைன வசுவாச க்க றத ல்ைல.
46 என்னிடத்த ல் பாவம் உண்ெடன்று உங்களில் யார் என்ைனக்
குற்றப்படுத்தமுடியும்? நான் சத்த யத்ைதச் ெசால்லியருந்தும், நீங்கள்
ஏன் என்ைன வசுவாச க்கவல்ைல. 47 ேதவனால் உண்டானவன்
ேதவனுைடயவசனங்களுக்குச்ெசவ ெகாடுக்க றான்; நீங்கள்ேதவனால்
உண்டாகாததனால்ெசவ ெகாடுக்காமல்இருக்க றீர்கள் என்றார்.

இேயசுதன்ைனக்குறத்துச்ெசால்லுதல்
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48 அப்ெபாழுது யூதர்கள் அவருக்கு மறுெமாழியாக: உன்ைனச் சமாரியன்
என்றும், ப சாசுப டித்தவன்என்றும்நாங்கள்ெசால்லுகறதுசரிதாேனஎன்றார்கள்.
49 அதற்கு இேயசு: நான் ப சாசு ப டித்தவன் இல்ைல, நான் என் ப தாைவ
மத க்க ேறன், நீங்கள் என்ைனமத க்காமலிருக்க றீர்கள். 50நான் எனக்கு
மகைமையத் ேதடுக றதல்ைல; அைதத் ேதடி, ந யாயந்தீர்க்க றவர்
ஒருவர் இருக்க றார். 51 ஒருவன் என் வார்த்ைதையக் கைடப டித்தால்,
அவன் என்ெறன்ைறக்கும் மரணத்ைதப் பார்ப்பத ல்ைல என்று
உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்
என்றார். 52அப்ெபாழுது யூதர்கள் அவைரப் பார்த்து: நீ ப சாசு ப டித்தவன் என்று
இப்ெபாழுது அறந்தருக்க ேறாம்; ஆப ரகாமும் தீர்க்கதரிச களும் மரித்தார்கள்.
நீேயா: ஒருவன், என் வார்த்ைதையக் கைடப டித்தால் என்ெறன்ைறக்கும்
மரணத்ைத ருச பார்ப்பதல்ைல என்கறாய். 53 எங்களுைடய ப தாவாகய
ஆப ரகாமிலும் நீ ெபரியவேனா? அவர் மரித்தார், தீர்க்கதரிச களும் மரித்தார்கள்;
உன்ைன நீ யார் என்று நைனக்கறாய் என்றார்கள். 54 இேயசு மறுெமாழியாக:
என்ைன நாேன மகைமப்படுத்தனால் அந்த மகைம வீணாயருக்கும்,
என் ப தா என்ைன மகைமப்படுத்துக றவர், அவைர உங்களுைடய
ேதவன் என்று நீங்கள் ெசால்லுக றீர்கள். 55 ஆனாலும் நீங்கள் அவைர
அறயவல்ைல, நான் அவைர அற ந்தருக்க ேறன்; அவைர அற ேயன்
என்று ெசான்னால் உங்கைளப்ேபால நானும் ெபாய்யனாக இருப்ேபன்;
அவைர நான் அற ந்து, அவருைடய வார்த்ைதையக் கைடப டிக்க ேறன்.
56 உங்களுைடய தகப்பனாக ய ஆப ரகாம் என்னுைடய நாைளக் காண
ஆைசயாகஇருந்தான்;பார்த்துமக ழ்ந்தான்என்றார். 57அப்ெபாழுதுயூதர்கள்
அவைரப் பார்த்து: உனக்குஇன்னும்ஐம்பதுவயதாகவல்ைலேய, நீஆப ரகாைமப்
பார்த்தாேயா என்றார்கள். 58 அதற்கு இேயசு: ஆப ரகாம் உண்டாவதற்கு
முன்னேம நான் இருக்க ேறன் என்று உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்றார். 59அப்ெபாழுது அவர்ேமல் எறயும்படி
கற்கைள எடுத்துக்ெகாண்டார்கள். இேயசு மைறந்து, அவர்கள் நடுேவ கடந்து,
ேதவாலயத்ைதவ ட்டுப்ேபானார்.

அத்த யாயம் 9
உலகத்தன்ஒளி

1அவர்அப்புறம் ேபாகும்ேபாதுப றவக்குருடனாகயஒருமனிதைனப்பார்த்தார்.
2 அப்ெபாழுது அவருைடய சீடர்கள் அவைரப் பார்த்து: ரபீ, இவன் குருடனாக
ப றந்தது யார் ெசய்த பாவம், இவன் ெசய்த பாவேமா, இவைனப் ெபற்றவர்கள்
ெசய்தபாவேமாஎன்றுேகட்டார்கள். 3இேயசுமறுெமாழியாக: அதுஇவன்ெசய்த
பாவமும் இல்ைல, இவைனப் ெபற்றவர்கள் ெசய்த பாவமும் இல்ைல,
ேதவனுைடய ெசயல்கள் இவனிடத்த ல் ெவளிப்படுவதற்கு இப்படிப்
ப றந்தான். 4 பகலாக இருக்கும்வைர நான் என்ைனஅனுப்பனவருைடய
ெசயல்கைளச் ெசய்யேவண்டும்; ஒருவனும் ெசயல்கள் ெசய்யக்கூடாத
இரவுேநரம்வருக றது.

இேயசுப றவக்குருடைனச்சுகப்படுத்துதல்
5நான்உலகத்தல்இருக்கும்ேபாதுஉலகத்த ற்குஒளியாகஇருக்க ேறன்

என்றார். 6 இைவகைளச் ெசால்லி, அவர் தைரய ேல உமிழ்ந்து, உமிழ்நீரினால்
ேசறுண்டாக்க , அந்தச் ேசற்ைறக் குருடனுைடய கண்களின்ேமல் பூச : 7 நீ
ேபாய், சீேலாவாம் குளத்த ேல கழுவு என்றார். சீேலாவாம் என்பதற்கு
அனுப்பப்பட்டவன் என்று அர்த்தம். அப்படிேய அவன்ேபாய்க் கழுவ , பார்ைவ
அைடந்தவனாக தரும்ப வந்தான். 8அப்ெபாழுதுஅருகல்உள்ளவர்களும், அவன்
குருடனாக இருக்கும்ேபாது அவைனப் பார்த்தருந்தவர்களும்: இவன் உட்கார்ந்து
ப ச்ைச ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தவன் அல்லவா என்றார்கள். 9 ச லர்: அவன்தான்
என்றார்கள். ேவறுசலர்: அவைனப்ேபால இருக்க றான் என்றார்கள். அவேனா:
நான்தான் அவன் என்றான். 10 அப்ெபாழுது அவர்கள் அவைனப் பார்த்து: உன்
கண்கள் எப்படித் த றக்கப்பட்டது என்றார்கள். 11 அவன் மறுெமாழியாக: இேயசு
என்னப்பட்ட ஒருவர் ேசறுண்டாக்க , என் கண்களின்ேமல் பூச , நீ ேபாய் சீேலாவாம்
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குளத்த ேல கழுவு என்றார். அப்படிேய நான் ேபாய்க் கழுவ , பார்ைவ அைடந்ேதன்
என்றான். 12அப்ெபாழுது அவர்கள்: அவர் எங்ேக என்றார்கள். அவன்: எனக்குத்
ெதரியாதுஎன்றான்.

பரிேசயர்கள்அவைனேதவாலயத்தலிருந்துெவளிேயற்றுதல்
13குருடனாக இருந்த அவைனப் பரிேசயர்களிடத்த ற்குக் ெகாண்டுேபானார்கள்.

14இேயசு ேசறுண்டாக்க ,அவன்கண்கைளத் தறந்த நாள்ஓய்வுநாளாகஇருந்தது.
15 ஆகேவ, பரிேசயர்களும் அவைனப் பார்த்து: நீ எப்படிப் பார்ைவ அைடந்தாய்
என்று மீண்டும் ேகட்டார்கள். அதற்கு அவன்: அவர் என் கண்களின்ேமல்
ேசற்ைறப் பூசனார், நான் கழுவேனன், பார்க்க ேறன் என்றான். 16 அப்ெபாழுது
பரிேசயர்களில் சலர்: அந்த மனிதன் ஓய்வுநாைளக் கைடப டிக்காததனால்
அவன் ேதவனிடத்தல் இருந்து வந்தவன் இல்ைல என்றார்கள். ேவறுசலர்:
பாவயாக இருக்க ற மனிதன் இப்படிப்பட்ட அற்புதங்கைள எப்படிச் ெசய்வான்
என்றார்கள். இந்தவதமாக அவர்களுக்குள்ேள ப ரிவைன ஏற்பட்டது. 17 மீண்டும்
அவர்கள் குருடைனப் பார்த்து: உன் கண்கைளத் தறந்தாேன, அவைனக்குறத்து
நீ என்ன ெசால்லுகறாய் என்றார்கள். அதற்கு அவன்: அவர் தீர்க்கதரிச
என்றான். 18அவன் குருடனாக இருந்து பார்ைவ அைடந்தைத யூதர்கள் நம்பாமல்,
பார்ைவ அைடந்தவனுைடய ெபற்ேறாைர அைழத்து, 19 அவர்கைளப் பார்த்து:
உங்களுைடய மகன் குருடனாகப் ப றந்தான் என்று ெசால்லுகறீர்கேள, அவன்
இவன்தானா? இவனானால், இப்ெபாழுது இவன் எப்படிப் பார்ைவயைடந்தான்
என்று ேகட்டார்கள். 20ெபற்ேறார் மறுெமாழியாக; இவன் எங்களுைடய மகன்தான்
என்றும், குருடனாகப் ப றந்தான் என்றும் எங்களுக்குத் ெதரியும். 21 இப்ெபாழுது
இவன் பார்ைவ அைடந்தது எப்படி என்று எங்களுக்குத் ெதரியாது; இவனுைடய
கண்கைளத் தறந்தவன் யார் என்பதும் எங்களுக்குத் ெதரியாது; இவன்
வாலிபனாக இருக்க றான், இவைனேய ேகளுங்கள், இவேன ெசால்லுவான்
என்றார்கள். 22 அவனுைடய ெபற்ேறார்கள் யூதர்களுக்குப் பயந்ததனால்
இப்படிச் ெசான்னார்கள். ஏெனன்றால், இேயசுைவக் கறஸ்து என்று யாராவது
அறக்ைக ெசய்தால் அவைன ெஜப ஆலயத்த ற்குப் ெவளியாக்க ேவண்டும்
என்று யூதர்கள் அதற்கு ஏற்கனேவ முடிவு ெசய்தருந்தார்கள். 23 அதனிமித்தம்:
இவன் வாலிபனாக இருக்க றான், இவைனேய ேகளுங்கள் என்று அவனுைடய
ெபற்ேறார்கள்ெசான்னார்கள். 24ஆதலால்அவர்கள்குருடனாகஇருந்தமனிதைன
இரண்டாம்முைற அைழத்து: நீ ேதவைன மகைமப்படுத்து; இந்த மனிதன் பாவ
என்று நாங்கள் அற ந்தருக்க ேறாம் என்றார்கள். 25அவன் மறுெமாழியாக: அவர்
பாவயா இல்ைலயா என்று எனக்குத் ெதரியாது; நான் குருடனாக இருந்ேதன்,
இப்ெபாழுது பார்க்க ேறன்; இது ஒன்றுதான் எனக்குத் ெதரியும் என்றான்.
26 அவர்கள் மறுபடியும் அவைனப் பார்த்து: உனக்கு என்ன ெசய்தான், உன்
கண்கைள எப்படித் த றந்தான் என்றார்கள். 27அவன் மறுெமாழியாக: ஏற்கனேவ
உங்களுக்குச் ெசான்ேனன், நீங்கள் ேகட்காமல் ேபானீர்கள்; மறுபடியும் ஏன்
ேகட்க றீர்கள்? அவருக்குச் சீடராக உங்களுக்கும் வருப்பம் இருக்க றதா என்றான்.
28 அப்ெபாழுது அவர்கள் அவைனத் த ட்டி: நீ அவனுைடய சீடன், நாங்கள்
ேமாேசயனுைடய சீடர். 29 ேமாேசயுடேன ேதவன் ேபசனார் என்று ெதரியும், இவன்
எங்ேக இருந்து வந்தவன் என்று எங்களுக்குத் ெதரியாது என்றார்கள். 30அதற்கு
அந்த மனிதன்: அவர் என் கண்கைளத் தறந்தருந்தும், அவர் எங்கருந்து வந்தவர்
என்று நீங்கள் ெதரியாமல் இருப்பது ஆச்சரியமான காரியம். 31 பாவ களுக்கு
ேதவன் ெசவெகாடுக்க றது இல்ைல என்று ெதரிந்தருக்க ேறாம்; ஒருவன்
ேதவபக்த உள்ளவனாகஇருந்துஅவருக்குப ரியமானைதச்ெசய்தால்அவனுக்குச்
ெசவெகாடுப்பார். 32 ப றவக் குருடனுைடய கண்கைள ஒருவன் தறந்தான் என்று
உலகம் உண்டானதுமுதல் ேகள்வப்பட்டது இல்ைலேய. 33 அவர் ேதவனிடத்தல்
இருந்து வராமல் இருந்தால் ஒன்றும் ெசய்யமாட்டாேர என்றான். 34 அவர்கள்
அவனுக்கு மறுெமாழியாக: முழுவதும் பாவத்தல் ப றந்த நீ எங்களுக்குப்
ேபாத க்க றாேயா என்றுெசால்லி,அவைனப்ெவளிேய தள்ளிவ ட்டார்கள்.

ஆவக்குரிய பார்ைவயன்ைம
35 அவைன அவர்கள் ெவளிேய தள்ளிவ ட்டைத இேயசு ேகள்வப்பட்டு,

அவைனப் பார்த்தேபாது: நீ ேதவனுைடய குமாரனிடத்த ல் வ சுவாசமாக
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இருக்க றாயா என்றார். 36 அதற்கு அவன்: ஆண்டவேர, அவரிடத்தல் நான்
வசுவாசமாக இருக்கும்படிக்கு அவர் யார் என்றான். 37இேயசு அவைனப் பார்த்து:
நீ அவைரப் பார்த்த ருக்க றாய், உன்னுடேன ேபசுக றவர் அவர்தான்
என்றார். 38 உடேன அவன்: ஆண்டவேர, வசுவாச க்க ேறன் என்று ெசால்லி,
அவைரப் பணிந்துெகாண்டான். 39 அப்ெபாழுது இேயசு: பார்க்காதவர்கள்
பார்க்கும்படியாகவும், பார்க்க றவர்கள் குருடராகும்படியாகவும்
ந யாயத்தீர்ப்புக்கு நான் இந்த உலகத்த ல் வந்ேதன் என்றார். 40 அவேராடு
இருந்த பரிேசயர்களில் சலர் இைவகைளக் ேகட்டெபாழுது: நாங்களும்
குருடேரா என்றார்கள். 41 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் குருடராக
இருந்தால் உங்களுக்குப் பாவம் இருக்காது; நீங்கள் பார்க்க ேறாம் என்று
ெசால்லுக றபடியனால்உங்களுைடயபாவம்நைலந ற்க றது என்றார்.

அத்த யாயம் 10
ேமய்ப்பனும்,அவனுைடயஆடுகளும்

1 உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்;ஆட்டுத்ெதாழுவத்த ற்குள்வாசல்வழியாகநுைழயாமல்,
ேவறுவழியாக ஏறுக றவன் தருடனும், ெகாள்ைளக்காரனுமாக
இருக்க றான். 2 வாசல்வழியாக நுைழக றவேனா ஆடுகளின்
ேமய்ப்பனாக இருக்க றான். 3 வாசைலக் காக்க றவன் அவனுக்குத்
த றக்க றான்; ஆடுகளும் அவன் சத்தத்த ற்குச் ெசவ ெகாடுக்க றது.
அவன் தன்னுைடய ஆடுகைளப் ெபயர் ெசால்லிக் அைழத்து,
அைவகைள ெவளிேய நடத்த க்ெகாண்டுேபாக றான். 4 அவன்
தன்னுைடய ஆடுகைள ெவளிேய வ ட்டபன்பு, அைவகளுக்கு முன்பாக
நடந்துேபாக றான், ஆடுகள் அவன் சத்தத்ைத அற ந்தருக்க றதனால்
அவனுக்குப் பன்ேன ெசல்லுக றது. 5 ெதரியாதவர்களுைடய சத்தத்ைத
அறயாதபடியனால்அைவகள்ெதரியாதவனுக்குப் பன்ேனெசல்லாமல்,
அவைனவ ட்டுஓடிப்ேபாகும் என்றார். 6இந்த உவைமையஇேயசுஅவர்களிடம்
ெசான்னார்; அவர்கேளா அவர் ெசான்னைவகளின் கருத்ைத அறயவல்ைல.
7 ஆதலால் இேயசு மீண்டும் அவர்கைளப் பார்த்து: நாேன ஆடுகளுக்கு
வாசல் என்று உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 8எனக்குமுன்ேபவந்தவர்கள்எல்ேலாரும்தருடர்களும்,
ெகாள்ைளக்காரர்களுமாக இருக்க றார்கள்; ஆடுகள் அவர்களுக்குச்
ெசவ ெகாடுக்கவல்ைல. 9 நாேன வாசல், என்வழியாக ஒருவன் உள்ேள
ப ரேவச த்தால், அவன் இரட்ச க்கப்படுவான், அவன் உள்ளும், ெவளியும்
ெசன்று, ேமய்ச்சைலக்கண்டைடவான். 10தருடன்,தருடவும்,ெகால்லவும்,
அழிக்கவும்வருக றாேனஅன்ற ேவெறான்றுக்கும்வரமாட்டான். நாேனா
அைவகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயருக்கவும், அது பரிபூரணப்படவும்
வந்ேதன். 11 நாேன நல்ல ேமய்ப்பன்: நல்ல ேமய்ப்பன் ஆடுகளுக்காகத்
தன்ஜீவைனக் ெகாடுக்க றான். 12 ேமய்ப்பனாக இல்லாதவனும், ஆடுகள்
தனக்குச் ெசாந்தம் இல்லாதவனுமான கூலியாள் ஓநாய் வருக றைதப்
பார்த்து ஆடுகைளவ ட்டு ஓடிப்ேபாக றான்; அப்ெபாழுது ஓநாய்
ஆடுகைளப்பீற , அைவகைளச் ச தறடிக்கும். 13 ேவைலயாள் கூலிக்காக
ேவைலெசய்க றவன், ஆகேவ, ஓடிப்ேபாக றான், ஆடுகளுக்காக அவன்
கவைலப்படமாட்டான். 14 நாேன நல்ல ேமய்ப்பன்; ப தா என்ைன
அற ந்தருக்க றதுேபாலவும், நான் ப தாைவ அற ந்தருக்க றதுேபாலவும்,
15 நான் என்னுைடயைவகைள அற ந்தும் என்னுைடயைவகளால்
அறயப்பட்டும் இருக்க ேறன்; ஆடுகளுக்காக என் ஜீவைனயும்
ெகாடுக்க ேறன். 16 இந்தத் ெதாழுவத்தல் உள்ளைவகள் அல்லாமல்
ேவறு ஆடுகளும் எனக்கு இருக்க றது; அைவகைளயும் நான்
ெகாண்டுவரேவண்டும், அைவகள் என் சத்தத்த ற்குச் ெசவ ெகாடுக்கும்,
அப்ெபாழுதுஒேரமந்ைதயும்,ஒேரேமய்ப்பனுமாகும். 17நான்என்ஜீவைன
மீண்டும் ெபற்றுக்ெகாள்ளும்படிக்கு அைதக் ெகாடுக்க றபடியனால்
ப தா என்னில் அன்பாக இருக்க றார். 18ஒருவனும் அைத என்னிடத்த ல்
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இருந்து எடுத்துக்ெகாள்ளமாட்டான்; நாேன அைதக் ெகாடுக்க ேறன்,
அைதக் ெகாடுக்கவும் எனக்கு அத காரம் இருக்க றது, அைத மீண்டும்
எடுத்துக்ெகாள்ளவும் எனக்கு அத காரம் இருக்க றது. இந்தக்
கட்டைளைய என் ப தாவனிடத்த ல் ெபற்றுக்ெகாண்ேடன் என்றார்.
19 இந்த வசனங்களினால் யூதர்களுக்குள்ேள மீண்டும் ப ரிவைன உண்டானது.
20 அவர்களில் அேநகர்: இவன் ப சாசு ப டித்தவன், ைபத்தயக்காரன்; ஏன்
இவனுக்குச் ெசவ ெகாடுக்க றீர்கள் என்றார்கள். 21 ேவறுசலர்: இைவகள்
ப சாசு ப டித்தவனுைடய வசனங்கள் இல்ைல. குருடருைடய கண்கைளப் ப சாசு
த றக்கக்கூடுமா என்றார்கள்.

யூதர்களின்அவசுவாசம்

22 பன்பு எருசேலமிேல ேதவாலயப் ப ரதஷ்ைட பண்டிைக வந்தது;
குளிர்காலமுமாக இருந்தது. 23 இேயசு ேதவாலயத்தல் சாெலாேமானுைடய
மண்டபத்த ேல நடந்துெகாண்டிருந்தார். 24 அப்ெபாழுது யூதர்கள் அவைர
சூழ்ந்துெகாண்டு: எவ்வளவு காலம்வைரக்கும் எங்களுைடய ஆத்துமாவற்குச்
சந்ேதகம் உண்டாக்குகறீர், நீர் க றஸ்துவானால் எங்களுக்குத் ெதளிவாக
ெசால்லும் என்றார்கள். 25 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: அைத
உங்களுக்குச்ெசான்ேனன், நீங்கள்வசுவாச க்கவல்ைல; என் ப தாவன்
நாமத்தனாேல நான் ெசய்க ற ெசயல்கேள என்ைனக்குற த்துச்
சாட்ச ெகாடுக்க றது. 26 ஆனாலும், நான் உங்களுக்குச் ெசான்னபடிேய,
நீங்கள் என் மந்ைதயன் ஆடுகளாக இல்லாததனால் வ சுவாச க்காமல்
இருக்க றீர்கள். 27 என் ஆடுகள் என் சத்தத்த ற்குச் ெசவ ெகாடுக்க றது;
நான் அைவகைள அற ந்தருக்க ேறன், அைவகள் எனக்குப்பன்
ெசல்லுக றது. 28நான்அைவகளுக்குந த்த யஜீவைனக்ெகாடுக்க ேறன்;
அைவகள் ஒருேபாதும் ெகட்டுப்ேபாவத ல்ைல, ஒருவனும் அைவகைள
என் ைகயலிருந்து பற த்துக்ெகாள்ளுவதும் இல்ைல. 29 அைவகைள
எனக்குத் தந்த என் ப தா எல்ேலாைரயும்வ ட ெபரியவராக இருக்க றார்;
அைவகைள என் ப தாவன் ைகயலிருந்து பற த்துக்ெகாள்ள
ஒருவனாலும் கூடாது. 30 நானும் ப தாவும் ஒன்றாக இருக்க ேறாம்
என்றார். 31 அப்ெபாழுது யூதர்கள் மீண்டும் அவர்ேமல் கல்ெலறயும்படி,
கற்க்கைள எடுத்துக்ெகாண்டார்கள். 32 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: நான்
என் ப தாவனாேல அேநக நற்ெசயல்கைள உங்களுக்குக் காட்டிேனன்,
அைவகளில் எந்தச் ெசயலுக்காக என்ேமல் கல்ெலற க றீர்கள் என்றார்.
33 யூதர்கள் அவருக்கு மறுெமாழியாக: நற்ெசயலினால் நாங்கள் உன்ேமல்
கல்ெலற க றதல்ைல; நீ மனிதனாக இருக்க, உன்ைன ேதவன் என்று
ெசால்லி, இந்தவதமாக ேதவ அவமத ப்பு ெசால்லுகறதனால் உன்ேமல்
கல்ெலற க ேறாம் என்றார்கள். 34 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக:
ேதவர்களாக இருக்க றீர்கள் என்று நான் ெசான்ேனன் என்பதாக
உங்களுைடய ேவதத்த ல் எழுதவல்ைலயா? 35 ேதவவசனத்ைதப்
ெபற்றுக் ெகாண்டவர்கைளத் ேதவர்கள் என்று அவர் ெசால்லியருக்க,
ேவதவாக்க யமும் ஒழிந்துேபாகாததாக இருக்க, 36 ப தாவனால்
பரிசுத்தமாக்கப்பட்டும், உலகத்தல் அனுப்பப்பட்டும் இருக்க ற நான்
என்ைனத் ேதவனுைடய குமாரன் என்று ெசான்னதனாேல ேதவ
அவமத ப்பு ெசான்ேனன் என்று நீங்கள் ெசால்லலாமா? 37 என்
ப தாவன் ெசயல்கைள நான் ெசய்யாதருந்தால், நீங்கள் என்ைன
வசுவாச க்க ேவண்டியதல்ைல. 38 அைவகைள ெசய்தால், நீங்கள்
என்ைனவசுவாச யாமல் இருந்தாலும், ப தா என்னிலும் நான் அவரிலும்
இருக்க றைத நீங்கள் அற ந்து வசுவாச க்கும்படி அந்தச் ெசயல்கைள
வசுவாச யுங்கள் என்றார். 39 இதனால் அவர்கள் மீண்டும் அவைரப் ப டிக்கத்
ேதடினார்கள், அவேரா அவர்கள் ைகக்குத் தப்ப , 40 ேயார்தானுக்கு அக்கைரய ேல
முன்ேன ேயாவான் ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருந்த இடத்த ற்குத்
தரும்ப ப்ேபாய், அங்ேக தங்கனார். 41 அேநகர் அவரிடத்தல் வந்து: ேயாவான்
ஒரு அற்புதத்ைதயும் ெசய்யவல்ைல; ஆனாலும் இவைரக்குற த்து ேயாவான்
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ெசான்னது எல்லாம் உண்ைமயாக இருக்க றது என்றார்கள். 42 அந்த இடத்தல்
அேநகர்அவரிடத்தல்வசுவாசம்ைவத்தார்கள்.

அத்த யாயம் 11
லாசருவன்மரணம்

1 மரியாளும் அவள் சேகாதரியாக ய மார்த்தாளும் இருந்த ெபத்தானியா
க ராமத்ைதச் ேசர்ந்த லாசரு என்பவன் வயாத ப்பட்டிருந்தான். 2 கர்த்தருக்குப்
பரிமளைதலம் பூச , தன் தைலமுடியால் அவருைடய பாதங்கைளத் துைடத்தவள்
அந்த மரியாேள; அவளுைடய சேகாதரனாகய லாசரு வயாதயாக
இருந்தான். 3 அப்ெபாழுது அவனுைடய சேகாதரிகள்: ஆண்டவேர, நீர்
ச ேநக க்க றவன் வயாதயாக இருக்க றான் என்று ெசால்ல, அவரிடத்த ற்கு ஆள்
அனுப்பனார்கள். 4இேயசுஅைதக்ேகள்வப்பட்டெபாழுது:இந்தவயாத மரணம்
ஏற்படுவதற்காக இல்லாமல் ேதவனுைடய மகைம வளங்குவதற்காக
இருக்க றது; ேதவனுைடய குமாரனும் அதனால் மகைமப்படுவார்
என்றார். 5 இேயசு மார்த்தாளிடத்தலும் அவளுைடய சேகாதரியனிடத்தலும்
லாசருவனிடத்தலும் அன்பாக இருந்தார். 6 அவன் வயாதயாக இருக்க றதாக
அவர் ேகள்வப்பட்டெபாழுது, தாம் இருந்த இடத்த ேல மீண்டும் இரண்டு நாட்கள்
தங்கனார். 7அதன்பன்பு அவர் தம்முைடய சீடர்கைளப் பார்த்து: நாம் மீண்டும்
யூேதயாவ ற்குப் ேபாேவாம் வாருங்கள் என்றார். 8 அதற்குச் சீடர்கள்: ரபீ,
இப்ெபாழுது தான் யூதர்கள் உம்ைமக் கல்ெலறயத் ேதடினார்கேள, மீண்டும் நீர்
அந்தஇடத்த ற்குப் ேபாகலாமா என்றார்கள். 9இேயசு மறுெமாழியாக: பகலுக்குப்
பன்னிரண்டு மணிேநரம் இல்ைலயா? ஒருவன் பகலிேல நடந்தால்
அவன் இந்த உலகத்தன் ெவளிச்சத்ைதக் காண்கறபடியனால் இடறல்
அைடயமாட்டான். 10ஒருவன்இரவ ேலநடந்தால்தன்னிடத்த ல்ெவளிச்சம்
இல்லாததனால் இடறுவான் என்றார். 11 இைவகைள அவர் ெசால்லியபன்பு
அவர்கைளப் பார்த்து: நம்முைடய ச ேநக தனாக ய லாசரு ந த்தைர
அைடந்தருக்க றான், நான் அவைன உய ேராடு எழுப்பப்ேபாக ேறன்
என்றார். 12அதற்கு அவருைடய சீடர்கள்: ஆண்டவேர, ந த்தைர அைடந்தருந்தால்
சுகமைடவான் என்றார்கள். 13இேயசுவானவர் அவனுைடய மரணத்ைதக்குறத்து
அப்படிச்ெசான்னார்;அவர்கேளாந த்தைரெசய்துஇைளப்பாறுகறைதக்குற த்துச்
ெசான்னார் என்று நைனத்தார்கள். 14அப்ெபாழுது இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து:
லாசரு மரித்துப்ேபானான் என்று ெவளிப்பைடயாகச் ெசால்லி; 15 நான்
அங்ேக இல்லாததனால் நீங்கள் வசுவாசம் உள்ளவர்களாக றதற்கு
ஏதுவுண்ெடன்று உங்களுக்காக சந்ேதாஷப்படுக ேறன்; இப்ெபாழுது
அவனிடத்த ற்குப் ேபாேவாம் வாருங்கள் என்றார். 16 அப்ெபாழுது த தமு
என்னப்பட்ட ேதாமா மற்றச் சீடர்கைளப் பார்த்து: அவருடன் மரிப்பதற்கு நாமும்
ேபாேவாம்வாருங்கள்என்றான்.

இேயசுலாசருவன்சேகாதரிகைளஆறுதல்படுத்துதல்
17 இேயசு வந்தேபாது அவன் கல்லைறயல் ைவக்கப்பட்டு நான்கு நாட்கள்

ஆனது என்றுஅறந்தார். 18 ெபத்தானியா ஊர் எருசேலமுக்கு அருகல்
ஏறக்குைறய இரண்டு ைமல் தூரத்தலிருந்தது. 19 யூதர்களில் அேநகர்
மார்த்தாள் மரியாள் என்பவர்களுைடய சேகாதரைனக்குறத்து அவர்களுக்கு
ஆறுதல் ெசால்லும்படி அவர்களிடத்தல் வந்தருந்தார்கள். 20 இேயசு வருகறார்
என்று மார்த்தாள் ேகள்வப்பட்டேபாது, அவருக்கு எத ர்ெகாண்டு ேபானாள்;
மரியாேளா வீட்டிேல இருந்தாள். 21 மார்த்தாள் இேயசுவனிடத்தல் வந்து:
ஆண்டவேர, நீர் இங்ேக இருந்தீரானால் என் சேகாதரன் மரித்தருக்கமாட்டான்.
22 இப்ெபாழுதும் நீர் ேதவனிடத்தல் ேகட்டுக்ெகாள்ளுவது எதுேவா அைத
ேதவன் உமக்குத் தந்தருளுவார் என்று அறந்தருக்க ேறன் என்றாள். 23 இேயசு
அவைளப் பார்த்து: உன் சேகாதரன் உய ர்த்ெதழுந்தருப்பான் என்றார்.
24 அதற்கு மார்த்தாள்: உய ர்த்ெதழுதல் நடக்கும் கைடச நாளிேல அவனும்
உய ர்த்ெதழுந்தருப்பான் என்று அறந்தருக்க ேறன் என்றாள். 25 இேயசு
அவைளப் பார்த்து: நாேன உய ர்த்ெதழுதலும் ஜீவனுமாக இருக்க ேறன்,
என்ைனவசுவாச க்க றவன் மரித்தாலும் பைழப்பான்; 26உய ேராடிருந்து
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என்ைன வசுவாச க்க றன் எவனும் என்ெறன்ைறக்கும் மரிக்காமலும்
இருப்பான்; இைத வசுவாச க்க றாயா என்றார். 27 அதற்கு அவள்: ஆம்,
ஆண்டவேர, நீர் உலகத்தல் வருகறவரான ேதவகுமாரனாகய க றஸ்து என்று
நான் வசுவாச க்க ேறன் என்றாள். 28இைவகைளச் ெசான்னபன்பு, அவள் ேபாய்,
தன்சேகாதரியாக யமரியாைளஇரகச யமாகஅைழத்து: ேபாதகர்வந்தருக்க றார்,
உன்ைன அைழக்க றார் என்றாள். 29 அவள் அைதக் ேகட்டவுடேன, சீக்க ரமாக
எழுந்து, அவரிடத்தல் வந்தாள். 30 இேயசு இன்னும் க ராமத்த ற்குள் வராமல்,
மார்த்தாள் தம்ைமச் சந்த த்த இடத்த ேல இருந்தார். 31 அப்ெபாழுது, வீட்டிேல
அவளுடேன இருந்து அவளுக்கு ஆறுதல் ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்த யூதர்கள்,
மரியாள் சீக்க ரமாக எழுந்துேபாக றைதப் பார்த்து: அவள் கல்லைறயனிடத்தல்
அழுகறதற்குப் ேபாக றாள் என்று ெசால்லி, அவளுக்குப் பன்பாகப் ேபானார்கள்.
32 இேயசு இருந்த இடத்தல் மரியாள் வந்து, அவைரப் பார்த்தவுடேன, அவர்
பாதத்தல் வழுந்து: ஆண்டவேர, நீர் இங்ேக இருந்தீரானால் என் சேகாதரன்
மரித்தருக்கமாட்டான் என்றாள். 33 அவள் அழுகறைதயும் அவேளாடு வந்த
யூதர்கள்அழுகறைதயும்இேயசுபார்த்தேபாதுஆவய ேலகலங்க த்துயரமைடந்து:
34அவைனஎங்ேகைவத்தீர்கள்என்றார். ஆண்டவேர,வந்துபாரும்என்றார்கள்.
35 இேயசு கண்ணீர் வ ட்டார். 36 அப்ெபாழுது யூதர்கள்: இேதா, இவர் அவைன
எவ்வளவாக ேநச த்தார் என்றார்கள். 37 அவர்களில் சலர்: குருடனுைடய
கண்கைளத் தறந்த இவர். இவைன மரித்துப் ேபாகாமலிருக்கச் ெசய்யமுடியாதா
என்றார்கள்.

இேயசுலாசருைவஉய ேராடு எழுப்புதல்
38அப்ெபாழுது இேயசு மீண்டும் தமக்குள்ேள கலங்க க் கல்லைறயனிடத்த ற்கு

வந்தார். அதுஒருகுைகயாகஇருந்தது;அதன்ேமல்ஒருகல்ைவக்கப்பட்டிருந்தது.
39 இேயசு: கல்ைல எடுத்து ேபாடுங்கள் என்றார். மரித்தவனுைடய
சேகாதரியாக ய மார்த்தாள் அவைரப் பார்த்து: ஆண்டவேர, இப்ெபாழுது
நாற்றம் எடுக்குேம, நான்கு நாட்கள் ஆனேத என்றாள். 40 இேயசு அவைளப்
பார்த்து: நீ வ சுவாச த்தால் ேதவனுைடய மகைமையக் காண்பாய் என்று
நான் உனக்குச் ெசால்லவல்ைலயா என்றார். 41 அப்ெபாழுது மரித்தவன்
ைவக்கப்பட்ட இடத்தலிருந்த கல்ைல எடுத்துப்ேபாட்டார்கள். இேயசு தம்முைடய
கண்கைள ஏெறடுத்து: ப தாேவ, நீர் எனக்குச் ெசவ ெகாடுத்தபடியனால்
உமக்கு நன்ற ெசலுத்துக ேறன். 42 நீர் எப்ெபாழுதும் எனக்குச்
ெசவ ெகாடுக்க றீர் என்று நான் அற ந்தருக்க ேறன்; ஆனாலும் நீர்
என்ைனஅனுப்பனைதச் சூழ்ந்து ந ற்கும் மக்கள் வ சுவாச க்கும்படியாக
அவர்களுக்காக இைதச் ெசான்ேனன் என்றார். 43 இைவகைளச்
ெசான்னபன்பு: லாசருேவ, ெவளிேய வா என்று, உரத்த சத்தமாகக்
கூப்ப ட்டார். 44 அப்ெபாழுது, மரித்தவன் ெவளிேய வந்தான். அவன்
கால்களும் ைககளும் ப ேரதத் துணிகளினால் கட்டப்பட்டிருந்தது, அவன் முகமும்
துணியால் சுற்றப்பட்டிருந்தது. இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: இவைனக்
கட்டவ ழ்த்துவடுங்கள் என்றார்.

இேயசுைவக்ெகால்லசத த்த ட்டம்
45 அப்ெபாழுது மரியாளிடத்தல் வந்து, இேயசு ெசய்தைவகைளப்

பார்த்தவர்களாகய யூதர்களில் அேநகர் அவரிடத்தல் வசுவாசம் ைவத்தார்கள்.
46அவர்களில் சலர் பரிேசயர்களிடம்ேபாய்,இேயசுெசய்தைவகைளஅவர்களுக்கு
அறவத்தார்கள். 47 அப்ெபாழுது ப ரதான ஆசாரியர்களும் பரிேசயர்களும்
ஆேலாசைன சங்கத்ைதக் கூடிவரச்ெசய்து, நாம் என்ன ெசய்க றது? இந்த
மனிதன் அேநக அற்புதங்கைளச் ெசய்க றாேன. 48 நாம் இவைன இப்படிேய
வ ட்டுவ ட்டால், எல்ேலாரும் இவைன வசுவாச ப்பார்கள்; அப்ெபாழுது ேராமர்கள்
வந்துநம்முைடயஇடத்ைதயும்மக்கைளயும்அழித்துப்ேபாடுவார்கேள என்றார்கள்.
49அப்ெபாழுதுஅவர்களில்ஒருவனும்,அந்தவருடத்துப்ப ரதானஆசாரியனுமாகய
காய்பா என்பவன் அவர்கைளப் பார்த்து: உங்களுக்கு ஒன்றும் ெதரியாது;
50 மக்கள் எல்ேலாரும் ெகட்டுப்ேபாகாதபடிக்கு ஒேர மனிதன் மக்களுக்காக
மரிப்பது நமக்கு நலமாக இருக்கும் என்று நீங்கள் ச ந்த க்காமல் இருக்க றீர்கள்
என்றான். 51 இைத அவன் தானாகச் ெசால்லாமல், அந்த வருடத்துப் ப ரதான
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ஆசாரியனானபடியனாேல இேயசு யூதமக்களுக்காக மரிக்கப்ேபாக றார் என்றும்,
52அந்த மக்களுக்காக மாத்த ரமல்ல, ச தறயருக்க ற ேதவனுைடய பள்ைளகைள
ஒன்றாகச் ேசர்க்க றதற்காகவும் மரிக்கப்ேபாக றார் என்றும் தீர்க்கதரிசனமாக
ெசான்னான். 53 அந்தநாள்முதல் அவைரக் ெகாைலெசய்யும்படிக்கு ஆேலாசைன
ெசய்தார்கள். 54ஆகேவ, இேயசுஅதன்பன்பு ெவளியரங்கமாகயூதர்களுக்குள்ேள
தங்காமல்,அந்தஇடத்ைதவ ட்டுவனாந்த ரத்த ற்குஅருகானஇடமாகயஎப்ப ராயீம்
என்னப்பட்ட ஊருக்குப்ேபாய், அங்ேக தம்முைடய சீடர்கேளாடு தங்கயருந்தார்.
55 யூதர்களுைடய பஸ்காபண்டிைக ெநருங்கயருந்தது. அதற்கு முன்ேன
அேநகர் தங்கைளச் சுத்த கரித்துக்ெகாள்வதற்கு தங்களுைடய நாட்டிலிருந்து
எருசேலமுக்குப் ேபானார்கள். 56 அங்ேக அவர்கள் இேயசுைவத் ேதடிக்ெகாண்டு
ேதவாலயத்தல் ந ற்கும்ேபாது, ஒருவைரெயாருவர் பார்த்து: உங்களுக்கு எப்படித்
ேதான்றுகறது, அவர் பண்டிைகக்கு வரமாட்டாேரா என்று ேபச க்ெகாண்டார்கள்.
57ப ரதானஆசாரியர்களும்பரிேசயர்களும்அவைரப்ப டிக்கும்படி ேயாச த்து,அவர்
இருக்க ற இடத்ைத எவனுக்காவது ெதரிந்தருந்தால், அைத அறவக்கேவண்டும்
என்றுகட்டைளய ட்டிருந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 12
மரியாள்இேயசுைவஅப ேஷகம்பண்ணுதல்

1 பஸ்காபண்டிைக வருவதற்கு ஆறு நாட்களுக்கு முன்ேன இேயசு தாம்
மரணத்தலிருந்து உய ேராடு எழுப்பன லாசரு இருந்த ெபத்தானியாவற்கு
வந்தார். 2 அங்ேக அவருக்கு இரவு வருந்து ெகாடுத்தார்கள்; மார்த்தாள்
பணிவைடெசய்தாள்; லாசருவும் அவருடேன பந்தயருந்தவர்களில் ஒருவனாக
இருந்தான். 3அப்ெபாழுது மரியாள் வைலேயறப்ெபற்ற களங்கமில்லாத நளதம்
என்னும் ைதலத்தல் ஒரு இராத்தல் (அைர லிட்டர்) ெகாண்டுவந்து, அைத
இேயசுவன் பாதங்களில் பூச , தன் தைலமுடியால் அவருைடய பாதங்கைளத்
துைடத்தாள்; அந்த வீடு முழுவதும் ைதலத்தன் நல்ல வாசைனயனால்
நைறந்தருந்தது. 4 அப்ெபாழுது அவருைடய சீடர்களில் ஒருவனும்
அவைரக் காட்டிக்ெகாடுக்கப்ேபாக றவனுமாகய சீேமானுைடய குமாரனான
யூதாஸ்காரிேயாத்து: 5 இந்தத் ைதலத்ைத முந்நூறு ெவள்ளிப் பணத்தற்கு
வற்று, தரித்த ரர்களுக்குக் ெகாடுக்காமல்ேபானது என்ன என்றான். 6 அவன்
ஏைழகைளக்குறத்துக் கவைலப்பட்டு இப்படிச் ெசால்லாமல், அவன் தருடனாக
இருந்ததனாலும், பணப்ைபைய ைவத்துக்ெகாண்டு அத ேல ேபாடப்பட்டைதச்
சுமக்க றவனாக இருந்ததனாலும் இப்படிச் ெசான்னான். 7 அப்ெபாழுது இேயசு:
இவைள வ ட்டுவடு, என்ைன அடக்கம் ெசய்யும் நாளுக்காக இைத
ைவத்தருந்தாள். 8 ஏைழகள் எப்ெபாழுதும் உங்களிடம் இருக்க றார்கள்;
நான் எப்ெபாழுதும் உங்களிடம் இருக்கமாட்ேடன் என்றார். 9 அப்ெபாழுது
யூதர்களில் த ரளான மக்கள் அவர் அங்ேக இருக்க றைத அற ந்து, இேயசுைவப்
பார்ப்பதற்கு மட்டுமல்ல, அவர் மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுப்பன
லாசருைவப் பார்க்கும்படியாகவும் வந்தார்கள். 10 லாசருவனால் யூதர்களில்
அேநகர்ேபாய், இேயசுவனிடத்தல் வசுவாசம் ைவத்ததனால், 11 ப ரதான
ஆசாரியர்கள்லாசருைவயும்ெகாைலெசய்யஆேலாசைனெசய்தார்கள்.

இேயசுஎருசேலமுக்குள்ப ரேவச த்தல்
12அடுத்தநாளிேல இேயசு எருசேலமுக்கு வருகறார் என்று பண்டிைகக்கு வந்த

த ரளான மக்கள் ேகள்வப்பட்டு, 13 குருத்ேதாைலகைளப் ப டித்துக்ெகாண்டு,
அவருக்கு எத ர்ெகாண்டு ேபாகும்படி புறப்பட்டு: “ஓசன்னா, கர்த்தருைடய
நாமத்தனாேல வருகற இஸ்ரேவலின் ராஜா ேபாற்றப்படத்தக்கவர்” என்று
ஆர்ப்பரித்தார்கள். 14அல்லாமலும்:
“சீேயான்குமாரத்த ேய, பயப்படாேத,
உன்ராஜா கழுைதக்குட்டியன்ேமல்ஏறவருகறார்” என்றுஎழுதயருக்க றபடி,

15 இேயசு ஒரு கழுைதக்குட்டிையப் பார்த்து அதன்ேமல் ஏற ப்ேபானார்.
16 இைவகைள அவருைடய சீடர்கள் துவக்கத்த ேல அறயவல்ைல. இேயசு
மகைமயைடந்தபன்பு, இப்படி அவைரக்குற த்து எழுதயருக்க றைதயும்,
தாங்கள் இப்படி அவருக்குச் ெசய்தைதயும் நைனவுகூர்ந்தார்கள். 17 அன்றயும்
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அவருடன் இருந்த மக்கள் அவர் லாசருைவக் கல்லைறயலிருந்து ெவளிேய
வரவைழத்து, அவைன உயேராடு எழுப்பனார் என்று சாட்ச ெகாடுத்தார்கள்.
18 அப்படிப்பட்ட அற்புதத்ைத அவர் ெசய்தார் என்று மக்கள் ேகள்வப்பட்டதனால்
அவர்கள் அவருக்கு எத ர்ெகாண்டு ேபானார்கள். 19 அப்ெபாழுது பரிேசயர்கள்
ஒருவைரெயாருவர் பார்த்து: நீங்கள் ெசய்க றெதல்லாம் வீெணன்று
அறகறதல்ைலயா? இேதா, உலக மக்கள் அைனவரும் அவருக்குப் பன்ேன
ெசன்றனர்என்றார்கள்.

இேயசுதன்னுைடயமரணத்ைதமுன்னறவத்தல்
20 பண்டிைகயல் ஆராதைனெசய்ய வந்தவர்களில் க ேரக்கர்கள் சலர்

இருந்தனர். 21 அவர்கள் கலிேலயா நாட்டுப் ெபத்சாய தா ஊரானாகய
பலிப்புவனிடத்தல் வந்து: ஐயா, இேயசுைவப் பார்க்க வரும்புக ேறாம் என்று
அவைனக் ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள். 22 பலிப்பு வந்து, அைத அந்த ேரயாவற்கு
அறவத்தான்; பன்பு அந்த ேரயாவும் பலிப்புவும் அைத இேயசுவற்கு
அறவத்தார்கள். 23 அப்ெபாழுது இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: மனிதகுமாரன்
மகைமப்படும்படியான ேவைள வந்தது. 24 உண்ைமயாகேவ
உண்ைமயாகேவ நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன், ேகாதுைம
மணியானது நலத்தல் வழுந்து சாகாவ ட்டால் தனித்த ருக்கும்,
ெசத்தேதயானால் மிகுந்த பலைனக் ெகாடுக்கும். 25 தன் ஜீவைன
ச ேநக க்க றவன் அைத இழந்துேபாவான்; இந்த உலகத்த ல் தன்
ஜீவைன ெவறுக்க றவேனா அவன் அைத ந த்த யஜீவகாலமாகக்
காத்துக்ெகாள்ளுவான். 26ஒருவன்எனக்குஊழியம் ெசய்க றவனானால்
என்ைனப் பன்பற்றட்டும், நான் எங்ேக இருக்க ேறேனா அங்ேக என்
ஊழியக்காரனும் இருப்பான்; ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் ெசய்தால்
அவைனப் ப தாவானவர் கனம்பண்ணுவார். 27 இப்ெபாழுது என்
ஆத்துமா கலங்குக றது, நான் என்ன ெசால்லுேவன். ப தாேவ, இந்த
ேநரத்தலிருந்து என்ைன இரட்ச யும் என்று ெசால்ேவேனா; ஆனாலும்,
இதற்காகேவ இந்த ேநரத்த ற்குள் வந்ேதன். 28 ப தாேவ, உமது நாமத்ைத
மகைமப்படுத்தும் என்றார். அப்ெபாழுது: மகைமப்படுத்த ேனன், இன்னமும்
மகைமப்படுத்துேவன் என்கற சத்தம் வானத்தலிருந்து உண்டானது. 29 அங்ேக
நன்று ெகாண்டிருந்து, அைதக் ேகட்ட மக்கள்: இடிமுழக்கம் உண்டானது
என்றார்கள். ேவறுசலர்: ேதவதூதன்அவருடேனேபசனான்என்றார்கள். 30இேயசு
அவர்கைளப்பார்த்து: இந்தச்சத்தம்எனக்காகஉண்டாகாமல்உங்களுக்காக
உண்டானது. 31 இப்ெபாழுேத இந்த உலகத்த ற்கு ந யாயத்தீர்ப்பு
உண்டாக றது; இப்ெபாழுேத இந்த உலகத்தன் அத பத புறம்பாகத்
தள்ளப்படுவான். 32 பூமியலிருந்து உயர்த்தப்பட்டு இருக்கும்ேபாது,
எல்ேலாைரயும் என்னிடத்த ல் ேசர்த்துக்ெகாள்ளுேவன் என்றார். 33இேயசு
தாம் எவ்வ தமாக மரிக்கப்ேபாக றார் என்பைதக் குற க்கும்படி இப்படிச்
ெசான்னார். 34 மக்கள் அவைரப் பார்த்து: க றஸ்து என்ெறன்ைறக்கும்
இருக்கறார் என்று ேவதத்தல் ெசால்லியைத நாங்கள் ேகட்டிருக்க ேறாம்,
அப்படியருக்க மனிதகுமாரன் உயர்த்தப்படேவண்டியது என்று எப்படிச்
ெசால்லுகறீர்; இந்த மனிதகுமாரன் யார் என்றார்கள். 35 அதற்கு இேயசு:
இன்னும் ெகாஞ்சக்காலம் ஒளி உங்களிடம் இருக்கும்; இருளில் நீங்கள்
ச க்க க்ெகாள்ளாதபடி ஒளி உங்கேளாடு இருக்கும்ேபாது நடவுங்கள்;
இருளில் நடக்க றவன் தான் ேபாக ற இடம் எங்ேக என்று ெதரியாமல்
இருக்க றான். 36 ஒளி உங்கேளாடு இருக்கும்ேபாது நீங்கள் ஒளியன்
பள்ைளகளாவதற்கு, ஒளிய டம் வ சுவாசமாக இருங்கள் என்றார்.
இைவகைளஇேயசுெசால்லி,அவர்கைளவ ட்டுமைறந்தார்.

யூதர்களின்அவசுவாசம்
37 அவர் இத்தைன அற்புதங்கைள அவர்களுக்கு முன்பாகச் ெசய்தருந்தும்,

அவர்கள்அவைரவசுவாச க்கவல்ைல.
38 “கர்த்தாேவ, எங்கள்மூலமாகக் ேகள்வப்பட்டைதவசுவாச த்தவன்யார்?
கர்த்தருைடயக்கரம்யாருக்குெவளிப்பட்டது”
என்றுஏசாயா தீர்க்கதரிச ெசான்னவசனம்நைறேவறும்படிஇப்படி நடந்தது.
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39 ஆகேவ, அவர்கள் வசுவாச க்காமல் ேபானார்கள். ஏெனன்றால், ஏசாயா
பன்னும்:
40அவர்கள்கண்களினால்பார்க்காமலும்,
இருதயத்தனால்உணராமலும்,
குணப்படாமலும்இருப்பதற்கும்,
நான்அவர்கைளச்சுகமாக்காமல்இருப்பதற்கும்,
அவர்களுைடயகண்கைளஅவர்குருடாக்க ,
அவர்கள்இருதயத்ைதக்கடினமாக்கனார்” என்றான்.

41 ஏசாயா அவருைடய மகைமையப் பார்த்து, அவைரக்குற த்துப்
ேபசுக றேபாது இைவகைளச் ெசான்னான். 42 ஆனாலும் அதகாரிகளிலும்
அேநகர் அவரிடம் வசுவாசம் ைவத்தார்கள். அப்படியருந்தும் ெஜப
ஆலயத்ைதவ ட்டு ெவளிேயற்றப்படாமல் இருக்க, பரிேசயர்களுக்கு பயந்து
அைத அறக்ைகெசய்யாமலும் இருந்தார்கள். 43 அவர்கள் ேதவனால் வருகற
மகைமையவ ட மனிதர்களால் வருகற மகைமைய அதகமாக வரும்பனார்கள்.
44 அப்ெபாழுது இேயசு சத்தமாக: என்ேமல் வ சுவாசமாக இருக்க றவன்
என்னிடத்த ல் அல்ல, என்ைன அனுப்பனவரிடம் வ சுவாசமாக
இருக்க றான். 45 என்ைனப் பார்க்க றவன் என்ைன அனுப்பனவைரப்
பார்க்க றான். 46 என்னிடம் வ சுவாசமாக இருக்க றவெனவனும் இருளில்
இல்லாதபடி, நான் உலகத்த ற்கு ஒளியாக வந்ேதன். 47 ஒருவன் என்
வார்த்ைதகைளக் ேகட்டும் வ சுவாச க்காமல்ேபானால், அவைன நான்
ந யாயந்தீர்ப்பத ல்ைல; நான் உலகத்ைத ந யாயந்தீர்க்க வராமல்,
உலகத்ைத இரட்ச க்க வந்ேதன். 48என்ைனத் தள்ளி என் வார்த்ைதகைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளாதவைன நயாயந்தீர்க்க ற ஒன்று இருக்க றது;
நான் ெசான்ன வசனேம அவைனக் கைடச நாளில் ந யாயந்தீர்க்கும்.
49 நான் சுயமாகப் ேபசவல்ைல, நான் ேபசேவண்டியது என்ன என்றும்
உபேதச க்கேவண்டியது என்ன என்றும் என்ைன அனுப்பன ப தாேவ
எனக்குக் கட்டைளய ட்டார். 50 அவருைடய கட்டைள ந த்த யஜீவனாக
இருக்க றது என்று அற ேவன்; ஆகேவ, நான் ேபசுக றைவகைளப் ப தா
எனக்குச்ெசான்னபடிேயேபசுக ேறன் என்றார்.

அத்த யாயம் 13
இேயசுசீடர்களின்கால்கைளக்கழுவுதல்

1 பஸ்காபண்டிைகக்கு முன்ேப, இேயசு இந்த உலகத்ைதவ ட்டுப்
ப தாவனிடத்த ற்குப் ேபாகும்படியான தம்முைடய ேவைள வந்தெதன்று அறந்து,
தாம் இந்த உலகத்தல் இருக்கற தம்முைடயவர்களிடத்தல் அன்புைவத்தபடிேய,
முடிவுவைரக்கும் அவர்களிடத்தல் அன்புைவத்தார். 2 சீேமானின் மகனாகய
யூதாஸ்காரிேயாத்து அவைரக் காட்டிக்ெகாடுக்கும்படி ப சாசானவன் அவன்
இருதயத்ைதத் தூண்டினபன்பு, அவர்கள் மாைல உணவு சாப்படும்ேபாது;
3 தம்முைடய ைகயல் ப தா எல்லாவற்ைறயும் ஒப்புக்ெகாடுத்தார் என்பைதயும்,
தாம் ேதவனிடத்தலிருந்து வந்தைதயும், ேதவனிடத்த ற்குப் ேபாக றைதயும்
இேயசு அற ந்து; 4 பந்தயலிருந்து எழுந்து, தம்முைடய ேமலுைடையக் கழற்ற
ைவத்துவ ட்டு, ஒரு துண்ைட எடுத்து, இடுப்ப ேல கட்டிக்ெகாண்டு, 5 பன்பு
பாத்த ரத்தல் தண்ணீர் ஊற்ற , சீடர்களுைடய கால்கைளக் கழுவவும், தாம்
கட்டிக்ெகாண்டிருந்ததுண்டால்துைடக்கவும்ெதாடங்கனார்.

6 அவர் சீேமான் ேபதுருவனிடத்தல் வந்தேபாது, அவன் அவைரப் பார்த்து:
ஆண்டவேர, நீர் என் கால்கைளக் கழுவப்ேபாக றீரா? என்றான். 7 இேயசு
அவனுக்கு மறுெமாழியாக: நான் ெசய்க றது என்னெவன்று இப்ெபாழுது
உனக்கு ெதரியாது, இனிேமல் ெதரியும் என்றார். 8 ேபதுரு அவைரப்
பார்த்து: நீர் ஒருேபாதும் என் கால்கைளக் கழுவகூடாது என்றான். இேயசு
அவனுக்கு மறுெமாழியாக: நான் உன்ைனக் கழுவாவ ட்டால் என்னிடத்த ல்
உனக்குப் பங்கல்ைல என்றார். 9 அதற்குச் சீேமான்ேபதுரு: ஆண்டவேர,
என் கால்கைள மட்டுமல்ல, என் ைககைளயும் என் தைலையயும்கூட
கழுவேவண்டும் என்றான். 10 இேயசு அவைனப் பார்த்து: குளித்தவன் தன்



ேயாவான்அத்தயாயம் 13:11 1386 ேயாவான்அத்தயாயம் 13:31

கால்கைளமட்டும் கழுவேவண்டியதாக இருக்கும், மற்றப்படி அவன்
முழுவதும் சுத்தமாக இருக்க றான்; நீங்களும் சுத்தமாக இருக்க றீர்கள்;
ஆனாலும் எல்ேலாரும் அல்ல என்றார். 11 தம்ைமக் காட்டிக் ெகாடுக்க றவைன
அவர் அற ந்தருந்தபடியனால் நீங்கள் எல்ேலாரும் சுத்தமுள்ளவர்கள்
இல்ைல என்றார்.

12 அவர்களுைடய கால்கைள அவர் கழுவனபன்பு, தம்முைடய ஆைடகைள
அணிந்துெகாண்டு, தரும்ப உட்கார்ந்து, அவர்கைளப் பார்த்து: நான்
உங்களுக்குச் ெசய்தைத அற ந்தருக்க றீர்களா? 13 நீங்கள் என்ைனப்
ேபாதகர் என்றும், ஆண்டவர் என்றும் ெசால்லுக றீர்கள், நீங்கள்
ெசால்லுக றது சரிேய, நான் அவர்தான். 14ஆண்டவரும் ேபாதகருமாக ய
நாேன உங்களுைடய கால்கைளக் கழுவ ேனன் என்றால், நீங்களும்
ஒருவருைடய கால்கைள ஒருவர் கழுவேவண்டும். 15 நான் உங்களுக்குச்
ெசய்ததுேபால நீங்களும் ெசய்யும்படி உங்களுக்கு மாத ரிையக்
காண்ப த்ேதன். 16உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ நான்உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன், ஊழியக்காரன் தன் எஜமாைனவ ட ெபரியவனல்ல,
அனுப்பப்பட்டவன் தன்ைன அனுப்பனவைரவ ட ெபரியவனல்ல.
17 நீங்கள் இைவகைள அற ந்தருக்க றபடியனால், இைவகைளச்
ெசய்வீர்களானால்,பாக்க யவான்களாகஇருப்பீர்கள்.

யூதாசன்சத த்த ட்டம்
18 உங்கள் எல்ேலாைரயும் குற த்து நான் ேபசவல்ைல, நான்

ெதரிந்துெகாண்டவர்கைள அற ேவன்; ஆனாலும் ேவதவாக்க யம்
நைறேவறத்தக்கதாக, என்னுடேன அப்பத்ைத சாப்ப டுக றவன்
என்ேமல் தன் குத காைலத் தூக்கனான். 19 அது நடக்கும்ேபாது
நாேன அவர் என்று நீங்கள் வசுவாச ப்பதற்கு, இப்ெபாழுது அது
நடப்பதற்கு முன்னேம அைத உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
20 நான் அனுப்புக றவைன ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவன் என்ைன
ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறான், என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவன் என்ைன
அனுப்பனவைர ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறான் என்று உண்ைமயாகேவ
உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்றார். 21 இேயசு
இைவகைளச் ெசான்னபன்பு ஆவய ேல கலங்க : உங்களில் ஒருவன்
என்ைனக் காட்டிக்ெகாடுப்பான் என்றுஉண்ைமயாகேவஉண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்று சாட்ச யாகச் ெசான்னார்.
22 அப்ெபாழுது யாைரக்குற த்துப் ேபசுக றாேரா என்று சீடர்கள் சந்ேதகப்பட்டு,
ஒருவைரெயாருவர் பார்த்தார்கள். 23 அந்தச் ேநரத்தல் அவருைடய சீடர்களில்
இேயசுவற்கு அன்பானவனாக இருந்த ஒருவன் இேயசுவன் மார்ப ேல
சாய்ந்துெகாண்டிருந்தான். 24 யாைரக்குற த்துச் ெசால்லுகறார் என்று
வசாரிக்கும்படி சீேமான்ேபதுரு அவனுக்குச் ைசைககாட்டினான். 25 அப்ெபாழுது
அவன் இேயசுவன் மார்ப ேல சாய்ந்துெகாண்டு: ஆண்டவேர, அவன் யார்
என்றான். 26 இேயசு மறுெமாழியாக: நான் இந்த அப்பத்துண்ைடத்
ேதாய்த்து எவனுக்குக் ெகாடுப்ேபேனா, அவன்தான் என்று ெசால்லி,
துண்ைடத் ேதாய்த்து, சீேமான் மகனாகய யூதாஸ்காரிேயாத்த ற்குக்
ெகாடுத்தார். 27 அந்த அப்பத் துண்ைட அவன் வாங்கனபன்பு, சாத்தான்
அவனுக்குள் புகுந்தான். அப்ெபாழுது இேயசு அவைனப் பார்த்து: நீ
ெசய்க றைதச் சீக்க ரமாகச் ெசய் என்றார். 28 அவர் இப்படி அவனுடேன
ெசான்னதன் கருத்ைதப் பந்தயருந்தவர்களில் யாருக்கும் புரியவல்ைல.
29 யூதாஸ் பணப்ைபைய ைவத்துக் ெகாண்டிருந்தபடியனால், அவன்ேபாய்,
பண்டிைகக்குத் ேதைவயானைவகைளக் வாங்குவதற்காவது, ஏைழகளுக்கு
ஏதாவது ெகாடுப்பதற்காவது, இேயசு அவனுடேன ெசால்லியருப்பார் என்று
சலர் நைனத்தார்கள். 30 அவன் அந்த அப்பத் துண்ைட வாங்கனவுடேன
புறப்பட்டுப்ேபானான்;அப்ெபாழுதுஇரவுேநரமாகஇருந்தது.

அன்பாகஇருங்கள்
31 அவன் புறப்பட்டுப்ேபானபன்பு இேயசு: இப்ெபாழுது மனிதகுமாரன்

மகைமப்படுக றார், ேதவனும் அவரில் மகைமப்படுக றார்.
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32 ேதவன் அவரில் மகைமப்பட்டிருந்தால், ேதவன் அவைரத் தம்மில்
மகைமப்படுத்துவார், சீக்க ரமாக அவைர மகைமப்படுத்துவார்.
33ப ள்ைளகேள, இன்னும்ெகாஞ்சக்காலம் நான்உங்கேளாடுஇருப்ேபன்;
நீங்கள் என்ைனத் ேதடுவீர்கள்; ஆனாலும் நான் ேபாக ற இடத்த ற்கு
நீங்கள் வரக்கூடாது என்று நான் யூதர்களிடம் ெசான்னதுேபால
இப்ெபாழுதுஉங்கேளாடும்ெசால்லுக ேறன்.

34 நீங்கள் ஒருவரிெலாருவர் அன்பாக இருங்கள்; நான் உங்களில்
அன்பாகஇருந்ததுேபாலநீங்களும்ஒருவரிெலாருவர்அன்பாகஇருங்கள்
என்க ற புத ய கட்டைளைய உங்களுக்குக் ெகாடுக்க ேறன். 35 நீங்கள்
ஒருவரிெலாருவர் அன்பு உள்ளவர்களாக இருந்தால், அதனால் நீங்கள்
என்னுைடய சீடர்கள் என்று எல்ேலாரும் அற ந்துெகாள்வார்கள் என்றார்.
36 சீேமான்ேபதுரு அவைரப் பார்த்து: ஆண்டவேர, நீர் எங்ேக ேபாக றீர் என்றான்.
இேயசு அவனுக்கு மறுெமாழியாக: நான் ேபாக ற இடத்த ற்கு இப்ெபாழுது
நீ என் பன்ேன வரக்கூடாது, ப ற்பாடு என் பன்ேன வருவாய் என்றார்.
37 ேபதுரு அவைரப் பார்த்து: ஆண்டவேர, நான் இப்ெபாழுது உமக்குப்பன்ேன
ஏன் வரக்கூடாது? உமக்காக என் ஜீவைனயும் ெகாடுப்ேபன் என்றான். 38இேயசு
அவனுக்கு மறுெமாழியாக: எனக்காக உன் ஜீவைனக் ெகாடுப்பாேயா?
ேசவல் கூவுக றதற்கு முன்ேப நீ என்ைன மூன்றுமுைற மறுதலிப்பாய்
என்று, உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ உனக்குச் ெசால்லுக ேறன்
என்றார்.

அத்த யாயம் 14
இேயசுதம்முைடயசீடர்கைளத் ேதற்றுதல்

1 உங்களுைடய இருதயம் கலங்காமல் இருப்பதாக; ேதவனிடத்த ல்
வ சுவாசமாக இருங்கள், என்னிடத்தலும் வ சுவாசமாக இருங்கள்.
2 என் ப தாவன் வீட்டில் அேநக தங்கும் இடங்கள் இருக்கன்றன;
அப்படி இல்லாமலிருந்தால், நான் உங்களுக்குச் ெசால்லியருப்ேபன்;
ஒரு இடத்ைத உங்களுக்காக ஆயத்தம் ெசய்யப்ேபாக ேறன். 3 நான்
ேபாய் உங்களுக்காக இடத்ைத ஆயத்தம்ெசய்தபன்பு, நான் இருக்க ற
இடத்த ேல நீங்களும் இருக்கும்படி, நான் மறுபடியும் வந்து உங்கைள
என்னிடத்த ல் ேசர்த்துக்ெகாள்ளுேவன். 4 நான் ேபாக ற இடத்ைத
அற ந்தருக்க றீர்கள்,வழிையயும்அற ந்தருக்க றீர்கள் என்றார்.

இேயசுேவப தாைவச்ெசன்றைடயும்வழி
5 ேதாமா அவைரப் பார்த்து: ஆண்டவேர, நீர் ேபாக ற இடத்ைத அற ேயாேம,

வழிைய நாங்கள் எப்படி அற ேவாம் என்றான். 6 அதற்கு இேயசு: நாேன
வழியும் சத்த யமும் ஜீவனுமாக இருக்க ேறன்; என்னாேல அல்லாமல்
ஒருவனும் ப தாவனிடத்த ல் வரான். 7 என்ைன அற ந்தீர்களானால் என்
ப தாைவயும் அற ந்தருப்பீர்கள்; இதுமுதல் நீங்கள் அவைர அற ந்தும்
அவைரப்பார்த்தும்இருக்க றீர்கள் என்றார்.

8பலிப்புஅவைரப்பார்த்து: ஆண்டவேர,ப தாைவஎங்களுக்குக்காண்பயும்,அது
எங்களுக்குப்ேபாதும்என்றான். 9அதற்குஇேயசு: பலிப்புேவ,இவ்வளவுகாலம்
நான் உங்கேளாடு இருந்தும் நீ என்ைன அறயவல்ைலயா? என்ைனப்
பார்த்தவன்ப தாைவப்பார்த்தான்;அப்படிஇருக்க,ப தாைவஎங்களுக்குக்
காண்பயும் என்று நீ எப்படிச் ெசால்லுக றாய்? 10 நான் ப தாவலும்,
ப தா என்னிலும் இருக்க றைத நீ வ சுவாச க்க றத ல்ைலயா? நான்
உங்கேளாடு ெசால்லுக ற வசனங்கைள நானாகேவ ெசால்லவல்ைல;
எனக்குள்வாழ்க றப தாவானவேரஇந்தெசயல்கைளச்ெசய்துவருக றார்.
11 நான் ப தாவலும், ப தா என்னிலும் இருக்க றைத நம்புங்கள்;
அப்படி இல்லாவ ட்டாலும் என்னுைடய ெசயல்களினாலாவது என்ைன
நம்புங்கள். 12 உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ, நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்; நான் என் ப தாவனிடத்த ற்குப் ேபாக றபடியனால்,
என்ைன வசுவாச க்க றவன் நான் ெசய்க ற ெசயல்கைளத் தானும்
ெசய்வான், இைவகைளவ டப் ெபரிய ெசயல்கைளயும் ெசய்வான்.
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13 நீங்கள் என் நாமத்தனாேல எைதக் ேகட்பீர்கேளா, குமாரனில் ப தா
மகைமப்படும்படி அைதச் ெசய்ேவன். 14 என் நாமத்தனாேல நீங்கள்
எைதக்ேகட்டாலும்அைதநான்ெசய்ேவன்.

இேயசுபரிசுத்தஆவயானவைரவாக்களித்தல்
15 நீங்கள் என்னிடத்த ல் அன்பாக இருந்தால் என் கட்டைளகைளக்

கைடப டியுங்கள். 16 நான் ப தாைவ ேகட்டுக்ெகாள்ளுேவன், அப்ெபாழுது
என்ெறன்ைறக்கும் உங்கேளாடு இருக்கும்படி சத்த ய ஆவயானவராக ய
ேவெறாரு ேதற்றரவாளைன அவர் உங்களுக்குத் தருவார். 17 உலகம்
அந்தச் சத்த ய ஆவயானவைரப் பார்க்காமலும், அறயாமலும்
இருக்க றபடியால்அவைரப்ெபற்றுக்ெகாள்ளமாட்டாது;அவர்உங்கேளாடு
தங்க உங்களுக்குள்ேளஇருப்பதால்,நீங்கள்அவைரஅறவீர்கள். 18நான்
உங்கைளத் த க்கற்றவர்களாக வ டமாட்ேடன், உங்களிடம் வருேவன்.
19இன்னும் ெகாஞ்சக்காலத்த ல் உலகம் என்ைனப் பார்க்காது, நீங்கேளா
என்ைனப் பார்ப்பீர்கள்; நான் பைழக்க றபடி நீங்களும் பைழப்பீர்கள்.
20 நான் என் ப தாவலும், நீங்கள் என்னிலும், நான் உங்களிலும்
இருக்க றைத அந்த நாளிேல நீங்கள் அறவீர்கள். 21 என் கட்டைளகைள
ஏற்றுக்ெகாண்டு அைவகைளக் கைடப டிக்க றவேன என்னிடத்த ல்
அன்பாக இருக்க றான், என்னிடத்த ல் அன்பாக இருக்க றவன்ேமல்
என் ப தா அன்பாக இருப்பார்; நானும் அவன்ேமல் அன்பாக இருந்து,
அவனுக்கு என்ைன ெவளிப்படுத்துேவன் என்றார். 22 ஸ்காரிேயாத்தல்லாத
யூதா என்பவன் அவைரப் பார்த்து: ஆண்டவேர, நீர் உலகத்த ற்கு உம்ைம
ெவளிப்படுத்தாமல் எங்களுக்கு உம்ைம ெவளிப்படுத்தப்ேபாக ற காரணம்
என்ன என்றான். 23 இேயசு அவனுக்கு மறுெமாழியாக: ஒருவன் என்னில்
அன்பாக இருந்தால் அவன் என் வார்த்ைதையக் கைடப்ப டிப்பான்,
அவனில் என் ப தா அன்பாக இருப்பார்; நாங்கள் அவனிடத்த ல் வந்து
அவனுடன் குடிெகாள்ளுேவாம். 24 என்னில் அன்பாக இல்லாதவன் என்
வார்த்ைதகைளக் கைடப்ப டிக்கமாட்டான். நீங்கள் ேகட்க ற வார்த்ைத
என்னுைடயதாக இல்லாமல் என்ைன அனுப்பன ப தாவனுைடயதாக
இருக்க றது. 25 நான் உங்கேளாடு தங்க யருக்கும்ேபாது இைவகைள
உங்களுக்குச்ெசான்ேனன். 26என்நாமத்தனாேலப தாஅனுப்பப்ேபாக ற
பரிசுத்த ஆவயானவராக ய ேதற்றரவாளன் எல்லாவற்ைறயும்
உங்களுக்குப் ேபாத த்து, நான்உங்களுக்குச் ெசான்னஎல்லாவற்ைறயும்
உங்களுக்கு நைனவுபடுத்துவார். 27 சமாதானத்ைத உங்களுக்கு
ைவத்துப் ேபாக ேறன், என்னுைடய சாமாதானத்ைதேய உங்களுக்குக்
ெகாடுக்க ேறன்; உலகம் ெகாடுக்க றபடி நான் உங்களுக்குக்
ெகாடுக்க றத ல்ைல. உங்களுைடய இருதயம் கலங்காமலும்,
பயப்படாமலும்இருப்பதாக. 28நான்ேபாேவன்என்றும்,தரும்ப உங்களிடம்
வருேவன் என்றும் நான் உங்களுக்குச் ெசான்னைதக் ேகட்டீர்கேள.
நீங்கள் என்னில் அன்புள்ளவர்களாக இருந்தால் ப தாவனிடத்த ற்குப்
ேபாக ேறன் என்று நான் ெசான்னைதக்குற த்துச் சந்ேதாஷப்படுவீர்கள்,
ஏெனன்றால், என் ப தா என்ைனவ ட ெபரியவராக இருக்க றார். 29 இது
நடக்கும்ேபாது நீங்கள் வசுவாச க்கும்படியாக, நடப்பதற்கு முன்னேம
இைத உங்களுக்குச் ெசான்ேனன். 30இனி நான் உங்கேளாடு அத கமாக
ேபசுவதல்ைல. இந்த உலகத்தன் தைலவன் வருக றான், அவனுக்கு
என்னிடத்த ல் ஒன்றுமில்ைல. 31 நான் ப தாவல் அன்பாக இருக்க ேறன்
என்றும், ப தா எனக்குக்கட்டைளய ட்டபடிேயெசய்க ேறன்என்றும்,உலகம்
அறயும்படிக்கு இப்படி நடக்கும். எழுந்தருங்கள், இந்த இடத்ைதவ ட்டுப்
ேபாேவாம்வாருங்கள் என்றார்.

அத்த யாயம் 15
த ராட்ைசச்ெசடியும்ெகாடிகளும்

1 நான் உண்ைமயான த ராட்ைசச்ெசடி, என் ப தா
த ராட்ைசத்ேதாட்டக்காரர். 2 என்னில் கனிெகாடுக்காத ருக்க ற
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ெகாடி எதுேவா அைத அவர் அறுத்துப்ேபாடுக றார்; கனிெகாடுக்க ற
ெகாடி எதுேவா, அது அத க கனிகைளக் ெகாடுக்கும்படி, அைதச்
சுத்தம்ெசய்க றார். 3 நான் உங்களுக்குச் ெசான்ன உபேதசத்தனாேல
நீங்கள் இப்ெபாழுேத சுத்தமாக இருக்க றீர்கள். 4 என்னில்
நைலத்தருங்கள், நானும் உங்களில் நைலத்தருப்ேபன்;
ெகாடியானது த ராட்ைசச்ெசடியல் நைலத்த ராவ ட்டால் அது தானாக
கனிெகாடுக்காததுேபால, நீங்களும் என்னில் நைலத்த ராவ ட்டால்,
கனிெகாடுக்கமாட்டீர்கள். 5 நாேன த ராட்ைசச்ெசடி, நீங்கள் ெகாடிகள்.
ஒருவன் என்னிலும் நான்அவனிலும் நைலத்தருந்தால், அவன் மிகுந்த
கனிகைளக் ெகாடுப்பான்; என்ைன அல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும்
ெசய்யமுடியாது. 6 ஒருவன் என்னில் நைலத்த ராவ ட்டால், ெவளிேய
எரியப்பட்ட ெகாடிையப்ேபால அவன் எரியப்பட்டு உலர்ந்துேபாவான்;
அப்படிப்பட்டைவகைளச் ேசர்த்து, அக்கனிய ேல ேபாடுக றார்கள்;
அைவகள் எரிந்துேபாகும். 7 நீங்கள் என்னிலும், என் வார்த்ைதகள்
உங்களிலும் நைலத்தருந்தால், நீங்கள் ேகட்டுக்ெகாள்ளுவது
எதுேவா அது உங்களுக்குச் ெசய்யப்படும். 8 நீங்கள் மிகுந்த
கனிகைளக் ெகாடுப்பதனால் என் ப தா மகைமப்படுவார், எனக்கும்
சீடராக இருப்பீர்கள். 9 ப தா என்னில் அன்பாக இருக்க றதுேபால
நானும் உங்களில் அன்பாக இருக்க ேறன்; என்னுைடய அன்ப ேல
நைலத்தருங்கள். 10 நான் என் ப தாவன் கட்டைளகைளக்
கைடப டித்து அவருைடய அன்ப ேல நைலத்தருக்க றதுேபால,
நீங்களும் என் கட்டைளகைளக் கைடப டித்தால், என்னுைடய
அன்ப ேல நைலத்தருப்பீர்கள். 11 என்னுைடய சந்ேதாஷம் உங்களில்
நைலத்தருக்கும்படிக்கும், உங்களுைடய சந்ேதாஷம் நைறவாக
இருக்கும்படிக்கும், இைவகைள உங்களுக்குச் ெசான்ேனன். 12 நான்
உங்களில் அன்பாக இருக்க றதுேபால நீங்களும் ஒருவரிெலாருவர்
அன்பாக இருக்கேவண்டும் என்பேத என்னுைடய கட்டைளயாக
இருக்க றது. 13ஒருவன்தன்நண்பனுக்காகத்தன்ஜீவைனக்ெகாடுக்க ற
அன்பலும் அத கமான அன்பு ஒருவரிடத்தலும் இல்ைல. 14 நான்
உங்களுக்குக் கற்ப க்க ற யாைவயும் நீங்கள் ெசய்வீர்களானால், என்
நண்பர்களாக இருப்பீர்கள். 15 இனி நான் உங்கைள ேவைலக்காரர்கள்
என்று ெசால்லுக றதல்ைல, ேவைலக்காரன் தன் எஜமான் ெசய்க றைத
அறயமாட்டான். நான் உங்கைள நண்பர்கள் என்ேறன், ஏெனன்றால்,
என் ப தாவனிடத்த ல் நான் ேகள்வ ப்பட்ட எல்லாவற்ைறயும் உங்களுக்கு
அறவ த்ேதன். 16 நீங்கள் என்ைனத் ெதரிந்துெகாள்ளவல்ைல, நான்
உங்கைளத்ெதரிந்துெகாண்ேடன்;நீங்கள்என்நாமத்தனாேலப தாைவக்
ேகட்டுக்ெகாள்ளுவதுஎதுேவா,அைதஅவர்உங்களுக்குக்ெகாடுக்கும்படி
நீங்கள் ேபாய்க் கனி ெகாடுக்கும்படிக்கும், உங்களுைடய கனி
நைலத்தருக்கும்படிக்கும், நான் உங்கைள ஏற்படுத்த ேனன். 17 நீங்கள்
ஒருவரிெலாருவர் அன்பாக இருக்கேவண்டுெமன்ேற இைவகைள
உங்களுக்குக்கட்டைளயடுக ேறன்.

உலகத்தனால்பைகக்கப்படுதல்
18 உலகம் உங்கைளப் பைகத்தால், அது உங்கைளப்

பைகக்க றதற்குமுன்ேன என்ைனப் பைகத்தெதன்று அறயுங்கள்.
19 நீங்கள் உலகத்தாராக இருந்தால், உலகம் தன்னுைடயைத
ேநச த்தருக்கும்; நீங்கள் உலகத்தாராக இல்லாதபடியனாலும், நான்
உங்கைள உலகத்தலிருந்து ெதரிந்துெகாண்டபடியனாலும், உலகம்
உங்கைளப் பைகக்க றது. 20 ேவைலக்காரன் தன் எஜமாைனவ ட
ெபரியவன் இல்ைல என்று நான் உங்களுக்குச் ெசான்ன வார்த்ைதைய
நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள். அவர்கள் என்ைனத் துன்பப்படுத்தனது
உண்டானால், உங்கைளயும், துன்பப்படுத்துவார்கள்; அவர்கள்
என் வார்த்ைதைய கைடப டித்தது உண்டானால், உங்களுைடய
வார்த்ைதையயும் கைடப்ப டிப்பார்கள். 21 அவர்கள் என்ைன
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அனுப்பனவைர அறயாதபடியனால் என் நாமத்தனிமித்தேம
இைவகைளெயல்லாம் உங்களுக்குச் ெசய்வார்கள். 22 நான் வந்து
அவர்கேளாடு ேபசாத ருந்தால் அவர்களுக்குப் பாவம் இருக்காது;
இப்ெபாழுேதா தங்களுைடய பாவத்ைதக்குற த்து சாக்குச்ெசால்ல
அவர்களுக்குஇடமில்ைல. 23என்ைனப் பைகக்க றவன்என் ப தாைவயும்
பைகக்க றான். 24 ேவெறாருவரும் ெசய்யாத ெசயல்கைள நான்
அவர்களுக்குள்ேளெசய்யாத ருந்தால்,அவர்களுக்குப்பாவம்இருக்காது;
இப்ெபாழுது அவர்கள் என்ைனயும் என் ப தாைவயும் பார்த்தும்,
பைகத்தும் இருக்க றார்கள். 25 காரணம் இல்லாமல் என்ைனப்
பைகத்தார்கள் என்று அவர்களுைடய ேவதத்த ல் எழுத இருக்க ற
வாக்க யம் நைறேவறும்படி இப்படியானது. 26 ப தாவனிடத்தலிருந்து
நான் உங்களுக்கு அனுப்பப்ேபாக றவரும், ப தாவனிடத்தலிருந்து
புறப்படுக றவருமாக ய சத்த ய ஆவயான ேதற்றரவாளன் வரும்ேபாது,
அவர் என்ைனக்குற த்துச் சாட்ச ெகாடுப்பார். 27 நீங்களும் ஆரம்பமுதல்
என்னுடேனஇருந்தபடியால்எனக்குச்சாட்ச களாகஇருப்பீர்கள்.

அத்த யாயம் 16
1 நீங்கள் இடறல் அைடயாதபடிக்கு இைவகைள உங்களுக்குச்

ெசான்ேனன். 2 அவர்கள் உங்கைள ெஜப ஆலயங்களுக்கு
புறம்பாக்குவார்கள்; ேமலும் உங்கைளக் ெகாைலெசய்க றவன்
தான் ேதவனுக்கு ஊழியம் ெசய்க றவன் என்று நைனக்கும் காலம்
வரும். 3 அவர்கள் ப தாைவயும், என்ைனயும் அறயாதபடியனால்
இைவகைள உங்களுக்குச் ெசய்வார்கள். 4 அந்தக் காலம் வரும்ேபாது
நான் இைவகைள உங்களுக்குச் ெசான்ேனன் என்று நீங்கள்
நைனக்கும்படி இைவகைள உங்களுக்குச் ெசால்லி இருக்க ேறன்; நான்
உங்கேளாடு இருந்ததனால் ஆரம்பத்த ேல இைவகைள உங்களுக்குச்
ெசால்லவல்ைல.

பரிசுத்தஆவயானவரின்ெசயல்கள்
5 இப்ெபாழுது நான் என்ைன அனுப்பனவர் இடத்த ற்குப் ேபாக ேறன்;

எங்ேக ேபாக றீர் என்று உங்களில் ஒருவனும் என்ைனக் ேகட்கவல்ைல.
6 ஆனாலும் நான் இைவகைள உங்களுக்குச் ெசான்னதனால்
உங்களுைடய இருதயம் துக்கத்தால் நைறந்தருக்க றது. 7 நான்
உங்களுக்கு உண்ைமையச் ெசால்லுக ேறன்; நான் ேபாக றது
உங்களுக்கு நன்ைமயாக இருக்கும்; நான் ேபாகாத ருந்தால்
ேதற்றரவாளன் உங்களிடம் வரமாட்டார்; நான் ேபானால் அவைர
உங்களிடத்த ற்கு அனுப்புேவன். 8 அவர் வந்து, பாவத்ைதக்குற த்தும்,
நீதையக்குற த்தும், ந யாயத்தீர்ப்ைபக்குற த்தும், உலகத்ைதக் கண்டித்து
உணர்த்துவார். 9 அவர்கள் என்ைன வசுவாச க்காதபடியனாேல
பாவத்ைதக்குற த்தும், 10 நீங்கள் இனி என்ைனப் பார்க்காதபடிக்கு நான்
என் ப தாவனிடத்த ற்குப் ேபாக றபடியனாேல நீதையக்குற த்தும்,
11 இந்த உலகத்தன் தைலவன் நயாயந்தீர்க்கப்பட்டதனாேல
ந யாயத்தீர்ப்ைபக்குற த்தும், கண்டித்து உணர்த்துவார். 12 இன்னும்
அேநக காரியங்கைள நான் உங்களுக்குச் ெசால்லேவண்டியதாக
இருக்க றது, அைவகைள நீங்கள் இப்ெபாழுது தாங்கமாட்டீர்கள்.
13 சத்த ய ஆவயாக ய அவர் வரும்ேபாது, எல்லா சத்த யத்த ற்குள்ளும்
உங்கைள நடத்துவார்; அவர் தம்முைடய ெசாந்தமாக ேபசாமல்,
தாம் ேகள்வ ப்பட்டைவகள் எல்லாவற்ைறயும் ெசால்லி, வரப்ேபாக ற
காரியங்கைள உங்களுக்குத் ெதரிவ ப்பார். 14 அவர் என்னுைடயதல்
எடுத்து உங்களுக்கு அறவ ப்பதனால் என்ைன மகைமப்படுத்துவார்.
15 ப தாவனுைடயைவகள் அைனத்தும் என்னுைடயைவகள்; அதனாேல
அவர் என்னுைடயதல் எடுத்து உங்களுக்குத் ெதரிவ ப்பார் என்ேறன்.
16 நான் ப தாவனிடத்த ற்குப் ேபாக றபடியனால் ெகாஞ்சக்காலத்த ேல
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என்ைனக் காணாதருப்பீர்கள், மீண்டும் ெகாஞ்சக்காலத்த ேல என்ைனக்
காண்பீர்கள் என்றார்.

துக்கம் சந்ேதாஷமாகமாறும்

17 அப்ெபாழுது அவருைடய சீடர்களில் சலர்: நான் ப தாவனிடத்த ற்குப்
ேபாக றபடியனால், ெகாஞ்சக்காலத்த ேல என்ைனக் காணாதருப்பீர்கள் என்றும்,
மறுபடியும் ெகாஞ்சக்காலத்த ேல என்ைனக் காண்பீர்கள் என்றும்அவர் நம்முடேன
ெசால்லுகறதன் கருத்து என்ன என்று தங்களுக்குள்ேள ேபச க்ெகாண்டதும்
அல்லாமல்: 18 ெகாஞ்சக்காலம் என்கறாேர, இெதன்ன? அவர் ெசால்லுகறது
என்ன என்று நமக்குப் புரியவல்ைலேய என்றார்கள். 19 அைதக்குறத்துத்
தம்மிடத்தல் ேகட்கும்படி அவர்கள் வரும்புக றைத இேயசு அற ந்து, அவர்கைளப்
பார்த்து: ெகாஞ்சக்காலத்த ேல என்ைனக் காணாதருப்பீர்கள்,
மறுபடியும் ெகாஞ்சக்காலத்த ேல என்ைனக் காண்பீர்கள் என்று நான்
ெசான்னைதக்குற த்து நீங்கள் உங்களுக்குள்ேள வ சாரிக்க றீர்கேளா?
20உண்ைமயாகேவஉண்ைமயாகேவநான்உங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன்:
நீங்கள் அழுது புலம்புவீர்கள், உலகேமா சந்ேதாஷப்படும்; நீங்கள்
துக்கப்படுவீர்கள், ஆனாலும் உங்களுைடய துக்கம் சந்ேதாஷமாக
மாறும். 21 ெபண்ணானவளுக்குப் ப ரசவேநரம் வரும்ேபாது அவள்
துக்கமைடக றாள்; ப ள்ைள ெபற்றவுடேன ஒரு மனிதன் உலகத்தல்
ப றந்தான் என்க ற சந்ேதாஷத்தனால் பன்பு உபத்த ரவத்ைத
நைனக்கமாட்டாள். 22 அதுேபால நீங்களும் இப்ெபாழுது துக்கமைடந்து
இருக்க றீர்கள். நான் மீண்டும் உங்கைளக் காண்ேபன், அப்ெபாழுது
உங்களுைடய இருதயம் சந்ேதாஷப்படும், உங்களுைடய சந்ேதாஷத்ைத
ஒருவனும் உங்களிடமிருந்து எடுத்துப்ேபாடுவதல்ைல. 23அந்த நாளிேல
நீங்கள் என்னிடத்த ல் ஒன்றும் ேகட்கமாட்டீர்கள். உண்ைமயாகேவ
உண்ைமயாகேவ நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன், நீங்கள்
என் நாமத்தனாேல ப தாவனிடத்த ல் ேகட்டுக்ெகாள்ளுவது
எதுேவா அைத அவர் உங்களுக்குத் தருவார். 24 இதுவைரக்கும்
நீங்கள் என் நாமத்தனாேல ஒன்றும் ேகட்கவல்ைல; ேகளுங்கள்,
அப்ெபாழுது உங்களுைடய சந்ேதாஷம் நைறவாக இருக்கும்படி
ெபற்றுக்ெகாள்ளுவீர்கள். 25 இைவகைள நான் உவைமகளாக
உங்கேளாடு ேபசுக ேறன்; காலம்வரும், அப்ெபாழுது நான்உவைமகளாக
உங்கேளாடு ேபசாமல், ப தாைவக்குற த்து ெவளிப்பைடயாக உங்களுக்கு
அறவ ப்ேபன். 26 அந்த நாளில் நீங்கள் என் நாமத்தனாேல
ேகட்டுக்ெகாள்ளுவீர்கள். உங்களுக்காகப் ப தாைவ நான்
ேகட்டுக்ெகாள்ளுேவன் என்று உங்களுக்குச் ெசால்லேவண்டியதல்ைல.
27 நீங்கள் என்ைன ேநச த்தத்தனால், நான் ேதவனிடத்தலிருந்து
புறப்பட்டுவந்ேதன்என்றுவசுவாச க்க றபடியனால்ப தாதாேமஉங்கைள
ேநச க்க றார். 28 நான் ப தாவனிடத்தலிருந்து புறப்பட்டு உலகத்த ேல
வந்ேதன்; மறுபடியும் உலகத்ைதவ ட்டுப் ப தாவனிடத்த ற்குப் ேபாக ேறன்
என்றார். 29 அவருைடய சீடர்கள் அவைரப் பார்த்து: இேதா, இப்ெபாழுது நீர்
உவைமயாகப் ேபசாமல், ெவளிப்பைடயாக ேபசுக றீர். 30 நீர் எல்லாவற்ைறயும்
அற ந்தருக்க றீர்என்றும்,ஒருவன்உம்ைமேகள்வ ேகட்கேதைவஇல்ைலஎன்றும்,
இப்ெபாழுது அறந்தருக்க ேறாம்; இதனாேல நீர் ேதவனிடத்தலிருந்து வந்தீர்
என்று வசுவாச க்க ேறாம் என்றார்கள். 31 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக:
இப்ெபாழுது நீங்கள் வசுவாச க்க றீர்கள். 32இேதா, நீங்கள் ச தறுண்டு,
அவனவன் தன்தன் இடத்த ற்குப்ேபாய், என்ைனத் தனிேய வ ட்டு
வடும் காலம் வரும்; அது இப்ெபாழுது வந்தருக்க றது; ஆனாலும்
நான் தனிைமயாக இருக்கமாட்ேடன், ப தா என்ேனாடு இருக்க றார்.
33 என்னிடத்த ல் உங்களுக்குச் சமாதானம் உண்டாகும்படி இைவகைள
உங்களுக்குச்ெசான்ேனன். உலகத்தல்உங்களுக்குஉபத்த ரவம்உண்டு,
ஆனாலும் த டன்ெகாள்ளுங்கள்; நான் உலகத்ைத ெஜய த்துவ ட்ேடன்
என்றார்.



ேயாவான்அத்தயாயம் 17:1 1392 ேயாவான்அத்தயாயம் 17:19

அத்த யாயம் 17
இேயசுதமக்காகெஜப த்தல்

1 இேயசு இைவகைளச் ெசான்னபன்பு தம்முைடய கண்கைள வானத்தற்கு
ஏெறடுத்து: 2 ப தாேவ, ேவைள வந்தது, நீர் உம்முைடய குமாரனிடம்
ஒப்பைடக்கப்பட்ட அைனவருக்கும் அவர் ந த்த யஜீவைனக்
ெகாடுக்கும்படி மாம்சமான யாவர்ேமலும் நீர் அவருக்கு அத காரம்
ெகாடுத்தபடிேய, உம்முைடய குமாரன் உம்ைம மகைமப்படுத்தும்படி
நீர் உம்முைடய குமாரைன மகைமப்படுத்தும். 3 ஒன்றான உண்ைம
ேதவனாக ய உம்ைமயும் நீர் அனுப்பனவராக ய இேயசுக றஸ்துைவயும்
அறவேதந த்த யஜீவன். 4பூமிய ேலநான்உம்ைமமகைமப்படுத்த ேனன்;
நான் ெசய்யும்படி நீர் எனக்குக் ெகாடுத்த ெசயல்கைளச்
ெசய்துமுடித்ேதன். 5 ப தாேவ, உலகம் உண்டாக றதற்கு முன்ேன
உம்மிடத்த ல் எனக்கு உண்டாயருந்த மகைமயனால் இப்ெபாழுது நீர்
என்ைனஉம்மிடத்த ேலமகைமப்படுத்தும்.

இேயசுதம்முைடயசீடர்களுக்காகெஜப த்தல்
6 நீர் உலகத்த ல் ெதரிந்ெதடுத்து எனக்குத் தந்த மனிதர்களுக்கு

உம்முைடய நாமத்ைத ெவளிப்படுத்த ேனன். அவர்கள்
உம்முைடயவர்களாக இருந்தார்கள், அவர்கைள எனக்குக் ெகாடுத்தீர்,
அவர்கள் உம்முைடய வார்த்ைதைய கைடப டித்தருக்க றார்கள்.
7 நீர் எனக்குக் ெகாடுத்தெதல்லாம் உம்மாேல உண்டானது
என்று இப்ெபாழுது அற ந்தருக்க றார்கள். 8 நீர் எனக்குக்
ெகாடுத்த வார்த்ைதகைள நான் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன்;
அவர்கள் அைவகைள ஏற்றுக்ெகாண்டு, நான் உம்மிடத்தலிருந்து
புறப்பட்டுவந்ேதன் என்று ந ச்சயமாக அற ந்து, நீர் என்ைன
அனுப்பனீர் என்று வசுவாச த்தருக்க றார்கள். 9 நான் அவர்களுக்காக
ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்; உலகத்துக்காக ேவண்டிக்ெகாள்ளாமல்,
நீர் எனக்குத் தந்தவர்களுக்காக ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்; அவர்கள்
உம்முைடயவர்களாக இருக்க றார்கேள. 10 என்னுைடயைவகள்
யாவும் உம்முைடயைவகள், உம்முைடயைவகள் என்னுைடயைவகள்;
அவர்களில் நான் மகைமப்பட்டிருக்க ேறன். 11 நான் இனி உலகத்த ல்
இருக்கப்ேபாவத ல்ைல, இவர்கள் உலகத்தல் இருக்க றார்கள்;
நான் உம்மிடத்த ற்கு வருக ேறன். பரிசுத்த ப தாேவ, நீர் எனக்குத்
தந்தவர்கள் நம்ைமப்ேபால ஒன்றாக இருக்கும்படிக்கு, நீர்
அவர்கைள உம்முைடய நாமத்தனாேல காத்துக்ெகாள்ளும். 12 நான்
அவர்கேளாடு உலகத்த ல் இருக்கும்ேபாது அவர்கைள உம்முைடய
நாமத்தனாேல காத்துக்ெகாண்ேடன்; நீர் எனக்குத் தந்தவர்கைளக்
காத்துக்ெகாண்டுவந்ேதன்; ேவதவாக்க யம் நைறேவறத்தக்கதாக,
அழிவன் மகன் ெகட்டுப்ேபானாேன அல்லாமல், அவர்களில் ஒருவனும்
ெகட்டுப்ேபாகவல்ைல. 13இப்ெபாழுது நான் உம்மிடத்த ற்கு வருக ேறன்;
அவர்கள் என் சந்ேதாஷத்ைத நைறவாக அைடயும்படி உலகத்த ல்
இருக்கும்ேபாது இைவகைளச் ெசால்லுக ேறன். 14 நான் உம்முைடய
வார்த்ைதைய அவர்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன்; நான் உலகத்தான்
இல்லாததுேபால அவர்களும் உலகத்தார் இல்ைல; ஆதலால் உலகம்
அவர்கைளப் பைகத்தது. 15 நீர் அவர்கைள உலகத்தலிருந்து
எடுத்துக்ெகாள்ளும்படி நான் ேவண்டிக்ெகாள்ளாமல், நீர் அவர்கைளத்
தீைமயல் இருந்து காக்கும்படி ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன். 16 நான்
உலகத்தான் இல்லாததுேபால, அவர்களும் உலகத்தார் இல்ைல.
17உம்முைடயசத்த யத்தனாேலஅவர்கைளப்பரிசுத்தமாக்கும்;உம்முைடய
வசனேம சத்த யம். 18நீர் என்ைனஉலகத்தல்அனுப்பனதுேபால, நானும்
அவர்கைளஉலகத்தல்அனுப்புக ேறன். 19அவர்களும் சத்த யத்தனாேல
பரிசுத்தம் ஆக்கப்பட்டவர்களாக ஆகும்படி, அவர்களுக்காக நான்
என்ைனத்தாேனபரிசுத்தமாக்குக ேறன்.
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இேயசுஎல்லாவசுவாச களுக்காகவும்ெஜப த்தல்
20 நான் இவர்களுக்காக ேவண்டிக்ெகாள்ளுகறதும்

இல்லாமல், இவர்களுைடய வார்த்ைதயனால் என்ைன
வசுவாச க்க றவர்களுக்காகவும், ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன். 21அவர்கள்
எல்ேலாரும் ஒன்றாக இருக்கவும், ப தாேவ, நீர் என்ைன அனுப்பனைத
உலகம் வ சுவாச க்க றதற்காக, நீர் என்னிேலயும் நான் உம்மிேலயும்
இருக்க றதுேபால அவர்கள் எல்ேலாரும் நம்மில் ஒன்றாக இருக்கவும்
ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன். 22 நாம் ஒன்றாக இருக்க றதுேபால
அவர்களும் ஒன்றாக இருக்கும்படி, நீர் எனக்குத் தந்த மகைமைய
நான் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன். 23 ஒருைமப்பாட்டில் அவர்கள்
ேதறனவர்களாக இருக்கும்படி, என்ைன நீர் அனுப்பனைதயும்,
நீர் என்னில் அன்பாக இருக்க றதுேபால அவர்களிலும் அன்பாக
இருக்க றைதயும் உலகம் அறயும்படி, நான் அவர்களிலும் நீர்
என்னிலும் இருக்கும்படி ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன். 24 ப தாேவ,
உலகத்ேதாற்றத்த ற்கு முன் நீர் என்னில் அன்பாக இருந்தபடியனால்,
நீர் எனக்குத் தந்த என்னுைடய மகைமைய நீர் எனக்குத் தந்தவர்கள்
பார்க்கும்படியாக, நான் எங்ேக இருக்க ேறேனா அங்ேக அவர்களும்
என்னுடேன இருக்கவரும்புக ேறன். 25 நீத யுள்ள ப தாேவ, உலகம்
உம்ைம அறயவல்ைல, நான் உம்ைம அற ந்தருக்க ேறன்; நீர்
என்ைன அனுப்பனைத இவர்களும் அற ந்தருக்க றார்கள். 26 நீர்
என்னிடத்த ல்ைவத்த அன்புஅவர்களிடத்த ல்இருக்கும்படிக்கும், நானும்
அவர்களில் இருக்கும்படிக்கும், உம்முைடய நாமத்ைத அவர்களுக்குத்
ெதரியப்படுத்த ேனன்;இன்னமும்ெதரியப்படுத்துேவன் என்றார்.

அத்த யாயம் 18
இேயசுகாட்டிக்ெகாடுக்கப்படுதல்

1 இேயசு இைவகைளச் ெசான்னபன்பு, தம்முைடய சீடர்கேளாடு ெகதேரான்
என்னும்ஆற்றுக்குஅந்தப்புறம் ேபானார்; அங்ேக ஒரு ேதாட்டம் இருந்தது, அத ேல
அவரும் அவருைடய சீடர்களும் நுைழந்தார்கள். 2இேயசு தம்முைடய சீடர்கேளாடு
அடிக்கடி அங்ேக ெசன்றருந்தபடியனால், அவைரக் காட்டிக்ெகாடுக்க ற யூதாசும்
அந்த இடத்ைத அற ந்தருந்தான். 3யூதாஸ் பைடவீரர்கள் கூட்டத்ைதயும் ப ரதான
ஆசாரியர்கள், பரிேசயர்கள் என்பவர்களால் அனுப்பப்பட்ட அத காரிகைளயும்
அைழத்துக்ெகாண்டு, தீ பந்தங்கேளாடும், வளக்குகேளாடும் ஆயுதங்கேளாடும்,
அந்தஇடத்த ற்குவந்தான். 4இேயசு தமக்கு சம்பவக்கப்ேபாக ற எல்லாவற்ைறயும்
அற ந்து, எத ர்ெகாண்டுேபாய், அவர்கைளப் பார்த்து: யாைரத் ேதடுக றீர்கள்
என்றார். 5 அவருக்கு அவர்கள் மறுெமாழியாக: நசேரயனாகய இேயசுைவத்
ேதடுக ேறாம் என்றார்கள். அதற்கு இேயசு: நான்தான் என்றார். அவைரக்
காட்டிக்ெகாடுத்த யூதாசும் அவர்கேளாடு நன்றான். 6 நான்தான் என்று
அவர் அவர்களிடத்த ல் ெசான்னவுடேன, அவர்கள் பன்னிட்டுத் தைரய ேல
வழுந்தார்கள். 7 அவர் மறுபடியும் அவர்கைளப் பார்த்து: யாைரத்
ேதடுக றீர்கள் என்று ேகட்டார். அவர்கள்: நசேரயனாகய இேயசுைவத்
ேதடுக ேறாம் என்றார்கள். 8 இேயசு மறுெமாழியாக: நான்தான் என்று
உங்களுக்குச்ெசான்ேனேன; என்ைனத் ேதடிவந்தருந்தால், இவர்கைளப்
ேபாகவடுங்கள் என்றார். 9 நீர் எனக்குத் தந்தவர்களில் ஒருவைனயும் நான்
இழந்து ேபாகவல்ைல என்று அவர் ெசால்லிய வார்த்ைத நைறேவறத்தக்கதாக
இப்படி நடந்தது. 10 அப்ெபாழுது சீேமான்ேபதுரு, தன்னிடத்தல் இருந்த வாைள
உருவ , ப ரதான ஆசாரியனுைடய ேவைலக்காரனின் வலதுகாைத ெவட்டினான்;
அந்த ேவைலக்காரனுக்கு மல்குஸ் என்று ெபயர். 11 அப்ெபாழுது இேயசு
ேபதுருைவப் பார்த்து: உன் வாைள உைறய ேல ேபாடு; ப தா எனக்குக்
ெகாடுத்தபாத்த ரத்த ல்நான்குடிக்காத ருப்ேபேனா என்றார்.

இேயசுைகதுெசய்யப்படுதல்
12 அப்ெபாழுது பைடவீரர்களும், ஆயரம் பைடவீரர்களுக்குத் தைலவனும்,

யூதர்களுைடய அதகாரிகளும் இேயசுைவப்ப டித்து, அவைரக் கட்டி, 13முதலாவது
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அவைர அன்னா என்பவனிடத்த ற்குக் ெகாண்டுேபானார்கள்; அவன் அந்த
வருடத்துப் ப ரதான ஆசாரியனாகய காய்பாவற்கு மாமனாக இருந்தான்.
14 மக்களுக்காக ஒேர மனிதன் மரிக்க றது நலமாக இருக்கும் என்று யூதர்களுக்கு
ஆேலாசைனெசான்னவன்இந்தக்காய்பாேவ.

ேபதுருவன்முதலாம்மறுதலிப்பு
15 சீேமான்ேபதுருவும் ேவெறாரு சீடனும் இேயசுவற்குப் பன்ேன

ெசன்றார்கள். அந்தச் சீடன் ப ரதான ஆசாரியனுக்கு அறமுகமானவனாக
இருந்ததனால் இேயசுவுடன் ப ரதான ஆசாரியனுைடய அரண்மைனக்குள்
நுைழந்தான். 16 ேபதுரு வாசலருேக ெவளிேய நன்றான். அப்ெபாழுது
ப ரதான ஆசாரியனுக்கு அறமுகமானவனாக இருந்த மற்றச் சீடன்
ெவளிேய வந்து, வாசல்காக்க றவர்களுடேன ேபச , ேபதுருைவ உள்ேள
அைழத்துக்ெகாண்டுேபானான். 17 அப்ெபாழுது வாசல்காக்க ற ேவைலக்காரி
ேபதுருைவப் பார்த்து: நீயும் அந்த மனிதனுைடய சீடர்களில் ஒருவனல்லவா
என்றாள். அவன்: நான் இல்ைல என்றான். 18 குளிர்காலமாக
இருந்ததனாேல அத காரிகளும் காவலர்களும் கரிெநருப்புண்டாக்க ,
நன்று, குளிர்காய்ந்துெகாண்டிருந்தார்கள்; அவர்கேளாடு ேபதுருவும் நன்று
குளிர்காய்ந்துெகாண்டிருந்தான்.

இேயசுவ டம் ப ரதானஆசாரியனின் ேகள்வகள்
19 ப ரதான ஆசாரியன் இேயசுவனிடத்தல் அவருைடய சீடர்கைளக்குறத்தும்

ேபாதகத்ைதக்குற த்தும்வ சாரித்தான். 20இேயசுஅவனுக்குமறுெமாழியாக: நான்
ெவளியரங்கமாக மக்களுடேன ேபச ேனன்; ெஜப ஆலயங்களிேலயும்,
யூதர்கள் எல்ேலாரும் கூடிவருக ற ேதவாலயத்த ேலயும் எப்ெபாழுதும்
ேபாத த்ேதன்; அந்தரங்கத்த ேல நான் ஒன்றும் ேபசவல்ைல. 21 நீர்
என்னிடத்த ல் வ சாரிக்க ேவண்டியெதன்ன? நான் ெசான்னைவகைளக்
ேகட்டவர்களிடத்த ல் வ சாரியும்; நான் ேபசனைவகைள அவர்கள்
அற ந்தருக்க றார்கேள என்றார். 22 இப்படி அவர் ெசான்னெபாழுது, அருகல்
நன்ற காவலர்களில் ஒருவன்: ப ரதான ஆசாரியனுக்கு இப்படியா உத்தரவு
ெசால்லுகறது என்று, இேயசுைவ ஒரு அைற அைறந்தான். 23இேயசு அவைனப்
பார்த்து: நான் ேபச யது, தவறாகஇருந்தால் எதுதவறுஎன்றுகாட்டு; நான்
ேபச யது சரியானால், என்ைன ஏன்அடிக்க றாய் என்றார். 24 பன்பு அன்னா
என்பவன்ப ரதானஆசாரியனாகயகாய்பாவனிடத்த ற்குஅவைரக்கட்டபட்டவராக
அனுப்பனான்.

ேபதுருவன்இரண்டாம்மற்றும்மூன்றாம்மறுதலிப்பு
25 சீேமான்ேபதுரு நன்று குளிர்காய்ந்துெகாண்டிருந்தான். அப்ெபாழுது சலர்

அவைனப் பார்த்து: நீயும் அவனுைடய சீடர்களில் ஒருவனல்லவா என்றார்கள்.
அவன்: நான் இல்ைல என்று மறுதலித்தான். 26 ப ரதான ஆசாரியனுைடய
ேவைலக்காரர்களில் ேபதுரு, காைத ெவட்டினவனுக்கு உறவனனாகய ஒருவன்
அவைனப் பார்த்து: நான் உன்ைனஅவனுடேன ேதாட்டத்த ேல பார்க்கவல்ைலயா
என்றான். 27அப்ெபாழுதுேபதுருமீண்டும்மறுதலித்தான்;உடேனேசவல்கூவயது.

பலாத்துவற்குமுன்பாகஇேயசு
28 அவர்கள் காய்பாவனிடத்தலிருந்து இேயசுைவத் ேதசாத பதயன்

அரண்மைனக்குக் ெகாண்டுேபானார்கள்; அப்ெபாழுது வடியற்காலமாக
இருந்தது. தீட்டுப்படாமல் பஸ்கா உணைவ உண்பதற்காக அவர்கள்
ேதசாத பதயன் அரண்மைனக்குள் நுைழயாமலிருந்தார்கள். 29 ஆதலால்
பலாத்து அவர்களிடத்தல் ெவளிேய வந்து: இந்த மனிதன்ேமல் என்ன
குற்றஞ்சுமத்துகறீர்கள் என்றான். 30அவர்கள் அவனுக்கு மறுெமாழியாக: இவன்
குற்றவாளியாகஇல்லாவ ட்டால்,இவைனஉம்மிடத்தல்ஒப்புக்ெகாடுக்கமாட்ேடாம்
என்றார்கள். 31 அப்ெபாழுது பலாத்து அவர்கைளப் பார்த்து: இவைன
நீங்கேள ெகாண்டுேபாய், உங்களுைடய நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி தீர்ப்பு
ெசய்யுங்கள் என்றான். அதற்கு யூதர்கள்: ஒருவைனயும் மரணத்தற்கு
ஒப்புக்ெகாடுக்க எங்களுக்கு அதகாரமில்ைல என்றார்கள். 32 தாம்
எந்தவதமாக மரிக்கப்ேபாக றார் என்பைதக்குற த்து இேயசு குற ப்பாய்ச்
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ெசால்லியருந்த வார்த்ைத நைறேவறத்தக்கதாக இப்படிச் ெசான்னார்கள்.
33 அப்ெபாழுது பலாத்து மறுபடியும் அரண்மைனக்குள் நுைழந்து, இேயசுைவ
அைழத்து: நீ யூதர்களுைடய ராஜாவா என்று ேகட்டான். 34 இேயசு
அவனுக்கு மறுெமாழியாக: நீராய் இப்படிச் ெசால்லுக றீேரா? அல்லது
மற்றவர்கள் என்ைனக்குற த்து இப்படி உமக்குச் ெசான்னார்கேளா
என்றார். 35 பலாத்து மறுெமாழியாக: நான் யூதனா? உன் மக்களும்
ப ரதான ஆசாரியர்களும் உன்ைன என்னிடத்தல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்கள், நீ
என்ன ெசய்தாய் என்றான். 36 இேயசு மறுெமாழியாக: என் ராஜ்யம் இந்த
உலகத்த ற்குரியதல்ல, என் ராஜ்யம்இந்தஉலகத்த ற்குரியதானால் நான்
யூதர்களிடத்த ல் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படாதபடிக்கு என் ேவைலக்காரர்கள்
ேபாராடியருப்பார்கேள; இப்படியருக்க என் ராஜ்யம் இந்த
இடத்த ற்குரியதல்ல என்றார். 37 அப்ெபாழுது பலாத்து அவைரப்
பார்த்து: அப்படியானால் நீ ராஜாேவா என்றான். இேயசு மறுெமாழியாக:
நீர் ெசால்லுக றபடி நான் ராஜாதான்; சத்த யத்ைதக்குற த்துச்
சாட்ச ெகாடுக்கேவ நான் ப றந்ேதன், இதற்காகேவ இந்த உலகத்த ல்
வந்ேதன்; சத்த யவான்எவனும்என்சத்தம்ேகட்க றான் என்றார். 38அதற்குப்
பலாத்து: சத்தயம் என்றால் என்ன என்றான். மறுபடியும் அவன் யூதர்களிடத்தல்
ெவளிேய வந்து: நான் அவனிடத்தல் ஒரு குற்றமும் காணவல்ைல. 39 பஸ்கா
பண்டிைகயல் நான் உங்களுக்கு ஒருவைன வடுதைல ெசய்க ற வழக்கம்
இருக்க றது; ஆகேவ, யூதர்களுைடய ராஜாைவ நான் உங்களுக்காக வடுதைல
ெசய்ய உங்களுக்கு வருப்பம் இருக்க றதா என்றான். 40 அப்ெபாழுது: அவர்கள்
எல்ேலாரும்இவைனஅல்ல, பரபாைசவடுதைலெசய்யேவண்டும்என்றுமீண்டும்
சத்தமிட்டார்கள்;அந்தப் பரபாஸ்என்பவன்தருடனாகஇருந்தான்.

அத்த யாயம் 19
இேயசுைவசலுைவயல்அைறயஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுதல்.

1அப்ெபாழுது பலாத்துஇேயசுைவப்ப டித்து சாட்ைடயனால்அடிக்கச்ெசய்தான்.
2பைடவீரர்கள்முள்ளுகளினால்ஒருமுள்க ரீடத்ைதப்பன்னிஅவர்தைலயன்ேமல்
ைவத்து, சவப்பான ஒரு ேமலாைடைய அவருக்கு உடுத்த : 3 யூதர்களுைடய
ராஜாேவ, வாழ்க என்று ெசால்லி, அவைரக் ைகயனால் அடித்தார்கள்.
4 பலாத்து மீண்டும் ெவளிேய வந்து: நான் இவனிடம் ஒரு குற்றத்ைதயும்
பார்க்கவல்ைல என்று நீங்கள் அறயும்படி, இேதா, உங்களிடம் இவைன
ெவளிேய ெகாண்டு வருக ேறன் என்றான். 5 இேயசு, முள்க ரீடமும் சவப்பு
அங்கயும் அணிந்தவராக, ெவளிேய வந்தார். அப்ெபாழுது பலாத்து அவர்கைளப்
பார்த்து: இேதா, இந்த மனிதன் என்றான். 6 ப ரதான ஆசாரியர்களும்
காவலர்களும் அவைரப் பார்த்தேபாது: சலுைவயல் அைறயும், சலுைவயல்
அைறயும் என்று சத்தமிட்டார்கள். அதற்குப் பலாத்து: நீங்கேள இவைனக்
ெகாண்டுேபாய்ச் சலுைவயல் அைறயுங்கள், நான் இவனிடத்தல் ஒரு குற்றமும்
பார்க்கவல்ைல என்றான். 7 யூதர்கள் அவனுக்கு மறுெமாழியாக: எங்களுக்கு
ஒரு நயாயப்ப ரமாணம் உண்டு, இவன் தன்ைன ேதவனுைடய குமாரன் என்று
ெசான்னபடியால், அந்த நயாயப்ப ரமாணத்தன்படிேய இவன் மரிக்க ேவண்டும்
என்றார்கள். 8 பலாத்து இந்த வார்த்ைதையக் ேகட்டெபாழுது அதகமாக
பயந்து, 9 மீண்டும் அரண்மைனக்குள்ேளேபாய், இேயசுைவப் பார்த்து: நீ
எங்ேகயருந்துவந்தவன்என்றான். அதற்குஇேயசுபதல்எதுவும்ெசால்லவல்ைல.
10 அப்ெபாழுது பலாத்து: நீ என்ேனாடு ேபசுக றதல்ைலயா? உன்ைனச்
சலுைவயல் அைறய எனக்கு அதகாரம் உண்ெடன்றும், உன்ைன வடுதைல
ெசய்யஎனக்குஅதகாரம்உண்ெடன்றும்உனக்குத்ெதரியாதா என்றான். 11இேயசு
மறுெமாழியாக: பரத்தலிருந்து உமக்குக் ெகாடுக்கப்படாமலிருந்தால்,
என்ேமல்உமக்குஒருஅத காரமும்இருக்காது; ஆகேவ, என்ைனஉம்மிடம்
ஒப்புக்ெகாடுத்தவனுக்கு அத க பாவம் உண்டு என்றார். 12 அதுமுதல்
பலாத்து அவைர வடுதைல ெசய்ய வழி ேதடினான். யூதர்கள் அவைனப்
பார்த்து: இவைன வடுதைல ெசய்தால் நீர் இராயனுக்கு நண்பன் இல்ைல;
தன்ைன ராஜா என்கறவன் எவேனா அவன் இராயனுக்கு வேராத என்று
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சத்தமிட்டார்கள். 13 பலாத்து இந்த வார்த்ைதையக் ேகட்டெபாழுது, இேயசுைவ
ெவளிேய அைழத்துவந்து, தளமிடப்பட்ட ேமைடெயன்றும், எப ெரய ெமாழிய ேல
கபத்தா என்றும் ெசால்லப்பட்ட இடத்த ேல, நீதயருக்ைக மீது உட்கார்ந்தான்.
14 அந்த நாள் பஸ்காவற்கு ஆயத்த நாளும் ஏறக்குைறய நண்பகல் ேவைளயாக
இருந்தது; அப்ெபாழுது அவன் யூதர்கைளப் பார்த்து: இேதா, உங்களுைடய ராஜா
என்றான். 15அவர்கள்: இவைனஅகற்றும்,அகற்றும், சலுைவயல்அைறயும்என்று
சத்தமிட்டார்கள். அதற்குப் பலாத்து: உங்களுைடய ராஜாைவ நான் சலுைவயல்
அைறயலாமா என்றான். ப ரதான ஆசாரியர்கள் மறுெமாழியாக: இராயேன
அல்லாமல்எங்களுக்குேவறுராஜாஇல்ைலஎன்றார்கள்.

இேயசு சலுைவயல்அைறயப்படுதல்
16 அப்ெபாழுது அவைர சலுைவயல் அைறயும்படிக்கு அவர்களிடத்தல்

ஒப்புக்ெகாடுத்தான். அவர்கள் இேயசுைவப் ப டித்துக்ெகாண்டு ேபானார்கள்.
17 அவர் தம்முைடய சலுைவையச் சுமந்துெகாண்டு, எப ெரய ெமாழிய ேல
ெகால்ெகாதா என்று ெசால்லப்படும் கபாலஸ்தலம் என்கற இடத்த ற்குப்
புறப்பட்டுப்ேபானார். 18அங்ேக அவைர சலுைவயல் அைறந்தார்கள்; அவேராடு
ேவறு இரண்டுேபைர இரண்டு பக்கங்களிலும் இேயசுைவ நடுவலுமாகச்
சலுைவகளில் அைறந்தார்கள். 19 பலாத்து ஒரு ேமல்வலாசத்ைத எழுத ,
சலுைவயன்ேமல் ெபாறுத்தச்ெசய்தான். அதல் நசேரயனாகய இேயசு
யூதர்களுைடய ராஜா என்றுஎழுதயருந்தது. 20இேயசு சலுைவயல்அைறயப்பட்ட
இடம் நகரத்த ற்கு அருகல் இருந்தபடியால், யூதர்களில் அேநகர் அந்த
ேமல்வலாசத்ைத வாச த்தார்கள்; அது எபெரய க ேரக்கு, லத்தீன் ெமாழிகளில்
எழுதயருந்தது. 21 அப்ெபாழுது யூதர்களுைடய ப ரதான ஆசாரியர்கள்
பலாத்துைவப் பார்த்து: யூதர்களுைடய ராஜா என்று நீர் எழுதாமல், நான்
யூதர்களுைடய ராஜா என்றுஅவன்ெசான்னதாக எழுதும் என்றார்கள். 22பலாத்து
மறுெமாழியாக: நான் எழுதனது எழுதனேத என்றான். 23 பைடவீரர்கள்
இேயசுைவச் சலுைவயல் அைறந்தபன்பு, அவருைடய ஆைடகைள எடுத்து,
ஒவ்ெவாரு பைடவீரனுக்கும் ஒவ்ெவாரு பாகமாக நான்கு பாகமாக்கனார்கள்;
ேமல் அங்கையயும் எடுத்தார்கள், அந்த ேமல் அங்க , ைதயலில்லாமல் ேமேல
ெதாடங்க முழுவதும் ெநய்யப்பட்டதாக இருந்தது. 24 அவர்கள்: இைத நாம்
க ழியாமல், யாருக்கு வருேமா என்று இைதக்குறத்துச் சீட்டுப்ேபாடுேவாம் என்று
ஒருவேராெடாருவர் ேபச க்ெகாண்டார்கள். என் ஆைடகைளத் தங்களுக்குள்ேள
பங்க ட்டு, என் ஆைடயன்ேமல் சீட்டுப்ேபாட்டார்கள் என்கற ேவதவாக்கயம்
நைறேவறத்தக்கதாகப் பைடவீரர்கள் இப்படிச்ெசய்தார்கள். 25 இேயசுவன்
சலுைவயன் அருேக அவருைடய தாயும், அவருைடய தாயன் சேகாதரி
க ெலேயாப்பா மரியாளும், மகதேலனா மரியாளும் நன்றுெகாண்டிருந்தார்கள்.
26 அப்ெபாழுது இேயசு தம்முைடய தாையயும், அருேக நன்ற தமக்கு அன்பாக
இருந்த சீடைனயும் பார்த்து, தம்முைடய தாய டம்: “ெபண்ேண, அேதா, உன்
மகன்” என்றார். 27 பன்பு அந்த சீடைனப் பார்த்து அேதா, உன் தாய் என்றார்.
அந்தேநரமுதல்அந்தச் சீடன்அவைளத்தன்னிடமாக ஏற்றுக்ெகாண்டான்.

இேயசுவன்மரணம்
28 அதன்பன்பு, எல்லாம் முடிந்தது என்று இேயசு அற ந்து, ேவதவாக்கயம்

நைறேவறத்தக்கதாக: தாகமாக இருக்க ேறன் என்றார். 29 காடி நைறந்த
பாத்த ரம் அங்ேக ைவக்கப்பட்டிருந்தது; அவர்கள் கடல் காளாைனக் காடிய ேல
ேதாய்த்து, ஈேசாப்புத்தண்டில் மாட்டி, அவர் வாயனிடத்தல் நீட்டிக்ெகாடுத்தார்கள்.
30 இேயசு காடிைய வாங்கனபன்பு, முடிந்தது என்று ெசால்லி, தைலையச்
சாய்த்து, ஆவைய ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 31 அந்த நாள் ெபரிய ஓய்வுநாளுக்கு
ஆயத்தநாளாக இருந்தபடியனால், உடல்கள் அந்த ஓய்வுநாளிேல சலுைவகளில்
இல்லாதபடி, யூதர்கள் பலாத்துவனிடத்தல்ேபாய், அவர்களுைடய கால்
எலும்புகைள முறக்கும்படிக்கும், உடல்கைள எடுத்துப்ேபாடும்படிக்கும் உத்தரவு
ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள். 32அந்தப்படி பைடவீரர்கள்வந்து,அவருடேனசலுைவயல்
அைறயப்பட்ட முந்தனவனுைடய கால் எலும்புகைளயும் மற்றவனுைடய கால்
எலும்புகைளயும் முறத்தார்கள். 33 அவர்கள் இேயசுவனிடத்தல் வந்து, அவர்
மரித்தருக்க றைதப் பார்த்து, அவருைடய கால் எலும்புகைள முறக்கவல்ைல.
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34 ஆனாலும் பைடவீரர்களில் ஒருவன் ஈட்டியனாேல அவருைடய வலாவல்
குத்தனான்; உடேன இரத்தமும் தண்ணீரும் ெவளிவந்தது. 35அைதப் பார்த்தவன்
சாட்ச ெகாடுக்க றான், அவனுைடய சாட்ச உண்ைமயாக இருக்க றது; நீங்கள்
வசுவாச க்கும்படி,தான்ெசால்லுகறதுஉண்ைமஎன்றுஅவன்அறந்தருக்க றான்.
36 அவருைடய எலும்புகளில் ஒன்றும் முறக்கப்படுவதல்ைல என்கற
ேவதவாக்கயம் நைறேவறும்படி இைவகள் நடந்தது. 37 அல்லாமலும் தாங்கள்
குத்தனவைர பார்ப்பார்கள்என்றுேவெறாரு ேவதவாக்கயம்ெசால்லுகறது.

இேயசுஅடக்கம்ெசய்யப்படுதல்
38இைவகளுக்குப் பன்பு அரிமத்தயா ஊரானும், யூதர்களுக்குப் பயந்ததனால்

இேயசுவற்கு அந்தரங்க சீடனுமாகய ேயாேசப்பு இேயசுவன் சரீரத்ைத
எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாகும்படி பலாத்துவனிடத்தல் உத்தரவு ேகட்டான்;
பலாத்து உத்தரவு ெகாடுத்தான். ஆகேவ, அவன் வந்து, இேயசுவன் சரீரத்ைத
எடுத்துக்ெகாண்டு ேபானான். 39ஆரம்பத்த ேல ஒரு இரவல் இேயசுவனிடத்தல்
வந்தருந்த ந க்ெகாேதமு என்பவன்ெவள்ைளப்ேபாளமும், கரியேபாளமும் கலந்து
ஏறக்குைறய நூறு இராத்தல் (முப்பத்தமூன்று க ேலா க ராம்) ெகாண்டுவந்தான்.
40 அவர்கள் இேயசுவன் சரீரத்ைத எடுத்து, யூதர்கள் அடக்கம் ெசய்யும்
முைறைமயன்படிேய அைதச் சுகந்தவர்க்கங்களுடேன துணிகளில் சுற்ற க்
கட்டினார்கள். 41அவர்சலுைவயல்அைறயப்பட்டஇடத்தல்ஒருேதாட்டமும்,அந்தத்
ேதாட்டத்தல் ஒருேபாதும் ஒருவனும் ைவக்கப்பட்டிராத ஒரு புதய கல்லைறயும்
இருந்தது. 42யூதர்களுைடயஆயத்தநாளாகஇருந்தபடியனாலும்,அந்தக்கல்லைற
அருகல்இருந்தபடியனாலும்,அந்தஇடத்த ேலஇேயசுைவைவத்தார்கள்.

அத்த யாயம் 20
இேயசுவன்உய ர்த்ெதழுதல்

1 வாரத்தன் முதல்நாள் காைலயல், அதக இருட்ேடாடு, மகதேலனா
மரியாள் கல்லைறக்கு வந்து கல்லைறைய அைடத்தருந்த கல்
எடுத்துப்ேபாடப்பட்டிருப்பைதப் பார்த்தாள். 2 உடேன அவள் ஓடி, சீேமான்
ேபதுருவ டமும் இேயசுவற்கு அன்பாக இருந்த மற்ற சீடனிடமும்ேபாய்:
கர்த்த்தைரக் கல்லைறயலிருந்து எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாய்வ ட்டார்கள், அவைர
ைவத்த இடம் எங்களுக்குத் ெதரியவல்ைல என்றாள். 3 அப்ெபாழுது ேபதுருவும்
மற்ற சீடனும் கல்லைறக்குப் ேபாவதற்காகப் புறப்பட்டு, இருவரும் ஒருமித்து
ஓடினார்கள். 4 ேபதுருைவவ ட மற்ற சீடன் ேவகமாக ஓடி, முதலில் கல்லைறக்கு
வந்து, 5 அதற்குள்ேள குனிந்து பார்த்து, துணிகள் க டக்க றைதப் பார்த்தான்;
ஆனாலும் அவன் உள்ேள ேபாகவல்ைல. 6 சீேமான்ேபதுரு அவனுக்குப் பன்ேன
வந்து, கல்லைறக்குள்ேள நுைழந்து, 7 துணிகள் க டக்க றைதயும், அவருைடய
தைலயல் சுற்றயருந்த துணி மற்றத் துணிகேளாடு ைவக்காமல் தனிேய ஒரு
இடத்த ேலசுருட்டிைவத்தருக்க றைதயும்பார்த்தான். 8முதலில்கல்லைறக்குவந்த
மற்ற சீடனும் அப்ெபாழுது உள்ேள நுைழந்து, பார்த்து வசுவாச த்தான். 9 அவர்
மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுந்தருக்கேவண்டும் என்கற ேவதவாக்கயத்ைத
அவர்கள்இன்னும்அறயாமல்இருந்தார்கள்.

மகதேலனாமரியாளுக்குஇேயசுகாட்ச யளித்தல்
10 பன்பு அந்தச் சீடர்கள் தங்களுைடய இடத்த ற்குத் தரும்ப ப்ேபானார்கள்.

11 மரியாள் கல்லைறயன் அருேக ெவளிேய நன்று அழுதுெகாண்டிருந்தாள்;
அப்படி அழுதுெகாண்டிருக்கும்ேபாது அவள் குனிந்து கல்லைறக்கு உள்ேள
பார்த்து, 12 இேயசுவன் சரீரம் ைவக்கப்பட்டிருந்த இடத்த ேல ெவள்ைள உைட
அணிந்தவர்களாக இரண்டு தூதர்கள், தைலபக்கம் ஒருவனும் கால்பக்கம்
ஒருவனுமாக, உட்கார்ந்தருக்க றைதப் பார்த்தாள். 13 அவர்கள் அவைளப்
பார்த்து: ெபண்ேண, ஏன் அழுகறாய் என்றார்கள். அதற்கு அவள்: என்
ஆண்டவைர எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாய்வ ட்டார்கள், அவைரைவத்தஇடம் எனக்குத்
ெதரியவல்ைல என்றாள். 14 இைவகைளச் ெசால்லிப் பன்பக்கம் தரும்ப ,
இேயசு ந ற்க றைதப் பார்த்தாள்; ஆனாலும் அவைர இேயசு என்று அறயாமல்
இருந்தாள். 15இேயசுஅவைளப்பார்த்து: ெபண்ேண,ஏன்அழுக றாய்,யாைரத்
ேதடுக றாய் என்றார். அவள், அவைரத் ேதாட்டக்காரன் என்று நைனத்து:
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ஐயா, நீர் அவைர எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாயருந்தால், அவைர ைவத்த இடத்ைத
எனக்குச் ெசால்லும், நான் ேபாய் அவைர எடுத்துக்ெகாள்ேவன் என்றாள்.
16 இேயசு அவைளப் பார்த்து: மரியாேள என்றார். அவள் தரும்ப ப்பார்த்து:
ரபூனி என்றாள்; அதற்குப் ேபாதகேர என்று அர்த்தம். 17 இேயசு அவைளப்
பார்த்து: என்ைனத் ெதாடாேத, நான் இன்னும் என் ப தாவனிடம்
த ரும்ப ப்ேபாகவல்ைல; நீ என் சேகாதரர்களிடம்ேபாய், நான் என்
ப தாவனிடமும் உங்களுைடய ப தாவனிடமும், என் ேதவனிடமும்
உங்களுைடய ேதவனிடமும் தரும்ப ப்ேபாக ேறன் என்று அவர்களுக்குச்
ெசால்லு என்றார். 18 மகதேலனா மரியாள் ேபாய், தான் இேயசுைவப்
பார்த்தைதயும்,அவர்தன்னிடம்ெசான்னைவகைளயும்சீடர்களுக்குஅறவத்தாள்.

இேயசுசீடர்களுக்குக்காட்ச யளித்தல்
19 வாரத்தன் முதல்நாளாகய அன்ைறயதனம் மாைலேநரத்த ேல,

சீடர்கள் கூடியருந்த இடத்தல், யூதர்களுக்குப் பயந்ததனால் கதவுகள்
பூட்டியருக்கும்ேபாது, இேயசு வந்து அவர்கள் நடுவல் நன்று: உங்களுக்குச்
சமாதானம் என்றார். 20 அவர் இப்படிச் ெசால்லித் தம்முைடய கரங்கைளயும்
வலாைவயும் அவர்களுக்குக் காட்டினார். சீடர்கள் இேயசுைவப் பார்த்து
சந்ேதாஷப்பட்டார்கள். 21 இேயசு மீண்டும் அவர்கைளப் பார்த்து: உங்களுக்குச்
சமாதானம் உண்டாவதாக; ப தா என்ைன அனுப்பனதுேபால நானும்
உங்கைளஅனுப்புக ேறன் என்று ெசால்லி, 22அவர்கள்ேமல்ஊத : பரிசுத்த
ஆவயானவைரப் ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்; 23எவர்களுைடய பாவங்கைள
மன்னிக்க றீர்கேளா அைவகள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படும்,
எவர்களுைடய பாவங்கைள மன்னிக்காமல் இருக்க றீர்கேளா அைவகள்
அவர்களுக்குமன்னிக்கப்படாமல்இருக்கும் என்றார்.

ேதாமாவன்சந்ேதகம்
24இேயசுவந்தருந்தேபாதுபன்னிரண்டுேபரில்ஒருவனாகயத தமுஎன்னப்பட்ட

ேதாமா என்பவன் அவர்கேளாடு இருக்கவல்ைல. 25 மற்றச் சீடர்கள்: இேயசுைவ
பார்த்ேதாம் என்று அவனிடம் ெசான்னார்கள். அதற்கு அவன்: அவருைடய
ைககளில்ஆணிகளினால்உண்டானகாயத்ைதநான்பார்த்து,அந்தக்காயத்த ேல
என் வ ரைலவ ட்டு, என் ைகைய அவருைடய வலாவ ேல ைவத்துப்பார்க்காமல்
வசுவாச க்கமாட்ேடன் என்றான். 26மீண்டும் எட்டு நாட்களுக்குப்பன்பு அவருைடய
சீடர்கள் வீட்டிற்குள்ேள இருந்தார்கள்; ேதாமாவும் அவர்கேளாடு இருந்தான்;
கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருந்தது. அப்ெபாழுது இேயசு வந்து அவர்கள் நடுவல் நன்று:
உங்களுக்குச் சமாதானம் என்றார். 27 பன்பு அவர் ேதாமாைவப் பார்த்து:
நீ உன் வ ரைல இங்ேக நீட்டி, என் கரங்கைளப் பார், உன் ைகைய நீட்டி, என்
வலாவ ேல ேபாடு, அவசுவாச யாக இல்லாமல் வசுவாச யாக இரு என்றார்.
28 ேதாமா அவருக்கு மறுெமாழியாக: என் ஆண்டவேர! என் ேதவேன! என்றான்.
29அதற்குஇேயசு: ேதாமாேவ,நீஎன்ைனப்பார்த்ததனாேலவ சுவாச த்தாய்,
பார்க்காமல் இருந்தும் வ சுவாச க்க றவர்கள் பாக்க யவான்கள் என்றார்.
30இந்தப் புத்தகத்தல் எழுதப்படாத ேவறு அேநக அற்புதங்கைளயும் இேயசு தமது
சீடர்களுக்கு முன்பாகச் ெசய்தார். 31இேயசு ேதவனுைடய குமாரனாகய க றஸ்து
என்று நீங்கள் வசுவாச ப்பதற்காகவும், வசுவாச த்து அவருைடய நாமத்தனாேல
ந த்தயஜீவைனப்ெபற்றுக்ெகாள்வதற்காகவும்,இைவகள்எழுதப்பட்டிருக்க றது.

அத்த யாயம் 21
இேயசுமறுபடியும் சீடர்களுக்குக்காட்ச யளித்தல்

1 இைவகளுக்குப் பன்பு இேயசு த ேபரியா கடற்கைரய ேல மீண்டும்
சீடர்களுக்குத் தம்ைம ெவளிப்படுத்தனார்; ெவளிப்படுத்தன வபரமாவது:
2 சீேமான்ேபதுருவும், த தமு என்னப்பட்ட ேதாமாவும், கலிேலயா நாட்டில்
உள்ள கானா ஊைரச்ேசர்ந்த நாத்தான்ேவலும், ெசெபேதயுவன் மகன்களும்,
அவருைடயசீடர்களில்ேவறுஇரண்டுேபரும்கூடியருக்கும்ேபாது, 3சீேமான்ேபதுரு
மற்றவர்கைளப் பார்த்து: மீன்ப டிக்கப் ேபாக ேறன் என்றான். அதற்கு அவர்கள்:
நாங்களும் உம்ேமாடு வருக ேறாம் என்றார்கள். அவர்கள் புறப்பட்டுப்ேபாய்,
உடேன படகல் ஏறனார்கள். அந்த இரவ ேல அவர்கள் ஒன்றும் ப டிக்கவல்ைல.
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4 வடியற்காலமானேபாது, இேயசு கைரய ேல நன்றார்; அவைர இேயசு என்று
சீடர்கள்அறயாமல்இருந்தார்கள். 5இேயசுஅவர்கைளப் பார்த்து: ப ள்ைளகேள,
சாப்ப டுவதற்கு ஏதாவது உங்களிடம் இருக்க றதா என்றார். அதற்கு
அவர்கள்: ஒன்றும் இல்ைல என்றார்கள். 6அப்ெபாழுது அவர்: நீங்கள் படகுக்கு
வலதுபுறமாகவைலையப் ேபாடுங்கள்,அப்ெபாழுதுஉங்களுக்குமீன்கள்
கைடக்கும் என்றார். அப்படிேய அவர்கள் வைலகைளப் ேபாட்டு, அதகமான
மீன்கள் கைடத்ததனால், வைலைய இழுக்க முடியாமல் இருந்தார்கள். 7ஆகேவ,
இேயசுவன்ேமல் அன்பாக இருந்த சீடன் ேபதுருைவப் பார்த்து: அவர் கர்த்தர்
என்றான். அவர் கர்த்தர் என்று சீேமான்ேபதுரு ேகட்டவுடேன, தான் ேமற்சட்ைட
அணியாதவனாக இருந்ததனால், தன் ேமற்சட்ைடைய அணிந்துெகாண்டு
கடலிேல குத த்தான். 8 மற்றச் சீடர்கள் கைரக்கு ஏறக்குைறய இருநூறுமுழத்
தூரத்தல் இருந்ததனால் படகல் இருந்துெகாண்ேட மீன்களுள்ள வைலைய
இழுத்துக்ெகாண்டு வந்தார்கள். 9 அவர்கள் கைரய ேல வந்த றங்கனேபாது,
கரிெநருப்புப் ேபாட்டிருக்க றைதயும், அதன்ேமல் மீன் ைவத்தருக்க றைதயும்,
அப்பத்ைதயும் பார்த்தார்கள். 10 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள்
இப்ெபாழுது ப டித்த மீன்களில் ச லவற்ைறக் ெகாண்டுவாருங்கள்
என்றார். 11சீேமான்ேபதுரு படகல் ஏற , நூற்றுஐம்பத்துமூன்றுெபரிய மீன்களால்
நைறந்த வைலையக் கைரயல் இழுத்தான்; இத்தைன மீன்கள் இருந்தும் வைல
கழியவல்ைல. 12 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: வாருங்கள், சாப்ப டுங்கள்
என்றார். அவர் இேயசு என்று சீடர்கள் அற ந்தபடியால் அவர்களில் ஒருவனும்: நீர்
யார் என்று ேகட்கத் துணியவல்ைல. 13அப்ெபாழுதுஇேயசு வந்து, அப்பத்ைதயும்
மீைனயும் எடுத்து, அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தார். 14 இேயசு மரித்ேதாரிலிருந்து
உய ேராடு எழுந்தபன்புமூன்றாவதுமுைறயாக தம்முைடய சீடர்களுக்குஇவ்வாறு
ெவளிப்படுத்தனார்.

ேபதுருவ டம்தமதுெபாறுப்ைபஒப்பைடத்தல்
15அவர்கள்சாப்ப ட்டபன்பு,இேயசுசீேமான்ேபதுருைவப்பார்த்து: ேயானாவன்

மகனாக ய சீேமாேன, இவர்கைளவ ட நீ அத கமாக என்ேமல் அன்பாக
இருக்க றாயா என்றார். அதற்கு அவன்: ஆம் ஆண்டவேர, உம்ைம
ேநச க்க ேறன் என்பைத நீர் அறவீர் என்றான். அவர்: என் ஆட்டுக்குட்டிகைள
ேமய்ப்பாயாக என்றார். 16 இரண்டாவதுமுைற அவர் அவைனப் பார்த்து:
ேயானாவன் மகனாக ய சீேமாேன, நீ என்ேமல் அன்பாக இருக்க றாயா
என்றார். அதற்கு அவன்: ஆம் ஆண்டவேர, உம்ைம ேநச க்க ேறன் என்பைத
நீர் அறவீர் என்றான். அவர்: என் ஆடுகைள ேமய்ப்பாயாக என்றார்.
17 மூன்றாவதுமுைற அவர் அவைனப் பார்த்து: ேயானாவன் மகனாக ய
சீேமாேன, நீ என்ைன ேநச க்க றாயா என்றார். என்ைன ேநச க்க றாயா
என்று அவர் மூன்றாவதுமுைற தன்ைனக் ேகட்டதனாேல, ேபதுரு துக்கப்பட்டு:
ஆண்டவேர, நீர் எல்லாவற்ைறயும் அற ந்தருக்க றீர், நான் உம்ைம ேநச க்க ேறன்
என்பைதயும் நீர் அறவீர் என்றான். இேயசு: என் ஆடுகைள ேமய்ப்பாயாக
என்றார். 18 நீ சறுவயதுள்ளவனாக இருந்தேபாது நீேய ஆைட
அணிந்துெகாண்டு, உனக்குஇஷ்டமானஇடங்களிேல நடந்து த ரிந்தாய்;
நீ முத ர்வயதுள்ளவனாக ஆகும்ேபாது உன் கரங்கைள நீட்டுவாய்;
ேவெறாருவன் உனக்கு ஆைடைய அணிவ த்து, உனக்கு இஷ்டமில்லாத
இடத்த ற்கு உன்ைனக் ெகாண்டுேபாவான் என்று உண்ைமயாகேவ
உண்ைமயாகேவ உனக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்றார். 19 இந்தவதமான
மரணத்தனாேல அவன் ேதவைன மகைமப்படுத்தப்ேபாக றான் என்பைதக்
குற க்கும்படியாக இப்படிச் ெசான்னார். அவர்இைதச் ெசால்லியபன்பு, அவைனப்
பார்த்து: என்ைனப் பன்பற்றவா என்றார். 20 ேபதுரு தரும்ப ப்பார்த்து,
இேயசுவற்கு அன்பாக இருந்தவனும், இரவு உணவு சாப்படும்ேபாது அவர்
மார்ப ேல சாய்ந்து: ஆண்டவேர, உம்ைமக் காட்டிக்ெகாடுக்க றவன் யார் என்று
ேகட்ட சீடன் பன்னால் வருகறைதப் பார்த்தான். 21 அவைனப் பார்த்து, ேபதுரு
இேயசுவ டம்: ஆண்டவேர, இவன் காரியம் என்ன என்றான். 22 அதற்கு
இேயசு: நான் வரும்வைரக்கும் இவன் இருக்க எனக்கு வருப்பமானால்,
உனக்ெகன்ன, நீ என்ைனப் பன்பற்றவா என்றார். 23 ஆகேவ, அந்தச் சீடன்
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மரிப்பதல்ைல என்கற ேபச்சு சேகாதரர்களுக்குள்ேள பரவயது. ஆனாலும்,
அவன் மரிப்பதல்ைல என்று இேயசு ெசால்லாமல், நான் வரும்வைரக்கும் இவன்
இருக்கஎனக்குவருப்பமானால்உனக்ெகன்னஎன்றுெசான்னார். 24அந்தச் சீடேன
இைவகைளக்குறத்து சாட்ச ெகாடுத்து இைவகைள எழுதனவன்; அவனுைடய
சாட்ச உண்ைமஎன்றுஅறந்தருக்க ேறாம்.

முடிவுைர
25 இேயசு ெசய்த ேவறு அேநக காரியங்களும் உண்டு; அைவகைள

ஒவ்ெவான்றாக எழுதனால் எழுதப்படும் புத்தகங்கள் உலகம் ெகாள்ளாது என்று
நைனக்க ேறன். ஆெமன்.



அப்ேபாஸ்தலருைடயநடபடிகள்அத்தயாயம்1:11401அப்ேபாஸ்தலருைடயநடபடிகள்அத்தயாயம்1:5

அப்ேபாஸ்தலர்களுைடயநடபடிகள்
ஆச ரியர்

மருத்துவராக ய லூக்கா, இந்த புத்தகத்தன் ஆச ரியர் ஆவார்.
அப்ேபாஸ்தலர்களின் பல ந கழ்வுகளுக்கு லூக்கா ஒரு கண்கண்ட சாட்ச யாக
இருந்தார். பல பகுத களில் நாம் என்ற பதத்ைதப் பயன்படுத்துவதலிருந்து இது
உறுதயாக றது. (16: 10-17; 20: 5-21: 18; 27: 1-28: 16). பாரம்பரியமாக அவர் ஒரு
ச றந்தமனிதராக கருதப்பட்டார்,குற ப்பாகஅவர்ஒருசுவ ேசஷகனாகஇருந்தார்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப 60-63ன்இைடப்பட்ட காலத்தல்எழுதப்பட்டது.
எழுதப்பட்ட இடங்கள் எைவெயனில் எருசேலம், சமாரியா, லித்தா, ேயாப்பா,

அந்த ேயாகயா, இக்ேகானியா, லீஸ்த ரா, ெதர்ைப, பலிப்ப , ெதசேலானிக்ேக,
ெபேராயா, ஏெதன்ஸ், ெகாரிந்து, எேபசு, ெசசரியா, ெமலித்தா, ேராம்
ஆகயனவாகும்.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
ெதேயாபலுவுக்குலூக்கா எழுதனார் (அப்ேபாஸ்தலர் 1: 1). துரதருஷ்டவசமாக,

ெதேயாபலு யார் என்பது பற்ற அத கம் அறயப்படவல்ைல. லூக்காவன்
ஆதரவாளராக இருந்தருக்கலாம் அல்லது ெதேயாபலு என்ற ெபயர், ேதவைன
ேநச ப்பவர் என்று ெபாருள்படும் உலகளாவய எல்லா க றஸ்தவர்கைளயும்
குற ப்பதற்காகஇருக்கலாம் என்றுசலசாத்தயக்கூறுகள்இருக்கன்றன.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
அப்ேபாஸ்தலருைடய நடபடிகளின் ேநாக்கம் சைபயன் பறப்பு மற்றும்

வளர்ச்சையப் பற்றய காரியங்கைளக்கூறுவதாகும். இது ேயாவான்ஸ்நானகன்,
இேயசு மற்றும் சுவ ேசஷங்களில் அவருைடய பன்னிரண்டுஅப்ேபாஸ்தலர்களின்
ெசய்த ஆகயவற்ைறத் ெதாடர்க றது. ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாளன்று பரிசுத்த
ஆவயன் வருைகயலிருந்து கறஸ்தவம் பரவய காரியங்கைள இது நமக்குக்
ெகாடுக்க றது.

ைமயக்கருத்து
சுவ ேசஷத்தன்பரவுதல்

ெபாருளடக்கம்
1. பரிசுத்தஆவயானவரின்வாக்குத்தத்தம்— 1:1-26
2. ெபந்ெதெகாஸ்ேத: பரிசுத்தஆவயானவரின்ெவளிப்பாடு— 2:1-4
3. பரிசுத்த ஆவயானவரால் ஏவப்பட்டு அப்ேபாஸ்தலர்கள் ெசய்த ஊழியமும்,
எருசேலம் சைபக்குஉண்டானஉபவத்த ரவங்களும்— 2:5-8:3

4. பரிசுத்த ஆவயானவரால் ஏவப்பட்டு அப்ேபாஸ்தலர்கள் யூேதயாவலும்
சமாரியாவலும்ெசய்தஊழியங்கள்— 8:4-12:25

5. பரிசுத்த ஆவயானவரால் ஏவப்பட்டு அப்ேபாஸ்தலர்கள் உலகன்
கைடமுைனவைரெசய்தஊழியங்கள்— 8:4-12:25

ஆதத்தருச்சைபயன்வரலாறு
1 48 ெதேயாப்பலுேவ, இேயசுவானவர் தாம் ெதரிந்துெகாண்ட

அப்ேபாஸ்தலர்களுக்குப் பரிசுத்த ஆவயானவராேல கட்டைளய ட்டபன்பு, 2 அவர்
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்ட நாள்வைர ெசய்தைவகள் மற்றும் ேபாத த்தைவகள்
எல்லாவற்ைறயும்குறத்து, முதலாம் புத்தகத்ைத எழுத ேனன். 3 அவர்
சலுைவயல் பாடுபட்டப்பன்பு, நாற்பது நாட்கள்வைர அப்ேபாஸ்தலர்களுக்குத்
தரிசனமாக , ேதவனுைடய இராஜ்யத்த ற்குரியைவகைள அவர்கேளாடு
ேபச , அேநகம் ெதளிவான ஆதாரங்களினாேல அவர்களுக்குத் தம்ைம
உய ேராடிருக்க றவராகக் காண்பத்தார். 4 அன்றயும், அவர் அவர்கேளாடு
கூடிவந்தருக்கும்ேபாது, அவர்கைள ேநாக்க : ேயாவான் தண்ணீரினாேல
ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்தான்; நீங்கள் சல நாட்களுக்குள்ேள பரிசுத்த
ஆவயானவராேல ஞானஸ்நானம் ெபறுவீர்கள். 5 ஆகேவ, நீங்கள்
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எருசேலைமவ ட்டுப் ேபாகாமல் என்னிடத்த ல் ேகள்வ ப்பட்ட ப தாவன்
வாக்குத்தத்தம் நைறேவறக் காத்தருங்கள் என்று கட்டைளய ட்டார்.
6அப்ெபாழுதுகூடிவந்தருந்தவர்கள்அவைர ேநாக்க : ஆண்டவேர,இக்காலத்தலா
ராஜ்யத்ைத இஸ்ரேவலுக்குத் தரும்பக் ெகாடுப்பீர் என்று ேகட்டார்கள்.
7 அதற்கு அவர்: ப தாவானவர் தம்முைடய அத காரத்த ல் ைவத்தருக்க ற
காலங்கைளயும் ேவைளகைளயும் அற க றது உங்களுக்கு அடுத்ததல்ல.
8 பரிசுத்த ஆவயானவர் உங்களிடம் வரும்ேபாது நீங்கள் ெபலனைடந்து,
எருசேலமிலும், யூேதயா முழுவதலும், சமாரியாவலும், பூமியன்
கைடச எல்ைலவைரயலும், எனக்குச் சாட்ச களாக இருப்பீர்கள் என்றார்.
9 இைவகைள அவர் ெசான்னபன்பு, அவர்கள் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
வானத்தற்குேமல் எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டார்; அவர்களுைடய கண்களுக்கு
மைறவாக ஒரு ேமகம் அவைர எடுத்துக்ெகாண்டது. 10 அவர் ேபாக றேபாது
அவர்கள் வானத்ைத அண்ணாந்து பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, இேதா,
ெவண்ைமயான உைடயணிந்தவர்கள் இரண்டுேபர் அவர்கள் அருேக
நன்று: 11 கலிேலய மக்கேள, நீங்கள் ஏன் வானத்ைத அண்ணாந்துபார்த்து
ந ற்க றீர்கள்? உங்களிடமிருந்து வானத்த ற்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்ட இந்த
இேயசுவானவர் எப்படி உங்களுைடய கண்களுக்கு முன்பாக வானத்த ற்கு
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டாேரா,அப்படிேயமறுபடியும்வருவார் என்றார்கள்.

மத்தயா ேதர்ந்ெதடுக்கப்படுதல்
12 அப்ெபாழுது அவர்கள் எருசேலமுக்கு அருகல் ஒரு ஓய்வுநாள்

பயணதூரத்தலிருக்கற ஒலிவமைல என்னப்பட்ட மைலயலிருந்து
எருசேலமுக்குத் தரும்ப ப்ேபானார்கள். 13 அவர்கள் அங்ேக வந்தேபாது
ேமல்வீட்டில் ஏறனார்கள்; அதல் ேபதுருவும், யாக்ேகாபும், ேயாவானும்,
அந்த ேரயாவும், பலிப்பும், ேதாமாவும், பர்ெதாெலாேமயும், மத்ேதயுவும்,
அல்ேபயுவன் குமாரனாகய யாக்ேகாபும், ெசேலாத்ேத என்னப்பட்ட
சீேமானும், யாக்ேகாபன் சேகாதரனாகய யூதாவும் தங்கயருந்தார்கள்.
14 அங்ேக இவர்கெளல்ேலாரும், ெபண்கேளாடும் இேயசுவன் தாயாகய
மரியாேளாடும், அவருைடய சேகாதரர்கேளாடுகூட ஒருமனப்பட்டு, ெஜபத்தலும்
ேவண்டுதலிலும் தரித்தருந்தார்கள். 15 அந்த நாட்களிேல, சீடர்கள் ஏறக்குைறய
நூற்றருபதுேபர் கூடியருந்தேபாது, அவர்கள் மத்தய ேல ேபதுரு எழுந்து
நன்று: 16 சேகாதரர்கேள, இேயசுைவப் ப டித்தவர்களுக்கு வழிகாட்டின
யூதாைசக்குற த்துப் பரிசுத்த ஆவயானவர் தாவீதன் வாக்கனால் முன்ெசான்ன
ேவதவாக்கயம் நைறேவறேவண்டியதாயருந்தது. 17அவன்எங்களில் ஒருவனாக
எண்ணப்பட்டு, இந்த ஊழியத்த ேல பங்குெபற்றவனாக இருந்தான். 18 தவறான
வழியன் வருமானத்தனால் அவன் ஒரு நலத்ைதச் சம்பாத த்து, தைலகீழாக
வழுந்தான்; அவன் வயறுெவடித்து, குடல்கெளல்லாம் சரிந்துேபானது. 19 இது
எருசேலமிலுள்ள குடிகள் அைனவருக்கும் ெதரிந்தருக்க றது. அதனாேல அந்த
நலம் அவர்களுைடய ெமாழிய ேல இரத்தநலம் என்று அர்த்தங்ெகாள்ளும்
அக்ெகல்தமா எனஅைழக்கப்பட்டிருக்க றது. 20சங்கீத புத்தகத்த ேல
அவன்குடியருக்கும்வீடுஅழியக்கடவது,
ஒருவனும்அதல்குடியல்லாதருப்பானாக என்றும்;
அவனுைடய தைலைமத்துவத்ைத ேவெறாருவன் ெபறேவண்டும்’ என்றும்

எழுதயருக்க றது.
21 ஆதலால், ேயாவான் ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்த நாள்முதற்ெகாண்டு,

கர்த்தராக ய இேயசுவானவர் நம்மிடத்தலிருந்து உயர எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்ட
நாள்வைர, 22 அவர் நம்மிடத்தல் வாழ்ந்தருந்த காலங்களிெலல்லாம்
எங்கேளாடு இருந்த மனிதர்களில் ஒருவன் அவர் உய ேராெடழுந்தைதக்குற த்து,
எங்களுடேனகூடச் சாட்ச யாக ஏற்படுத்தப்படேவண்டும் என்றான். 23அப்ெபாழுது
அவர்கள் யுஸ்து என்னும் மறுெபயருள்ள பர்சபா என்னப்பட்ட ேயாேசப்பு,
மத்தயா ஆகய இவ்வ ரண்டுேபைரயும் நறுத்த : 24 எல்ேலாருைடய
இருதயங்கைளயும் அற ந்தருக்க ற கர்த்தாேவ, யூதாஸ் என்பவன் தனக்குரிய
இடத்த ற்குப் ேபாகும்படி இழந்துேபான இந்த ஊழியத்தலும் இந்த
அப்ேபாஸ்தலப் பணியலும் பங்குெபறுவதற்காக, 25 இவ்வ ரண்டுேபரில் ேதவரீர்



அப்ேபாஸ்தலருைடயநடபடிகள்அத்தயாயம்1:261403அப்ேபாஸ்தலருைடயநடபடிகள்அத்தயாயம்2:20

ெதரிந்துெகாண்டவைன எங்களுக்குக் காண்பத்தருளும் என்று ெஜபம்பண்ணி;
26 பன்பு, அவர்கைளக்குறத்துச் சீட்டுப்ேபாட்டார்கள்; சீட்டு மத்தயாவன்
ெபயருக்கு வழுந்தது; அப்ெபாழுது அவன் பதெனாரு அப்ேபாஸ்தலர்கேளாடு
ேசர்த்துக்ெகாள்ளப்பட்டான்.

அத்த யாயம் 2
ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாளில் பரிசுத்தஆவயானவரின்வருைக

1 ெபந்ெதெகாஸ்ேத என்னும் நாள் வந்தேபாது, அவர்கெளல்ேலாரும்
ஒருமனப்பட்டு ஓரிடத்த ேல கூடிவந்தருந்தார்கள். 2அப்ெபாழுது பலத்தக் காற்று
அடிக்க றதுேபால, வானத்தலிருந்து த டீெரன ஒரு முழக்கமுண்டாக , அவர்கள்
உட்கார்ந்தருந்த வீடு முழுவைதயும் ந ரப்ப ற்று. 3அல்லாமலும் ெநருப்புமயமான
நாக்குகள்ேபால ப ரிந்தருக்கும் நாக்குகள் அவர்களுக்குக் காணப்பட்டு,
அவர்கள் ஒவ்ெவாருவர்ேமலும் வந்து அமர்ந்தது. 4 அவர்கெளல்ேலாரும்
பரிசுத்த ஆவயானவராேல ந ரப்பப்பட்டு, ஆவயானவர் தங்களுக்குத்
தந்தருளின வரத்தன்படிேய ெவவ்ேவறு ெமாழிகளிேல ேபசத்ெதாடங்கனார்கள்.
5 வானத்தன்கீேழ இருக்க ற எல்லா ேதசத்தலுமிருந்து வந்த ேதவபக்தயுள்ள
யூதர்கள் அப்ெபாழுது எருசேலமிேல தங்கயருந்தார்கள். 6 அந்த சத்தம்
உண்டானேபாது, அேநக மக்கள் கூடிவந்து, தங்கள் தங்கள் ெமாழிய ேல
அவர்கள் ேபசுக றைத ேகட்டபடியனாேல கலக்கமைடந்தார்கள். 7 எல்ேலாரும்
ப ரமித்து ஆச்சரியப்பட்டு, ஒருவைரெயாருவர் பார்த்து: இேதா, ேபசுக ற
இவர்கெளல்ேலாரும் கலிேலயர்கள் அல்லவா? 8 அப்படியருக்க, நம்மில்
அவரவர்களுைடய தாய் ெமாழிகளிேல இவர்கள் ேபசக்ேகட்க ேறாேம, இது
எப்படி? 9 பார்த்தரும், ேமதரும், ஏலாமீத்தரும், ெமெசாப்ெபாத்தாமியா, யூேதயா,
கப்பத்ேதாக்கயா, ெபாந்து, ஆசயா, ப ரிக யா, 10 பம்பலியா, எக ப்து என்னும்
ேதசத்தார்களும்,ச ேரேனபட்டணத்ைதச்சுற்றயருக்க றலீபயாவன்தைசகளிேல
குடியருக்க றவர்களும், இங்ேக வருைகதரும் ேராமாபுரியாரும், யூதர்களும்,
யூதமார்க்கத்ைத பன்பற்றுகறவர்களும், 11 க ேரத்தரும், அரபயருமாகய
நாம் நம்முைடய ெமாழிகளிேல இவர்கள் ேதவனுைடய மகத்துவங்கைளப்
ேபசக்ேகட்க ேறாேம என்றார்கள். 12 எல்ேலாரும் ப ரமித்து சந்ேதகப்பட்டு, இது
என்னமாய் முடியுேமா என்று ஒருவேராெடாருவர் ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள்.
13 மற்றவர்கேளா: இவர்கள் மதுபானம் அருந்தயருக்க றார்கள் என்று
ேகலிெசய்தார்கள்.

ேபதுருவன்ப ரசங்கம்
14 அப்ெபாழுது ேபதுரு பதெனாரு சீடர்கேளாடு நன்று, அவர்கைள ேநாக்க ,

உரத்த சத்தமாக: யூதர்கேள, எருசேலமில்வச க்கன்றமக்கேள, நீங்கெளல்ேலாரும்
அற ந்துெகாள்வீர்களாக, என் வார்த்ைதகைளக் ேகளுங்கள். 15 நீங்கள்
நைனக்கறபடி இவர்கள் மது அருந்தயவர்கள் அல்ல, ெபாழுதுவடிந்து ஒன்பது
மணியாகஇருக்க றேத. 16தீர்க்கதரிச யாக யேயாேவலினால்உைரக்கப்பட்டபடிேய
இதுநைறேவறுகறது.
17கைடச நாட்களில் நான்மாம்சமானயாவர்ேமலும்
என்ஆவையப்ெபாழிேவன்,
அப்ெபாழுதுஉங்களுைடயகுமாரர்களும்
உங்களுைடயகுமாரத்த களும்தீர்க்கதரிசனம்ெசால்லுவார்கள்;
உங்களுைடயவாலிபர்கள்தரிசனங்கைளக்காண்பார்கள்;
உங்களுைடயமூப்பர்கள்கனவுகைளக்காண்பார்கள்;
18என்னுைடயஊழியக்காரர்கள்ேமலும்,
என்னுைடய ஊழியக்காரிகள்ேமலும் அந்த நாட்களிேல என் ஆவையப்

ெபாழிேவன்,
அப்ெபாழுதுஅவர்கள்தீர்க்கதரிசனம்ெசால்லுவார்கள்.
19அல்லாமலும்உயரவானத்த ேலஅற்புதங்கைளயும்,
கீேழ பூமிய ேல இரத்தம், அக்கனி, புைகக்காடாக ய அத சயங்கைளயும்

காட்டுேவன்.
20கர்த்தருைடயெபரிதும்ப ரகாசமுமானநாள்வரும்முன்ேனசூரியன்இருளாகவும்,
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சந்த ரன்இரத்தமாகவும்மாறும்.
21அப்ெபாழுதுகர்த்தருைடயநாமத்ைதத்ெதாழுதுெகாள்ளுகறவெனவேனா
அவன்இரட்ச க்கப்படுவான்’ என்றுேதவன்உைரத்தருக்க றார்.

22 “இஸ்ரேவலர்கேள, நான் ெசால்லும் வார்த்ைதகைளக் ேகளுங்கள்;
உங்களுக்கு ெதரிந்தருக்க றபடி நசேரயனாகய இேயசுைவக்ெகாண்டு
ேதவன் உங்களுக்குள்ேள பலத்த க ரிையகைளயும், அற்புதங்கைளயும்,
அத சயங்கைளயும் நடப்ப த்து, அைவகளினாேல அவைர உங்களுக்கு
ெவளிப்படுத்தனார். 23 அப்படியருந்தும், ேதவன் நயமித்தருந்த
ஆேலாசைனயன்படிேயயும், அவருைடய முன்னறவன்படிேயயும்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டஅந்தஇேயசுைவநீங்கள்ப டித்து,அக்க ரமக்காரர்களுைடய
ைககளினாேல சலுைவயல் ஆணியடித்துக் ெகாைலெசய்தீர்கள். 24 ேதவன்
அவருைடய மரணேவதைனகளின் கட்டுகைள நீக்க , அவைர உய ேராடு
எழுப்பனார்; அவர் மரணத்தனால் கட்டப்பட்டிருக்கக்கூடாமலிருந்தது.
25அவைரக்குற த்துதாவீது:
கர்த்த்தைரஎப்ெபாழுதும்எனக்குமுன்பாகநறுத்த ேநாக்க க்ெகாண்டிருக்க ேறன்;
நான்அைசக்கப்படாதபடிஅவர் என்வலதுபக்கத்த ேலஇருக்க றார்;
26அதனாேலஎன்இருதயம்மக ழ்ந்தது,
என்நாக்குகளிகூர்ந்தது,
என்சரீரமும்நம்ப க்ைகேயாடுதங்கயருக்கும்;
27என்ஆத்துமாைவப்பாதாளத்தல்வ டமாட்டீர்,
உம்முைடயபரிசுத்தர்அழிைவக்காணவடமாட்டீர்;
28ஜீவவழிகைளஎனக்குத்ெதரியப்படுத்தனீர்;
உம்முைடய சமூகத்த ேல என்ைனச் சந்ேதாஷத்தனால் ந ரப்புவீர் என்று

ெசால்லுகறான்.
29 சேகாதரர்கேள, “ேகாத்த ரத்தைலவனாகய தாவீைதக்குற த்து நான்

உங்கேளாடு ைதரியமாகப் ேபசுக றதற்கு இடங்ெகாடுங்கள்; அவன்
மரணமைடந்து அடக்கம்பண்ணப்பட்டான்; அவனுைடய கல்லைற இந்தநாள்வைர
நம்மிடத்தலிருக்கறது. 30அவன் தீர்க்கதரிச யாக இருந்து: உன் சங்காசனத்தல்
வீற்றருக்க உன் வம்சத்த ேல க றஸ்துைவ எழும்பப்பண்ணுேவன்” என்று ேதவன்
தனக்குசத்தயம்பண்ணினைதத்ெதரிந்தபடியால், 31அவன்
கறஸ்துவனுைடயஆத்துமா பாதாளத்த ேலவ டப்படுவதல்ைலெயன்றும்,
அவருைடய சரீரம்அழிைவக்காண்பதல்ைலெயன்றும்முன்ேபஅற ந்து,
அவர்உய ர்த்ெதழுதைலக்குறத்துஇப்படிச்ெசான்னான்.

32 இந்த இேயசுைவ ேதவன் உய ேராடு எழுப்பனார்; இதற்கு நாங்கள்
எல்ேலாரும்சாட்ச களாகஇருக்க ேறாம். 33அவர்ேதவனுைடயவலதுகரத்தனாேல
உயர்த்தப்பட்டு, ப தா அருளிய வாக்குத்தத்தத்தன்படி பரிசுத்த ஆவயானவைரப்
ெபற்று, நீங்கள் இப்ெபாழுது காண்கறைவகைளயும் ேகட்க றைவகைளயும்
ெபாழிந்தருளினார்.
34தாவீதுபரேலாகத்த ற்குஇன்னும்எழுந்துேபாகவல்ைலேய.
நான்உம்முைடய சத்துருக்கைளஉமதுபாதத்தன்கீேழ ேபாடும்வைரக்கும்,
35நீர் என்வலதுபக்கத்தல்உட்காரும்என்று
கர்த்தர் என்ஆண்டவருடேனெசான்னார் என்றுஅவேனெசால்லியருக்க றான்.

36 ஆகேவ, நீங்கள் சலுைவயல் அைறந்த இந்த இேயசுைவேய ேதவன்
ஆண்டவரும் கறஸ்துவுமாக்கனாெரன்று இஸ்ரேவல் குடும்பத்தார்
அைனவரும் ந ச்சயமாக அற ந்துெகாள்ளுங்கள் என்றான். 37 இைத அவர்கள்
ேகட்டெபாழுது, இருதயத்த ேல குத்தப்பட்டவர்களாக , ேபதுருைவயும் மற்ற
அப்ேபாஸ்தலர்கைளயும்பார்த்து: சேகாதரர்கேள, நாங்கள்என்னெசய்யேவண்டும்
என்றார்கள். 38 ேபதுரு அவர்கைள ேநாக்க : நீங்கள் மனந்தரும்ப ,
ஒவ்ெவாருவரும் பாவமன்னிப்புக்ெகன்று இேயசுக றஸ்துவன் நாமத்தனாேல
ஞானஸ்நானம் ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள், அப்ெபாழுது பரிசுத்த ஆவயானவரின்
வரத்ைதப் ெபறுவீர்கள். 39 வாக்குத்தத்தமானது உங்களுக்கும், உங்களுைடய
பள்ைளகளுக்கும், நம்முைடய ேதவனாகய கர்த்தர் வரவைழக்கும் தூரத்தலுள்ள
அைனவருக்கும் உண்டாயருக்க றது என்று ெசால்லி; 40 இன்னும் அேநக
வார்த்ைதகளாலும் சாட்சகூற , மாறுபாடுள்ள இந்த வம்சத்ைத வ ட்டுவலக
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உங்கைளக்காப்பாற்ற க்ெகாள்ளுங்கள்என்றும்புத்த ெசான்னான். 41அவனுைடய
வார்த்ைதகைள சந்ேதாஷமாக ஏற்றுக்ெகாண்டவர்கள் ஞானஸ்நானம்
ெபற்றார்கள். அன்ைறயதனம் ஏறக்குைறய மூவாய ரம்ேபர் வ சுவாச களின்
கூட்டத்தல் ேசர்த்துக்ெகாள்ளப்பட்டார்கள்.

வசுவாச களின்ஐக்கயம்
42 அவர்கள் அப்ேபாஸ்தலர்களுைடய ேபாதைனகளிலும், ஐக்கயத்தலும்,

அப்பம் புச த்தலிலும், ெஜபம்பண்ணுதலிலும் உறுதயாகத் தரித்தருந்தார்கள்.
43 எல்ேலாருக்கும் பயமுண்டானது. அப்ேபாஸ்தலர்களாேல அேநக
அற்புதங்களும் அத சயங்களும் ெசய்யப்பட்டது. 44 வசுவாச கள் எல்ேலாரும்
ஒன்றாக இருந்து, எல்லாவற்ைறயும் ெபாதுவாய் ைவத்து அனுபவத்தார்கள்.
45 நலங்கைளயும் ெசாத்துக்கைளயும்வற்று, ஒவ்ெவாருவனுக்கும்
ேதைவக்குத்தக்கதாக அைவகளில் எல்ேலாருக்கும் பக ர்ந்துெகாடுத்தார்கள்.
46 அவர்கள் ஒருமனப்பட்டவர்களாக ேதவாலயத்த ேல அனுதனமும்
தரித்தருந்து, வீடுகள்ேதாறும் அப்பம்புச த்து மக ழ்ச்ச ேயாடும் கபடம் இல்லாத
இருதயத்ேதாடும் சாப்ப ட்டு, 47 ேதவைனத் துதத்து, மக்கெளல்ேலாரிடத்தலும்
தயவுெபற்றருந்தார்கள். மீட்கப்படுக றவர்கைளக்கர்த்தர்அனுதனமும்சைபய ேல
ேசர்த்துக்ெகாண்டுவந்தார்.

அத்த யாயம் 3
ேபதுருமுடவைனக்குணமாக்குதல்

1 ஒருநாள், ெஜபேவைளயாகய ப ற்பகல் மூன்று மணியளவல் ேபதுருவும்
ேயாவானும் ஆலயத்த ற்குப் ேபானார்கள். 2 அப்ெபாழுது பறவய ேலேய
சப்பாணியாகப் ப றந்த ஒரு மனிதைன சுமந்துெகாண்டுவந்தார்கள்;
ஆலயத்தற்குள் வருகறவர்களிடத்தல் ப ச்ைசேகட்கும்படி, அனுதனமும் அவைன
அலங்காரவாசல் என்னப்பட்ட ேதவாலய வாசலருகல் ைவப்பார்கள். 3 அவன்
ஆலயத்தற்குள் ப ரேவச க்க ற ேபதுருைவயும், ேயாவாைனயும் பார்த்து ப ச்ைச
ேகட்டான். 4 ேபதுருவும், ேயாவானும் அவைன உற்றுப்பார்த்து: எங்கைள
ேநாக்க ப்பார் என்றார்கள். 5 அவன் அவர்களிடத்தல் ஏதாவது கைடக்கும் என்று
நைனத்து, அவர்கைள ேநாக்க ப்பார்த்தான். 6 அப்ெபாழுது ேபதுரு: ெவள்ளியும்
ெபான்னும் என்னிடத்தல் இல்ைல; என்னிடத்தல் இருப்பைத உனக்குத்
தருக ேறன்; நசேரயனாகய இேயசுக றஸ்துவன் நாமத்தனாேல நீ எழுந்து நட
என்று ெசால்லி, 7 தன் வலது ைகயனால் அவைனப் ப டித்துத் தூக்கவ ட்டான்;
உடேன அவனுைடய கால்களும் கணுக்களும் ெபலன் ெகாண்டது. 8 அவன்
குதத்து,எழுந்து,நன்று,நடந்தான்;நடந்து,குதத்து, ேதவைனப்புகழ்ந்துெகாண்டு,
அவர்கேளாடு ேதவாலயத்த ற்குள் ேபானான். 9 அவன் நடக்க றைதயும்,
ேதவைனப் புகழ்க றைதயும், மக்கெளல்ேலாரும் கண்டு: 10ஆலயத்தன்அலங்கார
வாசலருகல் ப ச்ைசேகட்க உட்கார்ந்தருந்தவன் இவன்தான் என்று அறந்து,
அவனுக்குநடந்தைதக்குற த்துமிகவும்ஆச்சரியப்பட்டு ப ரமித்தார்கள்.

ேபதுருமக்கேளாடு ேபசுதல்
11 சுகமாக்கப்பட்ட சப்பாணி ேபதுரு மற்றும் ேயாவாேனாடு இருக்கும்ேபாது,

மக்கெளல்ேலாரும் தைகத்து, சாெலாேமான் மண்டபம் என்னும் மண்டபத்த ேல
அவர்களிடத்த ற்கு ஓடிவந்தார்கள். 12 ேபதுரு மக்கைளப் பார்த்து:
இஸ்ரேவலர்கேள, இைதக்குறத்து நீங்கள் ஆச்சரியப்படுக றெதன்ன? நாங்கள்
எங்களுைடய சுயசக்தயனாலாவது, சுயபக்தயனாலாவது, இவைன நடக்க
ெசய்ேதாெமன்று நீங்கள் எங்கைள உற்றுப்பார்க்க றெதன்ன? 13 ஆப ரகாம்
ஈசாக்கு யாக்ேகாபு என்பவர்களுைடய ேதவனாகய நம்முைடய ப தாக்களின்
ேதவன் தம்முைடய குமாரனாகய இேயசுைவ மகைமப்படுத்தனார்;
அவைர நீங்கள் ஒப்புக்ெகாடுத்தீர்கள்; பலாத்து அவைர வடுதைல
ெசய்ய தீர்மானித்தேபாது, அவனுக்கு முன்பாக அவைர மறுதலித்தீர்கள்.
14 பரிசுத்தமும் நீதயுமுள்ளவைர நீங்கள் மறுதலித்து, ெகாைலபாதகைன
உங்களுக்காக வடுதைல ெசய்யேவண்டுெமன்று ேகட்டு, 15 ஜீவாத பதயாகய
இேயசுைவக் ெகாைலெசய்தீர்கள்; ேதவன் அவைர மரித்ேதாரிலிருந்து
உய ேராடு எழுப்பனார்; அதற்கு நாங்கள் சாட்ச களாக இருக்க ேறாம்.
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16 அவருைடய நாமத்தல் ைவத்தருக்கும் வசுவாசத்தனாேல அவருைடய
நாமேம உங்களுக்கு அறமுகமான இவைன ெபலப்படுத்தனது; அவரால்
உண்டாகய நம்ப க்ைக உங்கெளல்ேலாருக்கும் முன்பாக, இவனுைடய
முழுசரீரத்த ற்கும் இந்த சுகத்ைதக் ெகாடுத்தது. 17 சேகாதரர்கேள
நீங்களும் உங்களுைடய அதகாரிகளும் அறயாைமயனாேல இைதச்
ெசய்தீர்கெளன்று எனக்குத் ெதரியும் 18 க றஸ்து பாடுபடேவண்டுெமன்று
ேதவன் தம்முைடய தீர்க்கதரிச கெளல்ேலாருைடய வார்த்ைதயனாலும்
முன்னேம ெசான்னைவகைள இவ்வதமாக நைறேவற்றனார். 19 ஆகேவ,
கர்த்தருைடய சந்ந தானத்தலிருந்து இைளப்பாறுதலின் நாட்கள் வரும்படிக்கும்,
முன்ேப குற க்கப்பட்ட இேயசுக றஸ்துைவ அவர் உங்களிடம் அனுப்பவும்,
20 உங்களுைடய குற்றங்கள் மன்னிக்கப்படவும் நீங்கள் மனந்தரும்ப
குணப்படுங்கள். 21 உலகம் உண்டானதுமுதல் ேதவன் தம்முைடய பரிசுத்த
தீர்க்கதரிச கள் எல்ேலாருைடய வார்த்ைதயனாலும் முன்னேம ெசான்ன
எல்லாம் நைறேவறமுடியும் நாட்கள் வரும்வைர அவர் பரேலாகத்தல்
இருக்கேவண்டும். 22ேமாேசமுற்ப தாக்கைளப்பார்த்து: உங்களுைடயேதவனாகய
கர்த்தர் என்ைனப்ேபால ஒரு தீர்க்கதரிசைய உங்களுக்காக உங்களுைடய
சேகாதரர்களிலிருந்து எழும்பப்பண்ணுவார்; அவர் உங்களுக்குச் ெசால்லும்
எல்லாவற்றலும் அவருக்குச் ெசவெகாடுங்கள். 23 அந்தத் தீர்க்கதரிச யன்
ெசால்ைலக் ேகளாதவன் எவேனா, அவன் மக்கள் மத்தயல் இல்லாதபடிக்கு
அழிக்கப்படுவான் என்றான். 24 சாமுேவல் முதற்ெகாண்டு, எத்தைனேபர்
தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கேளா, அத்தைனேபரும் இந்த நாட்கைள முன்னேம
அறவத்தார்கள். 25 நீங்கள் அந்தத் தீர்க்கதரிச களுக்குப் பள்ைளகளாக
இருக்க றீர்கள்; உன் சந்ததயனாேல பூமியலுள்ள வம்சங்கெளல்லாம்
ஆசீர்வத க்கப்படும் என்று ேதவன் ஆப ரகாமுக்குச் ெசால்லி, நம்முைடய
முன்ேனார்கேளாடு ெசய்த உடன்படிக்ைகக்கும் பள்ைளகளாக இருக்க றீர்கள்.
26அவர் உங்கெளல்ேலாைரயும் உங்களுைடய ெபால்லாங்குகளிலிருந்துவலக்க ,
உங்கைளஆசீர்வத க்கும்படி ேதவன்தம்முைடயகுமாரனாகயஇேயசுைவஎழுப்ப ,
முதலாவதுஉங்களிடத்த ற்ேகஅவைரஅனுப்பனார் என்றான்.

அத்த யாயம் 4
யூதஆேலாசைனச் சங்கத்த ற்குமுன்பாக ேபதுருவும், ேயாவானும்

1 ேபதுருவும் ேயாவானும் மக்களுடேன ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
ஆசாரியர்களும் ேதவாலயத்துப் பைடத்தைலவனும் சதுேசயர்களும்
அவர்களிடத்தல் வந்து, 2அவர்கள் மக்களுக்கு ேபாத க்க றதனாலும், இேயசுைவ
முன்ைவத்து, மரித்ேதாரிலிருந்து உய ர்த்ெதழுதைலப் ப ரசங்க க்க றதனாலும்,
ேகாபமைடந்து, 3 அவர்கைளப் ப டித்து, மாைலேநரமாக இருந்தபடியனால்,
மறுநாள்வைர காவலில் ைவத்தார்கள். 4 வசனத்ைதக் ேகட்டவர்களில் அேநகர்
வசுவாச த்தார்கள்; அவர்களுைடய ெதாைக ஏறக்குைறய ஐயாய ரமாக
இருந்தது. 5 மறுநாளிேல மக்களுைடய அதகாரிகளும் மூப்பர்களும்
ேவதபண்டிதர்களும், 6 ப ரதான ஆசாரியனாகய அன்னாவும், காய்பாவும்,
ேயாவானும், அெலக்சந்தரும், ப ரதான ஆசாரியனுைடய குடும்பத்தார்
அைனவரும் எருசேலமிேல கூடிவந்து, 7அவர்கைள நடுேவ நறுத்த : நீங்கள் எந்த
வல்லைமயனாேல, எந்த நாமத்தனாேல, இைதச் ெசய்தீர்கள் என்று ேகட்டார்கள்.
8 அப்ெபாழுது ேபதுரு பரிசுத்த ஆவயானவராேல நைறந்து, அவர்கைள
ேநாக்க : மக்களின் அதகாரிகேள, இஸ்ரேவலின் மூப்பர்கேள, 9 வயாதயாக
இருந்த இந்த மனிதனுக்குச் ெசய்யப்பட்ட உபகாரத்ைதக்குற த்து எதனாேல
இவன் சுகமானான் என்று நீங்கள் இன்று எங்களிடம் வ சாரித்துக்ேகட்டால்,
10 உங்களால் சலுைவயல் அைறயப்பட்டவரும், ேதவனால் மரித்ேதாரிலிருந்து
உய ேராடு எழுப்பப்பட்டவருமாக இருக்க ற நசேரயனாகய இேயசுக றஸ்துவன்
நாமத்தனாேலேய இவன் உங்களுக்கு முன்பாகச் சுகமாக்கப்பட்டவனாக
ந ற்க றாெனன்று உங்கெளல்ேலாருக்கும், இஸ்ரேவல் மக்கெளல்ேலாருக்கும்
ெதரிந்தருக்கக்கடவது. 11 வீடுகட்டுக றவர்களாகய உங்களால் அற்பமாக
நைனக்கப்பட்ட அவேர அஸ்த பாரத்த ற்கு முதற்கல்லானவர். 12 அவைரத்தவ ர
ேவெறாருவராலும் இரட்ச ப்பு இல்ைல; நாம் இரட்ச க்கப்படும்படிக்கு வானத்தன்
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கீெழங்கும், மனிதர்களுக்குள்ேள அவருைடய நாமம்தவ ர ேவெறாரு நாமம்
ெகாடுக்கப்படவுமில்ைல என்றான். 13 ேபதுருவும் ேயாவானும் ேபசுக ற
ைதரியத்ைத அவர்கள் கண்டு, அவர்கள் படிப்பறயாதவர்கெளன்றும்
ேபைதகெளன்றும் அறந்து ஆச்சரியப்பட்டு, அவர்கள் இேயசுேவாடுகூட
இருந்தவர்கெளன்றும் ெதரிந்துெகாண்டார்கள். 14 சுகமாக்கப்பட்ட
மனிதன் அவர்கள் அருேக ந ற்க றைதக் கண்டபடியால், எத ர்த்துேபச
அவர்களுக்கு முடியாமற்ேபானது. 15 அப்ெபாழுது அவர்கைள ஆேலாசைனச்
சங்கத்ைதவ ட்டு ெவளிேய ேபாகும்படி கட்டைளய ட்டு, தங்களுக்குள்ேள
ேயாசைனபண்ணிக்ெகாண்டு: 16 இந்த மனிதர்கைள நாம் என்ன ெசய்யலாம்?
எருசேலமில் வச க்கன்ற எல்ேலாருக்கும் ெதரிந்தருக்க றபடி ெவளிப்பைடயான
அற்புதம் இவர்களால் ெசய்யப்பட்டேத, அைத நாம் இல்ைலெயன்று
ெசால்லக்கூடாது. 17 ஆனாலும் இது அதகமாக மக்களுக்குள்ேள பரவாதபடிக்கு,
இதுமுதல் ஒருவேராடும் இந்த நாமத்ைதக்குற த்துப் ேபசக்கூடாெதன்று,
அவர்கைள உறுதயாக எச்சரிக்கேவண்டும் என்று ெசால்லிக்ெகாண்டு,
18 அவர்கைள அைழத்து: இேயசுவன் நாமத்ைதக்குற த்து எைதயும் ேபசவும்,
ேபாத க்கவும் கூடாெதன்று அவர்களுக்குக் கட்டைளய ட்டார்கள். 19 ேபதுருவும்
ேயாவானும் அவர்கைள ேநாக்க : ேதவனுக்குச் ெசவெகாடுக்க றைதவ ட
உங்களுக்குச் ெசவெகாடுக்க றது ேதவனுக்குமுன்பாக நயாயமாக இருக்குேமா
என்று நீங்கேள ேயாச த்துப்பாருங்கள். 20 நாங்கள் கண்டைவகைளயும்
ேகட்டைவகைளயும் ேபசாமலிருக்கக்கூடாேத என்றார்கள். 21 நடந்த
சம்பவங்கைளக்குறத்து எல்ேலாரும் ேதவைன மகைமப்படுத்தனபடியால்,
மக்களுக்குப் பயந்து அவர்கைளத் தண்டிக்க வழிெயான்றும் இல்லாமல்,
அவர்கைளப் பயமுறுத்த வ ட்டுவ ட்டார்கள். 22 அற்புதமாகச் சுகமாக்கப்பட்ட
மனிதன்நாற்பதுவயதுக்குேமற்பட்டவனாகஇருந்தான்.

வசுவாச களின்ெஜபம்
23 அவர்கள் வடுதைலயாக்கப்பட்டப்பன்பு, தங்கைளச் ேசர்ந்தவர்களிடத்தல்

வந்து, ப ரதான ஆசாரியர்களும் மூப்பர்களும் தங்களுக்குச் ெசான்ன
எல்லாவற்ைறயும் அறவத்தார்கள். 24 அவர்கள் அைதக்ேகட்டு, ஒருமனப்பட்டு
ேதவைன ேநாக்க ச் சத்தமிட்டு: கர்த்தாேவ, நீர் வானத்ைதயும் பூமிையயும்
கடைலயும் அைவகளிலுள்ள எல்லாவற்ைறயும் உண்டாக்கன ேதவனாக
இருக்க றீர்.
25யூதரல்லாேதார் ேகாபமைடந்து,
மக்கள்வீணானகாரியங்கைளச் ச ந்த ப்பதுஏன்என்றும்,
26கர்த்தருக்குவ ேராதமாகவும்
அவருைடயக றஸ்துவுக்குவ ேராதமாகவும்பூமியன் ராஜாக்கள்எழும்ப நன்று,
அதகாரிகள்ஒன்றுகூடினார்கள்என்றும்
ேதவரீர்உம்முைடயஅடியானாகயதாவீதன்வாக்கனால்உைரத்தீேர.
27அந்தப்படிஉம்முைடயகரமும்
உம்முைடயஆேலாசைனயும்முன்குறத்தைவகள்யாைவயும்ெசய்யும்படி,
28ஏேராதும்ெபாந்தயுபலாத்தும்,
யூதரல்லாதாேராடும்இஸ்ரேவல்மக்கேளாடுகூட,
நீர் அப ேஷகம்பண்ணின உம்முைடய பரிசுத்த பள்ைளயாகய இேயசுவற்கு

வ ேராதமாக,
ெமய்யாகேவகூட்டம்கூடினார்கள்.
29இப்ெபாழுதும், கர்த்தாேவ,
அவர்கள்பயமுறுத்தல்கைளேதவரீர் கவனித்து,
30உம்முைடயபரிசுத்தபள்ைளயாகயஇேயசுவன்நாமத்தனாேலஅத சயங்களும்

அற்புதங்களும்நடக்கும்படிச்ெசய்து,
ேநாயாளிகைளக்குணமாக்கும்படிஉம்முைடயகரத்ைதநீட்டி,
உம்முைடயஊழியக்காரர்கள்உம்முைடயவசனத்ைத
முழுைதரியத்ேதாடுெசால்லும்படிஅவர்களுக்குஉதவ ெசய்தருளும்”என்றார்கள்.

31 அவர்கள் ெஜபம்பண்ணினேபாது, அவர்கள் கூடியருந்த இடம் அைசந்தது.
அவர்கெளல்ேலாரும் பரிசுத்தஆவயானவரால் ந ரப்பப்பட்டு, ேதவவார்த்ைதையத்
ைதரியமாகச் ெசான்னார்கள்.
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வசுவாச களின்ஐக்கயம்
32 த ரளான வசுவாசக் கூட்டத்தார் ஒேர இருதயமும் ஒேர மனமுள்ளவர்களாக

இருந்தார்கள். ஒருவனும் தனக்குள்ளைவகளில் ஒன்ைறயும் தன்னுைடயெதன்று
ெசால்லவல்ைல; அைனத்தும் அவர்களுக்குப் ெபாதுவாக இருந்தது.
33 கர்த்தராக ய இேயசுவன் உய ர்த்ெதழுதைலக்குறத்து அப்ேபாஸ்தலர்கள்
மிகுந்த உறுதயாக சாட்ச ெகாடுத்தார்கள்; அவர்கெளல்ேலார்ேமலும்
பூரணகருைப உண்டாயருந்தது. 34 நலங்கைளயும் வீடுகைளயும் உைடயவர்கள்
அைவகைள வற்று, வற்கப்பட்டைவகளின் ெதாைகையக் ெகாண்டுவந்து,
35 அப்ேபாஸ்தலர்களுைடய பாதத்த ேல ைவத்தார்கள். அவனவனுக்குத்
ேதைவக்குத்தக்கதாகப் பக ர்ந்துெகாடுக்கப்பட்டது; அவர்களில் ஒருவனுக்கும்
ஒன்றும் குைறவாக இருந்ததல்ைல. 36 சீப்புருதீவானும் ேலவயனும்
அப்ேபாஸ்தலர்களாேல ஆறுதலின் மகன் என்று அர்த்தங்ெகாள்ளும் பர்னபா
என்னும்மறுெபயர்ெபற்றவனுமாகயேயாேச என்பவன், 37தனக்குஉண்டாயருந்த
நலத்ைத வற்று, அதன் ெதாைகையக் ெகாண்டுவந்து, அப்ேபாஸ்தலர்களுைடய
பாதத்த ேலைவத்தான்.

அத்த யாயம் 5
அனனியாவும், சப்பீராளும்

1 அனனியா என்னும் ேபருள்ள ஒருவனும், அவனுைடய மைனவயாகய
சப்பீராளும் தங்களுைடய ெசாத்துக்கைள வற்றார்கள். 2 தன் மைனவயன்
சம்மதத்ேதாடு அவன் வற்ற பணத்த ேல ஒரு பங்ைக மைறத்துைவத்து, ஒரு
பங்ைகக் ெகாண்டுவந்து, அப்ேபாஸ்தலர்களுைடய பாதத்த ேல ைவத்தான்.
3 ேபதுரு அவைன ேநாக்க : அனனியாேவ, ெசாத்ைத வற்றதல் ஒரு
பங்ைக மைறத்துைவத்து, பரிசுத்த ஆவயானவரிடத்தல் ெபாய்ெசால்லும்படி,
சாத்தான் உன் இருதயத்ைத ந ரப்பனெதன்ன? 4 அைத வற்கும் முன்ேன
அது உன்னுைடயதாயருக்கவல்ைலேயா? அைத வற்றப்பன்பும் அதன்
க ரயப்பணம் உன்னிடத்தலிருக்கவல்ைலேயா? நீ உன் இருதயத்த ேல
இப்படிப்பட்ட எண்ணம் ெகாண்டெதன்ன? நீ மனிதனிடத்தல் இல்ைல,
ேதவனிடத்தல் ெபாய்ெசான்னாய் என்றான். 5அனனியா இந்த வார்த்ைதகைளக்
ேகட்டவுடேன, கீேழ வழுந்து மரித்துப்ேபானான். இைவகைளக் ேகள்வப்பட்ட
எல்ேலாருக்கும் மிகுந்த பயமுண்டானது. 6 வாலிபர்கள் எழுந்து, அவைனத்
துணியல் சுற்ற , ெவளிேய எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய், அடக்கம்பண்ணினார்கள்.
7 ஏறக்குைறய மூன்று மணி ேநரத்த ற்குப்பன்பு, அவனுைடய மைனவ
நடந்தைத அறயாமல், உள்ேள வந்தாள். 8 ேபதுரு அவைள ேநாக்க :
நலத்ைத இவ்வளவற்குத்தான் வற்றீர்களா என்று எனக்குச் ெசால் என்றான்.
அவள்: ஆம், இவ்வளவற்குத்தான் என்றாள். 9 ேபதுரு அவைள ேநாக்க :
கர்த்தருைடய ஆவையச் ேசாத க்க றதற்கு நீங்கள் ஒருமனப்பட்டெதன்ன? இேதா,
உன் கணவைன அடக்கம்பண்ணினவர்களுைடய கால்கள் வாசற்படிய ேல
வந்தருக்க றது, உன்ைனயும் ெவளிேய ெகாண்டுேபாவார்கள் என்றான். 10உடேன
அவள் அவனுைடய பாதத்தல் வழுந்து மரித்துப்ேபானாள். வாலிபர்கள்
உள்ேள வந்து, அவள் மரித்துப்ேபானைதக் கண்டு அவைள ெவளிேய
எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய், அவளுைடய கணவனருேக அடக்கம்பண்ணினார்கள்.
11 சைபயாெரல்ேலாருக்கும், இைவகைளக் ேகள்வப்பட்ட மற்ற எல்ேலாருக்கும்,
மிகுந்த பயமுண்டானது.

அப்ேபாஸ்தலர்கள்அேநகைரக்குணமாக்குதல்
12 அப்ேபாஸ்தலர்களுைடய ைககளினாேல அேநக அைடயாளங்களும்

அற்புதங்களும் மக்களுக்குள்ேள ெசய்யப்பட்டது. சைபயாெரல்ேலாரும்
ஒருமனப்பட்டு சாெலாேமானுைடய மண்டபத்தல் கூடியருந்தார்கள்.
13 மற்றவர்களில் ஒருவரும் அவர்கேளாடு ேசரத் துணியவல்ைல. ஆனாலும்
மக்கள் அவர்கைளப் புகழ்ந்தார்கள். 14 அேநக ஆண்களும், ெபண்களும்
வசுவாசமுள்ளவர்களாக கர்த்தரிடத்தல் அத கமத கமாகச் ேசர்க்கப்பட்டார்கள்.
15 சுகவீனமானவர்கைளப் படுக்ைககளின்ேமலும் கட்டில்களின்ேமலும் க டத்த ,
ேபதுரு நடந்துேபாகும்ேபாது அவனுைடய ந ழலாவது அவர்களில் சலர்ேமல்
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படும்படிக்கு, அவர்கைள ெவளிேய வீத களில் ெகாண்டுவந்து ைவத்தார்கள்.
16 சுற்றுப்பட்டணங்களிலுமிருந்து த ரளான மக்கள் சுகவீனமானவர்கைளயும்
அசுத்தஆவகளால் துன்புறுத்தப்பட்டவர்கைளயும் எருசேலமுக்குக்
ெகாண்டுவந்தார்கள்;அவர்கெளல்ேலாரும்குணமாக்கப்பட்டார்கள்.

அப்ேபாஸ்தலர்கள்துன்பப்படுத்தப்படுதல்
17அப்ெபாழுது ப ரதானஆசாரியனும் அவனுடேனஇருந்த சதுேசய சமயத்தனர்

அைனவரும் எழும்ப , ெபாறாைமயனால் நைறந்து, 18 அப்ேபாஸ்தலர்கைளப்
ப டித்து, ெபாதுவான சைறச்சாைலய ேல ைவத்தார்கள். 19 கர்த்தருைடய
தூதன் இரவ ேல சைறச்சாைலயன் கதவுகைளத் தறந்து, அவர்கைள
ெவளிேய ெகாண்டுவந்து: 20 நீங்கள் ேபாய், ேதவாலயத்த ேல நன்று, இந்த
ஜீவனுள்ள வார்த்ைதகள் எல்லாவற்ைறயும் மக்களுக்குச் ெசால்லுங்கள்
என்றான். 21 அவர்கள் அைதக்ேகட்டு, அதகாலேம ேதவாலயத்தல்
ப ரேவச த்து ேபாதகம்பண்ணினார்கள். ப ரதான ஆசாரியனும் அவனுடேன
இருந்தவர்களும் வந்து, ஆேலாசைனச் சங்கத்தனைரயும் இஸ்ரேவல்
ேகாத்த ரத்தன் மூப்பர்கெளல்ேலாைரயும் வரவைழத்து, அப்ேபாஸ்தலர்கைள
அைழத்துவரும்படி சைறச்சாைலக்கு அதகாரிகைள அனுப்பனார்கள்.
22அதகாரிகள் ேபாய், சைறச்சாைலய ேலஅவர்கைளக்காணாமல், தரும்பவந்து:
23 சைறச்சாைல மிகுந்த பத்த ரமாகப் பூட்டப்பட்டிருக்கவும், காவல்காரர்கள்
ெவளிேய கதவுகளுக்கு முன் நற்கவும் கண்ேடாம்; த றந்தெபாழுேதா உள்ேள
ஒருவைரயும்காேணாம்என்றுஅறவத்தார்கள். 24இந்தச்ெசய்தையஆசாரியனும்
ேதவாலயத்ைதக் காக்க ற பைடத்தைலவனும் ப ரதான ஆசாரியர்களும்
ேகட்டெபாழுது, இது என்னமாய் முடியுேமா என்று, அவர்கைளக்குறத்துக்
கலக்கமைடந்தார்கள். 25 அப்ெபாழுது ஒருவன் வந்து: இேதா, நீங்கள்
காவலில் ைவத்த மனிதர்கள் ேதவாலயத்த ேல நன்று மக்களுக்குப்
ேபாதகம்பண்ணுகறார்கள் என்று அவர்களுக்கு அறவத்தான். 26 உடேன
பைடத்தைலவன் அதகாரிகேளாடுகூடப்ேபாய், மக்கள் கல்ெலறவார்கெளன்று
பயந்ததனால், பலவந்தம்பண்ணாமல் அவர்கைள அைழத்துக்ெகாண்டுவந்தான்.
27 அப்படி அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து, ஆேலாசைனச் சங்கத்த ற்கு முன்பாக
நறுத்தனார்கள். அப்ெபாழுது ப ரதானஆசாரியன்அவர்கைள ேநாக்க : 28நீங்கள்
இேயசுவன் நாமத்ைதக்குற த்து ேபாதகம்பண்ணக்கூடாது என்று நாங்கள்
உங்களுக்கு உறுதயாகக் கட்டைளய டவல்ைலயா? அப்படியருந்தும், இேதா,
எருசேலைம உங்களுைடய ேபாதகத்தனாேல ந ரப்ப , அந்த மனிதனுைடய
இரத்தப்பழிைய எங்கள்ேமல் சுமத்தேவண்டுெமன்றருக்க றீர்கள் என்று
ெசான்னான். 29அதற்கு ேபதுருவும் மற்ற அப்ேபாஸ்தலர்களும்: மனிதர்களுக்குக்
கீழ்ப்படிக றைதவ ட ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிக றேத அவசயமாக இருக்க றது.
30 நீங்கள் சலுைவயல் அைறந்து ெகாைலெசய்த இேயசுைவ நம்முைடய
முற்ப தாக்களின் ேதவன் எழுப்ப , 31 இஸ்ரேவலுக்கு மனந்தரும்புதைலயும்
பாவமன்னிப்ைபயும் ெகாடுப்பதற்காக, அவைர அத பதயாகவும் இரட்சகராகவும்
தமதுவலதுகரத்தனாேலஉயர்த்தனார். 32இந்தச்ெசய்த கைளக்குறத்துநாங்கள்
அவருக்குச் சாட்ச களாக இருக்க ேறாம்; ேதவன் தமக்குக் கீழ்ப்படிக றவர்களுக்குக்
ெகாடுத்த பரிசுத்த ஆவயானவரும் சாட்ச என்றார்கள். 33 அைத அவர்கள்
ேகட்டெபாழுது, மிகுந்த ேகாபமைடந்து, அவர்கைளக் ெகாைலெசய்யும்படிக்கு
ேயாசைனபண்ணினார்கள். 34 அப்ெபாழுது அைனத்து மக்களாலும்
கனம்ெபற்ற ேவதபண்டிதர் கமாலிேயல் என்னும் ெபயர்ெகாண்ட ஒரு
பரிேசயன் ஆேலாசைனச் சங்கத்தல் எழுந்தருந்து, அப்ேபாஸ்தலர்கைளக்
ெகாஞ்சேநரம் ெவளிேய ெகாண்டுேபாகச் ெசால்லி, 35 சங்கத்தனைர ேநாக்க :
இஸ்ரேவலர்கேள, இந்த மனிதர்களுக்கு நீங்கள் ெசய்யப்ேபாக றைதக்குற த்து
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். 36 ஏெனன்றால், இந்த நாட்களுக்கு முன்ேன
ெதயுதாஸ் என்பவன் எழும்ப , தன்ைன ஒரு ெபரியவனாகப் பாராட்டினான்;
ஏறக்குைறய நானூறுேபர்அவனிடத்தல் ேசர்ந்தார்கள்; அவன்மரித்துப்ேபானான்;
அவைன நம்பன அைனவரும் ச தற ப்ேபானார்கள். 37 அவனுக்குப்பன்பு,
மக்கைளக் கணக்ெகடுக்கும் நாட்களிேல, கலிேலயனாகய யூதாஸ் என்பவன்
எழும்ப , தன்ைனப் பன்பற்றும்படி அேநக மக்கைள இழுத்தான்; அவனும்
மரித்துப்ேபானான்; அவைன நம்பயருந்த அைனவரும் ச தற ப்ேபானார்கள்.
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38 இப்ெபாழுது நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால் இந்த
மனிதர்களுக்கு ஒன்றும் ெசய்யாமல் இவர்கைள வ ட்டுவடுங்கள். இந்த
ேயாசைனயும் இந்தச் ெசயல்களும் மனிதர்களால் உண்டாயருந்ததானால்
அழிந்துேபாகும்; 39 ேதவனால் உண்டாயருந்தேதயானால், அைத அழித்துவ ட
உங்களால் முடியாது; ேதவேனாடு ேபார் ெசய்யாதவர்களாக இருக்கும்படிக்குப்
பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள் என்றான். 40 அப்ெபாழுது அவர்கள் அவனுைடய
ேயாசைனக்கு உடன்பட்டு, அப்ேபாஸ்தலர்கைள வரவைழத்து, அடித்து,
இேயசுவன் நாமத்ைதக்குற த்துப் ேபசக்கூடாெதன்று கட்டைளய ட்டு,
அவர்கைள வடுதைலயாக்கனார்கள். 41 அவருைடய நாமத்துக்காக தாங்கள்
அவமானமைடவதற்குத் தகுதயானவர்களாக எண்ணப்பட்டபடியனால்,
சந்ேதாஷமாகஆேலாசைனச்சங்கத்ைதவ ட்டுப்புறப்பட்டுப்ேபாய், 42தனந்ேதாறும்
ேதவாலயத்த ேலயும் வீடுகளிேலயும் இைடவ டாமல் உபேதசம்பண்ணி இேயசுேவ
க றஸ்துஎன்றுப ரசங்க த்தார்கள்.

அத்த யாயம் 6
ஏழுநபர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தல்

1 அந்த நாட்களிேல, சீடர்களின் எண்ணிக்ைக அத கமானேபாது,
க ேரக்கர்களானவர்கள், தங்களுைடய வதைவகள் அன்றாட பராமரிப்ப ல்
சரியாக பராமரிக்கப்படவல்ைலெயன்று, எப ெரயர்களுக்கு வேராதமாக
முறுமுறுத்தார்கள். 2அப்ெபாழுதுபன்னிரண்டுசீடர்களும்மற்றசீடர்கள்கூட்டத்ைத
வரவைழத்து: நாங்கள் ேதவவசனத்ைதப் ேபாத க்காமல், பந்தவ சாரிப்பு
ெசய்வது தகுதயல்ல. 3 ஆதலால் சேகாதரர்கேள, பரிசுத்த ஆவயும், ஞானமும்,
நற்சாட்ச யும் ெபற்றருக்க ற ஏழுேபைர உங்களில் ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள்;
அவர்கைளஇந்தேவைலக்காகநயமிப்ேபாம். 4நாங்கேளாெஜபம்பண்ணுவதலும்
ேதவவசனத்ைதப் ேபாத ப்பதலும் இைடவ டாமல் உறுதயாகத் தரித்தருப்ேபாம்
என்றார்கள். 5 இந்த ேயாசைன சைபயாெரல்ேலாருக்கும் ப ரியமாக
இருந்தது. அப்ெபாழுது வசுவாசமும் பரிசுத்த ஆவயும் நைறந்தவனாகய
ஸ்ேதவாைனயும், பலிப்ைபயும், ப ெராேகாைரயும், ந க்காேனாைரயும்,
தீேமாைனயும், பர்ெமனாைவயும், யூத மதத்ைதச் ேசர்ந்தவனான அந்த ேயாகயா
பட்டணத்தானாகய ந க்ெகாலாைவயும் ெதரிந்துெகாண்டு, 6 அவர்கைள
அப்ேபாஸ்தலர்களுக்கு முன்பாக நறுத்தனார்கள். இவர்கள் ெஜபம்பண்ணி,
அவர்கள்ேமல் கரங்கைள ைவத்தார்கள். 7 ேதவவசனம் அதகமாகப் பரவயது;
சீடருைடய எண்ணிக்ைக எருசேலமில் மிகவும் ெபருகயது; ஆசாரியர்களில்
அேநகர்வசுவாசத்த ற்குக்கீழ்ப்படிந்தார்கள்.

ஸ்ேதவானுக்குஎத ராகயூதர்கள்
8 ஸ்ேதவான் வசுவாசத்தனாலும் வல்லைமயனாலும் நைறந்தவனாக

மக்களுக்குள்ேள ெபரிய அற்புதங்கைளயும் அைடயாளங்கைளயும் ெசய்தான்.
9அப்ெபாழுதுலிபர்த்தீனர் என்னப்பட்டவர்களின்ஆலயத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களிலும்,
ச ேரேன பட்டணத்தாரிலும், அெலக்சந்த ரியா பட்டணத்தாரிலும், சலிசயா
நாட்டாரிலும், ஆசயா ேதசத்தாரிலும் சலர் எழும்ப , ஸ்ேதவாேனாடு
வாக்குவாதம்பண்ணினார்கள். 10 அவன் ேபசன ஞானத்ைதயும் ஆவையயும்
எத ர்த்துந ற்க அவர்களால் முடியாமல்ேபானது. 11 அப்ெபாழுது அவர்கள்:
ேமாேசக்கும் ேதவனுக்கும் எத ராக இவன் அவதூறான வார்த்ைதகைளப்
ேபசுவைதக் ேகட்ேடாம் என்று ெசால்லச்ெசால்லி மனிதர்கைளத் தூண்டிவட்டு;
12 மக்கைளயும் மூப்பர்கைளயும் ேவதபண்டிதைரயும் ஏவ ; அவன்ேமல்
பாய்ந்து, அவைனப் ப டித்து, ஆேலாசைனச் சங்கத்தனர்களுக்கு முன்பாக
இழுத்துக்ெகாண்டுேபாய்; 13 ெபாய்ச்சாட்ச கைளயும் நறுத்தனார்கள். இவர்கள்:
இந்த மனிதன் இந்தப் பரிசுத்த இடத்த ற்கும் ேவதப்ப ரமாணத்தற்கும் எத ராக
அவதூறான வார்த்ைதகைளேய எப்ெபாழுதும் ேபசுக றான்; 14 எப்படிெயன்றால்,
நசேரயனாகய அந்த இேயசு இந்த இடத்ைத அழித்துப்ேபாட்டு, ேமாேச நமக்குக்
ெகாடுத்த வழக்கங்கைள மாற்றுவாெனன்று இவன் ெசால்வைதக் ேகட்ேடாம்
என்றார்கள். 15 ஆேலாசைனச் சங்கத்தல் உட்கார்ந்தருந்த அைனவரும்
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அவைன உற்றுப்பார்த்து, அவனுைடய முகம் ேதவதூதனுைடய முகத்ைதப்ேபால
இருப்பைதக்கண்டார்கள்.

அத்த யாயம் 7
ஆேலாசைனச் சங்கத்த ற்குமுன்ஸ்ேதவான்

1 ப ரதான ஆசாரியன் அவைன ேநாக்க : காரியம் இப்படியா இருக்க றது என்று
ேகட்டான். 2 அதற்கு அவன்: சேகாதரர்கேள, தகப்பன்மார்கேள, ேகளுங்கள்.
நம்முைடய முற்ப தாவாகய ஆப ரகாம் காரானூரிேல குடியருக்க றதற்கு
முன்ேப ெமெசாப்ெபாத்தாமியா நாட்டிேல இருக்கும்ேபாது மகைமயன் ேதவன்
அவனுக்குத் தரிசனமாக : 3 நீ உன் ேதசத்ைதயும் உன் இனத்ைதயும்வ ட்டுப்
புறப்பட்டு, நான் உனக்குக் காண்பக்கும் ேதசத்த ற்குப் ேபா என்றார்.
4 அப்ெபாழுது அவன் கல்ேதயர் ேதசத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டு, காரானூரிேல
குடியருந்தான். அவனுைடய தகப்பன் மரித்தபன்பு, அந்த இடத்ைதவ ட்டு நீங்கள்
இப்ெபாழுதுகுடியருக்க றஇந்த ேதசத்த ற்குஅவைனஅைழத்துக்ெகாண்டுவந்து
குடியருக்கும்படி ெசய்தார். 5 இத ேல ஒரு அடி நலத்ைதயாவது அவனுக்கு
ெசாத்தாகக் ெகாடுக்காமல், அவனுக்குப் பள்ைளயல்லாதருக்கும்ேபாது:
உனக்கும் உனக்குப் பன்வரும் உன் சந்தத க்கும் இைத ெசாத்தாகத் தருேவன்
என்று அவனுக்கு வாக்குத்தத்தம்பண்ணினார். 6 அப்படிேய, ேதவன் அவைன
ேநாக்க : உன் சந்ததயார் ேவறு ேதசத்தல் குடியருப்பார்கள்; அந்த ேதசத்தார்
அவர்கைள அடிைமகளாக்க , நானூறு வருடங்கள் துன்பப்படுத்துவார்கள்.
7 அவர்கைள அடிைமப்படுத்தும் மக்கைள நான் தண்டிப்ேபன். அதற்குப்பன்பு
அவர்கள் புறப்பட்டுவந்து இந்த இடத்த ேல எனக்கு ஆராதைன ெசய்வார்கள்
என்றார். 8ேமலும்வருத்தேசதனஉடன்படிக்ைகையயும்அவனுக்குஏற்படுத்தனார்.
அந்தப்படிேய அவன் ஈசாக்ைகப் ெபற்றேபாது, எட்டாம் நாளிேல அவனுக்கு
வருத்தேசதனம்பண்ணினான். ஈசாக்கு யாக்ேகாைபயும், யாக்ேகாபு பன்னிரண்டு
ேகாத்த ரப்ப தாக்கைளயும் ெபற்றார்கள். 9 அந்தக் ேகாத்த ரப்ப தாக்கள்
ெபாறாைமெகாண்டு ேயாேசப்ைப எக ப்துக்குக் ெகாண்டுேபாகும்படியாக
வற்றுப்ேபாட்டார்கள். 10 ேதவேனா அவேனாடிருந்து, எல்லா உபத்த ரவங்களில்
இருந்தும் அவைன வடுவத்து, எக ப்தன் ராஜாவாகய பார்ேவானிடம் அவனுக்கு
தயைவயும்ஞானத்ைதயும்அருளினார்;அந்த ராஜாஅவைனஎக ப்துேதசத்த ற்கும்
தன் வீடு அைனத்தற்கும் அதகாரியாக ஏற்படுத்தனான். 11 பன்பு எக ப்து
கானான் என்னும் ேதசங்களிெலங்கும் பஞ்சமும் அதக வருத்தமும் உண்டாக ,
நம்முைடய முற்ப தாக்களுக்கு ஆகாரம் கைடக்காமல்ேபானது. 12 அப்ெபாழுது
எக ப்த ேல தானியம் உண்டு என்று யாக்ேகாபு ேகள்வப்பட்டு, ேயாேசப்புைடய
மூத்த சேகாதரர்கைள முதல்முைற அனுப்பனான். 13இரண்டாம்முைற ேயாேசப்பு
தன்னுைடயசேகாதரர்களுக்குத்தன்ைனத்ெதரியப்படுத்தனான். ேயாேசப்புைடய
வம்சமும் பார்ேவானுக்குத் ெதரியவந்தது. 14 பன்பு ேயாேசப்பு, தன்னுைடய
தகப்பன் யாக்ேகாைபயும் தன்னுைடய இனத்தார் எழுபத்ைதந்துேபைரயும்
அைழத்துவரும்படி அனுப்பனான். 15 அந்தப்படி யாக்ேகாபு எக ப்துக்குப்
ேபானான். அவனும் நம்முைடய முற்ப தாக்களும் மரித்து, 16 அங்ேகயருந்து
சீேகமுக்குக் ெகாண்டுவரப்பட்டு, ஆப ரகாம் சீேகமின் தகப்பனாகய ஏேமாருைடய
சந்ததயாரிடத்தல் வைலக்கு வாங்கயருந்த கல்லைறயல் ைவக்கப்பட்டார்கள்.
17 ஆப ரகாமுக்கு ேதவன் ஆைணயட்டு அருளின வாக்குத்தத்தம் நைறேவறும்
ேநரம் ெநருங்கயேபாது, 18 ேயாேசப்ைபத் ெதரியாத ேவெறாரு ராஜா ேதான்றன
காலம்வைரயலும், மக்கள் எக ப்த ேல பலுக ப் ெபருகனார்கள். 19 அவன்
நம்முைடய மக்கைள வஞ்சகமாக நடப்ப த்து, நம்முைடய முற்ப தாக்களின்
குழந்ைதகள் உய ேராடிராதபடிக்கு அவர்கள் அைவகைள ெவளிேய
ேபாட்டுவடும்படி ெசய்து, அவர்கைளஉபத்த ரவப்படுத்தனான். 20அக்காலத்த ேல
ேமாேச ப றந்து, மிகுந்தஅழகுள்ளவனாகஇருந்து,மூன்றுமாதங்கள்தன்தகப்பன்
வீட்டிேல வளர்க்கப்பட்டான். 21அவன் வீட்டிற்கு ெவளிேய ேபாட்டுவ டப்பட்டேபாது,
பார்ேவானுைடய மகள் அவைன எடுத்துத் தனக்குப் பள்ைளயாக வளர்த்தாள்.
22 ேமாேச எக ப்தயருைடய எல்லா சாஸ்த ரங்களிலும் கற்ப க்கப்பட்டு, வாக்கலும்
ெசய்ைகயலும் வல்லவனானான். 23 அவனுக்கு நாற்பது வயதானேபாது,
இஸ்ரேவலின் பள்ைளகளாகய தன்னுைடய சேகாதரர்கைளக் கண்டு
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சந்த க்கும்படிஅவனுைடயஇருதயத்தல் ேதான்றயது. 24அப்ெபாழுதுஅவர்களில்
ஒருவன்அநயாயமாகநடத்தப்படுக றைதஅவன்கண்டு,அவனுக்குத்துைணயாக
இருந்து, எக ப்தயைன ெவட்டி, துன்பப்பட்டவனுக்கு நயாயம் ெசய்தான்.
25 தன்னுைடய ைகயனாேல ேதவன் தங்களுக்கு வடுதைலையத் தருவார்
என்பைதத் தன்னுைடய சேகாதரர்கள் ெதரிந்துெகாள்வார்கெளன்று அவன்
நைனத்தான்; அவர்கேளா அைத ெதரிந்துெகாள்ளவல்ைல. 26 மறுநாளிேல
சண்ைடபண்ணிக்ெகாண்டிருக்க ற இரண்டுேபைர அவன் கண்டு: மனிதர்கேள,
நீங்கள்சேகாதரர்களாகஇருக்க றீர்கள்;ஒருவருக்ெகாருவர்அநயாயம்ெசய்க றது
என்ன என்று, அவர்கைளச் சமாதானப்படுத்தும்படி ேபசனான். 27 ஆனால்
மற்றவனுக்கு அநயாயஞ்ெசய்தவன் அவைனப் ப டித்துத் தள்ளி: எங்கள்ேமல்
அதகாரியாகவும், நயாயாத பதயாகவும் உன்ைன நயமித்தவன் யார்?
28 ேநற்று நீ அந்த எக ப்தயைனக் ெகான்றதுேபால என்ைனயும் ெகான்றுேபாட
நைனக்கறாேயா என்றான். 29 இந்த வார்த்ைதயனிமித்தம் ேமாேச ஓடிப்ேபாய்,
மீதயான் ேதசத்த ேல வச த்து வந்தான்; அங்ேக இருக்கும்ேபாது அவனுக்கு
இரண்டு குமாரர்கள் ப றந்தார்கள். 30 நாற்பது வருடங்கள் முடிந்தபன்பு,
சீனாய்மைலயன் வனாந்த ரத்த ேல கர்த்தருைடய தூதன் முட்ெசடி எரிக ற
அக்கனிஜூவாைலய ேல அவனுக்குத் தரிசனமானார். 31 ேமாேச அந்தத்
தரிசனத்ைதக் கண்டு, அத சயப்பட்டு, அைத உற்றுப்பார்க்கும்படி அருகல்
வரும்ேபாது: 32 நான் ஆப ரகாமின் ேதவனும் ஈசாக்கன் ேதவனும் யாக்ேகாபன்
ேதவனுமாகய உன் முற்ப தாக்களுைடய ேதவனாக இருக்க ேறன் என்று கர்த்தர்
உைரத்த சத்தம் அவனுக்குக் ேகட்டது. அப்ெபாழுது ேமாேச நடுக்கமைடந்து,
உற்றுப்பார்க்கத் துணிச்சல் இல்லாமலிருந்தான். 33 பன்னும் கர்த்தர் அவைன
ேநாக்க : உன் பாதங்களிலிருக்க ற காலணிகைளக் கழற்ற ப்ேபாடு; நீ ந ற்க ற
இடம் பரிசுத்த பூமியாக இருக்க றது. 34 எக ப்தலிருக்கற என் மக்களின்
உபத்த ரவத்ைத நான் கண்டு, அவர்கள் ெபருமூச்ைசக்ேகட்டு, அவர்கைள
வடுவக்கும்படி இறங்க ேனன்; ஆகேவ, நீ வா, நான் உன்ைன எக ப்த ற்கு
அனுப்புேவன் என்றார். 35 உன்ைன அதகாரியாகவும் நயாயாத பதயாகவும்
நயமித்தவன் யார் என்று ெசால்லி அவர்கள் ந ராகரித்த இந்த ேமாேசையத்தான்
ேதவன், முட்ெசடியல் அவனுக்குத் தரிசனமான தூதனாேல தைலவனாகவும்
மீட்பனாகவும் அனுப்பனார். 36 இவேன அவர்கைள அங்ேகயருந்து
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து, எக ப்து ேதசத்த ேலயும் ெசங்கடலிேலயும், நாற்பது
வருடகாலமாக வனாந்த ரத்த ேலயும், அற்புதங்கைளயும் அைடயாளங்கைளயும்
ெசய்தான். 37இஸ்ரேவல் மக்கைள ேநாக்க : உங்களுைடய ேதவனாகய கர்த்தர்
உங்களுைடய சேகாதரர்களிலிருந்து என்ைனப்ேபால ஒரு தீர்க்கதரிசைய
உங்களுக்காக ஏற்படுத்துவார், அவர் ெசால்வைத ேகட்பீர்களாக என்று
ெசான்னவனும் இந்த ேமாேசேய. 38 சீனாய்மைலயல் தன்ேனாடு ேபசன
தூதேனாடும் நம்முைடய முற்ப தாக்கேளாடும் வனாந்த ரத்தல் இருந்தவனும்,
நமக்குக் ெகாடுக்கும்படி ஜீவவார்த்ைதகைளப் ெபற்றவனும் இவேன.
39 இவனுக்கு நம்முைடய முற்ப தாக்கள் கீழ்ப்படிய மனமில்லாமல், இவைனத்
தள்ளிவ ட்டு, தங்களுைடய இருதயங்களில் எக ப்துக்குத் தரும்ப , 40 ஆேராைன
ேநாக்க : எக ப்துேதசத்தலிருந்து எங்கைள அைழத்துக்ெகாண்டுவந்த அந்த
ேமாேசக்கு என்ன ஆனேதா ெதரியாது; ஆதலால் எங்களுக்கு முன்ேனெசல்லும்
ெதய்வங்கைள எங்களுக்கு உண்டுபண்ணும் என்று ெசால்லி; 41அந்த நாட்களில்
ஒரு கன்றுக்குட்டிைய உண்டுபண்ணி, அந்த வக்க ரகத்த ற்குப் பலிய ட்டு,
தங்களுைடய ைகேவைலகளில் மக ழ்ந்தருந்தார்கள். 42 அப்ெபாழுது ேதவன்
அவர்கைளவ ட்டுவலக ,வானத்தன்ேகாள்களுக்குஆராதைனெசய்யஅவர்கைள
ஒப்புக்ெகாடுத்தார். அைதக்குறத்து:
இஸ்ரேவல்வம்சத்தாேர,
நீங்கள்வனாந்த ரத்தலிருந்த நாற்பதுவருடங்கள்வைரயல் காணிக்ைககைளயும்

பலிகைளயும்எனக்குச்ெசலுத்தனீர்கேளா என்றும்,
43பணிந்துெகாள்ளும்படி
நீங்கள்உண்டாக்கனெசாரூபங்களாகய ேமாேளாகனுைடயகூடாரத்ைதயும்,
உங்களுைடய ேதவனாகய ெரம்பான் என்னும் நட்சத்த ர ெசாரூபத்ைதயும்

சுமந்தீர்கேள;
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ஆகேவ, உங்கைளப் பாப ேலானுக்கு அப்புறத்த ேல குடிேபாகப்பண்ணுேவன்’
என்றும்தீர்க்கதரிச களின்புத்தகத்தல்எழுதயருக்க றேத.

44 ேமலும் நீ பார்த்த மாத ரியன்படிேய சாட்ச யன் கூடாரத்ைத உண்டுபண்ணு
என்று ேமாேசயுடேன ேபசனவர் கட்டைளய ட்டபடி, அந்தக் கூடாரம்
வனாந்த ரத்த ேல நம்முைடய முற்ப தாக்கேளாடு இருந்தது. 45 ேமலும்,
ேயாசுவாேவாடுகூட நம்முைடயமுற்ப தாக்கள்அைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டு, ேதவன்
அவர்களுக்குமுன்பாகத்துரத்தவ ட்டயூதரல்லாதவர்களுைடயேதசத்ைதஅவர்கள்
ைகப்பற்ற க்ெகாள்ளும்ேபாது, அைத அந்த ேதசத்த ற்கு ெகாண்டுவந்து தாவீதன்
நாள்வைர ைவத்தருந்தார்கள். 46இவன் ேதவனிடத்தல் தயவு ெபற்றபடியனால்,
யாக்ேகாபன் ேதவனுக்கு ஒரு ஆலயத்ைதத் தான் கட்டேவண்டுெமன்று
வண்ணப்பம்பண்ணினான். 47 சாெலாேமாேனா அவருக்கு ஆலயத்ைதக்
கட்டினான். 48 ஆனாலும் உன்னதமான ேதவன் ைககளினால் ெசய்யப்பட்ட
ஆலயங்களில்வாசம்பண்ணுவதல்ைல.
49வானம்எனக்குச் சங்காசனமும்
பூமி எனக்குப் பாதபடியுமாகஇருக்க றது;
எனக்காக நீங்கள்எப்படிப்பட்டவீட்ைடக் கட்டுவீர்கள்;
நான்தங்கயருக்கத்தக்கஇடம் எது;
50 இைவகள் எல்லாவற்ைறயும் என்னுைடய கரம் உண்டாக்கவல்ைலயா’ என்று

கர்த்தர்உைரக்க றார் என்றுதீர்க்கதரிச ெசால்லியருக்க றாேன.
51 “வணங்காக் கழுத்துள்ளவர்கேள, இருதயத்தலும் காதுகளிலும்

வருத்தேசதனம் ெபறாதவர்கேள, உங்களுைடய முற்ப தாக்கைளப்ேபால
நீங்களும் பரிசுத்த ஆவயானவருக்கு எப்ெபாழுதும் எத ர்த்துந ற்க றீர்கள்.
52 தீர்க்கதரிச களில் யாைர உங்களுைடய முற்ப தாக்கள் துன்பப்படுத்தாமல்
இருந்தார்கள்? நீத பரராக ய இேயசுவன்வருைகையமுன்னறவத்தவர்கைளயும்
அவர்கள் ெகாைலெசய்தார்கள். இப்ெபாழுது நீங்கள் அவருக்குத்
துேராக களும் அவைரக் ெகாைலெசய்த பாதகருமாக இருக்க றீர்கள்.
53 ேதவதூதர்கைளக்ெகாண்டு நீங்கள் நயாயப்ப ரமாணத்ைதப் ெபற்றருந்தும்,
அைதக்கைடப டிக்காமல்ேபானீர்கள்” என்றான்.

ஸ்ேதவான்கல்ெலறயப்படுதல்
54 இைவகைள அவர்கள் ேகட்டெபாழுது மிகுந்த ேகாபமைடந்து, அவைனப்

பார்த்துப் பல்ைலக் கடித்தார்கள். 55 அவன் பரிசுத்த ஆவயானவராேல
நைறந்தவனாக, வானத்ைத அண்ணாந்துபார்த்து, ேதவனுைடய மகைமையயும்,
ேதவனுைடய வலதுபக்கத்தல் இேயசுவானவர் ந ற்க றைதயும் பார்த்து: 56அேதா
வானங்கள்தறந்தருக்க றைதயும்,இேயசுவானவர்ேதவனுைடயவலதுபக்கத்தல்
ந ற்க றைதயும் காண்க ேறன் என்றான். 57 அப்ெபாழுது அவர்கள் உரத்த
சத்தமாகக் கூக்குரலிட்டுத் தங்களுைடய காதுகைள அைடத்துக்ெகாண்டு,
ஒன்றுேசர்ந்து அவன்ேமல் பாய்ந்து, 58 அவைன நகரத்த ற்கு ெவளிேய தள்ளி,
அவன் மீது கல்ெலற ந்தார்கள். சாட்ச க்காரர்கள் தங்களுைடய ஆைடகைளக்
கழற்ற , சவுல் என்னப்பட்ட ஒரு வாலிபனுைடய பாதத்தன் அருேக ைவத்தார்கள்.
59 அப்ெபாழுது: கர்த்தராக ய இேயசுேவ, என் ஆவைய ஏற்றுக்ெகாள்ளும் என்று
ஸ்ேதவான்ெதாழுதுெகாள்ளும்ேபாது, அவைனக் கல்ெலற ந்தார்கள். 60அவேனா,
முழங்காற்படிய ட்டு: ஆண்டவேர, இவர்கள்ேமல் இந்தப்பாவத்ைதச் சுமத்தாமல்
இரும்என்றுஅதக சத்தமிட்டுச்ெசான்னான். இப்படிச்ெசால்லிஉயைரவ ட்டான்.

அத்த யாயம் 8
எருசேலம்சைபதுன்புறுத்தப்படுதல்

1 ஸ்ேதவாைனக் ெகாைலெசய்வதற்கு சவுலும் சம்மத த்தருந்தான். அந்த
நாட்களிேல எருசேலமிலுள்ள சைபக்கு மிகுந்த துன்பம் உண்டானது.
அப்ேபாஸ்தலர்கள்தவ ர, மற்ற எல்ேலாரும் யூேதயா சமாரியா நாடுகளில்
ச தறப்பட்டுப்ேபானார்கள். 2 ேதவபக்தயுள்ள மனிதர்கள் ஸ்ேதவாைன எடுத்து
அடக்கம்ெசய்து,அவனுக்காகமிகவும்துக்கம்அனுசரித்தார்கள். 3சவுல்ஒவ்ெவாரு
வீடாகப்புகுந்து, ஆண்கைளயும் ெபண்கைளயும் இழுத்துக்ெகாண்டுேபாய்,
சைறப்ப டித்துசைபையஅழித்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
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சமாரியாவல்பலிப்பு
4 ச தற ப்ேபானவர்கள் எங்கும் சுற்ற த்த ரிந்து நற்ெசய்தையப்

ேபாத த்துவந்தார்கள். 5 அப்ெபாழுது பலிப்பு என்பவன் சமாரியாவலுள்ள
ஒரு பட்டணத்தற்குச் ெசன்று, அங்குள்ளவர்களுக்குக் க றஸ்துைவக்குறத்துப்
ேபாத த்தான். 6 பலிப்பு ெசய்த அத சயங்கைள மக்கள் ேகள்வப்பட்டு
கண்டு, அவனால் ெசால்லப்பட்டைவகைள ஒருமனப்பட்டு கவனித்தார்கள்.
7 அேநகருக்குள் இருந்த அசுத்தஆவகள் மிகுந்த சத்தமிட்டு
அவர்கைளவ ட்டுப்ேபானது. அேநக ைககால்கள் ெசயலிலந்தவர்களும், நடக்க
இயலாதவர்களும் சுகமாக்கப்பட்டார்கள். 8அந்தப் பட்டணத்த ேல மிகுந்த மக ழ்ச்ச
உண்டானது.

சீேமான்என்னும்மாயவத்ைதக்காரன்
9 சீேமான் என்ற ஒருவன் அந்தப் பட்டணத்த ேல மாயவத்ைத ெசய்து,

தன்ைன ஒரு ெபரியவெனன்று ெசால்லி, சமாரியா நாட்டு மக்கைளத்
தைகக்கைவத்துக்ெகாண்டிருந்தான். 10 ெதய்வத்தன் ெபரிய சக்த
இவன்தான் என்று நைனத்து, ச ற ேயார் ெபரிேயார் எல்ேலாரும் அவனுைடய
ெசால்ைலக்ேகட்டு வந்தார்கள். 11 அவன் நீண்ட நாட்களாக தன்னுைடய
மாயவத்ைதகளினாேல அவர்கைளப் ப ரமிக்கப்பண்ணினதனால் அவைன
மத த்துவந்தார்கள். 12 ேதவனுைடய இராஜ்யத்த ற்கும் இேயசுக றஸ்துவனுைடய
நாமத்த ற்கும் ஏற்றைவகைளக்குறத்து, பலிப்பு ேபாத த்தைத அவர்கள்
வசுவாச த்தேபாது, ஆண்களும் ெபண்களும் ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள்.
13 அப்ெபாழுது சீேமானும் வசுவாச த்து ஞானஸ்நானம் ெபற்று, பலிப்ைபச்
ேசர்ந்துெகாண்டு, அவனால் நடந்த அைடயாளங்கைளயும் ெபரிய
அற்புதங்கைளயும் பார்த்து ப ரமித்தான். 14 சமாரியர் ேதவவசனத்ைத
ஏற்றுக்ெகாண்டைத எருசேலமிலுள்ள அப்ேபாஸ்தலர்கள் ேகள்வப்பட்டு,
ேபதுருைவயும் ேயாவாைனயும் அவர்களிடத்த ற்கு அனுப்பனார்கள்.
15 இவர்கள் வந்தெபாழுது அவர்களில் ஒருவரும் பரிசுத்த ஆவயானவைரப்
ெபறாமல் கர்த்தராக ய இேயசுவன் நாமத்தனாேல ஞானஸ்நானத்ைதமட்டும்
ெபற்றருந்தவர்களாகக் கண்டு, 16 அவர்கள் பரிசுத்த ஆவயானவைரப்
ெபற்றுக்ெகாள்ளும்படிஅவர்களுக்காகெஜபம்ெசய்து, 17அவர்கள்ேமல்கரங்கைள
ைவத்தார்கள், அப்ெபாழுது அவர்கள் பரிசுத்த ஆவயானவைரப் ெபற்றார்கள்.
18 அப்ேபாஸ்தலர்கள் தங்களுைடய கரங்கைள அவர்கள்ேமல் ைவத்ததனால்
பரிசுத்த ஆவயானவர் ெகாடுக்கப்படுக றைத சீேமான் பார்த்தேபாது,
அவர்களிடத்தல் பணத்ைதக் ெகாண்டுவந்து: 19 நான் எவன்ேமல் என் கரங்கைள
ைவக்க ேறேனா, அவனும் பரிசுத்த ஆவயானவைரப் ெபறத்தக்கதாக எனக்கும்
இந்த அத காரத்ைதக் ெகாடுக்கேவண்டும் என்றான். 20 ேபதுரு அவைனப்
பார்த்து: ேதவனுைடய வரத்ைத பணத்தனாேல சம்பாத த்துக்ெகாள்ளலாம்
என்று நீ நைனத்தபடியால் உன் பணம் உன்ேனாடுகூட அழிந்து ேபாகக்கடவது.
21 உன் இருதயம் ேதவனுக்கு முன்பாகச் ெசம்ைமயாக இல்லாதபடியால்,
இந்த வஷயத்த ேல உனக்குப் பங்குமில்ைல பாகமுமில்ைல. 22 ஆகேவ, நீ
உன் தீயகுணத்ைதவ ட்டு மனம்தரும்ப , ேதவைன ேநாக்க ேவண்டிக்ெகாள்;
ஒருேவைள உன் இருதயத்தன் எண்ணம் உனக்கு மன்னிக்கப்படலாம். 23 நீ
கசப்பான வஷத்தலும் பாவக்கட்டிலும் அகப்பட்டிருக்க றதாகக் காண்க ேறன்
என்றான். 24அதற்குச் சீேமான்: நீங்கள் ெசான்ன காரியங்களில் ஒன்றும் எனக்கு
சம்பவக்காதபடிக்கு, எனக்காகக் கர்த்த்தைர ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள் என்றான்.
25 இவ்வதமாக அவர்கள் கர்த்தருைடய வார்த்ைதையச் சாட்ச யாக அறவத்துச்
ெசான்னபன்பு, சமாரியருைடய அேநக க ராமங்களில் நற்ெசய்தையப் ேபாத த்து,
எருசேலமுக்குத்தரும்பவந்தார்கள்.

பலிப்புவும்எத்த ேயாப்ப யனும்
26 பன்பு கர்த்தருைடய தூதன் பலிப்ைப ேநாக்க : நீ எழுந்து, ெதற்கு தைசயாக

எருசேலமிலிருந்து காசா பட்டணத்தற்குப் ேபாக ற வனாந்த ரப்பாைதவழியாகப்
ேபா என்றான். 27 அந்தப்படி அவன் எழுந்துேபானான். அப்ெபாழுது
எத்த ேயாப்ப யருைடய ராஜாத்தயாகய கந்தாேக என்பவளுக்கு மந்த ரியும்
அவளுைடய ெபாக்கஷெமல்லாவற்றற்கும் தைலவனுமாக இருந்த
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எத்த ேயாப்ப யனாகயஒருவன்ெதாழுதுெகாள்ளும்படிஎருசேலமுக்குவந்தருந்து;
28 ஊருக்குத் தரும்ப ப்ேபாகும்ேபாது, தன் இரதத்த ேல உட்கார்ந்து, ஏசாயா
தீர்க்கதரிச யன் புத்தகத்ைத வாச த்துக்ெகாண்டிருந்தான். 29 ஆவயானவர்:
நீ ேபாய், அந்த இரதத்துடேன ேசர்ந்துெகாள் என்று பலிப்புடேன ெசான்னார்.
30 அப்ெபாழுது பலிப்பு ஓடிப்ேபாய்ச்ேசர்ந்து, அவன் ஏசாயா தீர்க்கதரிச யன்
புத்தகத்ைத வாச க்க றைதக் ேகட்டு: நீர் வாச க்க றைவகளின் கருத்து உமக்குப்
புரிக றதா என்றான். 31அதற்கு அவன்: ஒருவன் எனக்குப் புரியைவக்காவ ட்டால்
அது எனக்கு எப்படி புரியும் என்று ெசால்லி; பலிப்ைப, தன்னுடேன ஏற
உட்காரும்படி ேவண்டிக்ெகாண்டான். 32 அவன் வாச த்த ேவதவாக்கயம்
என்னெவன்றால்:
“அவர்ஒருஆட்ைடப்ேபாலஅடிக்கப்படுவதற்குக்ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்;
மய ர் கத்தரிக்க றவனுக்கு முன்பாகச் சத்தம்ேபாடாத ஆட்டுக்குட்டிையப்ேபால

அவர் தமதுவாையத்த றவாதருந்தார்.
33அவர்தம்ைமத்தாழ்த்தனேபாது
அவருைடயநயாயம் எடுத்துப்ேபாடப்பட்டது;
அவருைடயஜீவன்பூமியலிருந்துஎடுபட்டுப்ேபானது;
அவருைடயவம்சத்ைதயாராேலெசால்லிமுடியும்” என்பேத.

34 மந்த ரி பலிப்ைப ேநாக்க : “தீர்க்கதரிச யாைரக்குற த்து இைதச்
ெசால்லுகறார்? தம்ைமக்குற த்ேதா, ேவெறாருவைரக்குற த்ேதா? எனக்குச்
ெசால்லேவண்டும்” என்றுேகட்டுக்ெகாண்டான்.

எத்த ேயாப்ப யமந்த ரிஞானஸ்நானம்ெபறுதல்
35அப்ெபாழுதுபலிப்புேபசத்ெதாடங்க ,இந்தேவதவாக்கயத்ைதஅடிப்பைடயாக

ைவத்துஇேயசுைவக்குறத்துஅவனுக்குப் ேபாத த்தான். 36இவ்வதமாகஅவர்கள்
ேபாய்க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, தண்ணீர் உள்ள ஒரு இடத்த ற்கு வந்தார்கள்.
அப்ெபாழுது மந்த ரி: “இேதா, தண்ணீர் இருக்கறேத, நான் ஞானஸ்நானம்
ெபறுகறதற்குத் தைட என்ன” என்றான். 37 அதற்குப் பலிப்பு: “நீர் முழு
இருதயத்ேதாடும் வசுவாச த்தால் தைடயல்ைல” என்றான். அப்ெபாழுது அவன்:
“இேயசுக றஸ்துைவ ேதவனுைடய குமாரெனன்று வசுவாச க்க ேறன்” என்று
ெசால்லி; 38இரதத்ைத நறுத்தச்ெசான்னான். அப்ெபாழுது பலிப்புவும் மந்த ரியும்
தண்ணீரில் இறங்கனார்கள், பலிப்பு அவனுக்கு ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்தான்.
39அவர்கள் தண்ணீைரவ ட்டுக் கைரேயறனெபாழுது, கர்த்தருைடயஆவயானவர்
பலிப்ைபக்ெகாண்டுேபாய்வ ட்டார். மந்த ரி அதற்குப்பன்புஅவைனக்காணாமல்,
சந்ேதாஷத்ேதாடு தன் வழிேய ேபானான். 40 பலிப்பு ஆேசாத்த ேல காணப்பட்டு,
அந்த இடத்தலிருந்து ப ரயாணம்பண்ணி, ெசசரியாவ ற்கு வருகறவைரயல்
அைனத்துபட்டணங்களிலும்நற்ெசய்தையப் ேபாத த்துக்ெகாண்டுவந்தான்.

அத்த யாயம் 9
சவுலின்மனந்தரும்புதல்

1 சவுல் என்பவன் இன்னும் கர்த்தருைடய சீடர்கைள பயமுறுத்த க்
ெகாைலெசய்யும்படி ப ரதான ஆசாரியனிடத்த ற்குப்ேபாய்; 2 இந்த
மார்க்கத்தாராக யஆண்கைளயாவது, ெபண்கைளயாவது தான் கண்டுபடித்தால்,
அவர்கைளக் கட்டி எருசேலமுக்குக் ெகாண்டுவரும்படி, தமஸ்குவலுள்ள ெஜப
ஆலயங்களுக்குஉத்தரவுகைளக்ேகட்டுவாங்கனான். 3அவன்பயணமாகப்ேபாய்,
தமஸ்குவற்கு அருகல் வந்தேபாது, த டீெரன்று வானத்தலிருந்து ஒரு ஒளி
அவைனச் சுற்ற ப் ப ரகாச த்தது; 4 அவன் தைரய ேல வழுந்தான். அப்ெபாழுது:”
சவுேல, சவுேல, நீ என்ைன ஏன் துன்பப்படுத்துக றாய்” என்று தன்னுடேன
ெசால்லுகற ஒரு சத்தத்ைதக் ேகட்டான். 5அதற்கு அவன்: “ஆண்டவேர, நீர் யார்?”
என்றான். அதற்குக் கர்த்தர்: “நீ துன்பப்படுத்துக ற இேயசு நாேன; முள்ளில்
உைதக்க றது உனக்குக் கடினமாம்” என்றார். 6 அவன் நடுங்கத் தைகத்து:
“ஆண்டவேர, நான் என்ன ெசய்ய ப ரியமாக இருக்க றீர்” என்றான். அதற்குக்
கர்த்தர்: “நீஎழுந்து,பட்டணத்த ற்குள்ேளேபா,நீெசய்யேவண்டியதுஅங்ேக
உனக்குச் ெசால்லப்படும்” என்றார். 7 அவனுடேனகூடப் பயணம்பண்ணின
மனிதர்கள் சத்தத்ைதக் ேகட்டும் ஒருவைரயும் காணாமல் ெசய்வதறயாமல்
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ப ரமித்து நன்றார்கள். 8 சவுல் தைரயலிருந்ெதழுந்து, தன் கண்கைளத்
தறந்தேபாது ஒருவைரயும் காணவல்ைல. அப்ெபாழுது ைகையப் ப டித்து,
அவைனத் தமஸ்குவற்குக் கூட்டிக்ெகாண்டுேபானார்கள். 9 அவன் மூன்று
நாட்கள் பார்ைவயல்லாதவனாகஆகாரம் சாப்ப டாமலும், தண்ணீர்குடிக்காமலும்
இருந்தான். 10 தமஸ்குவேல அனனியா என்னும் ேபருள்ள ஒரு சீடன் இருந்தான்.
அவனுக்குக் கர்த்தர் தரிசனமாக : “அனனியாேவ,” என்றார். அவன்:
“ஆண்டவேர, இேதா, அடிேயன்” என்றான். 11 அப்ெபாழுது கர்த்தர்: “நீ எழுந்து
ேநர்த்ெதருவு என்னப்பட்ட ெதருவற்குப்ேபாய், யூதாவன் வீட்டிேல
தர்சுபட்டணத்தானாக யசவுல்என்னும்ேபருள்ளஒருவைனத்ேதடு;அவன்
இப்ெபாழுது ெஜபம்பண்ணுகறான்; 12அனனியா என்னும் ேபருள்ள ஒரு
மனிதன் தன்னிடத்த ல் வரவும், தான் பார்ைவயைடயும்படி தன்ேமல்
ைகைய ைவக்கவும் தரிசனம் கண்டான்” என்றார். 13 அதற்கு அனனியா:
“ஆண்டவேர, இந்த மனிதன் எருசேலமிலுள்ள உம்முைடய பரிசுத்தவான்களுக்கு
எத்தைனேயா தீங்குகைளச் ெசய்தாெனன்று அவைனக்குறத்து அேநகரால்
ேகள்வப்பட்டிருக்க ேறன். 14 இங்ேகயும் உம்முைடய நாமத்ைத ஆராத க்கன்ற
எல்ேலாைரயும் ைகதுெசய்யும்படி அவன் ப ரதான ஆசாரியனிடத்தல் அத காரம்
ெபற்றருக்க றாேன” என்றான். 15 அதற்குக் கர்த்தர்: “நீ ேபா; அவன்
யூதரல்லாதவர்களுக்கும், ராஜாக்களுக்கும், இஸ்ரேவல் சந்தத களுக்கும்
என்னுைடய நாமத்ைத அறவ க்க றதற்காக நான் ெதரிந்துெகாண்ட
நபராக இருக்க றான். 16அவன் என்னுைடய நாமத்தனிமித்தம் எவ்வளவு
பாடுபடேவண்டுெமன்பைத நான் அவனுக்குக் காண்ப ப்ேபன்” என்றார்.
17 அப்ெபாழுது அனனியா ேபாய், வீட்டிற்குள்ேள ப ரேவச த்து, அவன்ேமல்
ைகைய ைவத்து: “சேகாதரனாகய சவுேல, நீ வந்த வழிய ேல உனக்குத்
தரிசனமான இேயசுவாகய கர்த்தர், நீ பார்ைவயைடயும்படிக்கும் பரிசுத்த
ஆவயானவராேல ந ரப்பப்படும்படிக்கும் என்ைன அனுப்பனார்” என்றான்.
18 உடேன அவன் கண்களிலிருந்து மீன் ெசதல்கள் ேபான்றைவகள் வழுந்தது.
அவன்பார்ைவயைடந்து, எழுந்தருந்து,ஞானஸ்நானம்ெபற்றான்.

சவுல்தமஸ்குவல்ேபாத த்தல்
19 பன்பு அவன் உணவு சாப்ப ட்டு பலப்பட்டான். சவுல் தமஸ்குவலுள்ள

சீடர்களுடேன சலநாட்கள் இருந்து, 20 தாமதமின்ற , க றஸ்து ேதவனுைடய
குமாரெனன்று ஆலயங்களிேல ேபாத த்தான். 21 ேகட்டவர்கெளல்ேலாரும்
ஆச்சரியப்பட்டு: எருசேலமில் இேயசுவன் நாமத்ைத ஆராத க்கன்றவர்கைள
துன்புறுத்த , இங்ேகயும் அப்படிப்பட்டவர்கைளக் ைகதுெசய்து ப ரதான
ஆசாரியர்களிடத்தல் ெகாண்டுேபாகும்படி வந்தவன் இவனல்லவா என்றார்கள்.
22 சவுல் அதகமாகத் த டன்ெகாண்டு, இவேர க றஸ்துெவன்று ெதாடர்ந்துப்
ேபச , தமஸ்குவல் குடியருக்க ற யூதர்கைளக் கலங்கப்பண்ணினான்.
23 ச லநாட்கள் ெசன்றபன்பு, யூதர்கள் அவைனக் ெகாைலெசய்யும்படி
ஆேலாசைனபண்ணினார்கள். 24 அவர்களுைடய ேயாசைன சவுலுக்குத்
ெதரியவந்தது. அவைனக் ெகாைலெசய்யும்படி அவர்கள் இரவும்
பகலும் ேகாட்ைடவாசல்கைளக் காத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 25 சீடர்கள்
இராத்த ரிய ேல அவைனக் கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய், ஒரு கூைடய ேல
ைவத்து, மதல்வழியாக இறக்கவ ட்டார்கள். 26 சவுல் எருசேலமுக்கு வந்து,
சீடர்கேளாடு ேசர்ந்துெகாள்ளப்பார்த்தான்; அவர்கள் அவைனச் சீடெனன்று
நம்பாமல் எல்ேலாரும் அவனுக்குப் பயந்தருந்தார்கள். 27 அப்ெபாழுது
பர்னபா என்பவன் அவைனச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு, அப்ேபாஸ்தலர்களிடத்தல்
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், வழிய ேல அவன் கர்த்த்தைரக் கண்ட வதத்ைதயும்,
அவர்அவனுடேனேபசனைதயும், தமஸ்குவல்அவன்இேயசுவன்நாமத்தனாேல
ைதரியமாகப் ப ரசங்க த்தைதயும் அவர்களுக்கு வவரித்துச்ெசான்னான்.
28 அதன்பன்பு அவன் எருசேலமிேல அவர்களிடத்தல் ேபாக்கும் வரத்துமாக
இருந்து; 29 கர்த்தராக ய இேயசுவன் நாமத்தனாேல ைதரியமாகப் ப ரசங்க த்து,
க ேரக்கர்களுடேன ேபச வவாத த்தான்; அவர்கேளா அவைனக் ெகாைலெசய்ய
வைகேதடினார்கள். 30 சேகாதரர்கள் அைத அற ந்து, அவைனச் ெசசரியாவ ற்கு
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், தர்சுவற்கு அனுப்பவ ட்டார்கள். 31 அப்ெபாழுது
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யூேதயா கலிேலயா சமாரியா நாடுகளிெலங்கும் சைபகள் சமாதானம் ெபற்று,
பக்தவளர்ச்ச யைடந்து, கர்த்தருக்குப் பயப்படுக ற பயத்ேதாடும், பரிசுத்த
ஆவயானவரின்ஆறுதேலாடும்வளர்ந்துெபருகன.

ஐேனயாவும்,ெதாற்காளும்
32 ேபதுரு ேபாய் எல்ேலாைரயும் சந்த த்துவரும்ேபாது, அவன் லித்தா

ஊரிேல குடியருக்க ற பரிசுத்தவான்களிடத்த ற்கும் ேபானான். 33 அங்ேக எட்டு
வருடங்களாக கட்டிலின்ேமல்ைக, கால்கள் ெசயலிழந்து க டந்த ஐேனயா என்னும்
ேபருள்ள ஒரு மனிதைனக் கண்டான். 34 ேபதுருஅவைனப் பார்த்து: “ஐேனயாேவ,
இேயசுக றஸ்து உன்ைனக் குணமாக்குகறார்; நீ எழுந்து, உன் படுக்ைகைய நீேய
ேபாட்டுக்ெகாள்” என்றான். உடேன அவன் எழுந்தருந்தான். 35 லித்தாவலும்
சாேரானிலும் குடியருந்தவர்கெளல்ேலாரும் அவைனக் கண்டு, கர்த்தரிடத்தல்
தரும்பனார்கள். 36ேயாப்பா பட்டணத்தல்உள்ளசீடர்களில், க ேரக்குெமாழிய ேல
ெதாற்காள் என்று அர்த்தங்ெகாள்ளும் தபீத்தாள் என்னும் ெபயருைடய
ஒரு ெபண் இருந்தாள்; அவள் நல்லகாரியங்கைளயும் தருமங்கைளயும்
மிகுதயாகச் ெசய்துெகாண்டுவந்தாள். 37அந்த நாட்களிேல அவள் வயாத ப்பட்டு
மரித்துப்ேபானாள். அவைளக் குளிப்பாட்டி, ேமல்வீட்டிேல க டத்தைவத்தார்கள்.
38 ேயாப்பா பட்டணம் லித்தா ஊருக்கு அருகலிருந்தபடியனாேல, ேபதுரு
அந்த இடத்தல் இருக்கறாெனன்று சீடர்கள் ேகள்வப்பட்டு, தாமதமில்லாமல்
தங்களிடத்தல் வரேவண்டும் என்று ெசால்லும்படி இரண்டு மனிதர்கைள
அவனிடத்த ற்கு அனுப்பனார்கள். 39 ேபதுரு எழுந்து, அவர்கேளாடு
ேபானான். அவன் ேபாய்ச் ேசர்ந்தெபாழுது, அவர்கள் அவைன ேமல்வீட்டிற்கு
அைழத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள். அப்ெபாழுது வதைவகெளல்ேலாரும்
அழுது, ெதாற்காள் தங்கேளாடு இருந்தேபாது ெசய்தருந்த அங்க கைளயும்,
மற்ற ஆைடகைளயும் காண்பத்து, அவைனச் சூழ்ந்துநன்றார்கள். 40 ேபதுரு
எல்ேலாைரயும் ெவளிேய ேபாகச்ெசய்து, முழங்காற்படிய ட்டு ெஜபம்பண்ணி,
சடலத்தன் பக்கமாக தரும்ப : “தபீத்தாேள, எழுந்தரு” என்றான். அப்ெபாழுது
அவள் தன் கண்கைளத் தறந்து, ேபதுருைவப் பார்த்து உட்கார்ந்தாள்.
41 அவன் அவளுக்குக் ைகெகாடுத்து, அவைள எழுந்தருக்கப்பண்ணி,
பரிசுத்தவான்கைளயும், வதைவகைளயும் அைழத்து, அவைள உயருள்ளவளாக
அவர்களுக்குமுன்நறுத்தனான். 42இதுேயாப்பா பட்டணம்எங்கும்ெதரியவந்தது.
அப்ெபாழுது அேநகர் கர்த்தரிடத்தல் வசுவாசமுள்ளவர்களானார்கள். 43 பன்பு
அவன் ேயாப்பா பட்டணத்த ேல ேதால்பதனிடுக றவனாகய சீேமான் என்னும்
ஒருவனிடத்தல்அேநகநாட்கள்தங்கயருந்தான்.

அத்த யாயம் 10
ேபதுருவும்ெகார்ேநலியுவும்

1 இத்தாலியா இராணுவத்தல் நூறுேபர்ெகாண்ட பைடப்ப ரிவ ற்கு
ெகார்ேநலியு என்னும் ெபயர்ெகாண்ட ஒரு மனிதன் தைலவனாக
இருந்தான். அவன் ெசசரியா பட்டணத்தல் வாழ்ந்து வந்தான். 2 அவன்
ேதவபக்தயுள்ளவனும் தன் குடும்பத்தாேராடும் ேதவனுக்குப் பயந்தவனுமாக
இருந்து, மக்களுக்கு அதக தருமங்கைளச் ெசய்து, எப்ெபாழுதும் ேதவைன
ேநாக்க ெஜபம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தான். 3 ப ற்பகலில் ஏறக்குைறய மூன்று
மணியளவல் ேதவனுைடய தூதன் அவனிடத்தல் வந்து, ெகார்ேநலியுேவ!
என்று அைழத்தைத ெதளிவாய் தரிசனம் கண்டு, 4 அவைன உற்றுப்பார்த்து,
பயந்து: ஆண்டவேர, என்ன என்றான். அப்ெபாழுது அவன்: உன் ெஜபங்களும்
உன் தருமங்களும் ேதவனுக்கு நைனப்பூட்டுதலாக அவர் சமூகத்தல் வந்து
ேசர்ந்தருக்க றது. 5 இப்ெபாழுது நீ ேயாப்பா பட்டணத்தற்கு மனிதர்கைள
அனுப்ப , ேபதுரு என்று மறுெபயர்ெகாண்ட சீேமாைன கூப்படு. 6 அவன்
ேதால்பதனிடுக றவனாகய சீேமான் என்னும்ஒருவனிடத்தல் தங்கயருக்க றான்;
அவனுைடய வீடு கடேலாரத்தலிருக்கறது. நீ ெசய்யேவண்டியைத அவன்
உனக்குச் ெசால்லுவான் என்றான். 7ெகார்ேநலியு தன்ேனாடு ேபசன ேதவதூதன்
ேபானபன்பு, தன் வீட்டு மனிதர்களில் இரண்டுேபைரயும் தன்னிடத்தல்
ேவைலெசய்க ற இராணுவ வீரர்களில் ேதவபக்தயுள்ள ஒருவைனயும் அைழத்து,
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8 எல்லாவற்ைறயும் அவர்களுக்கு வளக்க ச் ெசால்லி, அவர்கைள ேயாப்பா
பட்டணத்தற்குஅனுப்பனான்.

ேபதுருவன்தரிசனம்
9 மறுநாளிேல அவர்கள் பயணப்பட்டு, அந்தப் பட்டணத்தற்கு அருகல்

வரும்ேபாது, ேபதுரு மதயம் பன்னிரண்டு மணியளவ ேல ெஜபம்பண்ணும்படி
ேமல்வீட்டில் ஏறனான். 10 அவன் அதக பச யைடந்து சாப்ப ட வரும்பனான்;
அதற்கு அவர்கள் ஆயத்தம்பண்ணும்ேபாது, அவன் தரிசனத்தல்,
11 வானம் தறந்தருக்க றதாகவும், நான்கு முைனகளும் கட்டப்பட்ட ெபரிய
வ ரிப்பு ஒருவதமான கூடுேபால தன்னிடத்தல் இறங்க த் தைரயல்
வ டப்பட்டிருக்க றதாகவும், 12 அத ேல பூமியலுள்ள எல்லாவதமான நான்குகால்
ஜீவன்களும், காட்டுமிருகங்களும், ஊரும் ப ராணிகளும், ஆகாயத்துப்
பறைவகளும் இருக்கறதாகவும் கண்டான். 13 அல்லாமலும்: ேபதுருேவ,
எழுந்தரு, அடித்து சாப்ப டு என்று அவனுக்குச் ெசால்லும் ஒரு சத்தம் ேகட்டது.
14 அதற்குப் ேபதுரு: அப்படியல்ல, ஆண்டவேர, தீட்டும் அசுத்தமுமாக இருக்க ற
எைதயும் நான் எப்ேபாதும் சாப்ப ட்டதல்ைல என்றான். 15 அப்ெபாழுது: ேதவன்
சுத்தமாக்கனைவகைளநீதீட்டாகநைனக்காேதஎன்றுஇரண்டாம்முைறயும்
அவனுக்கு சத்தம் ேகட்டது. 16 மூன்றாம்முைறயும் அப்படிேய ேகட்டது. பன்பு
அந்தக் கூடு தரும்ப வானத்த ற்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது. 17 அப்ெபாழுது
ேபதுரு, தான் கண்ட தரிசனத்ைதப்பற்ற தன் மனதல் சந்ேதகப்படும்ேபாது,
இேதா, ெகார்ேநலியுவனால் அனுப்பப்பட்ட மனிதர்கள் சீேமானுைடய
வீட்ைட வ சாரித்துக்ெகாண்டு வாசற்படிய ேல வந்துநன்று: 18 ேபதுரு என்று
மறுெபயர்ெகாண்ட சீேமான் இங்ேக தங்கயருக்க றாரா என்று ேகட்டார்கள்.
19 ேபதுரு அந்தத் தரிசனத்ைதக்குற த்து ேயாசைன ெசய்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
ஆவயானவர்: இேதா, மூன்று மனிதர்கள் உன்ைனத் ேதடுக றார்கள். 20 நீ
எழுந்து, இறங்க , எைதக்குற த்தும் சந்ேதகப்படாமல், அவர்கேளாடு ேபா; நாேன
அவர்கைள அனுப்ப ேனன் என்று அவனுக்குச் ெசான்னார். 21 அப்ெபாழுது
ேபதுரு ெகார்ேநலியுவனால் தன்னிடத்தல் அனுப்பப்பட்ட மனிதர்களிடத்த ற்கு
இறங்க ப்ேபாய்: இேதா, நீங்கள் ேதடுக றவன் நான்தான், நீங்கள் வந்தருக்க ற
வஷயம் என்ன என்றான். 22 அதற்கு அவர்கள்: நீத மானும், ேதவனுக்குப்
பயப்படுக றவரும், யூதமக்களால் நல்லவெரன்று சாட்ச ெபற்றவருமாகய
ெகார்ேநலியு என்னும் நூறுேபர்ெகாண்ட பைடப்ப ரிவன் தைலவர் உம்ைமத்
தன்னுைடய வீட்டிற்கு அைழத்து, உம்மால் ெசால்லப்படும் வார்த்ைதகைளக்
ேகட்கும்படி ேதவனுைடயபரிசுத்ததூதனாேலகட்டைளெபற்றார் என்றார்கள்.

ெகார்ெநலியுவன்வீட்டில் ேபதுரு
23அப்ெபாழுது ேபதுரு அவர்கைள உள்ேள அைழத்து, தங்க ைவத்து ேவண்டிய

உதவகைளச் ெசய்தான். மறுநாளிேல அவர்கேளாடு புறப்பட்டான்; ேயாப்பா
பட்டணத்து சேகாதரர்களில் சலரும் அவேனாடுகூட ேபானார்கள். 24 மறுநாளிேல
ெசசரியா பட்டணத்தற்கு வந்துேசர்ந்தார்கள். ெகார்ேநலியு தன் உறவனைரயும்
தன்னுைடய ெநருங்கய நண்பர்கைளயும் வரவைழத்து, அவர்களுக்காகக்
காத்தருந்தான். 25 ேபதுரு உள்ேள நுைழயும்ெபாழுது, ெகார்ேநலியு
அவனுக்கு எத ேரேபாய், அவன் பாதத்தல் வழுந்து, பணிந்துெகாண்டான்.
26 ேபதுரு அவைனத் தூக்கெயடுத்து: எழுந்தரும், நானும் ஒரு மனிதன்தான்
என்றான். 27 அவேனாடுகூட ேபச க்ெகாண்டு உள்ேளேபாய், அேநக மக்கள்
கூடிவந்தருக்க றைதக்கண்டு, 28அவர்கைளேநாக்க : யூதரல்லாதவேனாடுகலந்து
அவனிடத்தல் ேபாக்கும் வரத்துமாக இருப்பது யூத சட்டத்த ற்கு எத ரானது என்று
நீங்கள் ெதரிந்தருக்க றீர்கள்; அப்படியருந்தும், எந்த மனிதைனயும் தீட்டுள்ளவன்
என்றும் அசுத்தமுள்ளவன் என்றும் நான் ெசால்லாதபடிக்கு ேதவன் எனக்குத்
தரிசனத்தல் காண்பத்தருக்க றார். 29 ஆகேவ, நீங்கள் என்ைன அைழத்தேபாது
நான் மறுப்பு ெசால்லாமல் வந்ேதன். இப்ேபாதும் என்ன காரியத்துக்காக என்ைன
அைழத்தீர்கள் என்று ேகட்க ேறன் என்றான். 30 அதற்குக் ெகார்ேநலியு: நான்கு
நாட்களுக்கு முன்ேன இந்ேநரத்த ேல நான் உபவாச த்து, ப ற்பகல் மூன்று
மணியளவல் என் வீட்டிேல ெஜபம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்ேதன்; அப்ெபாழுது
ெவண்ைமயான ஆைட அணிந்த மனிதன் ஒருவன் எனக்கு முன்பாக நன்று:
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31 ெகார்ேநலியுேவ, உன் ெஜபம் ேகட்கப்பட்டது, உன் தானதருமங்கள் ேதவ
சமுகத்தல் நைனக்கப்பட்டது. 32 ேயாப்பா பட்டணத்தற்கு ஆள் அனுப்ப , ேபதுரு
என்னும்மறுெபயர்ெகாண்ட சீேமாைனவரவைழப்பாயாக, அவன்கடேலாரத்த ேல
ேதால்பதனிடுக றவனாகய சீேமானுைடய வீட்டிேல தங்கயருக்க றான்; அவன்
வந்து உன்னிடத்தல் ேபசுவான் என்றார். 33 அந்தப்படிேய நான் உடேன
உம்மிடத்த ற்கு ஆள் அனுப்ப ேனன்; நீர் வந்தது நல்லது; ேதவனாேல உமக்குக்
கட்டைளய டப்பட்ட எல்லாவற்ைறயும் ேகட்க நாங்கள் எல்ேலாரும் இப்ெபாழுது
இங்ேக ேதவனுைடய சமுகத்தல் கூடியருக்க ேறாம் என்றான். 34 அப்ெபாழுது
ேபதுரு ேபசத்ெதாடங்க : ேதவன் பட்சபாதமுள்ளவரல்ல என்றும், 35 எந்த இனமாக
இருந்தாலும் அவருக்குப் பயந்தருந்து ேநர்ைமயானைதச் ெசய்க றவன் எவேனா
அவேன அவருக்குப் ப ரியமானவன் என்றும் ந ச்சயமாகத் ெதரிந்தருக்க ேறன்.
36 எல்ேலாருக்கும் கர்த்தராக இருக்க ற இேயசுக றஸ்துைவக்ெகாண்டு அவர்
சமாதானத்ைத நற்ெசய்தயாகக் கூற , இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு அனுப்பன
வார்த்ைதைய ெதரிந்தருக்க றீர்கேள. 37 ேயாவான் ஞானஸ்நானத்ைதக்குற த்துப்
ேபாத த்தப்பன்பு, கலிேலயா ேதசத்தல் துவங்க யூேதயா ேதசெமங்கும்
நடந்த சம்பவங்கள் இைவகேள. 38 நசேரயனாகய இேயசுைவ ேதவன்
பரிசுத்த ஆவயானவராலும் வல்லைமயனாலும் அப ேஷகம்பண்ணினார்;
ேதவன் அவருடேனகூட இருந்தபடியனாேல அவர் நன்ைமெசய்க றவராகவும்
ப சாசன் ப டியல் ச க்கன எல்ேலாைரயும் குணமாக்குகறவராகவும்
சுற்ற த்த ரிந்தார். 39 யூதர்களுைடய ேதசத்தலும் எருசேலமிலும் அவர்
ெசய்த எல்லாவற்றற்கும் நாங்கள் சாட்ச களாக இருக்க ேறாம். அவைர
மரத்த ேல தூக்க க் ெகாைலெசய்தார்கள். 40 மூன்றாம்நாளிேல ேதவன் அவைர
உய ேராடு எழுப்ப நாம் அவைரக் காணும்படிச்ெசய்தார். 41 என்றாலும், எல்லா
மக்களும் அவைரக் காணும்படிச்ெசய்யாமல், அவர் உய ேராடு எழுந்தபன்பு
அவேராடு சாப்ப ட்டு குடித்தவர்களும் ேதவனால் நயமிக்கப்பட்ட சாட்ச களாகய
நாங்கள் காணும்படிச்ெசய்தார். 42 அவேர உய ேராடிருக்க றவர்களுக்கும்
மரித்ேதார்களுக்கும் ேதவனால் நயமிக்கப்பட்ட ந யாயாத பத ெயன்று
மக்களுக்குப் ேபாத க்கவும், சாட்ச யாக அறவக்கவும், அவர் எங்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டார். 43 அவைர வசுவாச க்க றவன் எவேனா அவன் அவருைடய
நாமத்தனாேல பாவமன்னிப்ைபப் ெபறுவான் என்று தீர்க்கதரிச கள்
எல்ேலாரும் அவைரக்குற த்ேத சாட்ச ெகாடுக்க றார்கள் என்றான். 44 இந்த
வார்த்ைதகைளப் ேபதுரு ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது வசனத்ைதக்
ேகட்ட எல்ேலார்ேமலும் பரிசுத்த ஆவயானவர் இறங்கனார். 45 அவர்கள்
பலவதமான ெமாழிகைளப் ேபசுக றைதயும், ேதவைனப் புகழ்வைதயும்,
46 ேபதுருவுடன் வந்தருந்த வருத்தேசதனம்பண்ணப்பட்ட வசுவாச கள்
ேகட்கும்ேபாது, பரிசுத்த ஆவயானவரின் வரம் யூதரல்லாதவர்கள்ேமலும்,
ெபாழிந்தருளப்பட்டைதக்குற த்து வயப்பைடந்தார்கள். 47 அப்ெபாழுது ேபதுரு:
நம்ைமப்ேபால பரிசுத்த ஆவயானவைரப் ெபற்ற இவர்களும் தண்ணீரில்
ஞானஸ்நானம் ெபறாதபடி இவர்கைளத் தைடெசய்யலாமா? என்று ெசால்லி,
48 கர்த்தருைடய நாமத்தனாேல அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்கும்படிக்
கட்டைளய ட்டான். அப்ெபாழுது சலநாட்கள் அங்ேக தங்கும்படி அவைனக்
ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள்.

அத்த யாயம் 11
ேபதுருதன்னுைடயகாரியத்ைதவளக்குதல்

1 யூதரல்லாதவர்களும் ேதவவசனத்ைத ஏற்றுக்ெகாண்டார்கெளன்று
யூேதயாவலிருக்கற அப்ேபாஸ்தலர்களும் சேகாதரர்களும் ேகள்வப்பட்டார்கள்.
2 ேபதுரு எருசேலமுக்குத் தரும்பவந்தேபாது, வருத்தேசதனமுள்ளவர்கள்
அவைன ேநாக்க : 3 வருத்தேசதனம்பண்ணப்படாத மனிதர்களிடத்தல் நீர்
ேபாய், அவர்கேளாடு சாப்ப ட்டீர் என்று, அவனிடம் வாக்குவாதம்பண்ணினார்கள்.
4 அதற்குப் ேபதுரு காரியத்ைத முதலிலிருந்து வரிைசயாக அவர்களுக்கு
வளக்க ச் ெசால்லத்ெதாடங்க : 5 நான் ேயாப்பா பட்டணத்தல் ெஜபம்
ெசய்துெகாண்டிருந்தேபாது ஒரு தரிசனத்ைதக் கண்ேடன்; அது என்னெவன்றால்,
நான்கு முைனகளும் கட்டப்பட்ட ெபரிய வ ரிப்பு ஒருவதமான கூடுேபால
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வானத்தலிருந்து என்னிடத்தல் இறங்கவந்தது. 6 அத ேல நான்
உற்று கவனித்தேபாது, பூமியலுள்ள நான்குகால் ஜீவன்கைளயும்,
காட்டுமிருகங்கைளயும், ஊரும் ப ராணிகைளயும், ஆகாயத்துப் பறைவகைளயும்
பார்த்ேதன். 7 அப்ெபாழுது: ேபதுருேவ, எழுந்தரு, அடித்து சாப்ப டு! என்று
ெசால்லுகற சத்தத்ைதயும் ேகட்ேடன். 8அதற்கு நான்: ஆண்டவேர, அப்படியல்ல,
தீட்டும் அசுத்தமுமாக இருக்க ற எதுவும் எப்ேபாதும் என் வாய்க்குள்ேள
ேபானதல்ைல என்ேறன். 9 இரண்டாவதுமுைறயும் வானத்தலிருந்து சத்தம்
உண்டாக : ேதவன்சுத்தமாக்கனைவகைளநீதீட்டாக நைனக்கேவண்டாம்
என்று ெசால்லியது. 10இப்படி மூன்றுமுைற நடந்தபன்பு, எல்லாம் வானத்த ற்குத்
தரும்ப எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது. 11உடேன ெசசரியாவலிருந்து என்னிடத்த ற்கு
அனுப்பப்பட்ட மூன்று மனிதர்கள் நான் தங்கயருந்த வீட்டிற்குமுன்ேன
வந்துநன்றார்கள். 12 நான் ஒன்றுக்கும் சந்ேதகப்படாமல் அவர்கேளாடு
ேபாகும்படி ஆவயானவர் எனக்குக் கட்டைளய ட்டார். சேகாதரர்களாகய இந்த
ஆறுேபரும் என்ேனாடுவந்தார்கள்; அந்த மனிதனுைடயவீட்டிற்குள்நுைழந்ேதாம்.
13 அவேனா தன் வீட்டில் ஒரு ேதவதூதன் நற்க றைதப் பார்த்ததாகவும்,
ேயாப்பா பட்டணத்தலிருக்கற ேபதுரு என்று மறுெபயர்ெகாண்ட சீேமாைன
அைழத்துவரும்படி மனிதர்கைள அந்த இடத்த ற்கு அனுப்பு; 14 நீயும் உன்
குடும்பத்தாரும் இரட்ச க்கப்படுவதற்கான வார்த்ைதகைள அவன் உனக்குச்
ெசால்லுவான் என்று அந்தத் தூதன் தனக்குச் ெசான்னதாகவும் எங்களுக்கு
ெசான்னான். 15 நான் ேபசத்ெதாடங்கனேபாது, பரிசுத்த ஆவயானவர்
ஆரம்பத்த ேல நம்ேமல் இறங்கனதுேபாலேவ, அவர்கள்ேமலும் இறங்கனார்.
16 ேயாவான் தண்ணீரினால் ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்தான், நீங்கேளா
பரிசுத்த ஆவயானவராேல ஞானஸ்நானம் ெபறுவீர்கள் என்று கர்த்தர்
ெசான்ன வார்த்ைதைய அப்ெபாழுது நைனத்துப்பார்த்ேதன். 17 எனேவ
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துைவ வசுவாச த்தருக்க ற நமக்கு ேதவன் வரத்ைத
ெகாடுத்ததுேபால அவர்களுக்கும் அந்த வரத்ைதேய ெகாடுத்தருக்கும்ேபாது
ேதவைனத் தடுக்க றதற்கு நான் யார்? என்றான். 18 இைவகைள அவர்கள்
ேகட்டெபாழுது உட்கார்ந்தருந்து: அப்படியானால் ஜீவனுக்ேகதுவான
மனந்தரும்புதைல ேதவன்யூதரல்லாதவர்களுக்கும் ெகாடுத்தார் என்று ெசால்லி,
ேதவைனமகைமப்படுத்தனார்கள்.

அந்த ேயாகயா சைப
19 ஸ்ேதவானுைடய மரணத்தனால் வந்த உபத்த ரவத்தனாேல

ச தறப்பட்டவர்கள் நற்ெசய்த வசனத்ைத யூதர்களுக்குமட்டும் அறவத்து
மற்றவர்களுக்கு அறவக்காமல், ெபனிக்ேக நாடு, சீப்புரு தீவு, அந்த ேயாகயா
பட்டணம்வைரக்கும் சுற்ற த்த ரிந்தார்கள். 20 அவர்களில் சீப்புருதீவாரும்
ச ேரேன பட்டணத்தாருமாகய சலர் அந்த ேயாகயா பட்டணத்தற்கு வந்து,
க ேரக்கர்களுடேன ேபச க் கர்த்தராக ய இேயசுைவக்குறத்து ேபாத த்தார்கள்.
21 கர்த்தருைடய கரம் அவர்கேளாடு இருந்தது; அேநக மக்கள் வசுவாச த்து,
கர்த்தரிடத்தல் வந்தார்கள். 22 எருசேலமிலுள்ள சைபமக்கள் இந்தக்
காரியங்கைளக்குறத்துக் ேகள்வப்பட்டேபாது, அந்த ேயாகயாவைரக்கும்
ேபாகும்படி பர்னபாைவ அனுப்பனார்கள். 23அவன் ேபாய்ச்ேசர்ந்து, ேதவனுைடய
கருைபையப் பார்த்தேபாது, சந்ேதாஷப்பட்டு, கர்த்தரிடத்தல் மனஉறுதயாக
நைலத்தருக்கும்படி எல்ேலாருக்கும் புத்த ெசான்னான். 24 அவன் நல்லவனும்,
பரிசுத்த ஆவயானவராலும் வசுவாசத்தனாலும் நைறந்தவனுமாக இருந்தான்;
அேநகமக்கள்கர்த்தரிடம்ேசர்க்கப்பட்டார்கள். 25பன்புபர்னபாசவுைலத்ேதடும்படி,
தர்சுவற்குப் புறப்பட்டுப்ேபாய், அவைனப் பார்த்து, அந்த ேயாகயாவற்கு
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்தான். 26 அவர்கள் ஒரு வருடம் சைபமக்கேளாடு
இருந்து, அேநக மக்களுக்கு உபேதசம்பண்ணினார்கள். முதன்முதலில்
அந்த ேயாகயாவ ேல சீடர்களுக்குக் க றஸ்தவர்கள் என்கற ெபயர் உண்டானது.
27அந்த நாட்களிேல எருசேலமிலிருந்து சல தீர்க்கதரிச கள் அந்த ேயாகயாவற்கு
வந்தார்கள். 28அவர்களில் ஒருவனாகய அகபு என்பவன் எழுந்து, உலகெமங்கும்
ெகாடிய பஞ்சம் உண்டாகும் என்று ஆவயானவராேல அறவத்தான்; அது
அப்படிேய கலவுதயு ேபரரசனுைடய நாட்களிேல நடந்தது. 29 அப்ெபாழுது
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சீடர்களில் அவரவர்கள் தங்கள் தங்கள் தகுத க்ேகற்ப யூேதயாவல் குடியருக்க ற
சேகாதரர்களுக்கு உதவெசய்ய பணம் ேசகரித்து அனுப்பேவண்டுெமன்று
தீர்மானம்பண்ணினார்கள். 30 அப்படிேய அவர்கள் ேசகரித்து, பர்னபா சவுல்
என்பவர்களுைடயைகய ேலெகாடுத்து,மூப்பர்களிடத்த ற்குஅனுப்பனார்கள்.

அத்த யாயம் 12
ேபதுருசைறயலிருந்துவடுவக்கப்படுதல்

1 அக்காலத்த ேல ஏேராதுராஜா சைபய ேல சலைரத் துன்பப்படுத்தத்
ெதாடங்க ; 2 ேயாவானுைடய சேகாதரனாகய யாக்ேகாைபப் பட்டயத்தனாேல
ெகாைலெசய்தான். 3 அது யூதர்களுக்குப் ப ரியமாக இருக்க றெதன்று அவன்
அறந்து, ேபதுருைவயும் ப டிக்கப் பன்ெதாடர்ந்தான். அப்ெபாழுது புளிப்பல்லாத
அப்பப்பண்டிைக நாட்களாக இருந்தது. 4 அவைனப் ப டித்து சைறச்சாைலய ேல
ைவத்து, பஸ்காபண்டிைகக்குப்பன்பு மக்களுக்கு முன்பாக அவைன ெவளிேய
ெகாண்டுவரலாம் என்று நைனத்து, அவைனக் காவல்காக்கும்படி நான்கு
ேபார்வீரர்கள்அடங்கய நான்கு பைடக் குழுவனரிடம் ஒப்பைடத்தான். 5அப்படிேய
ேபதுரு சைறச்சாைலய ேல காவலில் இருக்கும்ேபாது, சைப மக்கள் அவனுக்காக
ேதவைன ேநாக்க ஊக்கத்ேதாடு ெஜபம்பண்ணினார்கள். 6 ஏேராது அவைன
ெவளிேயெகாண்டுவரும்படிகுற த்தருந்தநாளுக்குமுந்தனநாள்இராத்த ரிய ேல,
ேபதுரு இரண்டு சங்கலிகளினாேல கட்டப்பட்டு, இரண்டு ேபார்வீரர்கள் நடுேவ
தூங்கக் ெகாண்டிருந்தான்; காவற்காரர்களும் கதவற்கு முன்ேன இருந்து
சைறச்சாைலையக் காவல்காத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 7 அப்ெபாழுது
கர்த்தருைடயதூதன்அங்ேகவந்துநன்றான்;அைறய ேலெவளிச்சம்ப ரகாச த்தது.
அவன் ேபதுருைவ வலாவ ேல தட்டி, சீக்க ரமாக எழுந்தரு என்று அவைன
எழுப்பனான். உடேன சங்கலிகள் அவன் ைககளிலிருந்து கழன்று கீேழ
வழுந்தது. 8 தூதன் அவைன ேநாக்க : உன் ஆைடையயும் காலணிகைளயும்
அணிந்துெகாள் என்றான். அவன் அப்படிேய ெசய்தான். தூதன் மறுபடியும்
அவைன ேநாக்க : உன் ேமலாைடையப் ேபார்த்துக்ெகாண்டு என் பன்ேன
வா என்றான். 9 அப்படிேய அவன் புறப்பட்டு அவனுக்குப் பன்ேனெசன்று
தூதனால் ெசய்யப்பட்டது உண்ைமெயன்று ெதரியாமல், தான் ஒரு தரிசனம்
பார்ப்பதாக நைனத்தான். 10அவர்கள் முதலாம் மற்றும் இரண்டாம் காவல்கைளக்
கடந்து, நகரத்த ற்குப்ேபாக ற இரும்புக் கதவன் அருேக வந்தேபாது அது
தானாக அவர்களுக்குத் த றந்தது; அதன்வழியாக அவர்கள் புறப்பட்டு ஒரு
வீதவழியாக நடந்துேபானார்கள்; உடேன தூதன் அவைனவட்டுப் ேபாய்வ ட்டான்.
11 ேபதுருவற்குத் ெதளிவு வந்தேபாது: ஏேராதன் ைகக்கும் யூதமக்களின்
எண்ணங்களுக்கும் என்ைன வடுதைலயாக்கும்படி கர்த்தர் தம்முைடய தூதைன
அனுப்பனாெரன்று நான் இப்ெபாழுது உண்ைமயாக புரிந்துெகாண்ேடன்
என்றான். 12அவன்இப்படி புரிந்துெகாண்டபன்பு, மாற்கு என்னும் ெபயர்ெகாண்ட
ேயாவானுைடய தாயாகய மரியாள் வீட்டிற்கு வந்தான்; அங்ேக அேநகர் கூடி
ெஜபம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 13 ேபதுரு வாசற்கதைவத் தட்டினேபாது
ேராைத என்னும் ெபயர்ெகாண்ட ஒரு ெபண் யாெரன்று ேகட்க வந்தாள். 14அவள்
ேபதுருவன் குரைல அறந்து சந்ேதாஷத்தனால் கதைவத் த றக்காமல், தரும்ப
உள்ேள ஓடிப்ேபாய், ேபதுரு வாசலுக்குமுன்ேன நற்க றார் என்று ெசான்னாள்.
15அவர்கள்: நீ உளறுகறாய் என்றார்கள். அவேளா அவர்தான் என்றுஉறுதயாகச்
சாத த்தாள். அப்ெபாழுது அவர்கள்: அது ேபதுருவுைடய தூதனாக இருக்கலாம்
என்றார்கள். 16 ேபதுரு ெதாடர்ந்து கதைவத் தட்டிக்ெகாண்டிருந்தான். அவர்கள்
கதைவத் த றந்தேபாது அவைனப் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 17 அவர்கள்
ேபசாமலிருக்கும்படி அவன் அவர்கைளப் பார்த்து ைகயைசத்து, கர்த்தர்
தன்ைனக் காவலிலிருந்து வடுதைலயாக்கன வதத்ைத அவர்களுக்கு வளக்க ,
இந்தச் ெசய்தைய யாக்ேகாபுக்கும் சேகாதரர்களுக்கும் அறவயுங்கள் என்று
ெசால்லி புறப்பட்டு, ேவெறாரு இடத்த ற்குப் ேபானான். 18 ெபாழுதுவடிந்தபன்பு
ேபதுருைவக்குறத்துக்காவலர்களுக்குள்ேளஉண்டானகலக்கம்ெகாஞ்சமல்ல.

ஏேராதுவன்மரணம்
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19ஏேராதுஅவைனத்ேதடி,அவன்அங்குஇல்ைலஎன்றேபாது, காவல்காரர்கைள
வசாரைணெசய்து, அவர்கைளக் ெகாைலெசய்யும்படி கட்டைளய ட்டு,
பன்பு யூேதயா நாட்ைடவ ட்டு ெசசரியா பட்டணத்தற்குப்ேபாய், அங்ேக
தங்கயருந்தான். 20 அக்காலத்த ேல ஏேராது தீரியர்ேமலும் சீேதானியர்ேமலும்
மிகவும் ேகாபமாக இருந்தான். தங்களுைடய ேதசம் ராஜாவன் ேதசத்தனால்
ேபாஷக்கப்பட்டபடியால்,அவர்கள்ஒன்றுேசர்ந்து,அவனிடத்தல்வந்து, ராஜாவன்
வீட்டுவ சாரைணக்காரனாகயபலாஸ்துைவத்தங்கள்வசமாக்க ,அவன்மூலமாக
சமாதானம் ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள். 21 குறக்கப்பட்டநாளிேல: ஏேராது ராஜ
உைட அணிந்துெகாண்டு, சங்காசனத்தன்ேமல் உட்கார்ந்து, அவர்களுக்குப்
ப ரசங்கம்பண்ணினான். 22 அப்ெபாழுது அைனவரும் இது மனிதனுைடய
சத்தமல்ல, இது ேதவனுைடய சத்தம்! என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள். 23 அவன்
ேதவனுக்கு மகைமையச் ெசலுத்தாதபடியனால் உடேன கர்த்தருைடய தூதன்
அவைன அடித்தான்; அவன் புழுப்புழுத்து மரித்தான். 24 ேதவவசனம் வளர்ந்து
ெபருகயது. 25 பர்னபாவும் சவுலும் தர்ம ஊழியத்ைத முடித்தபன்பு மாற்கு
என்னும் மறுெபயர்ெகாண்ட ேயாவாைனக் கூட்டிக்ெகாண்டு எருசேலைமவ ட்டுத்
தரும்பவந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 13
பவுல்மற்றும்பர்னபாவன்நற்ெசய்த ப் பயணம்

1 அந்த ேயாகயா பட்டணத்தலுள்ள சைபய ேல பர்னபாவும், நீகர் என்னப்பட்ட
ச மிேயானும்,ச ேரேனஊரானாகயலூகயும்,காற்பங்குேதசத்தன்அத பதயாகய
ஏேராதுடன் வளர்க்கப்பட்ட மனாயீனும், சவுலும், தீர்க்கதரிச களாகவும்
ேபாதகர்களாகவும் இருந்தார்கள். 2 அவர்கள் கர்த்தருக்கு ஆராதைனெசய்து,
உபவாச த்துக்ெகாண்டிருக்க றேபாது: பர்னபாைவயும் சவுைலயும் நான் அைழத்த
ஊழியத்துக்காக அவர்கைளப் ப ரித்துவடுங்கள் என்று பரிசுத்த ஆவயானவர்
உைரத்தார். 3அப்ெபாழுதுஉபவாச த்து ெஜபம்பண்ணி, அவர்கள்ேமல் கரங்கைள
ைவத்து,அவர்கைளஅனுப்பனார்கள்.

சீப்புருதீவு
4 அப்படிேய அவர்கள் பரிசுத்த ஆவயானவரால் அனுப்பப்பட்டு ெசலூக்கயா

பட்டணத்தற்கு வந்து, கப்பல் ஏற , அங்கருந்து சீப்புருதீவற்குப் ேபானார்கள்.
5 சாலமி பட்டணத்தற்கு வந்தேபாது அவர்கள் யூதர்களுைடய ெஜப ஆலயங்களில்
ேதவவசனத்ைதப் ேபாத த்தார்கள். ேயாவானும் அவர்களுக்கு உதவக்காரனாக
இருந்தான். 6 அவர்கள் பாப்ேபா பட்டணம்வைரக்கும் தீைவக் கடந்துவந்தேபாது,
பர்ேயசுஎன்னும்ெபயர்ெகாண்டமாயவத்ைதக்காரனும்கள்ளத்தீர்க்கதரிச யுமான
ஒரு யூதைனப் பார்த்தார்கள். 7அவன் வேவகமுள்ள மனிதனாகய ெசர்க யுபவுல்
என்னும் அத பத ேயாடு இருந்தான். அந்த அத பத பர்னபாைவயும் சவுைலயும்
அைழத்து, அவர்களிடத்தல் ேதவவசனத்ைதக் ேகட்க ஆைசயாக இருந்தான்.
8 மாயவத்ைதக்காரன் என்று அர்த்தங்ெகாள்ளும் ெபயைரயுைடய எலிமா
என்பவன், அதபதைய இேயசுைவ வசுவாச க்காமல் தைசதரும்பும்படி
ெசய்ய, அவர்கேளாடு எத ர்த்து நன்றான். 9 அப்ெபாழுது பவுல் என்று
ெசால்லப்பட்ட சவுல் பரிசுத்த ஆவயானவரால் நைறந்தவனாக அவைன
உற்றுப்பார்த்து: 10 எல்லாக் கபடமும் அக்க ரமமும் நைறந்தவேன, ப சாசன்
மகேன,உண்ைமக்ெகல்லாம்பைகவேன,கர்த்தருைடயெசம்ைமயானவழிகைளப்
புரட்டுவைத நறுத்தமாட்டாேயா? 11 இேதா, இப்ெபாழுேத கர்த்தருைடய ைக
உன்ேமல் வந்தருக்க றது, ெகாஞ்சகாலம் நீ சூரியைனப் பார்க்காமல் குருடனாக
இருப்பாய் என்றான். உடேன அவன் தன் கண்பார்ைவைய இழந்தான்; அவன்
தடுமாற , தனக்கு ைக ெகாடுக்க றவர்கைளத் ேதடினான். 12அப்ெபாழுது அத பத
நடந்தைவகைளப் பார்த்து, கர்த்தருைடய உபேதசத்ைதக்குற த்து அத சயப்பட்டு,
வசுவாச த்தான்.

அந்த ேயாகயாவல்பவுலும்பர்னபாவும்
13 பன்பு பவுலும் அவைனச் ேசர்ந்தவர்களும் பாப்ேபா பட்டணத்ைதவ ட்டுக்

கப்பல் ஏற ப் பம்பலியாவல் இருக்கும் ெபர்ேக பட்டணத்தற்கு வந்தார்கள்.
ேயாவான் அவர்கைளவ ட்டுப் ப ரிந்து, எருசேலமுக்குத் தரும்ப ப்ேபானான்.
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14 அவர்கள் ெபர்ேக பட்டணத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டு, ப சீதயா நாட்டிலுள்ள
அந்த ேயாகயாவற்கு வந்து, ஓய்வுநாளிேல ெஜப ஆலயத்த ற்குச் ெசன்று,
உட்கார்ந்தார்கள். 15 ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாண புத்தகமும் தீர்க்கதரிசன
புத்தகமும் படித்துமுடிந்தபன்பு: சேகாதரர்கேள, நீங்கள் மக்களுக்குப்
புத்த ச்ெசால்ல வரும்பனால் ெசால்லுங்கள் என்று ெசால்லச்ெசால்லி ெஜப
ஆலயத்தைலவர்கள் அவர்களுக்கு ஆள் அனுப்பனார்கள். 16 அப்ெபாழுது
பவுல் எழுந்தருந்து, ைகயைசத்து: இஸ்ரேவலர்கேள, ேதவனுக்குப் பயந்து
நடக்க ற மக்கேள, ேகளுங்கள். 17 இஸ்ரேவலராக ய இந்த மக்களுைடய
ேதவன் நம்முைடய முற்ப தாக்கைளத் ெதரிந்துெகாண்டு எக ப்து ேதசத்தல்
அவர்கள் பரேதச களாக வாழ்ந்தேபாது அவர்கைள உயர்த்த , தமது
வல்லைமயுள்ள கரத்தனால் அங்கருந்து அவர்கைளப் புறப்படப்பண்ணி,
18 நாற்பது வருடங்களாக வனாந்த ரத்தல் அவர்கைள ஆதரித்து, 19 கானான்
ேதசத்தல் ஏழு மக்கள் இனங்கைள அழித்து, அவர்களுைடய ேதசத்ைத
இவர்களுக்குச் ெசாந்தமாகப் பங்க ட்டுக் ெகாடுத்து, 20 பன்பு ஏறக்குைறய
நானூற்று ஐம்பது வருடங்களாக சாமுேவல் தீர்க்கதரிச வைரக்கும் அவர்களுக்கு
நயாயாத பத கைள நயமித்துவந்தார். 21அதற்குப்பன்பு மக்கள் தங்களுக்கு ஒரு
ராஜா ேவண்டுெமன்று ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள்; அப்படிேய ேதவன் ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த கீசுைடய மகனான சவுைல நாற்பது வருடங்களாக
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தார். 22 பன்பு ேதவன் சவுைலத் தள்ளி, தாவீைத
அவர்களுக்கு ராஜாவாக ஏற்படுத்தனார். ஈசாயன் மகனாகய தாவீைத என்
மனதற்கு ப டித்தவனாகப் பார்த்ேதன்; எனக்கு வருப்பமானைவகைளெயல்லாம்
அவன் ெசய்வான் என்றுஅவைனக்குறத்து சாட்ச யும் ெசான்னார். 23அவனுைடய
வம்சத்த ேல ேதவன் தமது வாக்குத்தத்தத்தன்படிேய இஸ்ரேவலுக்கு இரட்சகராக
இேயசுைவ எழும்பப்பண்ணினார். 24 இவர் ெவளிப்படுவதற்குமுன்ேன
மனம்தரும்புவதற்கான ஞானஸ்நானத்ைதப்பற்ற ேயாவான் இஸ்ரேவலர்
எல்ேலாருக்கும் ேபாத த்தான். 25 ேயாவான் தன் பணிகைள முடிக்க றேபாது:
நீங்கள் என்ைன யார் என்று நைனக்கறீர்கள்? நான் அவர் இல்ைல, இேதா,
எனக்குப்பன்புஒருவர்வருகறார்,அவருைடயகாலணிகைளஅவழ்ப்பதற்குக்கூட
நான் தகுதயானவன் இல்ைல என்றான். 26 சேகாதரர்கேள, ஆப ரகாமின்
வம்சத்தல் ப றந்தவர்கேள, ேதவனுக்குப் பயந்து நடக்க றவர்கேள, இந்த
மீட்பன் வசனம் உங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்க றது. 27 எருசேலமில்
குடியருக்க றவர்களும் அவர்கள் அதகாரிகளும், அவைரத் ெதரியாமலும்,
ஓய்வுநாட்களில் வாச க்கப்படுக ற தீர்க்கதரிச களின் வாக்கயங்கைளத்
ெதரியாமலும், அவைர தண்டைனக்குள்ளாக்கயதனால் அந்த வாக்கயங்கைள
நைறேவற்றனார்கள். 28 ெகாைல ெசய்யப்படுவதற்கான காரணங்கள் ஒன்றும்
அவரிடத்தல் இல்லாதருந்தும், அவைரக் ெகாைலெசய்யும்படிக்குப் பலாத்துைவ
ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். 29 அவைரக்குற த்து எழுதயருக்க றைவகள்
எல்லாவற்ைறயும் அவர்கள் நைறேவற்றனபன்பு, அவைர மரத்தலிருந்து
இறக்க , கல்லைறய ேல ைவத்தார்கள். 30 ேதவேனா அவைர மரணத்தலிருந்து
உய ேராடு எழுப்பனார். 31 இேயசு கலிேலயாவலிருந்து எருசேலமுக்குத்
தம்ேமாடு வந்தவர்களுக்கு அேநகநாட்கள் தரிசனமானார்; அவர்கேள மக்களுக்கு
முன்பாக அவருக்குச் சாட்ச களாக இருக்க றார்கள். 32 நீர் என்னுைடய
மகன், இன்று நான் உம்ைமப் ெபற்ேறன் என்று இரண்டாம் சங்கீதத்தல்
எழுதயருக்க றபடிேய, 33 இேயசுைவ உய ேராடு எழுப்பனதனாேல ேதவன்
நம்முைடய முற்ப தாக்களுக்கு அருளிய வாக்குத்தத்தத்ைத அவர்களுைடய
பள்ைளகளாகய நமக்கு நைறேவற்றனார் என்று நாங்களும் உங்களுக்கு
நற்ெசய்தயாக அறவக்க ேறாம். 34அவர் இனி ஒருேபாதும் அழிவுக்குட்படாதபடி
ேதவன்அவைரஉய ேராடு எழுப்பனார் என்பைதக்குற த்து:
தாவீதுக்குஅருளினந ச்சயமானகருைபகைள
உங்களுக்குக்கட்டைளயடுேவன்’ என்றுஉைரத்தார்.

35 அன்றயும், ‘உம்முைடய பரிசுத்தர் அழிைவக் காணவடமாட்டீர்’
என்று ேவெறாரு சங்கீதத்தல் ெசால்லியருக்க றது. 36 தாவீது தன்
காலத்த ேல ேதவனுைடய வருப்பத்தன்படி அவருக்கு ஊழியம் ெசய்தபன்பு
மரித்து, தன் முற்ப தாக்களிடத்த ேல ேசர்க்கப்பட்டு, அழிைவக் கண்டான்.
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37 ேதவனால் உய ேராடு எழுப்பப்பட்டவேரா அழிைவக் காணவல்ைல.
38 ஆதலால் சேகாதரர்கேள, இேயசுக றஸ்து மூலமாக உங்களுக்குப்
பாவமன்னிப்பு உண்டாகும் என்று அறவக்கப்படுக றெதன்றும், 39 ேமாேசயன்
நயாயப்ப ரமாணத்தனாேல நீங்கள் எைவகளில் இருந்து வடுதைலயாக
நீத மான்களாக்கப்பட முடியாமலிருந்தேதா, வசுவாச க்க ற எவனும்
அைவகளிலிருந்து இேயசுவாேல வடுதைலயாக நீத மானாக்கப்படுக றான்
என்றும் உங்களுக்குத் ெதரிந்தருப்பதாக. 40 அன்றயும், தீர்க்கதரிச களின்
புத்தகத்த ேல:
41அசட்ைடப்பண்ணுகறவர்கேள, பாருங்கள்,
ஆச்சரியப்பட்டுஅழிந்துேபாங்கள்!
உங்களுைடயநாட்களில் நான்ஒருெசயைலச்ெசய்தடுேவன்,
ஒருவன் அைத உங்களுக்கு வளக்க ச் ெசான்னாலும் நீங்கள் நம்பமாட்டீர்கள்”

என்றுெசால்லியருக்க றபடி,
உங்களுக்குநடக்காதபடிக்குஎச்சரிக்ைகயாகஇருங்கள்என்றான்.

42அவர்கள் யூதர்களுைடய ெஜப ஆலயத்தலிருந்து புறப்படும்ெபாழுது, அடுத்த
ஓய்வுநாளிேல இந்த வசனங்கைளத் தங்களுக்குச் ெசால்லேவண்டும் என்று
யூதரல்லாேதார் ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள். 43 ெஜப ஆலய கூட்டம் முடிந்தபன்பு,
யூதர்களிலும் யூதமார்க்கத்ைதப் பன்பற்றன பக்தயுள்ளவர்களில் அேநகர்
பவுைலயும் பர்னபாைவயும் பன்பற்றனார்கள். அவர்கேளாடு இவர்கள்
ேபச , ேதவனுைடய கருைபய ேல நைலத்தருக்கும்படி அவர்களுக்குப்
புத்த ெசான்னார்கள். 44 அடுத்த ஓய்வுநாளிேல பட்டணத்தார் அைனவரும்
ேதவவசனத்ைதக்ேகட்பதற்காககூடிவந்தார்கள். 45யூதர்கள்மக்கள்கூட்டங்கைளப்
பார்த்தேபாது ெபாறாைமப்பட்டு, பவுலினால் ெசால்லப்பட்டைவகளுக்கு
எத ராகப் ேபச , அவர்கைள அவமத த்தார்கள். 46 அப்ெபாழுது பவுலும்
பர்னபாவும் ைதரியத்ேதாடு அவர்கைளப் பார்த்து: முதலாவது உங்களுக்குத்தான்
ேதவவசனத்ைதச் ெசால்லேவண்டியதாயருந்தது; ஆனால் நீங்கேளா
அைத ேவண்டாம் என்று தள்ளி, உங்கைள நீங்கேள ந த்தயஜீவனுக்கு
தகுதயற்றவர்கள் என்று தீர்த்துக்ெகாள்ளுகறபடியால், இேதா, நாங்கள்
யூதரல்லாேதார்களிடத்த ற்குப் ேபாக ேறாம்.
47நீர் பூமியன்கைடசவைரஇரட்ச ப்பாகஇருப்பதற்கு
உம்ைம மக்களுக்கு ஒளியாக ைவத்ேதன்” என்கற ேவதவாக்கயத்தன்படி

கர்த்தர் எங்களுக்குக் கட்டைளய ட்டிருக்க றதனால் இப்படிச் ெசய்க ேறாம்
என்றார்கள்.

48 யூதரல்லாேதார் அைதக்ேகட்டு சந்ேதாஷப்பட்டு, கர்த்தருைடய வசனத்ைத
மகைமப்படுத்தனார்கள். ந த்தயஜீவனுக்கு நயமிக்கப்பட்டவர்கள் எவர்கேளா
அவர்கள் வசுவாச த்தார்கள். 49 கர்த்தருைடய வசனம் அந்த ேதசம் முழுவதும்
ப ரச த்தமானது. 50யூதர்கள் பக்தயும் கனமும் ெபற்ற ெபண்கைளயும் பட்டணத்து
முதலாளிகைளயும்தூண்டிவட்டு, பவுைலயும் பர்னபாைவயும்துன்பப்படுத்தும்படி
ெசய்து, தங்களுைடய எல்ைலகளுக்கு ெவளிேய அவர்கைளத் துரத்தவ ட்டார்கள்.
51 இவர்கள் தங்களுைடய கால்களில் இருந்த தூசகைள அவர்களுக்கு எத ராக
உதற ப்ேபாட்டு, இக்ேகானியா பட்டணத்தற்குப் ேபானார்கள். 52 சீடர்கள்
சந்ேதாஷத்தனாலும்பரிசுத்தஆவயானவராலும்ந ரப்பப்பட்டார்கள்.

அத்த யாயம் 14
இக்ேகாணியாவல்பவுலும்பர்னபாவும்

1 இக்ேகானியா பட்டணத்த ேல அவர்கள் இருவரும் யூதர்களுைடய ெஜப
ஆலயத்தன் உள்ேள ப ரேவச த்து யூதர்களிலும் க ேரக்கர்களிலும் த ரளான
மக்கள் நம்பத்தக்கதாகப் ப ரசங்க த்தார்கள். 2 வசுவாச க்காத யூதர்கள்
சேகாதரர்களுக்கு வேராதமாக யூதரல்லாதவர்களுைடய மனைதத் தூண்டிவட்டு,
பைகயுண்டாக்கனார்கள். 3 அவர்கள் அங்ேக அேநகநாட்கள் வாழ்ந்து
கர்த்த்தைர முன்னிட்டுத் ைதரியம் உள்ளவர்களாகப் ேபாதகம்பண்ணினார்கள்;
அவர் தமது கருைபயுள்ள வசனத்தற்கு சாட்ச யாக அைடயாளங்களும்
அற்புதங்களும் அவர்கள் ைககளால் ெசய்யப்படும்படி தயவுபண்ணினார்.
4 பட்டணத்து மக்கள் ப ரிந்து, ச லர் யூதர்கைளயும் சலர் அப்ேபாஸ்தலர்கைளயும்
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ேசர்ந்துெகாண்டார்கள். 5 இவர்கைள அவமானப்படுத்தவும் கல்ெலறயவும்
ேவண்டும்என்று,யூதரல்லாதவர்களும்,யூதர்களும்அவர்களுைடயஅதகாரிகளும்
த ட்டமிட்டேபாது, 6 இவர்கள் அைத அற ந்து, லிக்கேவானியா நாட்டிலுள்ள
பட்டணங்களாகய லீஸ்த ராவற்கும் ெதர்ைபக்கும் அைவகளின் சுற்றுப்
புறங்களுக்கும்ஓடிப்ேபாய்; 7அங்ேக நற்ெசய்தையப் ப ரசங்கம்பண்ணினார்கள்.

லீஸ்த ராவலும்ெதர்ைபயலும்
8 லீஸ்த ராவ ேல ஒருவன் தன் தாயன் வயற்றலிருந்து பறந்ததுமுதல்

முடவனாக இருந்து, ஒருேபாதும் நடக்காமல், கால்கள் ெசயலற்றவனாக
உட்கார்ந்து, 9 பவுல் ேபசுக றைதக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தான். அவைனப் பவுல்
உற்றுப்பார்த்து, இரட்ச ப்புக்ேகற்ற வசுவாசம் அவனுக்கு உண்ெடன்று கண்டு,
10 நீ எழுந்து காலூன்ற நமிர்ந்து நல் என்று உரத்த சத்தமாகச் ெசான்னான்.
உடேன அவன் குதத்ெதழுந்து நடந்தான். 11 பவுல் ெசய்தைத மக்கள் கண்டு,
ேதவர்கள் மனித உருவெமடுத்து நம்மிடத்தல் இறங்க வந்தருக்க றார்கள்
என்று லிக்கேவானியா ெமாழிய ேல சத்தமிட்டுச் ெசால்லி, 12 பர்னபாைவ
யூப்ப த்தர் என்றும், பவுல் ப ரசங்கத்ைத நடத்தனவனானபடியனால் அவைன
ெமர்க்குரி என்றும் ெசான்னார்கள். 13 அல்லாமலும் பட்டணத்தற்கு முன்ேன
இருந்த யூப்ப த்தருைடய முக்கயமான ேகாவலின் மதகுரு எருதுகைளயும்
பூமாைலகைளயும் வாசலண்ைடய ேல ெகாண்டுவந்து, மக்கேளாடுகூட
அவர்களுக்குப் பலிய ட மனதாயருந்தான். 14அப்ேபாஸ்தலர்களாகய பர்னபாவும்
பவுலும் அைதக் ேகட்டெபாழுது, தங்களுைடய துணிகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டு,
கூட்டத்த ற்குள்ேள ஓடி, உரத்த சத்தமாக: 15 மனிதர்கேள, ஏன் இப்படிச்
ெசய்க றீர்கள்? நாங்களும் உங்கைளப்ேபாலப் பாடுள்ள மனிதர்கள் தாேன;
நீங்கள் இந்த வீணான ேதவர்கைளவ ட்டு, வானத்ைதயும் பூமிையயும் கடைலயும்
அைவகளிலுள்ள அைனத்ைதயும் உண்டாக்கன ஜீவனுள்ள ேதவனிடத்த ற்கு
தரும்பேவண்டும் என்று உங்களுக்குப் ப ரசங்க க்க ேறாம். 16 கடந்த காலங்களில்
அவர் எல்லா மக்கைளயும் தங்கள் தங்கள் வழிகளிேல நடக்கவ ட்டிருந்தும்,
17 அவர் நன்ைம ெசய்துவந்து, வானத்தலிருந்து மைழகைளயும் ெசழிப்புள்ள
காலங்கைளயும் நமக்குத் தந்து, ஆகாரத்தனாலும் சந்ேதாஷத்தனாலும்
நம்முைடய இருதயங்கைள ந ரப்ப , இவ்வதமாக அவர் தம்ைமக்குற த்துச் சாட்ச
வளங்கப்பண்ணியருக்க றார் என்றார்கள். 18 இப்படி அவர்கள் ெசால்லியும்
தங்களுக்கு மக்கள் பலிய டாதபடிக்கு அவர்கைள தடுத்து நறுத்துவது கடினமாக
இருந்தது. 19 பன்பு அந்த ேயாகயாவலும் இக்ேகானியாவலுமிருந்து சல
யூதர்கள் வந்து மக்கைளத் தூண்டிவட்டு, பவுைலக் கல்ெலற ந்து, அவன்
மரித்துப்ேபானான் என்று எண்ணி, அவைனப் பட்டணத்தற்கு ெவளிய ேல
இழுத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள். 20 சீடர்கள் அவைனச் சூழ்ந்துநற்கும்ேபாது,
அவன் எழுந்து, பட்டணத்தற்குள்ேள ேபானான். மறுநாளில் பர்னபாவுடேனகூடத்
ெதர்ைபக்குப் புறப்பட்டுப்ேபானான்.

அந்த ேயாகயாவற்குத்தரும்பவருதல்
21 ெதர்ைப பட்டணத்தல் அவர்கள் நற்ெசய்தையப் ப ரசங்க த்து,

அேநகைரச் சீடர்களாக்கனபன்பு, லீஸ்த ராவற்கும் இக்ேகானியாவற்கும்
அந்த ேயாகயாவற்கும் தரும்பவந்து, 22சீடர்களுைடய மனைதத்ைதரியப்படுத்த ,
வசுவாசத்த ேல நைலத்தருக்கும்படி அவர்களுக்குப் புத்த ெசால்லி, நாம் அேநக
உபத்த ரவங்களின்வழியாக ேதவனுைடய ராஜ்யத்தல் ப ரேவச க்கேவண்டும்
என்று ெசான்னார்கள். 23 அல்லாமலும் அந்தந்த சைபகளில் அவர்களுக்கு
மூப்பர்கைள ஏற்படுத்த ைவத்து, உபவாச த்து ெஜபம்பண்ணி, அவர்கள்
வசுவாச த்துப் பற்ற க்ெகாண்ட கர்த்தருக்கு அவர்கைள ஒப்புவத்தார்கள்.
24 பன்பு ப சீதயா நாட்ைடக் கடந்து, பம்பலியா நாட்டிற்கு வந்து, 25 ெபர்ேக
ஊரில் வசனத்ைதப் ப ரசங்க த்து, அத்தலியா பட்டணத்தற்குப் ேபானார்கள்.
26 அங்ேக கப்பல் ஏற , தாங்கள் நைறேவற்றன ெசயல்களுக்காக ேதவனுைடய
கருைபக்கு ஒப்புவக்கப்பட்டு, புறப்பட்டு அந்த ேயாகயாவற்கு வந்தார்கள்.
27 அவர்கள் அங்ேக ேசர்ந்தெபாழுது சைபையக் கூடிவரச்ெசய்து, ேதவன்
தங்கைளக்ெகாண்டு ெசய்தைவகைளயும், அவர் யூதரல்லாதவர்க்கும்
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வசுவாசத்தன் கதைவத் த றந்தைதயும் அறவத்து, 28 அங்ேக சீடர்கேளாடுகூட
அேநகநாட்கள்தங்கயருந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 15
வருத்தேசதனத்ைதக்குற த்தவவாதம்

1 ச லர் யூேதயாவலிருந்து வந்து: நீங்கள் ேமாேசயனுைடய கட்டைளயன்படிேய
வருத்தேசதனம்பண்ணப்படாவ ட்டால், இரட்ச க்கப்படமாட்டீர்கள் என்று
சேகாதரர்களுக்குப் ேபாதகம்பண்ணினார்கள். 2 அதனால் அவர்களுக்கும்
பவுல் பர்னபா என்பவர்களுக்கும் வாக்குவாதம் உண்டானேபாது, அந்த
வஷயத்தனிமித்தம் பவுலும் பர்னபாவும் அவர்கேளாடு இருந்த ேவறு சலரும்
எருசேலமிலிருக்க ற அப்ேபாஸ்தலர்களிடத்த ற்கும் மூப்பர்களிடத்த ற்கும்
ேபாகேவண்டுெமன்று தீர்மானித்தார்கள். 3 அப்படிேய அவர்கள் சைப
மக்களால் வழியனுப்பப்பட்டு, ெபனிக்ேக சமாரியா நாடுகளின்வழியாகப்ேபாய்,
யூதரல்லாேதார் மனம் மாறய ெசய்தைய அறவத்து, சேகாதரர்கள்
எல்ேலாருக்கும் மிகுந்த சந்ேதாஷத்ைத உண்டாக்கனார்கள். 4 அவர்கள்
எருசேலமுக்கு வந்து, சைப மக்களாலும் அப்ேபாஸ்தலர்களாலும் மூப்பர்களாலும்
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்டேபாது, ேதவன் தங்கள் மூலமாக ெசய்தைவகைள எல்லாம்
அறவத்தார்கள். 5 அப்ெபாழுது பரிேசய சமயத்தாரில் வசுவாச களான
சலர் எழுந்து, அவர்கைள வருத்தேசதனம்பண்ணுகறதும் ேமாேசயன்
நயாயப்ப ரமாணத்ைதக் கைடப டிக்கும்படி அவர்களுக்குக் கற்ப க்க றதும்
அவசயம் என்றார்கள். 6 அப்ேபாஸ்தலர்களும், சைப மூப்பர்களும் இந்தக்
காரியத்ைதக்குற த்து ஆேலாசைனபண்ணும்படி கூடினார்கள். 7 மிகுந்த
வாக்குவாதம் உண்டானேபாது, ேபதுரு எழுந்து, அவர்கைள ேநாக்க :
சேகாதரர்கேள, உங்களுக்குத் ெதரிந்தருக்க றபடி யூதரல்லாேதார் என்னுைடய
வாயனாேல நற்ெசய்த வசனத்ைதக்ேகட்டு வசுவாச க்கும்படி ேதவன் அேநக
நாட்களுக்கு முன்ேப உங்களில் ஒருவனாகய என்ைனத் ெதரிந்துெகாண்டார்.
8 இருதயங்கைள அறந்தருக்க ற ேதவன் நமக்கு பரிசுத்த ஆவயானவைர
அருளினதுேபால அவர்களுக்கும் அருளி, அவர்கைளக்குறத்துச் சாட்ச யளித்தார்;
9 வசுவாசத்தனாேல அவர்கள் இருதயங்கைள அவர் சுத்தமாக்க , நமக்கும்
அவர்களுக்கும்எந்தெவாருவத்தயாசமும்இல்லாதபடிெசய்தார். 10இப்படியருக்க,
நம்முைடயமுற்ப தாக்களாலும் நம்மாலும் சுமக்கமுடியாமல்இருந்த நுகத்தடிையச்
சீடர்களின் கழுத்தன்ேமல் ைவப்பதனால், நீங்கள் ேதவைன ேசாத ப்பது
ஏன்? 11 கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் கருைபயனாேல அவர்கள்
இரட்ச க்கப்படுக றது எப்படிேயா, அப்படிேய நாமும் இரட்ச க்கப்படுேவாம் என்று
நம்பயருக்க ேறாேம என்றான். 12 அப்ெபாழுது கூடிவந்தருந்த எல்ேலாரும்
அைமதயாக இருந்து, பர்னபாவும் பவுலும் தங்கைளக்ெகாண்டு ேதவன்
யூதரல்லாேதார்களுக்குள்ேள ெசய்த அற்புதங்கள் அைடயாளங்கள் யாைவயும்
வளக்க ச் ெசால்லக் ேகட்டார்கள். 13 அவர்கள் ேபச முடிந்தபன்பு, யாக்ேகாபு
அவர்கைள ேநாக்க : சேகாதரர்கேள, நான் ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்.
14 ேதவன் யூதரல்லாேதார் கூட்டத்தல் இருந்து தமது நாமத்த ற்காக ஒரு
மக்கள் கூட்டத்ைதத் ெதரிந்துெகாள்ளும்படி முதன்முதலாக அவர்களுக்கு
ெவளிப்படுத்தன வதத்ைத ச மிேயான் வளக்க ச் ெசான்னாேர. 15 அதற்குத்
தீர்க்கதரிச களுைடய வார்த்ைதகளும் ஒத்தருக்க றது. 16 எப்படிெயன்றால், மற்ற
மனிதர்களும், என்னுைடய நாமத்தனால் அைழக்கப்பட்ட எல்லா மக்களும்,
கர்த்த்தைர ேதடும்படி, 17 நான் இதற்குப்பன்பு தரும்பவந்து, வழுந்துேபான
தாவீதன் கூடாரத்ைத மறுபடியும் எடுத்து, அதல் பழுதானைவகைள மீண்டும்
ெசவ்ைவயாக நறுத்துேவன் என்று இைவகைளெயல்லாம் ெசய்க ற கர்த்தர்
ெசால்லுகறார்என்றுஎழுதயருக்க றது. 18உலகம்உண்டானதுமுதல்ேதவனுக்குத்
தம்முைடயெசயல்கெளல்லாம்ெதரிந்தருக்க றது. 19எனேவயூதரல்லாேதார்களில்
ேதவனிடத்தல் ேசருக றவர்கைளத் ெதாந்தரவுபண்ணக்கூடாது என்றும்,
20 வக்க ரகங்களுக்குப் பைடத்த அசுத்தமானைவகைள சாப்ப டாமலும்,
தகாத உறவு ெகாள்ளாமலும், கழுத்ைத நசுக்க க் ெகால்லப்பட்ட மிருகம்
மற்றும் இரத்தம் ஆகயவற்ைற சாப்ப டாமலும் இருக்கும்படி அவர்களுக்கு
நாம் எழுதேவண்டுெமன்றும் நான் தீர்மானிக்க ேறன். 21 ஏெனன்றால்
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ேமாேசயன் புத்தகங்கள் ஓய்வுநாள்ேதாறும் ெஜப ஆலயங்களில் வாச க்கப்பட்டு
வருகறபடியால், ஆரம்ப காலம்முதல் எல்லாப் பட்டணங்களிலும் அந்த
புத்தகங்கைளப் ேபாத க்க றவர்களும்உண்டுஎன்றான்.

யூதரல்லாதவர்களுக்குக்கடிதம்
22 அப்ெபாழுது தங்களில் சலைரத் ெதரிந்துெகாண்டு பவுேலாடும்

பர்னபாேவாடும் அந்த ேயாகயாவற்கு அனுப்புக றது அப்ேபாஸ்தலர்கள்,
மூப்பர்கள் மற்றும் மக்கள் எல்ேலாருக்கும் நலமாகத் ேதான்றயது. அவர்கள்
யாெரன்றால், சேகாதரர்களில் வ ேசஷத்தவர்களாகய பர்சபா என்னும்
மறுெபயர்ெகாண்ட யூதாவும் சீலாவுேம. 23 இவர்களுைடய ைகயல்
அவர்கள் ெகாடுத்தனுப்பன கடிதமாவது: அப்ேபாஸ்தலர்களும் மூப்பர்களும்
சேகாதரர்களுமாகயநாங்கள்அந்த ேயாகயாவலும்சீரியாவலும்சலிசயாவலும்
இருக்கும் யூதரல்லாத சேகாதரர்களுக்கு வாழ்த்துதல் ெசால்லி எழுதய கடிதம்
என்னெவன்றால்: 24 எங்களிடம் கட்டைளெபறாத சலர் எங்களிடத்தலிருந்து
புறப்பட்டு, நீங்கள் வருத்தேசதனம்பண்ணப்படேவண்டுெமன்றும்,
நயாயப்ப ரமாணத்ைதக் கைடப டிக்கேவண்டுெமன்றும் ெசால்லி, இப்படிப்பட்ட
வார்த்ைதகளால் உங்கைளக் குழப்ப , உங்களுைடய மனைதக் ெகடுத்தார்கள்
என்று நாங்கள் ேகள்வப்பட்டபடியால், 25 நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவன்நாமத்த ற்காகத்தங்களுைடயஉயைரயும்ஒப்புக்ெகாடுக்கத்
துணிந்த எங்களுக்குப் ப ரியமான பர்னபா மற்றும் பவுல் என்பவர்கேளாடு,
26 எங்களால் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட ச ல மனிதர்கைள உங்களிடத்த ற்கு
அனுப்புவது எங்களுக்கு நலமாகத் ேதான்றயது. 27 அப்படிேய யூதாைவயும்
சீலாைவயும்அனுப்பயருக்க ேறாம். அவர்களும்இைவகைளவாய்வார்த்ைதயாக
உங்களுக்கு அறவப்பார்கள். 28 என்னெவன்றால், வக்க ரகங்களுக்குப்
பைடத்த அசுத்தமானைவகைள சாப்ப டாமலும், தகாத உறவு ெகாள்ளாமலும்,
கழுத்ைத நசுக்க க் ெகால்லப்பட்ட மிருகம் மற்றும் இரத்தம் ஆகயவற்ைற
சாப்ப டாமலும் இருக்கேவண்டுெமன்பேத. 29 அவசயமான இைவகைளத்தவ ர
ேவறு பாரமான எந்தெவாரு காரியத்ைதயும் உங்கள்ேமல் சுமத்தாமல் இருப்பது
பரிசுத்த ஆவயானவருக்கும் எங்களுக்கும் நலமாகத் ேதான்றயது; இைவகைளச்
ெசய்யாமல் நீங்கள் உங்கைளக் காத்துக்ெகாள்ளுவது நலமாக இருக்கும்.
சுகமாக இருப்பீர்களாக என்று எழுதனார்கள். 30 அவர்கள் அனுப்பவ டப்பட்டு
அந்த ேயாகயாவற்கு வந்து, சைப மக்கைளக் கூட்டிச்ேசர்த்து, கடிதத்ைத
ஒப்பைடத்தார்கள். 31அைதஅவர்கள்வாச த்து,அதனால் கைடத்தஆறுதலுக்காக
சந்ேதாஷப்பட்டார்கள். 32யூதா சீலா என்பவர்கள்தீர்க்கதரிச களாகஇருந்தபடியால்
அேநக வார்த்ைதகளினால் சேகாதரர்களுக்குப் புத்த ச்ெசால்லி, அவர்கைளத்
ைதரியப்படுத்த , 33 ச லநாட்கள் அங்ேக தங்கயருந்து, பன்பு சேகாதரர்களால்
சமாதானத்ேதாடு அப்ேபாஸ்தலர்களிடத்த ற்கு அனுப்பவ டப்பட்டார்கள்.
34ஆனாலும் சீலாவற்குஅங்ேக தங்கயருப்பது நலமாகத் ேதான்றயது. 35பவுலும்
பர்னபாவும்அந்த ேயாகயாவ ேல தங்கயருந்து, மற்ற மக்களுக்கும் கர்த்தருைடய
வசனத்ைதஉபேதச த்துப் ேபாத த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.

பவுலும்பர்னபாவும் ப ரிந்துெசல்லுதல்
36 ச ல நாட்களுக்குப்பன்பு பவுல் பர்னபாைவ ேநாக்க : நாம் கர்த்தருைடய

வசனத்ைத அறவத்தருக்க ற எல்லாப் பட்டணங்களிலும் உள்ள சேகாதரர்கள்
எப்படி இருக்க றார்கள் என்று ெசன்று பார்க்கலாம் வாரும் என்றான்.
37அப்ெபாழுது பர்னபா என்பவன்மாற்கு என்னும்ெபயர்ெகாண்ட ேயாவாைனயும்
அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாகேவண்டும் என்றான். 38 ஆனால் பவுல்: அவன்
பம்பலியா நாட்டிேல நம்ைமவ ட்டுப் ப ரிந்து நம்ேமாடு ஊழியத்த ற்கு
வராததனாேல, அவைன அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாகக்கூடாது என்றான்.
39இைதக்குறத்துஅவர்களுக்குள்ேளகடுைமயானவவாதம்உண்டானபடியனால்
அவர்கள் ஒருவைரெயாருவர் வ ட்டுப் ப ரிந்தார்கள். பர்னபா மாற்குைவக்
கூட்டிக்ெகாண்டு கப்பல் ஏற ச் சீப்புருதீவற்குப் ேபானான். 40 பவுேலா
சீலாைவ அைழத்துக்ெகாண்டு, சேகாதரர்களாேல ேதவனுைடய கருைபக்கு
ஒப்புவக்கப்பட்டு, புறப்பட்டு, 41 சீரியாவலும் சலிசயாவலும் பயணம்ெசய்து,
சைபமக்கைளத்ைதரியப்படுத்தனான்.
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அத்த யாயம் 16
பவுல்மற்றும்சீலாவுடன்தீேமாத்ேதயு

1 அதன்பன்பு அவன் ெதர்ைபக்கும் லீஸ்த ராவற்கும் ேபானான்.
அங்ேக தீேமாத்ேதயு என்னப்பட்ட ஒரு சீடன் இருந்தான்; அவன் தாய்
வசுவாசமுள்ள யூதப்ெபண், அவன் தகப்பன் க ேரக்கன். 2 அவன்
லீஸ்த ராவலும் இக்ேகானியாவலுமுள்ள சேகாதரர்களாேல நற்சாட்ச ப்
ெபற்றவனாக இருந்தான். 3 அவைனப் பவுல் தன்ேனாடுகூட கூட்டிக்ெகாண்டு
ேபாகேவண்டுெமன்று வரும்ப , அவனுைடய தகப்பன் க ேரக்கன் என்று
அங்கருந்தயூதர்கெளல்ேலாருக்கும்ெதரிந்தருந்தபடியால்,அவர்களின்ெபாருட்டு
அவனுக்கு வருத்தேசதனம்பண்ணினான். 4 அவர்கள் பட்டணங்களுக்குப்
ேபாகும்ேபாது, எருசேலமிலிருக்கும் அப்ேபாஸ்தலர்களாலும் மூப்பர்களாலும்
வத க்கப்பட்ட சட்டங்கைளக் ைகக்ெகாண்டு நடக்கும்படி அவர்களுக்குச்
ெசான்னார்கள். 5அதனாேல சைபகள்வசுவாசத்தல்உறுத ப்பட்டு, நாளுக்குநாள்
ெபருகன.

மக்ெகேதானியா மனிதைனக்குறத்த பவுலின்தரிசனம்
6 அவர்கள் ப ரிக யா கலாத்தயா நாடுகைளக் கடந்துச்ெசன்றேபாது,

ஆசயாவ ேல வசனத்ைதச் ெசால்லேவண்டாெமன்று பரிசுத்த ஆவயானவராேல
தைடெசய்யப்பட்டு, 7 மீசயா ேதசம்வைர வந்து, ப த்தனியா நாட்டிற்குப்
ேபாக வரும்பனார்கள்; ஆவயானவேரா அவர்கைளப் ேபாகவ டவல்ைல.
8 அப்ெபாழுது அவர்கள் மீசயா பக்கமாகப்ேபாய், துேராவாவற்கு வந்தார்கள்.
9 அங்ேக இராத்த ரிய ேல பவுலுக்கு ஒரு தரிசனம் உண்டானது; அது
என்னெவன்றால், மக்ெகேதானியா ேதசத்ைதச் ேசர்ந்த ஒருவன் வந்துநன்று: நீர்
மக்ெகேதானியாவற்கு வந்து எங்களுக்கு உதவெசய்யேவண்டும் என்று பவுைல
ேவண்டிக்ெகாண்டதாக இருந்தது. 10 அந்த தரிசனத்ைத அவன் கண்டேபாது,
அவர்களுக்கு நற்ெசய்தையத் ெதரிவ க்கும்படி கர்த்தர் எங்கைள அைழத்தார்
என்று நாங்கள் உறுத ப்படுத்த க்ெகாண்டு, உடேன மக்ெகேதானியாவற்குப்
புறப்பட்ேடாம்.

லீதயாள்மனந்தரும்புதல்
11 நாங்கள் துேராவாவல் கப்பல் ஏற , சாேமாத்த ராக்ேக தீவற்கும், மறுநாளிேல

ெநயாப்ேபாலி பட்டணத்தற்கும் ெசன்று, 12 அங்கருந்து மக்ெகேதானியா
ேதசத்து நாடுகளில் ேராமர்கள் குடிேயறன பலிப்ப பட்டணத்தற்கு வந்து,
அந்தப் பட்டணத்த ேல சலநாட்கள் தங்கயருந்ேதாம். 13 ஓய்வுநாளில்
நாங்கள் பட்டணத்தற்கு ெவளிேயேபாய் ஆற்றன் அருேக வழக்கமாக
ெஜபம்பண்ணுகற இடத்தல் உட்கார்ந்து, அங்ேக கூடிவந்த ெபண்களுக்குப்
ேபாத த்ேதாம். 14 அப்ெபாழுது தயத்தீரா ஊைரச்ேசர்ந்த வைலயுயர்ந்த சவப்பு
கம்பளம் வற்க றவளும் ேதவைன வணங்குகறவளுமாகய லீதயாள் என்னும்
ெபயருள்ள ஒரு ெபண் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தாள்; பவுல் ெசான்னைவகைளக்
கவனிப்பதற்காக கர்த்தர் அவள் இருதயத்ைதத் த றந்தார். 15 அவளும் அவள்
குடும்பத்தல் உள்ளவர்களும் ஞானஸ்நானம் ெபற்றப்பன்பு, அவள் எங்கைளப்
பார்த்து: நான் கர்த்தரிடத்தல் வசுவாசமுள்ளவெளன்று நீங்கள் நைனத்தால்,
என் வீட்டிேல வந்து தங்கயருங்கள் என்று எங்கைள மிகவும் ேவண்டிக்
ேகட்டுக்ெகாண்டாள்.

சைறச்சாைலயல்பவுலும்சீலாவும்
16 நாங்கள் ெஜபம்பண்ணுகற இடத்த ற்குப் ேபாகும்ேபாது குறெசால்லுகற

ஆவயனால், குறெசால்லி தன் எஜமான்களுக்கு அதக வருமானத்ைத
ெபற்றுக்ெகாடுக்கும் ஒரு ெபண் எங்களுக்கு எத ேர வந்தாள். 17 அவள்
பவுைலயும் எங்கைளயும் பன்ெதாடர்ந்து வந்து: இந்த மனிதர்கள்
உன்னதமான ேதவனுைடய ஊழியக்காரர்கள், இரட்ச ப்பன் வழிைய நமக்குத்
ெதரிவ க்க றவர்கள் என்று சத்தமாக ெசான்னாள். 18 அவள் பல நாட்கள்
இப்படிேய ெசய்துவந்தாள். பவுல் ேகாபமைடந்து, தரும்ப ப்பார்த்து: நீ
இவைளவட்டு ெவளிேய ேபா என்று இேயசுக றஸ்துவன் நாமத்தனாேல
உனக்குக் கட்டைளக் ெகாடுக்க ேறன் என்று அந்த ஆவயுடேன ெசான்னான்;
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அப்ெபாழுேத அந்த ஆவ அவைளவட்டு ெவளிேயேபானது. 19 அவளுைடய
எஜமான்கள் தங்களுைடய வருமானத்த ற்கான நம்ப க்ைக ேபாய்வ ட்டதால்,
பவுைலயும் சீலாைவயும் ப டித்து, சந்ைதெவளியலுள்ள அதகாரிகளிடத்தல்
இழுத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள். 20அவர்கைள அதகாரிகளிடத்தல் ஒப்பைடத்து:
யூதர்களாகய இந்த மனிதர்கள் நம்முைடய பட்டணத்தல் குழப்பம் உண்டாக்க ,
21 ேராமராக ய நாம் ஏற்றுக்ெகாள்ளவும் கைடப டிக்கவும் முடியாத தவறான
பழக்கவழக்கங்கைளப் ேபாத க்க றார்கள் என்றனர். 22 அப்ெபாழுது மக்கள்
கூட்டம்கூடி, அவர்களுக்கு வேராதமாக வந்தார்கள். அதகாரிகள் அவர்களுைடய
ஆைடகைளக் க ழிக்கவும், அவர்கைள அடிக்கவும் ெசால்லி; 23 அவர்கைள
அதகமாக அடித்தபன்பு, சைறச்சாைலய ேல ைவத்து அவர்கைளப் பத்த ரமாகக்
காவல்காக்கும்படி சைறச்சாைலக்காரனுக்குக் கட்டைளக் ெகாடுத்தார்கள்.
24 அவன் இப்படிப்பட்டக் கட்டைளையப் ெபற்றுக்ெகாண்டு, அவர்கைள
உள்காவல் அைறய ேல அைடத்து, அவர்கள் கால்கைள அைசக்க முடியாதபடிக்கு
ெதாழுமரத்தன் ஓட்ைடகளில் மாட்டிைவத்தான். 25 நடுராத்த ரிய ேல பவுலும்
சீலாவும் ெஜபம்பண்ணி, ேதவைனத் துதத்துப்பாடினார்கள்; காவலில்
ைவக்கப்பட்டவர்கள் அைதக்ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 26 த டீெரன்று
சைறச்சாைலயன் அஸ்தபாரங்கள் அைசயத்தக்கதாக பூமி மிகவும் அத ர்ந்தது;
உடேன சைறச்சாைல கதவுகெளல்லாம் த றந்தன; எல்ேலாருைடய கட்டுகளும்
கழன்றுேபானது. 27 சைறச்சாைலக்காரன் தூக்கம் ெதளிந்து, சைறச்சாைலயன்
கதவுகள் தறந்தருப்பைதப் பார்த்து, கட்டப்பட்டு இருந்தவர்கள் ஓடிப்ேபானார்கள்
என்று நைனத்து, வாைள எடுத்து தற்ெகாைல ெசய்துெகாள்ளப்ேபானான்.
28அப்ெபாழுது,பவுல்சத்தமிட்டு: நீஉனக்குஎந்தத்தீங்ைகயும்ெசய்துெகாள்ளாேத;
நாங்கள் எல்ேலாரும் இங்குதான் இருக்க ேறாம் என்றான். 29அப்ெபாழுது அவன்
தீபங்கைளக் ெகாண்டுவரச்ெசால்லி, உள்ேள ஓடிப்ேபாய், நடுங்க , பவுலுக்கும்
சீலாவற்கும் முன்பாக வழுந்து, 30 அவர்கைள ெவளிேய கூட்டிக்ெகாண்டுவந்து:
ஆண்டவன்மாேர, இரட்ச க்கப்படுவதற்கு நான் என்னெசய்யேவண்டும்
என்றான். 31 அதற்கு அவர்கள்: கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துைவ வசுவாச ,
அப்ெபாழுது நீயும் உன் குடும்பத்தாரும் இரட்ச க்கப்படுவீர்கள் என்று ெசால்லி,
32 அவனுக்கும் அவன் வீட்டிலிருந்த எல்ேலாருக்கும் கர்த்தருைடய வசனத்ைதப்
ேபாத த்தார்கள். 33 ேமலும் அந்த இராத்த ரி ேநரத்த ேல அவன் அவர்கைள
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அவர்களுைடய காயங்கைளக் கழுவனான். அவனும்
அவேனாடுகூட இருந்தவர்களும் உடேன ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள். 34 பன்பு
அவன் அவர்கைளத் தன் வீட்டிற்குக் கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய், அவர்களுக்கு
உணவுெகாடுத்து, தன் குடும்பத்தார் அைனவேராடும் ேதவனிடத்தல் வசுவாசம்
ைவத்து மனமகழ்ச்ச யாக இருந்தான். 35 ெபாழுதுவடிந்தபன்பு: அந்த
மனிதர்கைள வ ட்டுவடுங்கள் என்று ெசால்ல அதகாரிகள் காவலர்கைள
அனுப்பனார்கள். 36 சைறச்சாைலக்காரன் பவுலுக்கு இந்த வார்த்ைதகைள
அறவத்து: உங்கைள வடுதைலெசய்யும்படி அத காரிகள் கட்டைளக் ெகாடுத்து
அனுப்பயுள்ளார்கள்; எனேவ நீங்கள் இப்ெபாழுது புறப்பட்டு சமாதானத்ேதாடு
ேபாங்கள் என்றான். 37 அதற்குப் பவுல்: ேராமராக ய எங்கைள அவர்கள்
நயாயம் வ சாரிக்காமல், ெவளிப்பைடயாக அடித்து, சைறச்சாைலய ேல
ேபாட்டார்கள்; இப்ெபாழுது இரகச யமாக எங்கைள வடுதைல ெசய்க றார்கேளா?
அப்படியல்ல, அவர்கேள வந்து, எங்கைள வடுதைலெசய்து ெவளிேய
அனுப்பவ டட்டும் என்றான். 38 காவலர்கள் இந்த வார்த்ைதகைளச் சைறச்சாைல
அதகாரிகளுக்குத் ெதரிவ த்தார்கள். அவர்கள் ேராமர்கள் என்று அதகாரிகள்
ேகட்டெபாழுது பயந்துவந்து, 39 அவர்கேளாடு தயவாகப்ேபச , அவர்கைள
ெவளிேய அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், பட்டணத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபாகும்படி
ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள். 40அப்படிேய அவர்கள் சைறச்சாைலயலிருந்து புறப்பட்டு
லீதயாளின் வீட்டிற்குப்ேபாய், சேகாதரர்கைளப் பார்த்து, அவர்களுக்கு ஆறுதல்
ெசால்லிவட்டுபுறப்பட்டுப்ேபானார்கள்.

அத்த யாயம் 17
ெதசேலானிக்ேக பட்டணத்தல்பவுல்ப ரசங்க த்தல்
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1 அவர்கள் அம்ப ேபாலி பட்டணத்ைதயும் அப்ெபாேலானியா பட்டணத்ைதயும்
கடந்து, ெதசேலானிக்ேக பட்டணத்தற்கு வந்தார்கள்; அங்ேக யூதர்களுக்கு ஒரு
ெஜப ஆலயம் இருந்தது. 2 பவுல் தன் வழக்கத்தன்படிேய அங்குேபாய், மூன்று
ஓய்வுநாட்களில் ேவதவாக்கயங்களின் நயாயங்கைள எடுத்து அவர்கேளாடு
ேபச , 3 க றஸ்து பாடுபடவும் மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுந்தருக்கவும்
ேவண்டுெமன்றும், நான் உங்களுக்கு அறவக்க ற இந்த இேயசுேவ க றஸ்து
என்றும் ேவதவாக்கயங்களிலிருந்து காண்பத்தான். 4 அவர்களில் சலரும்,
பக்தயுள்ள க ேரக்கர்களில் அேநகரும், கனம்ெபற்ற ெபண்களில் அேநகரும்
வசுவாச த்து, பவுல் சீலாவ டம் ேசர்ந்துெகாண்டார்கள். 5 வசுவாச க்காத
யூதர்கள்ைவராக்கயத்ேதாடு ெபால்லாத மனிதர்கள் சலைரச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு,
பட்டணத்தல் கலவரம் உண்டாக்க , யாேசானுைடய வீட்ைடச் சுற்றவைளத்து,
அவர்கைளப் பட்டணத்து மக்களிடம் இழுத்துக்ெகாண்டுவரப் பார்த்தார்கள்.
6 அவர்கள் அங்கு இல்லாததால், யாேசாைனயும் சல சேகாதரர்கைளயும்
பட்டணத்து அதகாரிகளிடத்தல் இழுத்துக்ெகாண்டுவந்து: உலகத்ைதக்
கலக்குகறவர்கள் இங்ேகயும் வந்தருக்க றார்கள். 7 இவர்கைள யாேசான் தன்
வீட்டில் ேசர்த்துக்ெகாண்டான். இவர்கள் எல்ேலாரும் இேயசு என்னும் ேவறு
ஒருவைன ராஜா என்று ெசால்லி, ேபரரசனுைடய கட்டைளகளுக்கு எத ராக
ெசயல்படுகறார்கள் என்று சத்தமிட்டு, 8 இைவகைளக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்த
மக்கைளயும் பட்டணத்து அதகாரிகைளயும் கலங்கப்பண்ணினார்கள். 9 பன்பு
அவர்கள் யாேசானிடத்தலும் மற்றவர்களிடத்தலும் ஜாமீன் வாங்க க்ெகாண்டு,
அவர்கைளவ ட்டுவ ட்டார்கள்.

ெபேராயா பட்டணத்தல்பவுல்
10 அன்று இரவ ேல சேகாதரர்கள் பவுைலயும் சீலாைவயும் ெபேராயா

பட்டணத்தற்கு அனுப்பவ ட்டார்கள்; அவர்கள் அங்ேக ெசன்று, யூதர்களுைடய
ெஜப ஆலயத்த ற்குப் ேபானார்கள். 11 அந்தப் பட்டணத்து மக்கள் வசனத்ைத
ஆர்வத்ேதாடு ஏற்றுக்ெகாண்டு, வஷயங்கள் இப்படியருக்க றதா என்று
தனமும் ேவதவாக்கயங்கைள ஆராய்ந்துபார்த்ததனால், ெதசேலானிக்ேகயல்
உள்ளவர்கைளவ ட நற்பண்பு உைடயவர்களாக இருந்தார்கள். 12 அதனால்
அவர்களில் அேநகரும், க ேரக்கர்களில் கனம்ெபற்ற அேநக ஆண்களும்
ெபண்களும் வசுவாச த்தார்கள். 13 ெபேராயாவலும் ேதவவசனம் பவுலினால்
அறவக்கப்படுக றது என்று ெதசேலானிக்ேகயரான யூதர்களுக்கு ெதரிந்தேபாது,
அங்ேகயும் வந்து, மக்கைளத் தூண்டிவட்டார்கள். 14 உடேன சேகாதரர்கள்
பவுைலக் கடல்வழியாக அனுப்பவ ட்டார்கள். சீலாவும் தீேமாத்ேதயுவும்
அங்ேக தங்கயருந்தார்கள். 15 பவுைலக் கூட்டிச்ெசன்றவர்கள் அவைன
அத்ேதேன பட்டணம்வைரக்கும் கூட்டிக்ெகாண்டுேபானார்கள். அங்ேக பவுல்,
சீலாைவயும் தீேமாத்ேதயுைவயும் சீக்க ரமாக என்னிடம் வரச் ெசால்லுங்கள் என்று
அவர்களுக்குச்ெசால்லிஅனுப்பனான்.

அத்ேதேனபட்டணத்தல்பவுல்
16அத்ேதேனபட்டணத்தல்பவுல்அவர்களுக்காகக்காத்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,

அந்தப் பட்டணம் வக்க ரகங்களால் நைறந்தருக்க றைதப் பார்த்து, தன்
மனதல் அதக ைவராக்கயம் ெகாண்டு, 17 ெஜப ஆலயத்தல் யூதர்கேளாடும்,
பக்தயுள்ளவர்கேளாடும், சந்ைதயல் பார்ப்பவர்கேளாடும் தனமும்
ேபச க்ெகாண்டிருந்தான். 18அப்ெபாழுதுஎப்ப க்கூரர்களும்ஸ்ேதாய க்கர்களுமான
ஞானிகளில் சலர் அவேனாடுகூட வாக்குவாதம்பண்ணினார்கள். ச லர்: இந்த
வாயாடிஎன்னேபசப்ேபாக றான்என்றார்கள். ச லர்: இவன்அந்நயேதவைதகைள
அறவக்க றவைனப்ேபால இருக்க றான் என்றார்கள். அவன் இேயசுைவயும்
உய ர்த்ெதழுதைலயும் அவர்களுக்குப் ேபாத த்ததனால் அப்படிச் ெசான்னார்கள்.
19 அவர்கள் அவைன மார்ஸ் ேமைடக்கு கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய்: நீ ெசால்லுகற
இந்தபுதயஉபேதசம்என்னஎன்றுநாங்கள்ெதரிந்துெகாள்ளலாமா? 20நீெசான்ன
அேநக வ ேனாதமான காரியங்கைள எங்களுைடய காதுகளில் ேகட்ேடாம்; அதன்
வளக்கம் என்ன என்று ெதரிந்துெகாள்ள ஆர்வமாக இருக்க ேறாம் என்றார்கள்.
21அந்தஅத்ேதேனபட்டணத்துமக்கள்,அங்ேகதங்குகறெவளிமக்கள்எல்ேலாரும்,
வேனாதமான காரியங்கைளச் ெசால்லுவதலும் ேகட்பதலுேம தங்களுைடய
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ேநரத்ைதச் ெசலவழித்தார்கள். 22அப்ெபாழுது பவுல் மார்ஸ் ேமைடயன் நடுவ ேல
நன்று: அத்ேதேன பட்டணத்தாேர, எல்லாக் காரியத்தலும் உங்கைள அதக
பக்தயுள்ளவர்களாகப் பார்க்க ேறன். 23 எப்படிெயன்றால், நான் சுற்ற த்த ரிந்து,
உங்களுைடய ஆராதைனகைள கவனித்துப் பார்த்தெபாழுது, “அறயப்படாத
ேதவனுக்கு” என்று எழுதயருக்க ற ஒரு பலிபீடத்ைதப் பார்த்ேதன்; நீங்கள்
அறயாமல் ஆராதைன ெசய்க ற அவைரேய நான் உங்களுக்கு அறவக்க ேறன்.
24 உலகத்ைதயும் அதலுள்ள எல்லாவற்ைறயும் உண்டாக்கன ேதவனானவர்
வானத்த ற்கும் பூமிக்கும்ஆண்டவராகஇருக்க றபடியால், ைககளினால் கட்டப்பட்ட
ேகாவல்களில் அவர் குடியருப்பதல்ைல. 25 எல்ேலாருக்கும் ஜீவைனயும்
சுவாசத்ைதயும் எல்லாவற்ைறயும் ெகாடுக்க ற ஆண்டவர், தமக்கு ஏதாவது
ேதைவெயன்றால், மனிதர்கள் ைககளினால் ெபற்றுக்ெகாள்வதல்ைல.
26 மனித இனமான எல்லா மக்கைளயும் அவர் ஒேர இரத்தத்தனாேல
உண்டாக்க , பூமிெயங்கும் குடியருக்கச்ெசய்து, முன் தீர்மானிக்கப்பட்ட
காலங்கைளயும் அவர்கள் குடியருக்கும் எல்ைலகைளயும் குறத்தருக்க றார்;
27 கர்த்தராக ய அவைர மக்கள் தடவயாவது ேதடிக் கண்டுபடிக்கும்படி அப்படிச்
ெசய்தார்; அவர் நம் ஒவ்ெவாருவருக்கும் அருகல் உள்ளார். 28 ஏெனன்றால்,
அவருக்குள் நாம் பைழக்க ேறாம், அைசக ேறாம், இருக்க ேறாம்; அப்படிேய
உங்களுைடய புலவர்களிலும் சலர், நாம் அவருைடய வம்சத்தார் என்று
ெசால்லியருக்க றார்கள். 29 நாம் ேதவனுைடய வம்சமாக இருப்பதனால்,
மனிதனுைடய ேயாசைனயனாலும் ச த்த ரேவைலயனாலும் உருவாக்கன
தங்கம், ெவள்ளி, கல் ஆகயவற்ற க்கு ெதய்வம் ஒப்பாவார் என்று நாம்
நைனக்கக்கூடாது. 30 மக்களின் அறயாைமயன் நாட்கைள ேதவன்
பார்க்காதவர்ேபால இருந்தார்; இப்ெபாழுது மனம் மாறேவண்டும் என்று எல்லா
மனிதர்களுக்கும் கட்டைளயடுகறார். 31 ஒரு நாைளக் குறத்தருக்க றார்;
அந்த நாளிேல அவர் தாம் நயமித்த மனிதைனக்ெகாண்டு, பூேலாகத்ைத
நீதயாக நயாயந்தீர்ப்பார்; அந்த மனிதைன மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு
எழுப்பனதனாேல அதன் ந ச்சயத்ைத எல்ேலாருக்கும் வளங்கப்பண்ணினார்
என்றான். 32 மரித்தவர்களின் உய ர்த்ெதழுதைலக்குறத்து பவுல் ெசால்வைத
அவர்கள்ேகட்டேபாது,ச லர்ேகலிெசய்தார்கள். ச லர்: நீெசால்லுகறைதேவெறாரு
நாளில் ேகட்ேபாம் என்றார்கள். 33எனேவ, பவுல்அவர்கைளவ ட்டுப் ேபாய்வ ட்டான்.
34 ச லர் பவுேலாடு ேசர்ந்துெகாண்டு, வசுவாச களானார்கள். அவர்களில் மார்ஸ்
ேமைடயன் நயாயாத பத களில் ஒருவனாகய தெயானீசயு என்பவனும், தாமரி
என்னும்ெபயருள்ளஒருெபண்ணும், ேவறுசலரும்இருந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 18
ெகாரிந்து பட்டணத்தல்பவுல்

1 அதன்பன்பு பவுல் அத்ேதேன பட்டணத்ைதவ ட்டு, ெகாரிந்து பட்டணத்தற்கு
வந்து; 2 யூதெரல்ேலாரும் ேராமாபுரிையவ ட்டுப்ேபாகும்படி கலவுதயு ேபரரசன்
கட்டைளய ட்டபடியனாேல, இத்தாலியாவலிருந்து புத தாக வந்தருந்த ெபாந்து
ேதசத்ைதச் ேசர்ந்த ஆக்கல்லா என்னும் ெபயருள்ள ஒரு யூதைனயும் அவன்
மைனவயாகய ப ரிஸ்கல்லாைளயும் அங்ேக பார்த்து, அவர்களிடத்த ற்குப்
ேபானான். 3 அவர்கள் கூடாரம்பண்ணுகற ெதாழிலாளிகளாக இருந்தார்கள்;
தானும் அந்தத் ெதாழில் ெசய்க றவனாக இருந்தபடியால் அவர்கேளாடு
தங்க , ேவைல ெசய்துெகாண்டு வந்தான். 4 ஓய்வு நாட்களிேல இவன்
ெஜப ஆலயத்த ேல, யூதர்களுக்கும் க ேரக்கர்களுக்கும் புத்த ெசான்னான்.
5 மக்ெகேதானியாவலிருந்து சீலாவும் தீேமாத்ேதயுவும் வந்தேபாது, பவுல்
ைவராக்கயத்ேதாடு, இேயசுேவ க றஸ்து என்று யூதர்களுக்கு நரூப த்தான்.
6 அவர்கள் எத ர்த்து நன்று பவுலுக்கு எத ராகப் ேபசனேபாது, அவன் தன்
ஆைடகைள உதற : உங்களுைடய இரத்தப்பழி உங்களுைடய தைலயன்ேமல்
இருக்கும்; நான் சுத்தமாக இருக்க ேறன்; இனி நான் யூதர்களல்லாதவரிடத்த ற்கு
ேபாேவன் என்று அவர்களுக்குச் ெசால்லி, 7 அந்த இடத்ைதவ ட்டு, ேதவைன
வணங்குகறவனாகய யுஸ்து என்பவனுைடய வீட்டிற்கு வந்தான்; அவன்
வீடு ெஜப ஆலயத்த ற்கு அடுத்து இருந்தது. 8 ெஜப ஆலயத்தைலவனாகய
க றஸ்பு என்பவன் குடும்பமாக கர்த்தரிடத்தல் வசுவாசமுள்ளவனானான்.
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ெகாரிந்த யரில் அேநக மக்கள் நற்ெசய்தையக் ேகட்டு, வசுவாச த்து,
ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள். 9இராத்த ரிய ேல கர்த்தர் பவுலுக்குத் தரிசனமாக :
நீ பயப்படாமல் ேபசு, மவுனமாக இருக்காேத; 10 நான் உன்ேனாடுகூட
இருக்க ேறன், ஒருவனும் உனக்குத் தீங்குெசய்யமுடியாது; இந்தப்
பட்டணத்தல் எனக்கு அேநக மக்கள் உண்டு என்றார். 11 அவன் ஒரு
வருடம் ஆறுமாத காலங்கள் அங்ேக தங்க , ேதவவசனத்ைத அவர்களுக்கு
உபேதசம்பண்ணிக்ெகாண்டுவந்தான். 12 கல்லிேயான் என்பவன் அகாயா
நாட்டிற்கு அத பதயானேபாது, யூதர்கள் ஒன்றுேசர்ந்து, பவுலுக்கு எத ராக எழும்ப ,
அவைன நீதமன்றத்த ற்கு ெகாண்டுேபாய்: 13 இவன் ேவதப்ப ரமாணத்தற்கு
முரண்பாடாகேதவைனவணங்கும்படிஎல்ேலாருக்கும்ேபாத க்க றான்என்றார்கள்.
14 பவுல் ேபச ஆரம்ப க்கும்ேபாது, கல்லிேயான் யூதைர ேநாக்க : யூதர்கேள,
இது ஒரு அநயாயமாக அல்லது ெபால்லாத ெசயலாக இருக்குெமன்றால்
நான் நீங்கள் ெசால்வைத ெபாறுைமேயாடு ேகட்பது நல்லது. 15 ஆனால் இது
வார்த்ைதகளுக்கும், நாமங்களுக்கும், உங்களுைடய ேவதத்த ற்கும் சம்பந்தப்பட்ட
காரியமாக இருப்பதால், இைவகைளப்பற்ற , வசாரைணெசய்ய எனக்கு
வருப்பமில்ைல, நீங்கேள பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள் என்று ெசால்லி, 16அவர்கைள
அங்கருந்து துரத்தவ ட்டான். 17 அப்ெபாழுது க ேரக்கெரல்ேலாரும் ெஜப
ஆலயத்தைலவனாகய ெசாஸ்ேதேனையப் ப டித்து, நீத மன்றத்த ற்கு முன்பாக
அடித்தார்கள். இைவகைளக்குறத்துக்கல்லிேயான்கவைலப்படவல்ைல.

ஆக்கல்லா, ப ரிஸ்கல்லா மற்றும்அப்ெபால்ேலா
18 பவுல் அேநகநாட்கள் அங்ேக தங்கயருந்து, சேகாதரர்களிடம்

வைடெபற்றுக்ெகாண்டு,தனக்குஒருப ராத்தைனஇருக்கறபடியால்ெகங்க ேரயா
பட்டணத்தல் தைலச்சவரம்பண்ணிக்ெகாண்டு, கப்பல் ஏற சீரியா ேதசத்த ற்குப்
ேபானான். ப ரிஸ்கல்லாளும் ஆக்கல்லாவும் அவேனாடுகூட ேபானார்கள்.
19 அவன் எேபசு பட்டணத்தற்கு வந்தேபாது, அங்ேக அவர்கைளவ ட்டுப் ப ரிந்து,
ெஜப ஆலயத்த ற்குச் ெசன்று, யூதர்களுடேன ேபச க்ெகாண்டிருந்தான். 20அவன்
இன்னும் ெகாஞ்சநாட்கள் அவர்கேளாடு தங்கேவண்டுெமன்று அவர்கள் ேகட்டுக்
ெகாண்டேபாது அவன் சம்மத க்காமல், 21 வருகற பண்டிைகய ேல, நான்
எப்படியாவது எருசேலமில் இருக்கேவண்டும். ேதவனுக்குச் ச த்தமானால் தரும்ப
உங்களிடம் வருேவன் என்று ெசால்லி, அவர்களிடம் வைடெபற்றுக்ெகாண்டு,
கப்பல் ஏற எேபசுைவவ ட்டுப் புறப்பட்டு, 22 ெசசரியா பட்டணத்தற்கு வந்து,
எருசேலமுக்குப்ேபாய், சைபமக்கைளச் சந்த த்து, அந்த ேயாகயாவற்குப்
ேபானான். 23 அங்ேக சலகாலம் தங்கயருந்தபன்பு, அங்கருந்து புறப்பட்டு,
கலாத்தயாநாட்டிேலயும்ப ரிக யாநாட்டிேலயும்சுற்ற த்த ரிந்து,சீடெரல்ேலாைரயும்
உற்சாகப்படுத்தனான்.

அப்ெபால்ேலாவன்ப ரசங்கம்
24 அப்ெபாழுது அெலக்சந்த ரியா பட்டணத்தல் ப றந்த ேபச்ச ேல வல்லவனும்,

ேவதாகமங்களில் ேதறனவனுமான அப்ெபால்ேலா என்னும் ெபயர்ெகாண்ட
ஒரு யூதன் எேபசு பட்டணத்தற்கு வந்தான். 25 அவன் கர்த்தருைடய வழிய ேல
ேபாத க்கப்பட்டு, ேயாவான் ெகாடுத்த ஞானஸ்நானத்ைதமட்டும் ெதரிந்தவனாக
இருந்து, ஆவயல் ைவராக்கயள்ளவனாகக் கர்த்தருக்குரிய காரியங்கைளத்
ெதளிவாய்ப் ேபாதகம்பண்ணிக்ெகாண்டுவந்தான். 26 அவன் ெஜப ஆலயத்தல்
ைதரியமாகப் ேபசனேபாது, ஆக்கல்லாவும், ப ரிஸ்கல்லாளும் அவன்
ேபசுக றைதக் ேகட்டு, அவைனத் தங்கேளாடு ேசர்த்துக்ெகாண்டு, ேதவனுைடய
வழிகைள அதகத் ெதளிவாக அவனுக்கு வளக்க க் காண்பத்தார்கள். 27 பன்பு
அவன்அகாயா நாட்டிற்குப் ேபாகேவண்டும் என்றேபாது, சீடர்கள் அங்ேக அவைன
ஏற்றுக்ெகாள்ளும்படி சேகாதரர்கள் அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதனார்கள். 28அவன்
அகாயா நாட்டிற்கு வந்து ெவளிப்பைடயாக யூதர்களுடேன பலமாக வாதாடி,
இேயசுேவ க றஸ்து என்று ேவதவாக்கயங்கைளக் ெகாண்டு வளக்கனபடியால்,
கருைபயனாேலவசுவாச களானவர்களுக்குமிகவும்உதவயாகஇருந்தான்.

அத்த யாயம் 19
எேபசு பட்டணத்தல்பவுல்
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1 அப்ெபால்ேலா என்பவன் ெகாரிந்து பட்டணத்த ேல இருக்கும்ேபாது, பவுல்
ேமடான ேதசங்கள்வழியாகப்ேபாய், எேபசுவற்கு வந்தான்; அங்ேக சல
சீடர்கைளக் கண்டு: 2 நீங்கள் வசுவாச களானேபாது, பரிசுத்த ஆவயானவைரப்
ெபற்றீர்களா என்று ேகட்டான். அதற்கு அவர்கள்: பரிசுத்த ஆவயானவர்
உண்ெடன்பைத நாங்கள் ேகள்வப்படேவ இல்ைல என்றார்கள். 3 அப்ெபாழுது
அவன்: அப்படியானால் நீங்கள் எந்த ஞானஸ்நானம் ெபற்றீர்கள் என்றான்.
அதற்கு அவர்கள்: ேயாவான் ெகாடுத்த ஞானஸ்நானம் ெபற்ேறாம் என்றார்கள்.
4 அப்ெபாழுது பவுல்: ேயாவான் தனக்குப்பன் வருகறவராக ய க றஸ்து
இேயசுவல் வசுவாச களாக இருக்கேவண்டும் என்று மக்களுக்குச் ெசால்லி,
மனந்தரும்புதலுக்கு ஏற்ற ஞானஸ்நானத்ைதக் ெகாடுத்தாேன என்றான்.
5 அைதக் ேகட்டெபாழுது அவர்கள் கர்த்தராக ய இேயசுவன் நாமத்தனாேல
ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள். 6 அல்லாமலும் பவுல் அவர்கள்ேமல் கரங்கைள
ைவத்தேபாது, பரிசுத்த ஆவயானவர் அவர்கள்ேமல் வந்தார்; அப்ெபாழுது
அவர்கள் ப றெமாழிகைளப் ேபச தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள். 7 அந்த
மனிதர்கள் ஏறக்குைறய பன்னிரண்டுேபராக இருந்தார்கள். 8 பன்பு
பவுல் ெஜப ஆலயத்தல் உள்ேள வந்து, ைதரியமாகப் ப ரசங்க த்து,
மூன்று மாதங்கள்வைர ேதவனுைடய ராஜ்யத்துக்கடுத்தைவகைளக்குறத்து
கலந்துைரயாடி, புத்த ெசால்லிக்ெகாண்டு வந்தான். 9 ச லர் கடினப்பட்டு
நம்ப க்ைகயற்றவர்களாக க் கூட்டத்த ற்கு முன்பாக இந்த மார்க்கத்ைத இகழ்ந்து
ேபச யேபாது, அவன் அவர்கைளவ ட்டு வலக , சீடர்கைள அவர்களிலிருந்து
ப ரித்துக்ெகாண்டு, த றன்னு என்னும் ஒருவனுைடய கல்வக்கூடத்த ேல
அநுதனமும் கலந்துைரயாடிக்ெகாண்டிருந்தான். 10 இரண்டு வருடகாலம்
இப்படி நடந்ததனாேல ஆசயாவல் குடியருந்த யூதர்களும் க ேரக்கர்களுமாகய
எல்ேலாரும் கர்த்தராக ய இேயசுவன் வசனத்ைதக் ேகட்டார்கள். 11 பவுலின்
ைககளினாேல ேதவன் அரிய ெபரிய அற்புதங்கைளச் ெசய்துகாண்பத்தார்.
12 அவனுைடய சரீரத்தலிருந்து துண்டுகைளயும், ைகக்குட்ைடகைளயும்
ெகாண்டுவந்து, வயாத க்காரர்கள்ேமல் ேபாட வயாத கள் அவர்கைளவ ட்டு
நீங்க ப்ேபாயன; ெபால்லாத ஆவகளும் அவர்கைளவ ட்டுப் புறப்பட்டன.
13 அப்ெபாழுது நாேடாடிகளாகத் த ரிக ற மந்த ரவாத களாகய யூதர்களில் சலர்
ெபால்லாதஆவகள்ப டித்தருந்தவர்கள்ேமல்கர்த்தராக யஇேயசுவன்நாமத்ைதச்
ெசால்லத் துணிந்து: பவுல் ப ரசங்க க்க ற இேயசுவன்ேபரில் ஆைணயட்டு
உங்களுக்குக் கட்டைளயடுக ேறாம் என்றார்கள். 14 ப ரதான ஆசாரியனாகய
ஸ்ேகவா என்னும் ஒரு யூதனுைடய குமாரர்கள் ஏழுேபர் இப்படிச்ெசய்தார்கள்.
15 ெபால்லாத ஆவ அவர்கைள ேநாக்க : இேயசுைவ அற ேவன், பவுைலயும்
அற ேவன், நீங்கள் யார் என்று ெசால்லி, 16 அசுத்தஆவையயுைடய மனிதன்
அவர்கள்ேமல் பாய்ந்து, பலவந்தம்பண்ணி, அவர்கைள ேமற்ெகாள்ள, அவர்கள்
ந ர்வாணிகளும் காயப்பட்டவர்களுமாக அந்த வீட்ைடவ ட்டு ஓடிப்ேபானார்கள்.
17 இது எேபசுவ ேல குடியருந்த யூதர்கள் க ேரக்கர்கள் அைனவருக்கும்
ெதரியவந்தேபாது, அவர்கெளல்ேலாரும் பயமைடந்தார்கள்; கர்த்தராக ய
இேயசுவன் நாமம் மகைமப்பட்டது. 18 வசுவாச த்தவர்களில் அேநகர் வந்து,
தங்களுைடய ெபால்லாத வத்ைதகைள ெவளிப்படுத்த அறக்ைகய ட்டார்கள்.
19 மாயவத்ைதக்காரர்களாக இருந்தவர்களில் அேநகர் தங்களுைடய
புத்தகங்கைளக் ெகாண்டுவந்து, எல்ேலாருக்கும் முன்பாகச் சுட்ெடரித்தார்கள்;
அைவகளின் வைலையத் ெதாைகபார்த்து, ஐம்பதனாய ரம் ெவள்ளிக்காசாகக்
கண்டார்கள். 20 இவ்வளவு வல்லைமயாக கர்த்தருைடய வசனம் பரவயது.
21 இைவகள் முடிந்தபன்பு, பவுல் மக்ெகேதானியா அகாயா என்னும் நாடுகளில்
சுற்ற நடந்து, எருசேலமுக்குப் ேபாகும்படி ஆவயல் தீர்மானம்பண்ணிக்ெகாண்டு:
நான் அங்ேக ேபானபன்பு ேராமாபுரிையயும் பார்க்கேவண்டும் என்று ெசால்லி,
22 தனக்கு உதவ ெசய்தவர்களில் இரண்டுேபராக ய தீேமாத்ேதயுைவயும்
எரஸ்துைவயும் மக்ெகேதானியாவற்குஅனுப்பவ ட்டு; தான் பன்னும் சலநாட்கள்
ஆசயாவ ேலதங்கனான்.

எேபசுவ ேலஏற்பட்டக் கலகம்
23 அக்காலத்த ேல இந்த மார்க்கத்ைதக்குற த்துப் ெபரிய கலகம் உண்டானது.

24 எப்படிெயன்றால், ெதேமத்த ரியு என்னும் ெபயர்ெகாண்ட ஒரு தட்டான்
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தயானாளின் ேகாவைலப்ேபால ெவள்ளியனால் ச றய ேகாவல்கைளச்
ெசய்து, ெதாழிலாளிகளுக்கு மிகுந்த ஆதாயம் வருவத்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
25 இவர்கைளயும் இப்படிப்பட்டத் ெதாழில்ெசய்க ற மற்ற ேவைலயாட்கைளயும்
அவன் கூடிவரச்ெசய்து: மக்கேள, இந்தத் ெதாழிலினால் நமக்கு நல்ல பைழப்பு
உண்டாயருக்க றெதன்று அறவீர்கள். 26 இப்படியருக்க, ைககளினால்
ெசய்யப்பட்ட ேதவர்கள் ேதவர்களல்லெவன்று இந்தப் பவுல் என்பவன்
ெசால்லி, எேபசுவ ேல மாத்த ரமல்ல, ெகாஞ்சங்குைறய ஆசயா எங்கும் அேநக
மக்களுக்குப் ேபாத த்து, அவர்கைளத் தன் பக்கமாகச் ேசர்த்துக்ெகாண்டான்
என்று நீங்கள் கண்டும் ேகட்டும் இருக்க றீர்கள். 27 இதனால் நம்முைடய
ெதாழில் அற்றுப்ேபாகும்படியான அபாயம் சம்பவத்தருக்க றதுமல்லாமல், மகா
ேதவயாகய தயானாளுைடய ேகாவல் நைனவல்லாமல் ேபாக றதற்கும்,
ஆசயா முழுைமயும் உலகமுழுவதும் ேசவ க்க ற அவளுைடய மகத்துவம்
அழிந்துேபாக றதற்கும் ஏதுவாக இருக்க றது என்றான். 28 அவர்கள்
இைதக்ேகட்டு, ேகாபத்தால் நைறந்து: எேபச யருைடய தயானாேள ெபரியவள்
என்று சத்தமிட்டார்கள். 29 பட்டணம் முழுவதும் கலகத்தனால் நைறந்தது.
பவுலுக்கு வழித்துைணயாக வந்த மக்ெகேதானியர்களாகய காயுைவயும்
அரிஸ்தர்க்குைவயும் அவர்கள் இழுத்துக்ெகாண்டு, ஒருமனப்பட்டு மண்டபத்த ற்கு
பாய்ந்ேதாடினார்கள். 30 பவுல் கூட்டத்த ற்குள்ேள ேபாக மனதாயருந்தேபாது,
சீடர்கள் அவைனப் ேபாகவ டவல்ைல. 31 ஆசயாநாட்டுத் தைலவரில் அவனுக்கு
நண்பர்களாக இருந்த சலரும் அவனிடத்த ற்கு ஆள் அனுப்ப , மண்டபத்த ற்குள்
ேபாகேவண்டாம் என்று எச்சரித்தார்கள். 32 கூட்டத்தல் குழப்பமுண்டாக , ச லர்
இப்படியும் சலர் அப்படியுமாகப் ேபசனார்கள்; தாங்கள் கூடிவந்த காரணம்
இன்னெதன்று அேநகருக்குத் ெதரியாதருந்தது. 33 அப்ெபாழுது யூதர்கள்
அெலக்சந்தர் என்பவைன முன்ேன நற்கத் தள்ளும்ேபாது, கூட்டத்த ேல சலர்
அவைன முன்ேன இழுத்துவ ட்டார்கள். அெலக்சந்தர் ைகயால் ைசைக காட்டி,
மக்களுக்கு உத்தரவுெசால்ல மனதாயருந்தான். 34அவன் யூதெனன்று அவர்கள்
அற ந்தேபாது, எேபச யர்களுைடய தயானாேள ெபரியவள் என்று இரண்டுமணி
ேநரம்வைர எல்ேலாரும் ஏகமாகச் சத்தமிட்டுக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 35 பட்டணத்து
அைவத்தைலவன்மக்கைளஅைமத ப்படுத்த : எேபச யர்கேள,இந்தபட்டணம்மகா
ேதவயாகய தயானாளின் ேகாவலும் வானத்தலிருந்து வழுந்த சைலையயும்
எேபச யரது நகரின் பாதுகாப்பல் இருக்க றெதன்று அறயாதவன் உண்ேடா?
36 இைத எவரும் மறுக்கமுடியாத காரியமாைகயால், நீங்கள் பதற்றங்ெகாண்டு
ஒன்றும் ெசய்யாமல் அைமதயாக இருக்கேவண்டும். 37 இந்த மனிதர்கைள
இங்ேக ெகாண்டுவந்தீர்கள்; இவர்கள் ேகாவல் ெகாள்ைளக்காரர்களும்
அல்ல, உங்களுைடய ேதவைய ந ந்த த்துப் ேபசுக றவர்களும் அல்ல.
38 ெதேமத்த ரியுவற்கும் அவைனச் ேசர்ந்த ெதாழிலாளிகளுக்கும் ஒருவன்ேமல்
ஒருகாரியம்உண்டாயருந்தால்,நயாயம்வ சாரிக்க றநாட்களுண்டு,ஆளுனர்கள்
இருக்கறார்கள்; ஒருவர் ேபரிெலாருவர் வழக்காடிக்ெகாள்ளட்டும். 39 நீங்கள்
ேவறு எந்தெவாரு காரியத்ைதக்குற த்து வ சாரிக்கேவண்டுமானால், அைத
சட்டப்படிக் கூடுகன்ற சைபயல் ேபச த் தீர்த்துக்ெகாள்ளலாம். 40 இன்ைறக்கு
உண்டான கலகத்ைதக்குற த்து நாம் உத்தரவு ெசால்லுகறதற்கு எதுவும்
இல்லாதபடியால், இந்தக் கலகத்ைதக்குற த்து நாங்கள் வ சாரிக்கப்படும்ேபாது,
குற்றவாளிகளாக றதற்கு ஏதுவாக இருப்ேபாேம என்று ெசால்லி, 41 பன்பு
கூட்டத்ைதஅனுப்பவ ட்டான்.

அத்த யாயம் 20
பவுலின்அடுத்தநற்ெசய்த ப் பயணம்

1 கலகம் முடிந்தபன்பு, பவுல் சீடர்கைளத் தன்னிடத்த ற்கு வரவைழத்து,
உற்சாகப்படுத்த , மக்ெகேதானியாவற்குப் புறப்பட்டுப்ேபானான் 2 அவன் அந்த
பகுத களுக்குச் ெசன்று சீடர்களுக்குப் புத்த ச்ெசால்லி, உற்சாகப்படுத்த க ேரக்கு
ேதசத்த ற்குச் ெசன்றான். 3அங்ேக அவன்மூன்று மாதங்கள் வச த்தபன்பு, அவன்
கப்பல் ஏற , சீரியா ேதசத்த ற்குப்ேபாக நைனத்தேபாது, யூதர்கள் அவைனக்
ெகாைலெசய்யும்படி இரகச யமாக ேயாசைன ெசய்துெகாண்டிருந்தபடியால்,
மக்ெகேதானியா ேதசத்தன்வழியாகத் தரும்ப ப்ேபாகத் தீர்மானம்பண்ணினான்.
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4 ெபேராயா ஊரானாகய ேசாபத்தரும், ெதசேலானிக்ேகயரில் அரிஸ்தர்க்கும்,
ெசக்குந்தும், ெதர்ைபயானாகய காயுவும், தீேமாத்ேதயும், ஆசயா நாட்ைடச்ேசர்ந்த
தீக க்கும்துேராப்பீமும்,ஆசயா நாடுவைரக்கும்துைணக்குவந்தார்கள். 5இவர்கள்
எங்களுக்கு முன்னால் ெசன்று, துேராவா பட்டணத்த ேல எங்களுக்காகக்
காத்தருந்தார்கள். 6புளிப்ப ல்லாதஅப்பப்பண்டிைக நாட்களுக்குப்பன்பு, நாங்கள்
பலிப்ப பட்டணத்தலிருந்து கப்பல் ஏற ஐந்துநாட்கள் பயணத்தற்குப்பன்பு
துேராவா பட்டணத்தற்குவந்துஅவர்கேளாடுஏழுநாட்கள்தங்கயருந்ேதாம்.

ஐத்தகுஉய ேராடு எழுந்தருத்தல்
7 வாரத்தன் முதல்நாளில், அப்பம் புச க்கும்படி சீடர்கள் கூடி

வந்தருக்கும்ெபாழுது, பவுல் அடுத்தநாள் புறப்படேவண்டும் என்பதால்,
அவர்கேளாடு ேபச , நடுராத்த ரிவைரக்கும் ப ரசங்க த்தான். 8 அவர்கள்
கூடியருந்த ேமல்வீட்டில் அேநக வளக்குகள் ைவக்கப்பட்டிருந்தது. 9அப்ெபாழுது
ஐத்தகு என்னும் ெபயருைடய ஒரு வாலிபன் ஜன்னலில் உட்கார்ந்தருந்தான்.
பவுல் ெதாடர்ந்து ப ரசங்கம்பண்ணிக்ெகாண்டியருந்ததால், அவன் 
தூக்க மயக்கத்தனால் சாய்ந்து மூன்றாம் மாடியலிருந்து கீேழ வழுந்து,
தூக்கெயடுத்தேபாது மரித்தருந்தான் . 10 உடேன பவுல் இறங்க ப்ேபாய்,
அவைன எடுத்து, அைணத்துக்ெகாண்டு: கலங்காதருங்கள், இவன் உயேராடு
இருக்க றான் என்றான். 11 பன்பு ேமேல ஏற ப்ேபாய், அப்பம்ப ட்டு புச த்து,
வடியற்காைலவைர ேபச க்ெகாண்டிருந்து, பன்பு புறப்பட்டான். 12 அந்த
வாலிபைன அவர்கள் உயருள்ளவனாகக் கூட்டிக்ெகாண்டு வந்தைதப் பார்த்து
மிகுந்தஆறுதலைடந்தார்கள்.

எேபசுவன்மூப்பர்கைளவரவைழத்தல்
13 பவுல் ஆேசா பட்டணம்வைரக்கும் தைரவழியாகப் ேபாகத் த ட்டமிட்டிருந்தான்.

நாங்கள் கப்பல் ஏற , பவுலுக்கு முன்னதாகேவ ஆேசா பட்டணத்தற்குச்
ெசன்ேறாம். அங்கருந்து தம்ைமக் கப்பலில் ஏற்ற ச்ெசல்லேவண்டுெமன்று
அவன் த ட்டம் ெசய்தருந்தார். 14 அவன் ஆேசா பட்டணத்த ேல எங்கைளப்
பார்த்தெபாழுதுநாங்கள்அவைனக்கூட்டிக்ெகாண்டுமித்த ேலேனபட்டணத்தற்கு
வந்ேதாம். 15 அடுத்தநாளில் கீயு தீவற்கு எத ேர உள்ள பகுத க்கு வந்து, 16 பவுல்
ெபந்ெதெகாஸ்ேத பண்டிைகநாளிேல எருசேலமில் இருக்கேவண்டுெமன்று
வரும்பயதால், தான் ஆசயாவ ேல காலத்ைத வீணாக்காமல், எேபசு
பட்டணத்தலிருந்து கடந்துேபாகேவண்டுெமன்று அவசரப்படுத்த , மறுநாளிேல
சாமு தீைவ அைடந்து, துேராகல்லிேயான் ஊர்த்துைறய ேல தங்க , மறுநாள்
மிேலத்து பட்டணத்தற்கு வந்ேதாம். 17 மிேலத்துவலிருந்து அவன் எேபசுவற்கு
ஆள்அனுப்ப , சைபயன்மூப்பர்கைள வரவைழத்தான். 18அவர்கள் தன்னிடத்தல்
வந்தெபாழுது, அவன் அவர்கைள ேநாக்க : நான் ஆசயா நாட்டிலிருந்து வந்த
முதல்நாள்ெதாடங்க எல்லாக்காலங்களிலும்உங்கேளாடுநான்எப்படிஇருந்ேதன்
என்று நீங்கள் அறந்தருக்க றீர்கள். 19 நான் மிகுந்த தாழ்ைமேயாடும், மிகுந்த
கண்ணீேராடும், யூதர்களுைடய தீைமயான ேயாசைனயால் எனக்கு வந்த
ேசாதைனகேளாடும் கர்த்தருக்குப் பணி ெசய்ேதன். 20ப ரேயாஜனமானைவகளில்
ஒன்ைறயும் நான் உங்களுக்கு மைறத்துைவக்காமல், ெவளியரங்கமாக
வீடுகள்ேதாறும்உங்களுக்குப்ப ரசங்க த்து,உபேதசம்பண்ணி, 21ேதவனிடத்த ற்கு
மனந்தரும்புவைதக்குற த்தும், நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துைவ
வசுவாச ப்பைதக்குற த்தும், நான் யூதர்களுக்கும் க ேரக்கர்களுக்கும் சாட்ச யாக
அறவத்ேதன். 22இப்ெபாழுதும் நான் பரிசுத்த ஆவயானவரிேல கட்டுண்டவனாக
எருசேலமுக்குப் ேபாக ேறன்; அங்ேக எனக்கு என்ன நடக்கும் என்று ெதரியாது.
23ெதாடர்ச்ச யான கட்டுகளும் உபத்த ரவங்களும் எனக்கு உள்ளது என்று பரிசுத்த
ஆவயானவர் பட்டணங்கெளல்லாம் ெதரிவ க்க றைதமட்டும் அற ந்தருக்க ேறன்.
24 ஆனாலும் எைதக்குற த்தும் நான் கவைலப்படமாட்ேடன். என் உயைரயும்
ெபரிதாக நைனக்கமாட்ேடன்; என் ஓட்டத்ைத சந்ேதாஷத்ேதாடு முடிக்கவும்,
ேதவனுைடய கருைபயன் நற்ெசய்தையப் ப ரசங்கம்பண்ணும்படிக்கு நான்
கர்த்தராக ய இேயசுவனிடத்தல் ெபற்ற ஊழியத்ைத நைறேவற்றவுேம
வரும்புக ேறன். 25 இேதா, நான் உங்கேளாடு வச த்து, ேதவனுைடய
ராஜ்யத்ைதக்குற த்து ப ரசங்கம்பண்ணினைதக் ேகட்டவர்களாகய நீங்கள்
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எல்ேலாரும் இனி என் முகத்ைதப் பார்க்கமாட்டீர்கள் என்று அறந்தருக்க ேறன்.
26 ேதவனுைடய ஆேலாசைனயல் ஒன்ைறயும் நான் மைறத்துைவக்காமல்,
எல்லாவற்ைறயும் உங்களுக்கு அறவத்தபடியால், 27 எல்ேலாருைடய
இரத்தப்பழிக்கும் நீங்க நான் சுத்தமாக இருக்க ேறன் என்பதற்கு உங்கைள
இன்று சாட்ச களாக ைவக்க ேறன். 28 ஆகேவ, உங்கைளக்குறத்தும் ேதவன்,
தம்முைடய ெசாந்த இரத்தத்தனாேல சம்பாத த்துக்ெகாண்ட தமது சைபைய
ேமய்ப்பதற்குப் பரிசுத்த ஆவயானவர் உங்கைளக் கண்காணிகளாக ைவத்த
மந்ைத எல்லாவற்ைறயும்குறத்தும், எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். 29 நான்
ேபானபன்புமந்ைதையத்தப்பவ டாதெகாடியஓநாய்கள்உங்களுக்குள்ேளவரும்.
30உங்களிலும் சலர் எழும்ப , சீடர்கைளத் தங்களிடத்தல் இழுத்துக்ெகாள்ளும்படி
தவறானைவகைளப் ேபாத ப்பார்கள் என்று அறந்தருக்க ேறன். 31 எனேவ,
நான் மூன்று வருடங்கள் இரவும் பகலும் கண்ணீேராடு இைடவ டாமல் உங்கள்
அைனவருக்கும் புத்த ச் ெசான்னைதநைனத்துவழித்தருங்கள். 32இப்ெபாழுதும்
சேகாதரர்கேள, உங்களுைடய பக்த ெபருகவும், பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட
அைனவருக்குள்ளும் உங்களுக்கு உரிைமப்பங்ைகக் ெகாடுக்கவும் வல்லவராக
இருக்க ற ேதவனுக்கும் அவருைடய கருைபயுள்ள வசனத்தற்கும் உங்கைள
ஒப்புக்ெகாடுக்க ேறன். 33 ஒருவனுைடய ெவள்ளிையேயா ெபான்ைனேயா
ஆைடையேயா நான் இச்ச க்கவல்ைல. 34 நீங்கள் அற ந்தருக்க றபடி, எனக்கும்
என்னுடேன கூடி இருந்த மக்களுக்காகவும் இந்தக் ைககேள ேவைலெசய்தது.
35 இப்படிப் ப ரயாசப்பட்டு, பலவீனைரத் தாங்கவும், வாங்குக றைதவ ட
ெகாடுக்க றேத பாக்க யம் என்று கர்த்தராக ய இேயசு ெசான்ன
வார்த்ைதகைள நைனக்கவும் ேவண்டுெமன்று எல்லாவதத்த ேலயும்
உங்களுக்குக் காண்பத்ேதன் என்றான். 36 இைவகைளச் ெசான்னபன்பு, அவன்
முழங்கால்படிய ட்டு, அவர்கள் எல்ேலாேராடும் ேசர்ந்து ெஜபம்பண்ணினான்.
37 அவர்கள் எல்ேலாரும் மிகவும் அழுது, என் முகத்ைத நீங்கள் இனிப்
பார்க்கமாட்டீர்கள் என்று அவன் ெசான்ன வார்த்ைதயனால் அதகமாகத்
துக்கப்பட்டு, 38 பவுைலக் கட்டித்தழுவ , அவைனமுத்தம் ெசய்து, கப்பல்வைரக்கும்
அவேனாடுகூடச்ெசன்றார்கள்.

அத்த யாயம் 21
பவுல்எருசேலம் பட்டணத்தற்குபயணம்

1 நாங்கள் அவர்கைளவ ட்டுப் ப ரிந்து, எேபசு பட்டணத்தலிருந்து கப்பேலற
ேநராக ேகாஸ் தீைவயும், மறுநாளில் ேராது தீைவயும் அைடந்து, அந்த
இடத்ைதவ ட்டு பத்தாரா பட்டணத்தற்கு வந்து, 2அங்ேக ெபனிக்ேக ேதசத்த ற்குப்
ேபாக றஒருகப்பைலப்பார்த்து,அத ேலஏற ப்ேபாேனாம். 3சீப்புருதீைவப்பார்த்து,
அதற்குெதற்ேகஇருக்க றசீரியாநாட்டிற்குச்ெசன்று,தீருபட்டணத்துைறமுகத்தல்
இறங்க ேனாம்; அங்ேக கப்பலின் சரக்குகைள இறக்கேவண்டியதாக இருந்தது.
4 அந்த இடத்த ேல வாழ்ந்துவந்த சீடர்கைளக் கண்டுபடித்து, அங்ேக ஏழுநாட்கள்
தங்க ேனாம். அவர்கள் பவுைலப் பார்த்து: நீர் எருசேலமுக்குப் ேபாகேவண்டாம்
என்று பரிசுத்த ஆவயானவரின் ஏவுதலினாேல ெசான்னார்கள். 5 அந்த நாட்கள்
முடிந்து, நாங்கள் புறப்பட்டுப்ேபாகும்ேபாது, அவர்கள் எல்ேலாரும் மைனவ
மற்றும் பள்ைளகேளாடு பட்டணத்தற்கு ெவளிேய எங்கைள வழியனுப்ப
வந்தார்கள். அப்ெபாழுது கடற்கைரய ேல நாங்கள் முழங்கால்படிய ட்டு
ெஜபம்பண்ணிேனாம். 6அவர்களிடத்தல் வைடெபற்றுக்ெகாண்டபன்பு, நாங்கள்
கப்பல் ஏற ேனாம்; அவர்கள் தங்களுைடய வீடுகளுக்குத் தரும்ப ப்ேபானார்கள்.
7 நாங்கள் கப்பல் பயணத்ைத முடித்து, தீரு பட்டணத்ைதவ ட்டு ப த்ெதாேலாமாய்
பட்டணத்தற்கு வந்து, சேகாதரர்கைளச் சந்த த்து, அவர்கைள வாழ்த்த
அவர்கேளாடு ஒருநாள் தங்க ேனாம். 8 மறுநாளிேல பவுைலச் ேசர்ந்தவர்களாகய
நாங்கள் புறப்பட்டு ெசசரியா பட்டணத்தற்கு வந்து, ஏழு நபர்களில் ஒருவனாகய
பலிப்பு என்னும் நற்ெசய்தயாளர் வீட்டிற்கு ெசன்று அங்கு தங்க ேனாம்.
9 தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகற கன்னிப் ெபண்களாகய நான்கு குமாரத்த கள்
அவனுக்கு இருந்தார்கள். 10 நாங்கள் பல நாட்கள் அங்கு தங்கயருக்கும்ேபாது,
அகபு என்ற ெபயர் உள்ள ஒரு தீர்க்கதரிச யூேதயாவலிருந்து வந்தான்.
11 அவன் எங்களிடம் வந்து, பவுலினுைடய இடுப்பல் கட்டியருந்த கச்ைசைய
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உருவ தன் ைககைளயும் கால்கைளயும் கட்டிக்ெகாண்டு: இந்தக் கச்ைசக்கு
ெசாந்தமானவைன எருசேலமிலுள்ள யூதர்கள் ப டித்து இேதேபால கட்டி
யூதரல்லாதவர்களுைடய ைககளில் ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள் என்று பரிசுத்த
ஆவயானவர் ெசால்லுகறார் என்றான். 12இைதக் ேகட்டெபாழுது, எருசேலமுக்குப்
ேபாகேவண்டாெமன்று, நாங்களும் அங்ேக இருந்தவர்களும் பவுைல ேவண்டிக்
ேகட்டுக்ெகாண்ேடாம். 13 அதற்குப் பவுல்: நீங்கள் அழுது என் இருதயத்ைத ஏன்
ேசார்ந்து ேபாகப்பண்ணுகறீர்கள்? எருசேலமில் நான் கர்த்தராக ய இேயசுவன்
நாமத்த ற்காகக்கட்டப்படுவதற்குமட்டுமல்ல,இறப்பதற்கும்தயாராகஇருக்க ேறன்
என்றான். 14 அவன் சம்மத க்காததனாேல, கர்த்தருைடய ச த்தம் நடக்கட்டும்
என்று வட்டுவ ட்ேடாம். 15 அந்த நாட்களுக்குப்பன்பு நாங்கள் பயணத்தற்கான
சாமான்கைள ஆயத்தம்பண்ணிக்ெகாண்டு எருசேலமுக்குப் ேபாேனாம்.
16 ெசசரியா பட்டணத்தலுள்ள சீடர்களில் சலர் எங்கேளாடு வந்தார்கள். சீப்புரு
தீைவச்ேசர்ந்தமினாேசான்என்னும்ஒருபைழயசீடனிடம்நாங்கள்தங்குவதற்காக
அவைனயும்அவர்கேளாடுகூட்டிக்ெகாண்டுவந்தார்கள்.

பவுல்வரேவற்கப்படுதல்
17 நாங்கள் எருசேலமுக்கு வந்தேபாது, சேகாதரர்கள் எங்கைள சந்ேதாஷமாக

வரேவற்றார்கள். 18 மறுநாளிேல பவுல் எங்கைள யாக்ேகாப டம் கூட்டிக்
ெகாண்டுேபானான்; மூப்பர்கெளல்ேலாரும் அங்ேக கூடிவந்தார்கள். 19 பவுல்
அவர்கைள வாழ்த்த , தன் ஊழியத்தனாேல ேதவன் யூதரல்லாேதார்களிடம்
ெசய்தைவகைளெயல்லாம் ஒவ்ெவான்றாக வளக்க ச்ெசான்னான்.
20 யாக்ேகாபும் அங்கு இருந்தவர்களும் அைதக்ேகட்டுக் கர்த்த்தைர
மகைமப்படுத்தனார்கள். பன்பு அவர்கள் பவுைலப் பார்த்து: சேகாதரேன,
யூதர்களில் ஆய ரக்கணக்காேனார் வசுவாச களாக இருப்பது உமக்குத்
ெதரியும், அவர்கள் எல்ேலாரும் ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு கவனமாக
கீழ்ப்படிக றவர்களாக இருக்க றார்கள். 21 யூதரல்லாேதார்கேளாடு இருக்க ற
யூதர்கெளல்ேலாரும் தங்களுைடய பள்ைளகளுக்கு வருத்தேசதனம்பண்ணவும்,
ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி நடக்கவும் ேவண்டியதல்ைல என்று
நீர் ெசால்லி, அவர்கள் ேமாேசையவ ட்டுப் ப ரிந்துேபாகும்படி ேபாதைன
ெசய்க றீர் என்று இவர்கள் உம்ைமப்பற்ற ேகள்வப்பட்டிருக்க றார்கள்.
22 இப்ெபாழுது ெசய்யேவண்டியது என்ன? நீர் வந்தருக்க றீர் என்று அவர்கள்
ேகள்வப்பட்டு, ந ச்சயமாகக் ேகாபத்ேதாடு இங்கு வருவார்கள். எனேவ
உம்ைமப்பற்ற அவர்கள் ேகள்வப்பட்டது உண்ைமயல்ைல என்பைதக்
காட்ட நீ ஏதாவது ஒன்ைறச் ெசய்யேவண்டும். 23 ஆகேவ, நாங்கள்
உமக்குச் ெசால்லுகறைத நீர் ெசய்யேவண்டும்; அது என்னெவன்றால்,
ேதவனிடம் ெபாருத்தைன ெசய்துெகாண்ட நான்குேபர் எங்களிடம்
இருக்க றார்கள். 24 இவர்கைள அைழத்துக்ெகாண்டு ேதவாலயத்த ற்கு
ேபாய், இவர்கேளாடு உம்ைம சுத்த கரிப்புச் ெசய்துெகாண்டு, இவர்கள்
முடி ெவட்டிக்ெகாள்வதற்கு ேவண்டிய ெசலைவெயல்லாம் நீேர ெசய்யும்.
அப்படிச் ெசய்தால் அவர்கள் உம்ைமப்பற்ற க் ேகள்வப்பட்ட வஷயங்கள்
ெபாய் என்றும், நீ ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி நடக்க றவெரன்றும்
எல்ேலாரும் ெதரிந்துெகாள்வார்கள். 25 வசுவாச களான யூதரல்லாதவர்கள்
இப்படிப்பட்டைவகைளக் ைகக்ெகாள்ளாமல், வக்க ரகங்களுக்குப் பைடத்த
அசுத்தமானைவகைள சாப்ப டாமலும், கழுத்ைத நசுக்க ெகால்லப்பட்ட மிருகம்
மற்றும் இரத்தம் ஆகயவற்ைற சாப்ப டாமலும், தகாத உறவு ெகாள்ளாமலும்
இருக்கேவண்டும் என்று நாங்கள் தீர்மானம்பண்ணி, அவர்களுக்குக் கடிதம்
எழுத அனுப்ப ேனாம் என்றார்கள். 26 மறுநாளிேல பவுல் அந்த நான்கு
மனிதர்கேளாடு ேசர்ந்து தானும் சுத்த கரிப்புச் ெசய்துெகாண்டு, ேதவாலயத்தல்
ப ரேவச த்து, அவர்களில் ஒவ்ெவாருவனுக்காகவும் ேவண்டிய பலிைய
ெசலுத்த முடிக்கும்வைரக்கும் சுத்த கரிப்பு நாட்கைள நைறேவற்றுேவன் என்று
அறவத்தான்.

பவுல்ைகதுெசய்யப்படுதல்
27 அந்த ஏழு நாட்களும் நைறேவறும்ெபாழுது ஆசயா நாட்டிலிருந்து

வந்த யூதர்கள் அவைன ேதவாலயத்த ேல கண்டு, மக்கெளல்ேலாைரயும்
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தூண்டிவட்டு, அவைனப் ப டித்து: 28 இஸ்ரேவலர்கேள, உதவெசய்யுங்கள்.
நம்முைடய மக்களுக்கும் ேவதப்ப ரமாணத்தற்கும் இந்த இடத்த ற்கும் எத ராக
எல்லா இடத்தலும் எல்ேலாருக்கும் ேபாத த்துவருகறவன் இவன்தான்;
இந்த ேதவாலயத்த ற்குள்ேள க ேரக்கைரயும் கூட்டிக்ெகாண்டுவந்து, இந்த
பரிசுத்த இடத்ைதத் தீட்டுப்படுத்தனான் என்று சத்தமிட்டார்கள். 29 எேபசு
பட்டணத்ைதச் ேசர்ந்த துேராப்பீமு என்பவன் நகரத்தல் பவுேலாடு இருக்க றைத
ஏற்கனேவ பார்த்தருந்தபடியால், பவுல் அவைனத் ேதவாலயத்த ற்கு உள்ேளயும்
கூட்டிக்ெகாண்டு வந்தருப்பான் என்று நைனத்தார்கள். 30 அப்ெபாழுது
நகரம் முழுவதும் கலக்கம் உண்டானது; மக்கள் கூட்டமாக ஓடிவந்து, பவுைலப்
ப டித்து, அவைன ேதவாலயத்த ற்கு ெவளிேய இழுத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள்;
உடேன கதவுகள் பூட்டப்பட்டது. 31 அவர்கள் அவைனக் ெகாைலெசய்ய முயற்ச
ெசய்யும்ேபாது, எருசேலம் முழுவதும் கலக்கமாக இருக்க றது என்று ேராம
இராணுவ அதபத க்குச் ெசய்த வந்தது. 32 உடேன அவன் ேபார்வீரர்கைளயும்
அவர்களுைடய அத பத கைளயும் கூட்டிக்ெகாண்டு, அங்ேக ஓடினான்; ேராம
அத பதையயும் ேபார்வீரர்கைளயும்அவர்கள் பார்த்தவுடேன பவுைலஅடிக்க றைத
நறுத்தவ ட்டார்கள். 33 அப்ெபாழுது ேராம அத பத அருகல் வந்து அவைனப்
ப டித்து, இரண்டு சங்கலிகளினாேல அவைனக் கட்டும்படி ெசால்லி: இவன்
யார் என்றும், என்ன ெசய்தான் என்றும் வ சாரித்தான். 34 அதற்கு மக்கள் பல
காரியங்கைளச் ெசால்லிஅதகமாகக்கூச்சல் ேபாட்டார்கள்; அதக சத்தத்தனாேல
அத பத க்குஒன்றும்புரியாமல்,அவைனக்ேகாட்ைடக்குள்ேளெகாண்டுேபாகும்படி
கட்டைளய ட்டான். 35 அவன் படிகள்ேமல் ஏறனேபாது மக்கள்கூட்டம் அவனுக்கு
பன்ேனெசன்று, 36இவைனக் ெகால்லேவண்டும் என்று மிகுந்த ேகாபமாக சத்தம்
ேபாட்டதனாேல, ேபார்வீரர்கள் அவைனத் தூக்கக்ெகாண்டு ேபாகேவண்டியதாக
இருந்தது.

பவுல்மக்கேளாடு ேபசுதல்
37 அவர்கள் பவுைலக் ேகாட்ைடக்குள்ேள ெகாண்டுேபாக ற ேநரத்தல், அவன்

ேராம அத பதைய ேநாக்க : நான் உம்முடேன ஒரு வார்த்ைத ேபசலாமா
என்றான். அதற்கு அவன்: உனக்கு க ேரக்க ெமாழி ெதரியுமா? 38 பல
நாட்களுக்கு முன்ேன கலகம் உண்டாக்க , நான்கு ஆய ரம் ெகாைலபாதகர்கைள
வனாந்த ரத்த ற்குக் ெகாண்டுேபான எக ப்தயன் நீதாேன என்றான். 39 அதற்குப்
பவுல்: நான் சலிசயா நாட்டிலுள்ள புகழ்ெபற்ற தர்சு பட்டணத்ைதச் ேசர்ந்த
யூதன்; மக்களுடேன ேபசுவதற்கு எனக்கு அனுமத தரேவண்டும் என்று உம்ைம
ேகட்டுக்ெகாள்ளுக ேறன் என்றான். 40 அவன் அனுமத அளித்தேபாது, பவுல்
படிகளின்ேமல் நன்று மக்கைளப் பார்த்து அைமதயாக இருக்கச்ெசால்லி
ைகைய அைசத்தான்; மிகுந்த அைமத உண்டானது; அப்ெபாழுது அவன் எபெரய
ெமாழிய ேல ேபசத்ெதாடங்கனான்.

அத்த யாயம் 22
1 சேகாதரர்கேள, ெபரிேயார்கேள, நான் இப்ெபாழுது உங்களுக்குச்

ெசால்லப்ேபாக ற நயாயங்கைள கவனித்துக் ேகளுங்கள் என்றான். 2 அவன்
எபெரய ெமாழிய ேல தங்கேளாடு ேபசுக றைத அவர்கள் ேகட்டெபாழுது, மிகவும்
அைமதயாக இருந்தார்கள். அப்ெபாழுது அவன்: 3 நான் யூதன், சலிசயா
நாட்டிலுள்ள தர்சு பட்டணத்த ேல ப றந்து, இந்த நகரத்த ேல கமாலிேயலின்
பாதத்தருேக வளர்ந்து, முன்ேனார்களுைடய ேவதப ரமாணத்தன்படிேய த ட்டமாக
ேபாத க்கப்பட்டு, இன்ைறயதனம் நீங்கெளல்ேலாரும் ேதவைனக்குறத்து
ைவராக்கயம் உள்ளவர்களாக இருக்க றதுேபால நானும் ைவராக்கயம்
உள்ளவனாக இருந்ேதன். 4 நான் இந்த மார்க்கத்ைதச் சார்ந்த ஆண்கைளயும்
ெபண்கைளயும் ப டித்து, சைறச்சாைலகளில் ஒப்பைடத்து, மரணம் ஏற்படும்வைர
துன்பப்படுத்த ேனன். 5அதற்கு ப ரதான ஆசாரியர்களும் மூப்பர்கள் அைனவரும்
சாட்ச ெகாடுப்பார்கள்;அவர்கள்ைகயனாேலநான்சேகாதரர்களுக்குகடிதங்கைள
வாங்க க்ெகாண்டு,தமஸ்குவல்இருக்கறவர்கைளத்தண்டிப்பதற்கு,அவர்கைளக்
ைகதுெசய்து, எருசேலமுக்குக் ெகாண்டு வருவதற்காக அங்குப்ேபாேனன்.
6 அப்படி நான் புறப்பட்டுப் ேபாகும் வழியல் தமஸ்குவற்கு அருகல், மத்தயான
ேநரத்த ேல, த டீெரன்றுவானத்தலிருந்து ெபரிய ெவளிச்சம் உண்டாக , என்ைனச்
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சுற்ற ப் ப ரகாச த்தது. 7 நான் தைரய ேல வழுந்ேதன். அந்தேநரத்தல்: சவுேல,
சவுேல, நீ என்ைன ஏன் துன்பப்படுத்துக றாய் என்று என்னுடேன ேபசுக ற
ஒரு சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். 8 அதற்கு நான்: ஆண்டவேர, நீர் யார் என்ேறன்.
அவர்: நீ துன்பப்படுத்துக ற நசேரயனாக ய இேயசு நாேன என்றார்.
9 அச்சமயம் என்னுடேனகூட இருந்தவர்கள் அந்த ெவளிச்சத்ைதக் கண்டு,
பயந்துவ ட்டார்கள்; என்னுடேன ேபசனவருைடய சத்தத்ைதேயா அவர்கள்
ேகட்கவல்ைல. 10அப்ெபாழுது நான்: ஆண்டவேர, நான் என்னெசய்யேவண்டும்
என்ேறன். அதற்குக் கர்த்தர்: நீ எழுந்து, தமஸ்குவற்குப் ேபா; அங்ேக
நீ ெசய்யேவண்டியெதல்லாம் உனக்குச் ெசால்லப்படும் என்றார்.
11 அந்த ஒளியன் மிகுதயனாேல நான் பார்ைவைய இழந்துேபானதனால்,
என்ேனாடிருந்தவர்களின் உதவயால் வழிநடத்தப்பட்டு தமஸ்குவற்கு
வந்ேதன். 12 அப்ெபாழுது ேவதப ரமாணத்தன்படிேய பக்தயுள்ளவனும், அங்ேக
குடியருக்க ற எல்லா யூதர்களாலும் நல்லவெனன்று ெபயர்ெபற்றவனுமாகய
அனனியா என்பவன், 13 என்னிடத்தல் வந்துநன்று: சேகாதரனாகய
சவுேல, பார்ைவயைடவாயாக என்றான்; உடேன நான் பார்ைவயைடந்து,
அவைனப் பார்த்ேதன். 14 அப்ெபாழுது அவன்: நம்முைடய முன்ேனார்களின்
ேதவனின் ச த்தத்ைத நீ ெதரிந்துெகாள்ளவும், நீதயுள்ளவைர தரிச க்கவும்,
அவருைடய உயர்வான வாய்ெமாழிையக் ேகட்கவும், அவர் உன்ைன முன்னேம
ெதரிந்துெகாண்டார். 15 நீ பார்த்தைவகைளயும் ேகட்டைவகைளயும்குறத்துச்
எல்லா மனிதர்களுக்குமுன்பாகஅவருக்குச் சாட்ச யாகஇருப்பாய். 16இப்ெபாழுது
நீ தாமத க்க றது என்ன? நீ எழுந்து கர்த்தருைடய நாமத்ைதத் பணிந்துெகாண்டு,
ஞானஸ்நானம் ெபற்று, உன் பாவங்கள் ேபாகக் கழுவப்படு என்றான்.
17 பன்பு நான் எருசேலமுக்குத் தரும்பவந்து, ேதவாலயத்த ேல ெஜபம்
ெசய்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது, நான் தரிசனத்த ேல அவைரப் பார்த்ேதன்.
18 அவர் என்ைனப் பார்த்து: நீ என்ைனக்குற த்துச் ெசால்லும் சாட்சைய
இவர்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார்கள்; ஆகேவ, நீ தாமதம்பண்ணாமல்
சீக்க ரமாக எருசேலைமவ ட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபா என்றார். 19 அதற்கு நான்:
ஆண்டவேர, உம்மிடத்தல் வசுவாசமாக இருக்க றவர்கைள நான் காவலில்
ைவத்து ெஜப ஆலயங்களிேல அடித்தைதயும், 20 உம்முைடய சாட்ச யாக
வாழ்ந்த ஸ்ேதவானுைடய இரத்தம் ச ந்தப்படுக றேபாது, நானும் அருேக நன்று,
அவைனக்ெகாைலெசய்வதற்குச்சம்மத த்து,அவைனக்ெகாைலெசய்தவர்களின்
உைடகைள பாதுகாத்துக் ெகாண்டிருந்தைதயும், இவர்கள் அற ந்தருக்க றார்கேள
என்ேறன். 21 அதற்கு அவர்: நீ ேபா, நான் உன்ைன ெதாைலவல் உள்ள
யூதரல்லாதவர்களிடத்த ேலஅனுப்புேவன்என்றுெசான்னார்என்றான்.

ேராமக்குடிமகனானபவுல்
22 இந்த வார்த்ைதவைரக்கும் அவன் ெசால்லுவைத ேகட்டார்கள். பன்பு:

இப்படிப்பட்டவைன பூமியலிருந்து அகற்றேவண்டும்; இவன் உயேராடிருக்க றது
நயாயமல்ல என்று மிகுந்த சத்தமிட்டுச் ெசான்னார்கள். 23இவ்வதமாக அவர்கள்
கூக்குரலிட்டுத் தங்களுைடய ேமலாைடகைள எற ந்துவ ட்டு, ஆகாயத்த ேல
புழுதையத் தூற்றக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, 24 ேராம அத பத அவைனக்
ேகாட்ைடக்குள்ேள ெகாண்டுவரும்படி ஆைணயட்டு, அவர்கள் அவனுக்கு
வேராதமாக இப்படிக் கூக்குரலிடுகறக் காரணத்ைத ெதரிந்துெகாள்ளும்படிக்கு
அவைன சாட்ைடயனால் அடித்து வ சாரிக்கச் ெசான்னான். 25அதன்படி அவர்கள்
அவைனக் கயற்றால் இருகக் கட்டும்ேபாது, பவுல் அருகல் நன்ற நூற்றுக்கு
அத பதையப் பார்த்து: ேராமனும் நயாயம் வ சாரிக்கப்படாதவனுமாக இருக்க ற
மனிதைன அடிக்க றது உங்களுக்கு நயாயமா? என்றான். 26 நூற்றுக்கு
அத பத அைதக்ேகட்டு, ேராம அத பதய டத்தல்ேபாய், அைத அறவத்து: நீர்
ெசய்யப்ேபாக றைதக்குற த்து எச்சரிக்ைகயாக இரும்; இந்த மனிதன் ேராமன்
என்றான். 27இைதஅறந்த ேசனாத பத பவுலிடத்தல்வந்து: நீ ேராமனா? எனக்குச்
ெசால் என்றான். அதற்கு அவன்: நான் ேராமன்தான் என்றான். 28 ேராம அத பத
அவைனப் பார்த்து: நான் அதக பணம் ெகாடுத்து இந்த ேராம உரிைமைய
சம்பாத த்ேதன்என்றான். அதற்குப்பவுல்: நாேனாேராமக்குடிமகனாகப்ப றந்ேதன்
என்றான். 29 அவைன அடித்து வ சாரிக்கும்படி ஆயத்தமாக இருந்தவர்கள்
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உடேன அவைனவட்டுவ ட்டார்கள். ேராம அத பத அவன் ேராமெனன்று அறந்து,
அவைனக்கட்டியதற்காகப் பயந்தான்.

ஆேலாசைனச் சங்கத்தல்பவுல்
30 பவுலின்ேமல் யூதர்களாேல ஏற்படுத்தப்பட்ட குற்றம் இன்னெதன்று

ந ச்சயமாக அறயவரும்ப , அவன் அடுத்தநாளிேல அவைன வடுவத்து, ப ரதான
ஆசாரியர்கைளயும் ஆேலாசைனச் சங்கத்தனர்கள் அைனவைரயும் கூடிவரும்படி
ஆைணயட்டு, அவைன அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அவர்களுக்கு முன்பாக
நறுத்தனான்.

அத்த யாயம் 23
1 பவுல் ஆேலாசைனச் சங்கத்தனைர உற்றுப்பார்த்து: சேகாதரர்கேள,

இந்தநாள்வைர எல்லா வஷயங்களிலும் நான் நல்மனச்சாட்ச ேயாடு
ேதவனுக்குமுன்பாக நடந்துவந்ேதன் என்று ெசான்னான். 2 அப்ெபாழுது
ப ரதான ஆசாரியனாகய அனனியா அவனுக்கு அருகல் நன்றவர்கைளப்
பார்த்து: இவன் வாயல் அடியுங்கள் என்று கட்டைளய ட்டான். 3 அப்ெபாழுது
பவுல் அவைனப் பார்த்து: ெவள்ைளயடிக்கப்பட்ட சுவேர, ேதவன் உம்ைம
அடிப்பார்; நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி என்ைன நயாயம் வ சாரிக்க
உட்கார்ந்தருக்க ற நீர் ந யாயப ரமாணத்தற்கு வ ேராதமாக என்ைன
அடிக்கச்ெசால்லலாமா என்றான். 4 அருகல் நன்றவர்கள்: ேதவனுைடய
ப ரதான ஆசாரியைர அவமத த்துப் ேபசலாமா என்றார்கள். 5 அதற்குப்
பவுல்: சேகாதரர்கேள, இவர் ப ரதான ஆசாரியெரன்று எனக்குத் ெதரியாது;
உன் மக்களின் தைலவைர குற்றம் ெசால்லாேத” என்று எழுதயருக்க றேத
என்றான். 6 பன்பு அவர்களில், சதுேசயர்கள் ஒரு பகுதயும் பரிேசயர்கள்
ஒரு பகுதயுமாக இருக்க றார்கெளன்று பவுல் அறந்து: சேகாதரர்கேள, நான்
பரிேசயனும் பரிேசயனுைடய மகனுமாக இருக்க ேறன். மரித்தவர்களுைடய
உய ர்த்ெதழுதைலப்பற்றய நம்ப க்ைகையக்குறத்து நான் நயாயம்
வ சாரிக்கப்படுக ேறன்என்றுஆேலாசைனச்சங்கத்த ேலசத்தமிட்டுச்ெசான்னான்.
7 அவன் இப்படிச் ெசான்னேபாது, பரிேசயர்களுக்கும் சதுேசயர்களுக்கும்
வாக்குவாதமுண்டாக ; கூட்டம் இரண்டாகப் ப ரிந்தது. 8 ஏெனன்றால்,
சதுேசயர்கள் உய ர்த்ெதழுதல் இல்ைலெயன்றும், ேதவதூதனும் ஆவயும்
இல்ைலெயன்றும் ெசால்லுகறார்கள். பரிேசயர்கேளா அவ்வ ரண்டும்
உண்ெடன்று ஒப்புக்ெகாள்ளுகறார்கள். 9 இதனாேல மிகுந்த இைரச்சல்
உண்டானது. பரிேசய சமயத்தாரான ேவதபண்டிதர்களில் சலர் எழுந்து: இந்த
மனிதனிடத்தல் ஒரு தவைறயும் காணவல்ைல; ஒரு ஆவ அல்லது ஒரு
ேதவதூதன்இவனுடேன ேபசனதுண்டானால், நாம் ேதவனுடேன சண்ைடயடுவது
தகாது என்று வாதாடினார்கள். 10 அதகமாக கலவரம் உண்டானேபாது, பவுல்
அவர்களால் பீறுண்டுேபாவாெனன்று ேராம அத பத பயந்து, ேபார்வீரர்கள்ேபாய்,
அவைன அவர்கள் நடுவலிருந்து அகற்ற ேகாட்ைடக்குக் ெகாண்டுேபாகும்படி
கட்டைளய ட்டான். 11 அன்று இரவ ேல கர்த்தர் பவுலின் அருேக நன்று:
பவுேல, ைதரியமாக இரு; நீ என்ைனக்குற த்து எருசேலமிேல
சாட்ச ெகாடுத்ததுேபாலேராமாவலும்சாட்ச ெகாடுக்கேவண்டும் என்றார்.

பவுலுக்குஎத ரானசத
12 வடியற்காலமானேபாது, யூதர்களில் சலர் கூடி, தாங்கள் பவுைலக்

ெகாைலெசய்யும்வைரக்கும் புச ப்பதும் குடிப்பதுமில்ைலெயன்று
சபதம்பண்ணிக்ெகாண்டார்கள். 13 இப்படிச் சபதம்பண்ணிக்ெகாண்டவர்கள்
நாற்பதுேபருக்கு அதகமாக இருந்தார்கள். 14 அவர்கள் ப ரதான
ஆசாரியர்களிடத்தலும் மூப்பர்களிடத்தலும்ேபாய்: நாங்கள் பவுைலக்
ெகாைலெசய்யும்வைரக்கும் ஒன்றும் புச ப்பதல்ைலெயன்று உறுதயான
சபதம் ெசய்துெகாண்ேடாம். 15 ஆகேவ, நீங்கள் ஆேலாசைனச்
சங்கத்தனேராடு கூடப்ேபாய், அவனுைடய காரியத்ைத மிக சரியாக
வ சாரிக்க வருப்பமுள்ளவர்கள்ேபால ேராம அத பத க்குக் காண்பத்து, அவர்
நாைளக்கு அவைன உங்களிடம் அைழத்துக்ெகாண்டுவரும்படி அவரிடத்தல்
ேகட்பீர்களாக. அவன் அருகல் வருகறதற்குள்ேள நாங்கள் அவைனக்
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ெகாைலெசய்ய ஆயத்தமாக இருப்ேபாம் என்றார்கள். 16 இந்த சத த்த ட்டத்ைத
பவுலினுைடய சேகாதரியன் மகன் ேகள்வப்பட்டு, ேகாட்ைடக்குள்ேளேபாய்,
பவுலுக்குத் ெதரிவ த்தான். 17 அப்ெபாழுது பவுல் நூற்றுக்கு அத பத களில்
ஒருவைன அைழத்து, இந்த வாலிபைன ேராம அத பதயனிடத்த ற்குக்
கூட்டிக்ெகாண்டுேபாம்; அவரிடத்தல் இவன் ெசால்லேவண்டிய ஒரு ெசய்த
உண்டு என்றான். 18 அப்படிேய அவன் இவைன ேராம அத பதயனிடத்த ற்குக்
கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய்: காவலில் ைவக்கப்பட்டிருக்க ற பவுல் என்ைன
அைழத்து, உமக்ெகாரு ெசய்தையச் ெசால்லேவண்டுெமன்றருக்க ற இந்த
வாலிபைனஉம்மிடத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாகும்படி என்ைனக் ேகட்டுக்ெகாண்டான்
என்றான். 19 அப்ெபாழுது ேராம அத பத அவனுைடய ைகையப்ப டித்துத்
தனிேய அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய்: நீ என்னிடத்தல் ெசால்லேவண்டிய ெசய்த
என்ன? என்று ேகட்டான். 20 அதற்கு அவன்: யூதர்கள் பவுலின் காரியத்ைத
மிகச் சரியாக வ சாரிக்க வருப்பமுள்ளவர்கள்ேபால, நீர் நாைளக்கு அவைன
ஆேலாசைனச் சங்கத்தனரிடத்தல் ெகாண்டுவரும்படி உம்ைம ேவண்டிக்ெகாள்ள
தீர்மானித்தருக்க றார்கள். 21நீர் அவர்களுக்குச் சம்மத க்கேவண்டாம்; அவர்களில்
நாற்பதுேபருக்கு அதகமானவர்கள் அவைனக் ெகாைலெசய்யும்வைரக்கும்
தாங்கள்உண்பதும்குடிப்பதுமில்ைலெயன்று சபதம்ெசய்துெகாண்டு, உம்முைடய
உத்தரவுக்காக இப்ெபாழுது காத்துக்ெகாண்டு ஆயத்தமாக இருக்க றார்கள்
என்றான். 22அப்ெபாழுது ேராம அத பத : நீ இைவகைள எனக்குத் ெதரிவ த்ததாக
ஒருவருக்கும்ெசால்லாேத என்றுகட்டைளய ட்டு,வாலிபைனஅனுப்பவ ட்டான்.

பவுல்ெசசரியாவ ற்குஅனுப்பப்படுதல்
23 பன்பு அவன் நூற்றுக்கு அத பத களில் இரண்டுேபைர அைழத்து, ெசசரியா

பட்டணத்தற்குப்ேபாகும்படிஇருநூறுகாலாட்கைளயும்,எழுபதுகுதைரவீரைரயும்,
இருநூறு ஈட்டிக்காரர்கைளயும், இரவல் மூன்று மணியளவ ேல, ஆயத்தம்
ெசய்யுங்கள் என்றும்; 24 பவுைல ஏற்ற , ேதசாத பதயாகய ேபலிக்ஸினிடத்த ற்குப்
பத்த ரமாகக்ெகாண்டுேபாகும்படிக்குகுதைரகைளஆயத்தப்படுத்துங்கெளன்றும்
ெசான்னதுமன்ற , 25 ஒரு கடிதத்ைதயும் எழுதனான்; அதன் வபரமாவது:
26கனம்ெபாருந்தய ேதசாத பதயாகய ேபலிக்ஸ் என்பவருக்குக் கலவுதயுலீசயா
வாழ்த்துதல் ெசால்லி ெதரிவ ப்பது என்னெவன்றால்: 27 இந்த மனிதைன
யூதர்கள் ப டித்துக் ெகாைலெசய்யப்ேபாக ற ேநரத்தல், நான் ேபார்வீரர்கேளாடு
கூடப்ேபாய், இவன் ேராமெனன்று அறந்து, இவைன வடுவத்ேதன். 28அவர்கள்
இவன்ேமல் சாட்டின குற்றத்ைத நான் அறயேவண்டுெமன்று இவைன அவர்கள்
ஆேலாசைனச் சங்கத்த ற்குமுன் ெகாண்டுேபாேனன். 29 இவன் அவர்களுைடய
ேவதத்த ற்கு அடுத்த காரியங்கைளக்குறத்துக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவெனன்று
அறந்தேதயல்லாமல், மரணத்தற்காவது ைகதுெசய்வதற்காவது ஏற்ற குற்றம்
இவனிடத்தல் இல்ைலெயன்று கண்டற ந்ேதன். 30 யூதர்கள் இவனுக்கு
வேராதமாக சத ேயாசைன ெசய்க றார்கெளன்று எனக்குத் ெதரியவந்தேபாது,
உடேன இவைன உம்மிடத்த ற்கு அனுப்ப ேனன்; குற்றஞ்சாட்டுக றவர்களும்
இவனுக்கு வேராதமாகச் ெசால்லுகற காரியங்கைள உமக்கு முன்பாக
வந்து ெசால்லும்படி அவர்களுக்குக் கட்டைளய ட்ேடன். சுகமாக இருப்பீராக
என்ெறழுதனான். 31 ேபார்வீரர்கள் தங்களுக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய, பவுைல
அைழத்துக்ெகாண்டு, இரவ ேல அந்த ப்பத்த ரி ஊருக்குப்ேபாய், 32அடுத்தநாளில்
குதைரவீரர்கைள அவனுடேனகூடப் ேபாகும்படி அனுப்பவ ட்டு, தாங்கள்
ேகாட்ைடக்குத் தரும்பனார்கள். 33 அவர்கள் ெசசரியா பட்டணத்ைத அைடந்து,
கடிதத்ைத ேதசாத பதயனிடத்தல் ெகாடுத்து, பவுைலயும் அவன் முன்பாக
நறுத்தனார்கள். 34 ேதசாத பத அைத வாச த்து: எந்த நாட்டாெனன்று ேகட்டு,
சலிசயா நாட்டாெனன்று அறந்தேபாது: 35 உன்ேமல் குற்றஞ்சாட்டுக றவர்களும்
வரும்ேபாது உன் காரியத்ைதத் த ட்டமாகக் ேகட்ேபன் என்று ெசால்லி, ஏேராதன்
அரண்மைனயேலஅவைனக்காவல்பண்ணும்படிஆைணயட்டான்.

அத்த யாயம் 24
யூதர்களின்குற்றச்சாட்டு
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1 ஐந்து நாட்களுக்குப்பன்பு ப ரதான ஆசாரியனாகய அனனியா
மூப்பர்கேளாடும் ெதர்த்துல்லு என்னும் ஒரு வழக்கறஞேராடும் கூடப்ேபானான்,
அவர்கள் பவுலுக்கு எத ராக ேதசாத பதயனிடத்தல் முைறயீடு ெசய்தார்கள்.
2 அவன் அைழக்கப்பட்டேபாது, ெதர்த்துல்லு குற்றஞ்சாட்டத்ெதாடங்க :
3 கனம்ெபாருந்தய ேபலிக்ேஸ, உம்மாேல நாங்கள் மிகுந்த சமாதான சுகத்ைத
அநுபவக்க றைதயும், உம்முைடய பராமரிப்பனாேல இந்த ேதசத்தனர்களுக்கு
ச றந்த நன்ைமகள் நடக்க றைதயும் நாங்கள் எப்ெபாழுதும் எங்கும் மிகுந்த
நன்றயற தலுடேன ஒப்புக்ெகாள்ளுக ேறாம். 4 உம்ைம நான் அதக
ெசாற்களினாேல வருத்தப்படுத்தாதபடிக்கு, நாங்கள் சுருக்கமாகச் ெசால்வைத
நீர் ெபாறுைமயாகக் ேகட்கேவண்டுெமன்று ேவண்டுக ேறன். 5 என்னெவன்றால்,
இந்த மனிதன் ெகாள்ைளேநாயாகவும், பூமியலுள்ள அைனத்து யூதர்கள்
நடுவல் கலகம் எழுப்புக றவனாகவும், நசேரயருைடய மதகுழப்பத்த ற்கு
தைலவனாகவும்இருக்க றாெனன்றுகண்டற ந்ேதாம். 6இவன்ேதவாலயத்ைதயும்
தீட்டுப்படுத்தப்பார்த்தான். நாங்கள் இவைனப்ப டித்து எங்களுைடய
ேவதப ரமாணத்தன்படிேயநயாயம்வ சாரிக்கவரும்பயருந்ேதாம். 7அப்ெபாழுது
இராணுவ அதபத லீசயா வந்து, மிகவும் துணிகரமாக இவைன எங்களுைடய
ைககளிலிருந்துஇழுத்துக்ெகாண்டுேபாய், 8இவன்ேமல்குற்றஞ்சுமத்துகறவர்கள்
உம்மிடத்தல் வரும்படி கட்டைளய ட்டார். இவனிடத்தல் நீர் வ சாரித்தால் நாங்கள்
இவன்ேமல் சுமத்துகற குற்றங்கள் அைனத்ைதயும் அற ந்துெகாள்ளலாம்
என்றான். 9யூதர்களும் அதற்கு சம்மத த்து, இைவகள் உண்ைமதான் என்றார்கள்.
10 பவுல் ேபச ேதசாத பத அனுமதத்தேபாது, அவன் பதலாக: நீர் அேநக
வருடகாலமாக இந்த நாட்டாருக்கு நீத பதயாக இருக்க றீர் என்றற ந்து, நான் என்
காரியங்கைளக்குறத்து அதக ைதரியத்துடன் பதல் ெசால்லுக ேறன். 11 நான்
ெதாழுதுெகாள்ளும்படியாக எருசேலமுக்குப் ேபானதுமுதல் இதுவைரக்கும்
பன்னிரண்டு நாட்கள்மட்டும் ஆனெதன்று நீர் அற ந்துெகாள்ளலாம்.
12 ேதவாலயத்த ேல நான் ஒருவரிடத்தலாவது தர்க்கம் ெசய்தைதயும்,
நான் ெஜப ஆலயங்களிலாவது பட்டணத்தலாவது மக்களுக்குள்ேள
கலகெமழுப்பனைதயும், இவர்கள் பார்த்ததல்ைல. 13 இப்ெபாழுது என்ேமல்
சுமத்துகற குற்றங்கைள இவர்கள் உம்மிடத்தல் நரூப க்கவும் முடியாது.
14 உம்மிடத்தல் ஒன்ைற ஏற்றுக்ெகாள்ளுக ேறன்; அது என்னெவன்றால்,
இவர்கள் மதேபதம் என்று ெசால்லுகற வழியன்படிேய எங்களுைடய
முன்ேனார்களின் ேதவனுக்கு ஆராதைனெசய்து நயாயப்ப ரமாணத்த ேலயும்
தீர்க்கதரிச கள் புத்தகங்களிேலயும் எழுதயருக்க ற எல்லாவற்ைறயும் நான்
நம்ப , 15 நீத மான்களும் அநீத மான்களுமாகய மரித்ேதார் உய ர்த்ெதழுந்தருப்பது
உண்ெடன்றுஇவர்கள் ேதவனிடத்தல் நம்ப க்ைகைவத்தருக்க றதுேபால, நானும்
நம்ப க்ைக ைவத்தருக்க ேறன். 16இதனால் நான் ேதவனுக்கும் மனிதர்களுக்கும்
முன்பாக எப்ெபாழுதும் குற்றமற்ற மனச்சாட்சைய உைடயவனாக இருக்க
முயற்ச க்க ேறன். 17 பல வருடங்களுக்குப்பன்பு நான் என் மக்களுக்கு
நன்ெகாைடப் பணத்ைதக் ெகாடுக்கவும், காணிக்ைககைளச் ெசலுத்தவும்
வந்ேதன். 18 அப்ெபாழுது கூட்டமில்லாமலும் ஆர்ப்பாட்டமில்லாமலும்
ேதவாலயத்த ேல சுத்த கரிப்பு ெசய்துெகாண்டவனாக இருந்தேபாது, ஆசயா
நாட்டாரான சல யூதர்கள் என்ைனப் பார்த்தார்கள். 19 அவர்களுக்கு
என்ேபரில் வ ேராதமான காரியம் ஏதாவது இருந்தால், அவர்கேள இங்ேக
வந்து, உமக்கு முன்பாகக் குற்றஞ்சுமத்தேவண்டும். 20 நான் ஆேலாசைனச்
சங்கத்தனர்களுக்கு முன்பாக நன்றேபாது அவர்கள் ஏதாவது அநயாயத்ைத
என்னிடத்தல் கண்டிருந்தால் இவர்கேள அைதச் ெசால்லட்டும். 21 நான்
அவர்கள் நடுவல் நன்றேபாது மரித்ேதார் உய ர்த்ெதழுந்தருப்பைதக்குற த்து,
இன்று உங்களாேல நயாயந்தீர்க்கப்படுக ேறன் என்று நான் ெசான்ன ஒரு
ெசால்லினிமித்தேமயன்ற ேவெறான்றனிமித்தமும் குற்றம் காணப்படவல்ைல
என்றான். 22 இந்த மார்க்கத்தன் வஷயங்கைள ெதளிவாக அற ந்தருந்த
ேபலிக்ஸ் இைவகைளக் ேகட்டெபாழுது: இராணுவ அதபத லீசயா வரும்ேபாது
உங்களுைடய காரியங்கைளக் கண்டிப்பாய் வ சாரிப்ேபன் என்று ெசால்லி;
23 பவுைலக் காவலில் ைவக்கவும், கண்டிப்பல்லாமல் நடத்தவும், அவனுக்கு
ேசைவெசய்க றதற்கும் அவைனக் கவனித்துக்ெகாள்ளுகறதற்கும் வருகற
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அவனுைடய மனிதர்களில் ஒருவைரயும் தைடெசய்யாதருக்கவும் நூறுேபருக்கு
அத பதயானவனுக்கு ஆைணயட்டு, அவர்கைளக் காத்தருக்கும்படி ெசய்தான்.
24 ச ல நாட்களுக்குப்பன்பு ேபலிக்ஸ் யூதப் ெபண்ணாகய தன் மைனவ
துருசல்லாளுடேன வந்து, பவுைல அைழத்து வரச்ெசய்து, க றஸ்துைவப்பற்றும்
வசுவாசத்ைதக்குற த்து அவன் ெசால்லக்ேகட்டான். 25 அவன், நீதையயும்,
இச்ைசயடக்கத்ைதயும், இனிவரும் நயாயத்தீர்ப்ைபக்குற த்துப் ேபசும்ேபாது,
ேபலிக்ஸ் பயமைடந்து: இப்ெபாழுது நீ ேபாகலாம், எனக்கு ேநரம்
கைடக்கும்ேபாது உன்ைன வரவைழப்ேபன் என்றான். 26 ேமலும், அவன்
பவுைல வடுதைலெசய்யும்படி தனக்கு அவன் பணங்ெகாடுப்பாெனன்று
நம்ப க்ைகயுள்ளவனாக இருந்தான்; அதனாேல அவன் அேநகமுைற அவைன
அைழத்து, அவனுடேன ேபசனான். 27 இரண்டு வருடங்கள் ெசன்றபன்பு
ேபலிக்ஸ் என்பவனுக்குப் பதலாக ெபார்க்கயுெபஸ்து ேதசாத பதயாக வந்தான்;
அப்ெபாழுது ேபலிக்ஸ் யூதர்களுக்கு நன்ைமெசய்ய வரும்ப பவுைலக் காவலில்
ைவத்துவ ட்டுப்ேபானான்.

அத்த யாயம் 25
ெபஸ்துவுக்குமுன்பாக பவுல்

1 ெபஸ்து என்பவன் நாட்டிற்கு அத பதயாக வந்து, மூன்று நாட்களானபன்பு,
ெசசரியாவலிருந்து எருசேலமுக்குப் ேபானான். 2 அப்ெபாழுது ப ரதான
ஆசாரியனும்யூதர்களில்முதன்ைமயானவர்களும்அவனிடத்தல்வந்து, பவுலுக்கு
வ ேராதமாக முைறயீடுெசய்து, 3 அவைன வழிய ேல ெகான்றுேபாடும்படி
சத த்த ட்டம்ெகாண்டவர்களாக,தங்கள்ேமல்தயவுெசய்து,அவைனஎருசேலமிற்கு
அைழக்கேவண்டுெமன்று ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். 4 அதற்கு ெபஸ்து
ப ரதயுத்தரமாக: பவுைல ெசசரியாவ ேல காவல் ெசய்யப்பட்டிருக்க றேத;
நானும் சீக்க ரமாக அங்ேக ேபாக ேறன். 5 ஆகேவ, உங்களில் முடிந்தவர்கள்
கூடவந்து, அந்த மனிதனிடத்தல் குற்றம் ஏதாவது இருந்தால், அந்தக் குற்றத்ைத
அவன்ேமல் சுமத்தட்டும் என்றான். 6 அவன் அவர்களிடத்த ேல ஏறக்குைறய
பத்துநாட்கள் தங்கயருந்து, பன்பு ெசசரியாவ ற்குப்ேபாய், மறுநாளிேல
நீத மன்றத்தல் உட்கார்ந்து, பவுைல அைழத்துவரும்படி ஆைணயட்டான். 7அவன்
வந்தேபாது, எருசேலமிலிருந்து வந்த யூதர்கள் அவைனச் சுற்ற நன்று, தங்களால்
நரூப க்கக்கூடாத பல கடுைமயான குற்றங்கைள அவன்ேமல் சுமத்தனார்கள்.
8 அதற்கு அவன் பதலாக: நான் யூதர்களுைடய ேவதப ரமாணத்தற்கும்,
ேதவாலயத்த ற்கும், இராயருக்கும் வ ேராதமாக ஒரு குற்றமும் ெசய்யவல்ைல
என்று ெசான்னான். 9 அப்ெபாழுது ெபஸ்து யூதர்களுக்கு உதவெசய்ய
வரும்ப , பவுைலப் பார்த்து: நீ எருசேலமுக்குப்ேபாய், அந்த இடத்த ேல இந்தக்
காரியங்கைளக்குறத்து எனக்கு முன்பாக நீத வ சாரிக்கப்பட உனக்குச்
சம்மதமா? என்றான். 10 அதற்குப் பவுல்: நான் இராயருைடய நீத மன்றத்த ற்கு
முன்பாக ந ற்க ேறன்; அதற்கு முன்பாக நான் நீத வ சாரிக்கப்படேவண்டியவன்;
யூதர்களுக்கு நான் அநயாயம் ஒன்றும் ெசய்யவல்ைல, அைத நீரும் நன்றாக
அற ந்தருக்க றீர். 11 நான் அநயாயஞ்ெசய்து, மரணத்தற்கு ஏதுவாக ஏதாவது
ெசய்ததுண்டானால், நான் சாகாதபடிக்கு முைறய டமாட்ேடன். இவர்கள் என்ேமல்
சுமத்துகற குற்றங்கள் முற்றலும் ெபாய்யானதுமல்லாமல், அவர்களுக்குத்
தயவுெசய்யும்படிக்கு ஒருவரும் என்ைன அவர்களுக்கு ஒப்பைடக்கக்கூடாது
என்றுஇராயருக்கு ேமல்முைறயீடு ெசய்க ேறன் என்றான். 12அப்ெபாழுது ெபஸ்து
தன் ஆேலாசைனக்காரர்களுடேன ஆேலாச த்து: நீ இராயருக்கு ேமல்முைறயீடு
ெசய்தாேய;இராயரிடத்த ற்ேக ேபாகக்கடவாய்என்றுபதல்ெசான்னான்.

ெபஸ்துஅக ரிப்பாேவாடுகலந்துேபசுதல்
13 ச லநாட்கள் ெசன்றபன்பு, அக ரிப்பா ராஜாவும் ெபர்னீக்ேகயாளும்

ெபஸ்துைவப் பார்க்கும்படி ெசசரியாவ ற்கு வந்தார்கள். 14 அவர்கள் அங்ேக
அேநகநாட்கள் தங்கயருக்கும்ேபாது, ெபஸ்து பவுலின் சங்கதைய ராஜாவற்குத்
ெதரிவ த்து: ேபலிக்ஸ் காவலில் ைவத்துப்ேபான ஒரு மனிதன் இருக்கறான்.
15 நான் எருசேலமில் இருந்தேபாது, ப ரதான ஆசாரியர்களும் யூதர்களுைடய
மூப்பர்களும் அவைனக்குறத்து என்னிடத்தல் முைறயீடுெசய்து, அவனுக்கு
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எத ராகத் தீர்ப்புெசய்யேவண்டுெமன்று ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள். 16 அவர்களுக்கு
நான் ப ரதயுத்தரமாக: குற்றஞ்சுமத்தப்பட்ட மனிதன் குற்றஞ்சுமத்தனவர்களுக்கு
ேநராகநன்று, சுமத்தன குற்றத்த ற்குத் தனக்காக எத ர்வாதம் ெசால்ல
அவனுக்கு வாய்ப்பு கைடப்பதற்கு முன்ேன, குற்றஞ்சுமத்தனவர்கள் சாதகமாக
அவைன மரணத்தற்கு ஒப்புக்ெகாடுக்க றது ேராமருக்கு வழக்கமல்ல என்ேறன்.
17 ஆகேவ, அவர்கள் இங்ேக கூடிவந்தேபாது, நான் ச றதும் தாமதம் ெசய்யாமல்,
மறுநாள் நீத மன்றத்தல் உட்கார்ந்து, அந்த மனிதைனக் ெகாண்டுவரும்படி
ஆைணயட்ேடன். 18 அப்ெபாழுது குற்றஞ்சுமத்தனவர்கள் வந்துநன்று,
நான் எண்ணியருந்த குற்றங்களில் ஒன்ைறயும் அவன்ேமல் சுமத்தாமல்,
19 தங்களுைடய மதத்ைதக்குற த்தும், மரித்துப்ேபான இேயசு என்னும் ஒருவன்
உயேராடிருக்க றாெனன்று பவுல் சாத த்தைதக்குற த்தும் சல வவாதத்த ற்குரிய
காரியங்கைள அவனுக்கு வேராதமாகச் ெசான்னார்கள். 20 இப்படிப்பட்ட
வவாதத்த ற்குரிய காரியங்கைளக்குறத்து எனக்குச் சந்ேதகமிருந்தபடியனால்: நீ
எருசேலமுக்குப்ேபாய், அங்ேகஇைவகைளக்குறத்து நீத வ சாரிக்கப்பட உனக்குச்
சம்மதமா என்று ேகட்ேடன். 21 அதற்குப் பவுல், தான் இராயருக்கு முன்பாக நீத
வ சாரிக்கப்படும்படிநறுத்தப்படேவண்டுெமன்றுமுைறய ட்டேபாது,நான்அவைன
இராயனிடத்த ற்கு அனுப்பும்வைர காவல் ெசய்யும்படி ஆைணயட்ேடன் என்றான்.
22அப்ெபாழுது அக ரிப்பா ெபஸ்துைவப் பார்த்து: அந்த மனிதன் ெசால்லுகறைத
நானும் ேகட்க வருப்பமாக இருக்க ேறன் என்றான். அதற்குஅவன்: நாைளக்கு நீர்
ேகட்கலாம் என்றான்.

பவுல்அக ரிப்பாவ டம்அனுப்பப்படுதல்
23 மறுநாளிேல அக ரிப்பாவும் ெபர்னீக்ேகயாளும் மிகுந்த ஆடம்பரத்துடேன

வந்து பைடத்தைலவர்கேளாடும் பட்டணத்து தைலவர்கேளாடும் நீத மன்றத்தல்
நுைழந்தார்கள். உடேன ெபஸ்துவனுைடய ஆைணயன்படி பவுல்
அைழத்துவரப்பட்டான். 24 அப்ெபாழுது ெபஸ்து: அக ரிப்பா ராஜாேவ,
எங்கேளாடுகூட இந்த இடத்தல் வந்தருக்க றவர்கேள, நீங்கள் காண்கற இந்த
மனிதைனக்குறத்து யூதமக்கெளல்ேலாரும் எருசேலமிலும் இந்த இடத்தலும்
என்ைனவருந்த க் ேகட்டுக்ெகாண்டு,இவன்இனிஉய ேராடிருக்க றதுசரிய ல்ைல
என்று ெசால்லிச் சத்தமிட்டார்கள். 25இவன் மரணத்தற்கு ஏதுவானெதான்ைறயும்
ெசய்யவல்ைலெயன்று நான் அறந்துெகாண்டதனாலும், இவன் தாேன
இராயனுக்குேமல்முைறயீடுெசய்ததனாலும்,அவரிடத்தல்இவைனஅனுப்பும்படி
தீர்மானித்ேதன். 26 இவைனக்குறத்து ஆண்டவனுக்கு எழுதுகறதற்கு
உறுதெசய்யப்பட்ட காரியெமான்றும் எனக்கு புரியவல்ைல. காவல்பண்ணப்பட்ட
ஒருவன் ெசய்த குற்றங்கைள எடுத்துக்காட்டாமல் அனுப்புக றது புத்தயீனமான
காரியெமன்று எனக்குத் ேதான்றுகறபடியனாேல, 27 இவைன வசாரித்துக்
ேகட்டபன்பு எழுதேவண்டிய ெசய்த ஏதாவது எனக்கு புரியும் என்று, இவைன
உங்களுக்கு முன்பாகவும், வேசஷமாக அக ரிப்பா ராஜாேவ, உமக்கு முன்பாகவும்
ெகாண்டுவந்ேதன்என்றான்.

அத்த யாயம் 26
1 அக ரிப்பா பவுைலப் பார்த்து: நீ உனக்காகப் ேபச உன்ைன

அனுமதக்க ேறன் என்றான். அப்ெபாழுது பவுல் ைகைய நீட்டி, தனக்காக
பதல் ெசால்லத்ெதாடங்கனான். 2 அக ரிப்பா ராஜாேவ, யூதர்கள் என்ேமல்
சுமத்துகற எல்லாக் காரியங்கைளக்குறத்தும் நான் இன்ைறக்கு உமக்கு
முன்பாக பதல் ெசால்லப்ேபாக றபடியனாேல என்ைனப் பாக்கயவான்
என்ெறண்ணுகேறன். 3வேசஷமாக நீர்யூதர்களுைடயஎல்லாமுைறைமகைளயும்
வவாதங்கைளயும் அற ந்தவரானதால் அப்படி எண்ணுகேறன்; ஆகேவ, நான்
ெசால்வைதப் ெபாறுைமேயாடு ேகட்கும்படி உம்ைம ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்.
4 நான் என் சறுவயது முதற்ெகாண்டு, எருசேலமிேல என் மக்களுக்குள்ேள
இருந்தபடியால், ஆரம்பமுதல் நான் நடந்த நடக்ைகைய யூதெரல்ேலாரும்
அற ந்தருக்க றார்கள். 5 நம்முைடய மார்க்கத்தலுள்ள மதேவறுபாடுகளில்
மிகவும் கண்டிப்பான ேநரத்த ற்கு ஏற்றபடி பரிேசயனாக நடந்ேதெனன்று
சாட்ச ெசால்ல அவர்களுக்கு வருப்பமிருந்தால் ெசால்லலாம். 6 ேதவன்
நம்முைடய ப தாக்களுக்கு அருளிச்ெசய்த வாக்குத்தத்தம் நைறேவறுெமன்கற
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நம்ப க்ைகக்காகேவ நான் இப்ெபாழுது நயாயம் வ சாரிக்கப்படுக றவனாக
ந ற்க ேறன். 7இரவும்பகலும்இைடவ டாமல்ஆராதைனெசய்துவருகறநம்முைடய
பன்னிரண்டு ேகாத்த ரத்தார்களும் அந்த வாக்குத்தத்தம் நைறேவறுெமன்று
நம்பயருக்க றார்கள். அக ரிப்பா ராஜாேவ, அந்த நம்ப க்ைகயனிமித்தேம
யூதர்கள் என்ேமல் குற்றஞ்சுமத்துகறார்கள். 8 ேதவன் மரித்தவர்கைள
எழுப்புக றது நம்பப்படாத காரியெமன்று நீங்கள் நைனக்கறெதன்ன?
9 முன்ேன நானும் நசேரயனாகய இேயசுவன் நாமத்த ற்கு எத ராக அேநக
காரியங்கைளச் ெசய்யேவண்டுெமன்று நைனத்தருந்ேதன். 10 அப்படிேய
நான் எருசேலமிலும் ெசய்ேதன். நான் ப ரதான ஆசாரியர்களிடத்தல்
அனுமதெபற்று, பரிசுத்தவான்களில் அேநகைரச் சைறச்சாைலகளில்
அைடத்ேதன்; அவர்கள் ெகாைலெசய்யப்படும்ேபாது நானும் சம்மத த்தருந்ேதன்.
11 எல்லா ெஜபஆலயங்களிலும் நான் அவர்கைள பலமுைறத் தண்டித்து அவதூறு
ெசால்லக் கட்டாயப்படுத்த ேனன்; அவர்கள் ேபரில் ேகாபெவறெகாண்டவனாக
அந்நயப் பட்டணங்கள்வைரக்கும் அவர்கைளத் துன்பப்படுத்த ேனன். 12இப்படிச்
ெசய்துவரும்ேபாது, நான் ப ரதான ஆசாரியர்களிடத்தல் அத காரமும்
அனுமதயும் ெபற்று, தமஸ்குவற்குப் ேபாகும்ேபாது, 13 மத்தயான ேநரத்தல்,
ராஜாேவ, நான் வழிய ேல சூரியனுைடய ப ரகாசத்தலும் அதகமான ஒளி
வானத்தலிருந்து என்ைனயும் என்னுடேனகூடப் பயணம் ெசய்தவர்கைளயும்
சுற்ற ப் ப ரகாச க்கக்கண்ேடன். 14 நாங்கெளல்ேலாரும் தைரய ேல வழுந்தேபாது:
சவுேல, சவுேல, நீ ஏன் என்ைனத் துன்பப்படுத்துக றாய்? முள்ளில்
உைதக்க றது உனக்குக் கடினம் என்று எபெரயு ெமாழிய ேல என்னுடேன
ேபசுக ற ஒரு சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். 15 அப்ெபாழுது நான்: ஆண்டவேர, நீர்
யார்? என்ேறன். அதற்கு அவர்: நீ துன்பப்படுத்துக ற இேயசு நாேன.
16இப்ெபாழுது நீ எழுந்து, காலூன்ற நல். நீ பார்த்தைவகைளயும் நான்
உனக்குத் தரிசனமாக க் காண்ப க்கப்ேபாக றைவகைளயும்குற த்து
உன்ைன ஊழியக்காரனாகவும் சாட்ச யாகவும் ஏற்படுத்துக றதற்காக
உனக்குக் காட்ச யளித்ேதன். 17 உன் ெசாந்த மக்களிடத்தலிருந்தும்
அந்ந ய மக்களிடத்தலிருந்தும் உன்ைன வடுதைலயாக்க , 18 அவர்கள்
என்ைனப் பற்றும் வ சுவாசத்தனாேல பாவமன்னிப்ைபயும்,
பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களுக்குரிய உரிைமப்பங்ைகயும்
ெபற்றுக்ெகாள்ளும்படியாக, அவர்கள் இருைளவ ட்டு
ஒளியனிடத்த ற்கும், சாத்தானுைடய அத காரத்ைதவ ட்டு
ேதவனிடத்த ற்கும் தரும்பும்படிக்கு நீ அவர்களுைடய கண்கைளத்
த றப்பதற்காக, இப்ெபாழுதுஉன்ைனஅவர்களிடத்த ற்குஅனுப்புக ேறன்
என்றார். 19 ஆகேவ, அக ரிப்பா ராஜாேவ, நான் அந்தப் பரமதரிசனத்த ற்குக்
கீழப்படியாதவனாக இருக்கவல்ைல. 20 முன்பு தமஸ்குவலும் எருசேலமிலும்
யூேதயா நாெடங்குமுள்ளவர்களிடத்தலும், பன்பு யூதரல்லாேதார்களிடத்தலும்
நான் ேபாய், அவர்கள் ேதவனிடத்த ற்கு மனம்தரும்ப குணப்படவும்,
மனம்தரும்புவதற்ேகற்ற ெசயல்கைளச் ெசய்யவும் ேவண்டுெமன்று
அறவத்ேதன். 21 இதனிமித்தேம யூதர்கள் ேதவாலயத்த ேல என்ைனப்
ப டித்துக் ெகாைலெசய்ய முயற்ச ெசய்தார்கள். 22 ஆனாலும் ேதவ உதவையப்
ெபற்று, நான் இந்த நாள்வைர ச ற ேயார்களுக்கும் ெபரிேயார்களுக்கும்
சாட்ச ெசால்லிவருக ேறன். 23 தீர்க்கதரிச களும் ேமாேசயும் முன்னேம
ெசால்லியருந்தபடிேய, க றஸ்து பாடுபடேவண்டியெதன்றும், மரித்ேதார்
உய ர்த்ெதழுதலில் அவர் முதல்வராக , ெசாந்த மக்களுக்கும் அந்நய
மக்களுக்கும் ஒளிைய ெவளிப்படுத்துகறவெரன்றும் ெசால்லுக ேறேனயன்ற ,
ேவெறான்ைறயும் நான் ெசால்லுகறதல்ைல என்றான். 24 இவ்வதமாக
அவன் தனக்காக பதல்ெசால்லும்ேபாது, ெபஸ்து மிகவும் சத்தமாக: பவுேல, நீ
உலறுகறாய், அதகக் கல்வ உனக்குப் பய த்தயமுண்டாக்குகறது என்றான்.
25 அதற்கு அவன்: கனம்ெபாருந்தய ெபஸ்துேவ, நான் பய த்தயக்காரனல்ல,
சத்தயமும் சுயபுத்த ேயாடு வார்த்ைதகைளப் ேபசுக ேறன். 26 இந்தச்
ெசய்த கைள ராஜா அற ந்தருக்க றார்; ஆகேவ, ைதரியமாக அவருக்கு முன்பாகப்
ேபசுக ேறன்; இைவகளில் ஒன்றும் அவருக்கு மைறவானதல்லெவன்று
நைனக்க ேறன்; இது ஒரு பக்கம் நடந்த காரியமல்ல. 27 அக ரிப்பா ராஜாேவ,
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தீர்க்கதரிச கைள நம்புக றீரா? நம்புக றீர் என்று அற ேவன் என்றான்.
28 அப்ெபாழுது அக ரிப்பா பவுைலப் பார்த்து: நான் கறஸ்தவனாக றதற்குக்
ெகாஞ்சங்குைறய நீ என்ைனச் சம்மத க்கச் ெசய்க றாய் என்றான்.
29 அதற்குப் பவுல்: நீர் மாத்த ரமல்ல, இன்று என் வசனத்ைதக் ேகட்க ற
அைனவரும், ெகாஞ்சங்குைறயமட்டும் அல்ல, இந்தக் கட்டுகள்தவ ர, முழுவதும்
என்ைனப்ேபாலாகும்படி ேதவைன ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன் என்றான்.
30இைவகைளஅவன்ெசான்னேபாது, ராஜாவும்ேதசாத பதயும்ெபர்னீக்ேகயாளும்
அவர்கேளாடு உட்கார்ந்தருந்தவர்களும் எழுந்து, 31 தனிேயேபாய்: இந்த மனிதன்
மரணத்தற்காவது கட்டுகளுக்காவது தகுதயானது எைதயும் ெசய்யவல்ைல
என்றுதங்களுக்குள்ேளேபச க்ெகாண்டார்கள். 32அக ரிப்பாெபஸ்துைவப்பார்த்து:
இந்த மனிதன் இராயனுக்கு ேமல்முைறயீடு ெசய்யாதருந்தானானால், இவைன
வடுதைலெசய்யமுடியும்என்றான்.

அத்த யாயம் 27
பவுலின்ேராமப் பயணம்

1 நாங்கள் இத்தாலியா ேதசத்த ற்குக் கப்பல் ஏற ப்ேபாகும்படி
தீர்மானிக்கப்பட்டேபாது, பவுைலயும்காவலில்ைவக்கப்பட்டிருந்த ேவறுசலைரயும்
அகுஸ்து பைடையச் ேசர்ந்த யூலியு என்னும் ெபயர்ெகாண்ட நூறுேபருக்கு
தைலவனிடத்தல்ஒப்புவத்தார்கள். 2அத ரமித்த யம்ஊர்க்கப்பலில் நாங்கள் ஏற ,
ஆசயா நாட்டு வழிையப டித்துப் ேபாகேவண்டுெமன்று நைனத்துப் புறப்பட்ேடாம்.
மக்ெகேதானியா ேதசத்துத் ெதசேலானிக்ேக பட்டணத்தானாகய அரிஸ்தர்க்கு
எங்களுடேனகூட இருந்தான். 3 மறுநாள் சீேதான் துைறமுகம் வந்துேசர்ந்ேதாம்.
யூலியு பவுைல அன்பாக நடப்ப த்து, அவன் தன் நண்பர்களிடத்த ேல ேபாய்
உபசரிக்கப்படும்படிக்கு உத்தரவு ெகாடுத்தான். 4 அந்த இடத்ைதவ ட்டு நாங்கள்
புறப்பட்டு, எத ர்க்காற்றாயருந்தபடியனால், சீப்புரு தீவன் ஓரமாகப் பயணம்
ெசய்ேதாம் 5 பன்பு சலிசயா பம்பலியா நாடுகளின் கடல்வழியாக பயணித்து,
லீசயா நாட்டு மீறாப்பட்டணத்தல் ேசர்ந்ேதாம். 6 இத்தாலியாவற்குப் ேபாக ற
அெலக்சந்த ரியா பட்டணத்துக் கப்பைல,நூறுேபருக்குதைலவன்அங்ேக பார்த்து,
எங்கைள அதல் ஏற்றனான். 7 காற்று எங்கைளத் தடுத்தபடியனாேல, நாங்கள்
அேநகநாட்கள் ெமதுவாய்ச் ெசன்று, வருத்தத்ேதாடு கனீது பட்டணத்தற்கு
எத ேர வந்து, சல்ேமாேன ஊருக்கு எத ராய்க் க ேரத்தாதீவன் ஓரமாகப் பயணம்
ெசய்ேதாம். 8 அைத வருத்தத்ேதாடு கடந்து, நல்ல துைறமுகம் என்னப்பட்ட ஒரு
இடத்த ற்கு வந்ேதாம்; லேசயபட்டணம் அதற்கு அருகல் இருந்தது. 9 ெவகுகாலம்
ெசன்று, உபவாசநாளும் முடிந்து ேபானபடியனாேல, இனிக் கப்பல் பயணம்
ெசய்க றதுஆபத்தாக இருக்குெமன்று, பவுல் அவர்கைள ேநாக்க : 10மனிதர்கேள,
இந்த பயணத்தனாேல ெபாருட்களுக்கும், கப்பலுக்கும் மாத்த ரமல்ல, நம்முைடய
உயருக்கும் வருத்தமும், மிகுந்த ேசதமும் உண்டாயருக்குெமன்று காண்க ேறன்
என்றுெசால்லிஅவர்கைளஎச்சரித்தான். 11நூறுேபருக்குத் தைலவன்பவுலினால்
ெசால்லப்பட்டைவகைளவ ட மாலுமிையயும் கப்பல் ெசாந்தக்காரர்கைளயும்
அதகமாக நம்பனான். 12 அந்தத் துைறமுகம் மைழகாலத்த ேல தங்குவதற்கு
வசதயாக இல்லாததனால், அந்த இடத்ைதவ ட்டுத் ெதன்ேமற்ைகயும்
வடேமற்ைகயும்ேநாக்கயருக்கும்க ேரத்தா தீவலுள்ளதுைறமுகமாகயேபனிக்ஸ்
என்னும் இடத்தல் ேசரக்கூடுமானால் ேசர்ந்து, மைழகாலத்தல் தங்கும்படி
அேநகம்ேபர்ஆேலாசைனெசான்னார்கள்.

புயல்
13 ெதன்றல் ெமதுவாக வீசனபடியால், தாங்கள் ேவண்டிக்ெகாண்டது

ைககூடிவந்தெதன்று எண்ணி, அந்த இடத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டு க ேரத்தா
தீவற்கு அருகல் ெசன்றார்கள். 14 ெகாஞ்சேநரத்த ற்குள்ேள யூேராக்கலிேதான்
என்னும் கடுங்காற்று அதல் ேமாத ற்று. 15 கப்பல் அதல் அகப்பட்டுக்ெகாண்டு,
காற்றுக்கு எத ர்த்துப்ேபாகக்கூடாதபடியனால் காற்றன் ேபாக்க ேல
ெகாண்டுேபாகப்பட்ேடாம். 16 அப்படிக் கலவுதா என்னப்பட்ட ஒரு சன்ன
தீவன் அருகல் ேபாகும்ேபாது ெவகுேநரம் ேபாராடி படைக ைகப்பற்ற ேனாம்.
17 அைத அவர்கள் தூக்கெயடுத்தப்பன்பு, கயற்றனால் கப்பைலச் சுற்ற க் கட்டி,
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புைத மணலிேல வழுேவாெமன்று பயந்து, பாய்கைள இறக்க , இவ்வதமாகக்
ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்கள். 18 ேமலும் ெபருங்காற்றுமைழயல் நாங்கள்
மிகவும் அவத ப்பட்டபடியனால் மறுநாளில் சல ெபாருட்கைள கடலில்
எற ந்தார்கள். 19 மூன்றாம்நாளிேல கப்பலின் கருவகைள எங்களுைடய
ைககளினாேல எடுத்து கடலில் வீச ேனாம் 20 அேநகநாளாகச் சூரியனாவது
நட்சத்த ரங்களாவது காணப்படாமல், மிகுந்த ெபருங்காற்றுமைழயும் அடித்துக்
ெகாண்டிருந்தபடியனால், இனித் தப்ப ப்பைழப்ேபாெமன்னும் நம்ப க்ைக
முழுைமயும் இல்லாமல்ேபானது. 21 அேநகநாட்கள் அவர்கள் சாப்ப டாமல்
இருந்தேபாது, பவுல் அவர்கள் நடுவ ேல நன்று: மனிதர்கேள, இந்த வருத்தமும்
ேசதமும் வராதபடிக்கு என் ெசால்ைலக்ேகட்டு, க ேரத்தாதீைவவ ட்டுப்புறப்படாமல்
இருக்கேவண்டியதாயருந்தது. 22 ஆனாலும் மனதல் உறுதயுள்ளவர்களாக
இருங்கெளன்று இப்ெபாழுது உங்களுக்குத் ைதரியஞ்ெசால்லுக ேறன்.
கப்பற்ேசதேமயல்லாமல் உங்களில் ஒருவனுக்கும் உய ர்ேசதம் வராது.
23 ஏெனன்றால், என்ைன ஆட்ெகாண்டவரும் நான் வணங்குகறவருமான
ேதவனுைடயதூதனானவன்இந்தஇரவ ேலஎன்னிடத்தல்வந்துநன்று: 24பவுேல,
பயப்படாேத, நீ இராயனுக்கு முன்பாக ந ற்கேவண்டும், இேதா, உன்னுடேனகூட
பயணம் பண்ணுகற அைனவைரயும் ேதவன் உனக்கு தயவுபண்ணினார்
என்றான். 25 ஆகேவ, மனிதர்கேள, மனதல் உறுதயுள்ளவர்களாக இருங்கள்.
எனக்குச் ெசால்லப்பட்டபடிேய நடக்கும் என்று ேதவனிடத்தல் நம்ப க்ைகயாக
இருக்க ேறன். 26ஆனாலும்நாம்ஒருதீவ ேலவழேவண்டியதாயருக்கும்என்றான்.

கப்பல் ேசதம்
27 பதனான்காம் இராத்த ரியானேபாது, நாங்கள் ஆத ரியாக் கடலிேல

அைலக்கழிக்கப்பட்டுப் ேபாகும்ேபாது, நடு இராத்த ரிய ேல கப்பலாட்களுக்கு
ஒரு கைர ெநருங்கவருகறதாகத் ேதான்றயது. 28 உடேன அவர்கள்
நங்கூரம்வ ட்டுப் பார்த்தேபாதுஇருபதுஅடிஆழம் என்றுகண்டார்கள்; ச றதுதூரம்
ேபானெபாழுது, மறுபடியும் நங்கூரம்வ ட்டுப் பார்த்தேபாது பதைனந்து அடி
ஆழம் என்று கண்டார்கள். 29 பாைறய டங்களில் வழுேவாெமன்று பயந்து, பன்
பகுதயலிருந்து நாலு நங்கூரங்கைளப்ேபாட்டு, எப்ேபாது ெபாழுதுவடியுேமா
என்றருந்தார்கள். 30 அப்ெபாழுது கப்பலாட்கள் கப்பைலவ ட்டு ஓடிப்ேபாக
வைகேதடி, முன்பகுதயலிருந்து நங்கூரங்கைளப் ேபாடப்ேபாக றதுேபால
படைக கடலில் இறக்கும்ேபாது, 31 பவுல் நூறுேபருக்கு தைலவைனயும்,
ேபார்வீரர்கைளயும் ேநாக்க : இவர்கள் கப்பலில் இல்லாவ ட்டால் நீங்கள்
தப்ப ப் பைழக்கமாட்டீர்கள் என்றான். 32 அப்ெபாழுது, ேபார்வீரர்கள் படகன்
கயறுகைள அறுத்து, அைதக் கீேழ வழவ ட்டார்கள். 33 ெபாழுதுவடியும்ேபாது
எல்ேலாரும் சாப்படும்படி பவுல் அவர்களுக்குத் ைதரியஞ்ெசால்லி: நீங்கள்
இன்று பதனாலுநாட்களாக ஒன்றும் சாப்ப டாமல் பட்டினியாக இருக்க றீர்கள்.
34 ஆகேவ, சாப்படும்படி உங்கைள ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன், நீங்கள் தப்ப ப்
பைழப்பதற்கு அது உதவயாக இருக்கும்; உங்களுைடய தைலயலிருந்து ஒரு
முடியும் வழாது என்றான். 35 இப்படிச் ெசால்லி. அப்பத்ைத எடுத்து, ேதவைன
ஸ்ேதாத்தரித்து, அைதப் ப ட்டுச் சாப்ப டத் ெதாடங்கனான். 36 அப்ெபாழுது
எல்ேலாரும்ைதரியப்பட்டு சாப்ப ட்டார்கள். 37கப்பலில்இருநூற்றுஎழுபத்தாறுேபர்
இருந்ேதாம். 38 தருப்தயாக சாப்ப ட்டபன்பு அவர்கள் ேகாதுைமையக் கடலிேல
ேபாட்டு, கப்பலின் பாரத்ைதக் குைறத்தார்கள். 39 ெபாழுதுவடிந்தபன்பு, எந்த
இடம் என்று அறயாதருந்தார்கள். அப்ெபாழுது சமமான கைரயுள்ள ஒரு
துைறமுகத்ைத அவர்கள் பார்த்து; கூடுமானால் அதற்குள் கப்பைலேயாட்ட
ேயாசைனயாக இருந்து, 40 நங்கூரங்கைள அறுத்துக் கடலிேல வ ட்டுவ ட்டு,
சுக்கான்களுைடய கட்டுகைளத் தளரவ ட்டு, ெபரும்பாையக் காற்று முகமாக
வ ரித்து, கைரக்கு ேநராகப்ேபாய், 41 இருபுறமும் கடல் ேமாத ய ஒரு இடத்த ேல
கப்பைல நறுத்தனார்கள்; முன்பகுத ஊன்ற அைசயாமலிருந்தது, பன்
பாகங்கள் அைலகளுைடய பலத்தனால் உைடந்துேபானது. 42 அப்ெபாழுது
காவல் பண்ணப்பட்டவர்களில் ஒருவனும் நீந்த ஓடிப்ேபாகாதபடிக்கு அவர்கைளக்
ெகான்றுேபாடேவண்டுெமன்று ேபார்வீரர்கள் ேயாசைனயாக இருந்தார்கள்.
43நூறுேபருக்குத் தைலவன் பவுைலக் காப்பாற்ற மனதாயருந்து, அவர்களுைடய
ேயாசைனையத்தடுத்து,நீந்தத்தக்கவர்கள்முந்த க்கடலில்வழுந்துகைரேயறவும்,
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44மற்றவர்களில்சலர்பலைககள்ேமலும்,ச லர்கப்பலின்உைடந்ததுண்டுகள்ேமல்
உட்கார்ந்து கைரேயறவும் கட்டைளய ட்டான்; இவ்வதமாக எல்ேலாரும் தப்ப க்
கைரேசர்ந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 28
ெமலித்தாவல்கைரேசர்தல்

1 நாங்கள் தப்ப க் கைரையச் ேசர்ந்தப்பன்பு, அந்தத் தீவன் ெபயர்
ெமலித்தா என்று அறந்ேதாம். 2 அறமுகமில்லாத அந்தத் தீவன் மக்கள்
எங்களுக்குப் பாராட்டின அன்பு ெகாஞ்சமல்ல. அந்த ேநரத்த ேல ப டித்தருந்த
மைழக்காகவும் குளிருக்காகவும் அவர்கள் ெநருப்ைப மூட்டி, எங்கள்
அைனவைரயும் ேசர்த்துக்ெகாண்டார்கள். 3 பவுல் சல வறகுகைள வாரி
அந்த ெநருப்பன்ேமல் ேபாடும்ேபாது, ஒரு வ ரியன்பாம்பு ெவப்பம் தாங்காமல்
ெவளிேய வந்து அவனுைடய ைகையக் கவ்வக்ெகாண்டது. 4 வ ரியன்பாம்பு
அவன் ைகய ேல ெதாங்குகறைத அறமுகமில்லாத அந்தத் தீவன் மக்கள்
கண்டேபாது, இந்த மனிதன் ெகாைலபாதகன், இதற்குச் சந்ேதகமில்ைல; இவன்
கடலிலிருந்து தப்பவந்தும், பழியானது இவைனப் பைழக்க வ டவல்ைல
என்று தங்களுக்குள்ேள ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 5 அவன் அந்த வ ரியன்
பாம்ைப தீய ேல உதற ப்ேபாட்டு, ஒரு தீங்கும் அைடயாதருந்தான். 6 அவனுக்கு
வீக்கங்ெகாண்டு, அல்லது அவன் உடனடியாக வழுந்து சாவாெனன்று அவர்கள்
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்; ெநடுேநரமாகப் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தும், ஒரு
ேசதமும் அவனுக்கு வராதைதக் கண்டேபாது, தங்களுைடய எண்ணத்ைத
மாற்ற , அவர் ஒரு ெதய்வம் என்று ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 7 தீவற்கு
முதலாளியாக ய புபலியு என்னும் ெபயர்ெகாண்டவனுைடய நலங்கள் அந்த
இடத்த ற்கு அருகல் இருந்தது; அவன் எங்கைள ஏற்றுக்ெகாண்டு, மூன்று
நாட்கள் அன்ேபாடு உபசரித்தான். 8 புபலியுவனுைடய தகப்பன் காய்ச்சலாலும்
இரத்த ேபதயனாலும் வயாத ப்பட்டு க டந்தான்; பவுல் அவனிடத்த ற்குப்ேபாய்
ெஜபம்பண்ணி, அவன்ேமல் கரங்கைள ைவத்து, அவைனக் குணமாக்கனான்.
9 இது நடந்தபன்பு, தீவ ேல இருந்த மற்ற வயாத க்காரர்களும் வந்து
குணமாக்கப்பட்டார்கள். 10அவர்கள்எங்களுக்குஅதகமரியாைதெசய்து, நாங்கள்
கப்பல்ஏற ப்ேபாக றேபாதுஎங்களுக்குத் ேதைவயானைவகைளஏற்றனார்கள்.

ேராமுக்குவந்துேசர்தல்
11 மூன்று மாதங்கள் ெசன்றபன்பு, அந்தத் தீவ ேல மைழகாலத்த ற்கு

தங்கயருந்த மிதுனம் என்னும்அைடயாளமுைடய அெலக்சந்த ரியா பட்டணத்துக்
கப்பலில் நாங்கள் ஏற ப் புறப்பட்டு, 12 சீரகூசா பட்டணத்ைதச் ேசர்ந்து, அங்ேக
மூன்று நாட்கள் தங்க ேனாம். 13 அந்த இடத்ைதவ ட்டுக் கைரேயாரமாகச் சுற்ற
பயணம்ெசய்து, ேரக யு துைறமுகத்த ற்கு வந்துேசர்ந்ேதாம். மறுநாளில் ெதன்றல்
காற்றடிக்கும்ேபாது புறப்பட்டு, இரண்டாம் நாள் புத்ேதேயாலி பட்டணத்தற்கு
வந்து, 14 அங்ேக சேகாதரர்கைளக் கண்ேடாம்; அவர்கள் எங்கைள ஏழுநாட்கள்
தங்களிடத்தல்இருக்கும்படிேவண்டிக்ெகாண்டார்கள்;அந்தப்படிநாங்கள்இருந்து,
பன்பு ேராமாபுரிக்குப் ேபாேனாம். 15 அந்த இடத்தலுள்ள சேகாதரர்கள் நாங்கள்
வருகற ெசய்தையக் ேகள்வப்பட்டு, ச லர் அப்பயுபரம்வைரக்கும், ச லர் மூன்று
தங்கும் வடுத என்ற இடம்வைரக்கும், எங்களுக்கு எத ர்ெகாண்டுவந்தார்கள்;
அவர்கைளப் பவுல் கண்டு, ேதவைன ஸ்ேதாத்த ரித்துத் ைதரியமைடந்தார்கள்.
16 நாங்கள் ேராமாபுரிய ல் ேசர்ந்தேபாது, நூறுேபருக்குத் தைலவன் தன்
காவலலிருந்தவர்கைளப் ேபார்த்தைலவனிடத்தல் ஒப்புக்ெகாடுத்தான்;
அப்ெபாழுது பவுல் தன்ைனக் காத்தருக்க ற ேபார்ச்ேசவகனுடேன தனித்துக்
குடியருக்கும்படிஉத்தரவுெபற்றுக்ெகாண்டான்.

பவுல்ேராமாபுரிய ல் ப ரசங்க த்தல்
17 மூன்று நாட்களுக்குப்பன்பு, பவுல் யூதர்களில் முக்கயமானவர்கைள

வரவைழத்தான்; அவர்கள் கூடிவந்தருந்தேபாது, அவன் அவர்கைள
ேநாக்க : சேகாதரர்கேள, நம்முைடய மக்களுக்கும் நம்முைடய
முன்ேனார்களின் பழக்கங்களுக்கும் வ ேராதமானெதான்ைறயும் நான்
ெசய்யாமலிருந்தும், கட்டப்பட்டவனாக எருசேலமிலிருந்து ேராமர்கள் ைககளில்
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ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்ேடன். 18 அவர்கள் என்ைன நயாயம் வ சாரித்தேபாது
மரணத்தற்குரிய குற்றம் ஒன்றும் என்னிடத்தல் காணாதபடியனால், என்ைன
வடுதைலயாக்கமனதாயருந்தார்கள். 19யூதர்கள்அதற்குஎத ர்ேபசனேபாது,நான்
இராயனிடத்தல் முைறய டேவண்டியதாயருந்தது; ஆனாலும் என் மக்கள்ேமல்
எந்தெவாருகுற்றஞ்சாட்டேவண்டுெமன்றுநான்அப்படிச்ெசய்யவல்ைல. 20இந்தக்
காரியத்தனிமித்தேம உங்கைளக் காணவும் உங்கேளாடு ேபசவும் உங்கைள
அைழப்ப த்ேதன். இஸ்ரேவலுைடய நம்ப க்ைகக்காகேவ இந்தச் சங்கலியால்
கட்டப்பட்டிருக்க ேறன் என்றான். 21 அதற்கு அவர்கள்: உன்ைனக்குறத்து
யூேதயாவலிருந்து எங்களுக்குக் கடிதம் ஒன்றும் வரவுமில்ைல, வந்த
சேகாதரர்களில் ஒருவனும் உன்ேபரில் ஒரு தீங்கானக் காரியத்ைதயும்
அறவத்ததுமில்ைல, அைதப்பற்ற ப் ேபசனதுமில்ைல. 22 எங்கும் இந்த
மதப்ப ரிவ ற்கு வ ேராதமாகப் ேபசுக றதாக நாங்கள் அற ந்தருக்க றபடியால்,
இைதக்குறத்து உன்னுைடய கருத்து என்னெவன்று ேகட்டறய வரும்புக ேறாம்
என்றார்கள். 23அதற்காகஅவர்கள்ஒருநாைளக்குறத்து,அந்தநாளில்அேநகம்ேபர்
அவன் தங்கயருந்த வீட்டிற்கு அவனிடத்தல் வந்தார்கள். அவன் காைலதுவங்க
மாைலவைர ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாணத்தலும் தீர்க்கதரிச களின்
புத்தகங்களிலிருந்தும் இேயசுவற்குரியைவகைள அவர்களுக்குப் ேபாத த்து,
ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதக்குற த்துச் சாட்ச க்ெகாடுத்து வலியுறுத்த ப்
ேபசனான். 24 அவன் ெசான்னைவகைளச் சலர் ஏற்றுக்ெகாண்டனர், ச லர்
வசுவாச க்காமலிருந்தார்கள். 25 இப்படி அவர்கள் ஒருவேராெடாருவர் கருத்து
ேவறுபட்டவர்களாக, புறப்பட்டுப்ேபாகும்ேபாது, பவுல் அவர்களுக்குச் ெசான்ன
வார்த்ைதயாவது:
26நீங்கள்காதாரக்ேகட்டும்உணராதருப்பீர்கள்,
கண்ணாரக்கண்டும்பார்க்காதருப்பீர்கள்.
27இவர்கள்கண்களினால்காணாமலும்,
காதுகளினால் ேகளாமலும்,
இருதயத்தனால்உணர்ந்துகுணப்படாமலும்,
நான்இவர்கைளஆேராக்கயமாக்காமலும்இருக்கும்படிக்கு,
இந்தமக்களின்இருதயம்ெகாழுத்தருக்க றது;
காதுகளினால்மந்தமாகக் ேகட்டுத்தங்களுைடயகண்கைளமூடிக்ெகாண்டார்கள்’
என்று இந்த மக்களினிடத்த ற்குப்ேபாய்ச் ெசால்லு என்பைதப் பரிசுத்த

ஆவயானவர் ஏசாயா தீர்க்கதரிசையக்ெகாண்டு நம்முைடய
முற்ப தாக்களுடேனநன்றாகச்ெசால்லியருக்க றார்.

28 ஆதலால் ேதவனுைடய இரட்ச ப்பு யூதரல்லாதவர்களுக்கு
அனுப்பப்பட்டிருக்க றெதன்றும், அவர்கள் அதற்குச் ெசவெகாடுப்பார்கெளன்றும்
உங்களுக்குத் ெதரிந்தருக்கக்கடவது என்றான். 29 இப்படி அவன்
ெசான்னபன்பு, யூதர்கள் தங்களுக்குள்ேள மிகவும் வவாதம்பண்ணிக்ெகாண்டு,
ேபாய்வ ட்டார்கள். 30 பன்பு பவுல் தனக்காக வாடைகக்கு வாங்கயருந்த வீட்டிேல
இரண்டு வருடங்கள் முழுதும் தங்க , தன்னிடத்தல் வந்த அைனவைரயும்
ஏற்றுக்ெகாண்டு, 31 மிகுந்த ைதரியத்துடேன தைடயல்லாமல், ேதவனுைடய
ராஜ்யத்ைதக்குற த்துப் ப ரசங்க த்து, கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துைவப்பற்றய
சத்தயங்கைளஉபேதச த்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
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ேராமர்
ஆச ரியர்

ேராமருக்கு எழுதய நருபத்தன் ஆச ரியர் பவுல் என்று ேராமர் 1: 1
சுட்டிக்காட்டுக றது, 16 வயதான நீேரா ேராம ேபரரசனாக ெபாறுப்ெபடுத்து,
மூன்று வருடங்கள் கழித்து, க ேரக்க நகரமாக ய ெகாரிந்துவலிருந்து ேராமருக்கு
எழுதனார். முக்கய க ேரக்க நகரம் பாலியல் ஒழுக்கக்ேகடு மற்றும் சைல
வணக்கத்தன் ைமயமாக இருந்தது. ஆகேவ, மனிதகுலத்தன் பாவத்ைதேயா
அல்லது ேதவனுைடய கருைபயன் வல்லைமையப் பற்ற பவுல் ேராமரில்
எழுதயேபாது அத சயமாகவும், வாழ்க்ைகைய மாற்றயைமக்ககூடியதாகவும்
இருந்தது, அவர் ேபச யைத அவர் அற ந்தருந்தார். க றஸ்தவ சுவ ேசஷத்தன்
அடிப்பைடகைள பவுல் கருத்தல் எடுத்துக்ெகாள்வது, முக்கய குற ப்புகள்
அைனத்ைதயும் ெதாடுக றது: ேதவனுைடய பரிசுத்தத்தன்ைம, மனிதகுலத்தன்
பாவம்,இேயசுக றஸ்துவழங்கும்இரட்ச ப்பன்கருைப.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறத்தாழ க ப 57 காலகட்டத்தல்ெகாரிந்துவலிருந்துஎழுதப்பட்டது.
எழுதப்பட்டமுக்கயஇடம் ேராமாகஇருக்கலாம்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

ேராமப் ேபரரசன் தைலநகரான ேராமில் (ேராமர் 1: 7) ேதவாலயத்தன்
உறுப்பனர்கள், அதாவது ேதவனால் ேநச க்கப்படுக ற, அவருைடய அைனத்து
பரிசுத்தவான்கள்.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ேராமருக்கு எழுதய நருபம் க றஸ்தவ உபேதசத்தன் ெதளிவான மற்றும்

மிகவும் முைறப்படுத்தப்பட்ட வளக்கமாக உள்ளது. எல்லா மனிதகுலத்தன்
பாவத்தன்ைமயும் பற்ற பவுல் வவாத க்கத் ெதாடங்குகறார். ேதவனுக்கு
எத ரான நமது கலகம் காரணமாக எல்லா மக்களும் குற்றவாளிகள் என்று
தீர்க்கப்பட்டிருக்கன்றனர். எனினும், ேதவன் அவரது கருைபயல் அவரது
குமாரனில் ைவக்கும் நம்ப க்ைக மூலம் நம்ைம நீத மான்களாக்குகறார்.
நாம் ேதவனால் நீத மான்களாக்கப்படும்ேபாது, மீட்ைப அல்லது இரட்ச ப்ைப
ெபறுக ேறாம், ஏெனன்றால் க றஸ்துவன் இரத்தம் நம் பாவத்ைத மைறக்க றது.
இந்த வஷயங்கைளக்குறத்த பவுலின் அணுகுமுைறயானது, ஒரு நபர்
தன்னுைடய பாவத்தன் தண்டைனயலிருந்து, எவ்வாறு தனது பாவத்தன்
வல்லைமயலிருந்து காப்பாற்றப்பட முடியும் என்பைத ெதளிவான மற்றும்
முழுைமயானவளக்கத்ைதக்ெகாடுக்க றது.

ைமயக்கருத்து
ேதவனுைடயநீத

ெபாருளடக்கம்
1. பாவத்த ற்கான நயாயம்தீர்க்கப்படுதலின் நைல மற்றும் நீதயன் ேதைவ —
1:18-3:20

2. நீதையசுமத்துதல், நீத மானாக்குதல்— 3:21-5:21
3. நீதையவழங்குதல், பரிசுத்தமாக்குதல்— 6:1-8:39
4.இஸ்ரேவலுக்குெதய்வீகபாதுகாப்பு— 9:1-11:36
5. நீதையநைடமுைறயல்ெசயல்படுத்துதல்— 12:1-15:13
6.முடிவு: தனிப்பட்ட ெசய்த — 15:14-16:27
1 இேயசுக றஸ்துவன் ஊழியக்காரனும், அப்ேபாஸ்தலனாக

இருப்பதற்காக அைழக்கப்பட்டவனும், ேதவனுைடய நற்ெசய்த க்காகப்
ப ரித்ெதடுக்கப்பட்டவனுமாகய பவுல், 2 ேராமாபுரிய ல் உள்ள ேதவனுக்குப்
ப ரியமானவர்களும் பரிசுத்தவான்களாவதற்காக அைழக்கப்பட்டவர்களாகய
அைனவருக்கும் எழுதுகறதாவது; 3 நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனாலும்
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனாலும் உங்களுக்குக் கருைபயும்
சமாதானமும் உண்டாவதாக. 4 இேயசுக றஸ்துைவக்குறத்து ேதவன்
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தம்முைடய தீர்க்கதரிச கள் மூலமாகப் பரிசுத்த ேவதாகமங்களில், முன்னேம
தம்முைடய நற்ெசய்தையப்பற்ற வாக்குத்தத்தம்பண்ணினபடி கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவானவர், 5 சரீரத்தன்படி தாவீதன் வம்சத்தல் ப றந்தவரும்,
பரிசுத்த ஆவயன்படி ேதவனுைடய குமாரர் என்று மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு
எழுந்ததனாேல பலமாக நரூப க்கப்பட்ட ேதவகுமாரனுமாக இருக்க றார்.
6 அவர் எல்லா ேதசத்து மக்கைளயும், அவர்களுக்குள் இேயசுக றஸ்துவனால்
அைழக்கப்பட்டவர்களாகய உங்கைளயும், 7 தமது நாமத்தனிமித்தம்
வசுவாசத்த ற்குக் கீழ்ப்படியப்பண்ணுவதற்காக, எங்களுக்குக் கருைபையயும்
அப்ேபாஸ்தலஊழியத்ைதயும்ெகாடுத்தருக்க றார்.

பவுல்ேராமபுரிையக்காணவாஞ்ச த்தல்
8 உங்களுைடய வசுவாசம் உலகெமங்கும் ப ரச த்தமாக றபடியனாேல,

முதலாவது நான் உங்கெளல்ேலாருக்காகவும் இேயசுக றஸ்து மூலமாக என்
ேதவனுக்கு நன்ற ெசலுத்துக ேறன். 9 நான் ெஜபம்பண்ணும்ேபாெதல்லாம்
இைடவ டாமல் உங்கைள நைனத்துக்ெகாண்டிருக்க றைதக்குற த்துத்
ேதவகுமாரனுைடய நற்ெசய்தயனாேல என் ஆவேயாடு நான் வணங்குகற
ேதவன் எனக்குச் சாட்ச யாக இருக்க றார். 10 நீங்கள் உறுத ப்படுத்தப்படுவதற்காக
ஆவக்குரிய சல வரங்கைள உங்களுக்குக் ெகாடுப்பதற்காகவும்,
11உங்களுக்குள்ளும் எனக்குள்ளும்உள்ளவசுவாசத்தனால் உங்கேளாடு நானும்
ஆறுதல்அைடவதற்கும், உங்கைளப் பார்க்கஆவலாக இருக்க றதனாேல, 12நான்
எப்படியாவது உங்களிடம் வருகறதற்கு ேதவனுைடய வருப்பத்தனாேல எனக்கு
நல்ல பயணம் சீக்க ரத்தல் அைமயேவண்டும் என்று ெஜப த்துக்ெகாள்க ேறன்.
13 சேகாதரர்கேள, யூதரல்லாதவர்களாகய மற்றவர்களுக்குள்ேள நான் அேநகைர
இரட்ச ப்ப ற்குள்வழிநடத்தனதுேபாலஉங்களுக்குள்ளும்சலைரஇரட்ச ப்ப ற்குள்
வழிநடத்துவதற்காக, உங்களிடம் வருவதற்காக பலமுைற நான் ேயாசைனயாக
இருந்ேதன், ஆனாலும் இதுவைரக்கும் எனக்குத் தைட உண்டானது என்று
நீங்கள் அறயாமல் இருக்க எனக்கு மனமில்ைல. 14 க ேரக்கர்களுக்கும்,
மற்ற அந்நயர்களுக்கும், ஞானிகளுக்கும், மூடர்களுக்கும் நான் கடனாளியாக
இருக்க ேறன். 15 எனேவ, ேராமாபுரிய ல் இருக்க ற உங்களுக்கும் என்னால்
முடிந்தவைர நற்ெசய்தையப் ப ரசங்கம்பண்ண வரும்புக ேறன். 16 க றஸ்துவன்
நற்ெசய்தையக்குறத்து நான் ெவட்கப்படமாட்ேடன்; முதலில் யூதர்களிலும்,
பன்பு க ேரக்கர்களிலும் வசுவாச க்க றவன் எவேனா அவனுக்கு இரட்ச ப்பு
உண்டாவதற்குஅது ேதவெபலனாக இருக்க றது. 17 “வசுவாசத்தனாேல நீத மான்
பைழப்பான்” என்று எழுதயருக்க றபடி, வசுவாசத்தனால் உண்டாகும் ேதவநீத
வசுவாசத்த ற்ெகன்றுஅந்தநற்ெசய்தயனால்ெவளிப்படுத்தப்படுக றது.

பாவத்த ற்குஎத ராக ேதவனுைடய ேகாபம்
18 சத்தயத்ைத அநயாயத்தனாேல அடக்கைவக்க ற மனிதர்களுைடய

எல்லாவதமான அவபக்த க்கும் அநயாயத்த ற்கும் எத ராக, ேதவனுைடய
ேகாபம் வானத்தலிருந்து ெவளிப்படுத்தப்பட்டிருக்க றது. 19 ேதவைனக்குறத்து
ெதரிந்துெகாள்வது அவர்களுக்குள்ேள ெவளிப்பட்டிருக்க றது; ேதவேன
அைத அவர்களுக்கு ெவளிப்படுத்தயருக்க றார். 20 எப்படிெயன்றால்,
காணப்படாதைவகளாகய அவருைடய ந த்தய வல்லைம, ெதய்வீகத்தன்ைம
என்பைவகள், பைடக்கப்பட்டிருக்க றைவகளினாேல, உலகம்
உண்டாக்கப்பட்டதலிருந்து, ெதளிவாகக் காணப்படும்; எனேவ அவர்கள்
சாக்குப்ேபாக்குச் ெசால்லமுடியாது. 21 அவர்கள் ேதவைனத் ெதரிந்தும்,
அவைர ேதவெனன்று மகைமப்படுத்தாமலும், நன்ற ெசால்லாமலும்
இருந்து, தங்களுைடய ச ந்தைனகளினாேல வீணரானார்கள்; உணர்ச்ச
இல்லாத அவர்களுைடய இருதயம் இருள் அைடந்தது. 22 அவர்கள்
தங்கைள ஞானிகெளன்று ெசால்லியும் ைபத்தயக்காரர்களாக ,
23 அழிவல்லாத ேதவனுைடய மகைமைய அழிவுள்ள மனிதர்கள்,
பறைவகள், மிருகங்கள், ஊரும் ப ராணிகள் ஆகய இைவகளுைடய
உருவங்களுக்கு ஒப்பாக மாற்றனார்கள். 24 இதனால் அவர்கள் தங்களுைடய
இருதயத்தலுள்ள இச்ைசகளினாேல ஒருவேராெடாருவர் தங்களுைடய
சரீரங்கைள அவமானப்படுத்துவதற்காக ேதவன் அவர்கைள அசுத்தத்த ற்கு
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ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 25 ேதவனுைடய சத்தயத்ைத அவர்கள் ெபாய்யாக
மாற்ற , பைடத்தவைரத் ெதாழுதுெகாள்ளாமல் பைடக்கப்பட்டைவகைளத்
ெதாழுதுெகாண்டார்கள், அவேர என்ெறன்ைறக்கும் ஸ்ேதாத்த ரிக்கப்பட்டவர்.
ஆெமன். 26 இதனால் ேதவன் அவர்கைள இழிவான இச்ைசகளுக்கு
ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அப்படிேய அவர்களுைடய ெபண்கள் இயற்ைகயான
இச்ைசைய இயற்ைகக்கு எத ரான இச்ைசயாக மாற்றனார்கள். 27 அப்படிேய
ஆண்களும் ெபண்கைளஇயற்ைகயன்படி அனுபவக்காமல், ஒருவர்ேமல் ஒருவர்
இச்ைசயனாேல ெபாங்க , ஆேணாடு ஆண் அவலட்சணமானைத ெசய்து,
தங்களுைடய தவறுகளுக்குத்தக்க பலைனத் தங்களுக்குள் அைடந்தார்கள்.
28 ேதவைனத் ெதரிந்துெகாள்ளும் அறைவப் பற்ற க்ெகாண்டிருக்க அவர்களுக்கு
மனமில்லாமல் இருந்ததால், தவறான காரியங்கைளச் ெசய்வதற்காக,
ேதவன் அவர்கைளக் ேகடான ச ந்ைதக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 29 அவர்கள்
எல்லாவதமான அநயாயத்தனாலும், ேவச த்தனத்தனாலும், துேராகத்தனாலும்,
ெபாருளாைசயனாலும், குேராதத்தனாலும் நைறயப்பட்டு; ெபாறாைமயனாலும்,
ெகாைலயனாலும், வாக்குவாதத்தனாலும், வஞ்சகத்தனாலும், வன்மத்தனாலும்
நைறந்தவர்களுமாக, 30 ேகாள் ெசால்லுகறவர்களுமாக, அவதூறு
பண்ணுகறவர்களுமாக, ேதவைனப் பைகக்க றவர்களுமாக, மூர்க்கர்களுமாக,
அகந்ைத உள்ளவர்களுமாக, வீம்புக்காரர்களுமாக, ெபால்லாதைவகைள
ேயாச க்க றவர்களுமாக, ெபற்ேறாருக்குக் கீழ்ப்படியாதவர்களுமாக, 31 உணர்வு
இல்லாதவர்களுமாக, உடன்படிக்ைககைள மீறுகறவர்களுமாக, சுபாவ அன்பு
இல்லாதவர்களுமாக, இணங்காதவர்களுமாக, இரக்கம் இல்லாதவர்களுமாக
இருக்க றார்கள். 32 இப்படிப்பட்டைவகைளச் ெசய்க றவர்கள் மரணத்தற்குத்
தகுதயானவர்கள் என்று ேதவன் தீர்மானித்த நீதயான தீர்ப்ைப அவர்கள்
ெதரிந்தருந்தும், அைவகைளத் தாங்கேள ெசய்க றதுமல்லாமல், அைவகைளச்
ெசய்க றமற்றவர்கைளயும்ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவர்களுமாகஇருக்க றார்கள்.

அத்த யாயம் 2
நடுநைலயானேதவனின்நயாயத்தீர்ப்பு

1ஆகேவ, மற்றவர்கைளக் குற்றவாளியாகத் தீர்க்க றவேன, நீ யாரானாலும் சரி,
சாக்குப்ேபாக்குச் ெசால்லமுடியாது; நீ குற்றமாகத் தீர்க்க றைவகள் எைவகேளா,
அைவகைள நீயும் ெசய்க றதனால், நீ மற்றவர்கைளக்குறத்துச் ெசால்லுகற
தீர்ப்பனாேல உன்ைனநீேய குற்றவாளியாக்குக றாய். 2 இப்படிப்பட்டைவகைளச்
ெசய்க றவர்களுக்குத் ேதவனுைடய நயாயத்தீர்ப்பு சத்தயத்தன்படிேய
இருக்க றெதன்று அறந்தருக்க ேறாம். 3 இப்படிப்பட்டைவகைளச்
ெசய்க றவர்கைளக் குற்றவாளிகள் என்று தீர்த்தும், அைவகைளேய
ெசய்க றவேன, நீ ேதவனுைடய நயாயத்தீர்ப்புக்குத் தப்ப த்துக்ெகாள்ளலாம்
என்று நைனக்கறாேயா? 4 அல்லது ேதவனுைடய தயவு நீ மனம்தரும்புவதற்கு
உன்ைன நடத்துகறெதன்று ெதரியாமல், அவருைடய தயவு, ெபாறுைம,
நீடிய சாந்தம் இைவகளின் ஐசுவரியத்ைத அசட்ைடபண்ணுகறாேயா?
5 உன் மனதன் கடினத்தற்கும், மனம்தரும்பாத இருதயத்த ற்கும் தகுந்தபடி,
ேதவனுைடய நீதயுள்ள தீர்ப்பு ெவளிப்படும். ேகாபத்தன் தண்டைன
நாளிேல உனக்காகக் ேகாபத்தைனக் குவத்துக்ெகாள்ளுகறாேய. 6 ேதவன்
அவனவனுைடய ெசய்ைககளுக்குத் தகுந்தபடி அவனவனுக்குப் பலன்
ெகாடுப்பார். 7 ேசார்ந்துேபாகாமல் நல்ல ெசயல்கைளச்ெசய்து, மகைமையயும்
கனத்ைதயும் அழியாைமையயும் ேதடுக றவர்களுக்கு ந த்தயஜீவைனக்
ெகாடுப்பார். 8 சண்ைடக்காரர்களாக இருந்து, சத்தயத்த ற்குக் கீழ்ப்படியாமல்,
அநயாயத்த ற்குக் கீழ்ப்படிந்தருக்க றவர்களுக்ேகா ேதவனுைடய உக்க ரமான
ேகாபம் வரும். 9 முதலில் யூதர்களிலும் பன்பு க ேரக்கர்களிலும் ெபால்லாப்பு
ெசய்க ற எந்தெவாரு மனிதனுக்கும் உபத்த ரவமும், வயாகுலமும்
உண்டாகும். 10 முதலில் யூதர்களிலும் பன்பு க ேரக்கர்களிலும் எவன்
நன்ைமெசய்க றாேனா அவனுக்கு மகைமயும், கனமும், சமாதானமும்
உண்டாகும். 11 ேதவனிடம் பட்சபாதம் இல்ைல. 12 எவர்கள் நயாயப்ப ரமாணம்
இல்லாமல் பாவம் ெசய்க றார்கேளா, அவர்கள் நயாயப்ப ரமாணம் இல்லாமல்
ெகட்டுப்ேபாவார்கள்; எவர்கள் நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு உட்பட்டவர்களாகப்
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பாவம் ெசய்க றார்கேளா, அவர்கள் நயாயப்ப ரமாணத்தனாேல நயாயத்தீர்ப்பு
அைடவார்கள். 13 நயாயப்ப ரமாணத்ைதக் ேகட்க றவர்கள் ேதவனுக்குமுன்பாக
நீத மான்களாவதல்ைல, நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி ெசய்க றவர்கேள
நீத மான்களாக்கப்படுவார்கள். 14 அன்றயும் நயாயப்ப ரமாணம் இல்லாத
யூதரல்லாேதார் சுபாவமாக நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி ெசய்க றேபாது,
நயாயப்ப ரமாணம் இல்லாத அவர்கள் தங்களுக்குத் தாங்கேள
நயாயப்ப ரமாணமாக இருக்க றார்கள். 15 அவர்களுைடய மனச்சாட்ச யும்,
சாட்ச யடுக றதனாலும், குற்றம் உண்டு குற்றம் இல்ைல என்று அவர்களுைடய
ச ந்தைனகள் ஒன்ைற ஒன்று தீர்க்க றதனாலும், நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு
தகுந்த ெசயல்கள் தங்களுைடய இருதயங்களில் எழுதயருக்க றது
என்று காண்பக்க றார்கள். 16 என்னுைடய நற்ெசய்தயன்படிேய, ேதவன்
இேயசுக றஸ்துைவக்ெகாண்டு மனிதர்களுைடய இரகச யங்கைளக்குறத்து
நயாயத்தீர்ப்புக்ெகாடுக்கும்நாளிேலஇதுவளங்கும்.

யூதர்களும்நயாயப்ப ரமாணமும்
17 நீ யூதெனன்று ெபயர்ெபற்று நயாயப்ப ரமாணத்தல் நைலத்தருந்து,

ேதவைனக்குறத்து ேமன்ைமபாராட்டி, 18 நயாயப்ப ரமாணத்தனால்
உபேதச க்கப்பட்டவனாக, அவருைடய வருப்பத்ைத அற ந்து, நன்ைம
எது, தீைம எது, என்று ெதரிந்துெகாள்க றாேய. 19 நீ உன்ைனக்
குருடர்களுக்கு வழிகாட்டியாகவும், இருளில் இருப்பவர்களுக்கு
ெவளிச்சமாகவும், 20 ேபைதகளுக்குப் ேபாதகனாகவும், குழந்ைதகளுக்கு
ஆச ரியராகவும், நயாயப்ப ரமாணத்தன் அறைவயும் சத்தயத்ைதயும் காட்டிய
சட்டமுைடயவனாகவும் நைனக்கறாேய. 21 இப்படியருக்க, மற்றவனுக்குப்
ேபாத க்க ற நீ உனக்கு நீேய ேபாத க்காமல் இருக்கலாமா? தருடக்கூடாது என்று
ப ரசங்கம் பண்ணுகற நீ தருடலாமா? 22 “வபசாரம் ெசய்யக்கூடாது” என்று
ெசால்லுகற நீ வ பசாரம் ெசய்யலாமா? வக்க ரகங்கைள அருவருக்கற நீ
ேகாவல்கைளக் ெகாள்ைளயடிக்கலாமா? 23 நயாயப்ப ரமாணத்ைதக்குறத்து
ேமன்ைமபாராட்டுக ற நீ நயாயப்ப ரமாணத்ைத மீற நடந்து, ேதவைனக்
கனவீனம்பண்ணலாமா? 24 எழுதயருக்க றபடி, “ேதவனுைடய நாமம்
யூதரல்லாதவர்களுக்குள்ேள உங்கள் மூலமாக அவமத க்கப்படுக றேத.”
25 நீ நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு கீழ்ப்படிந்து நடந்தால் வருத்தேசதனம்
ப ரேயாஜனமுள்ளதுதான்; நீ நயாயப்ப ரமாணத்ைத மீற நடந்தால் உன்
வருத்தேசதனம்வருத்தேசதனமில்ைலேய. 26ேமலும்வருத்தேசதனமில்லாதவன்
நயாயப்ப ரமாணத்தற்குரிய நீத கைளக் ைகக்ெகாண்டு நடந்தால்,
அவனுைடய வருத்தேசதனமில்லாைம, வருத்தேசதனம் என்று
எண்ணப்படுமல்லவா? 27 சுபாவத்தன்படி வருத்தேசதனமில்லாதவனாக
இருந்தும் நயாயப்ப ரமாணத்ைத நைறேவற்றுகறவனாக இருந்தால், அவன்
ேவத எழுத்தும்வருத்தேசதனமும்உள்ளவனாகஇருந்தும், நயாயப்ப ரமாணத்ைத
மீறுகற உன்ைனக் குற்றப்படுத்துவாேன? 28 எனேவ, ெவளிப்புறமாக
யூதனானவன் யூதன் இல்ைல, ெவளிப்புறமாக சரீரத்தல் ெசய்யப்படும்
வருத்தேசதனமும் வருத்தேசதனம் இல்ைல. 29 உள்ளத்த ேல யூதனானவேன
யூதன்; எழுத்தன்படி உண்டாகாமல், ஆவயன்படி இருதயத்தல் உண்டாகும்
வருத்தேசதனேம வருத்தேசதனம்; இப்படிப்பட்டவனுக்கு வரும் புகழ்ச்ச
மனிதராேலஉண்டாகவல்ைல, ேதவனாேலஉண்டாயருக்க றது.

அத்த யாயம் 3
ேதவனுைடயஉண்ைம

1 இப்படியானால், யூதனுைடய ேமன்ைம என்ன? வருத்தேசதனத்தனாேல
ப ரேயாஜனம் என்ன? 2 அது எல்லாவதத்தலும் உயர்ந்ததாக இருக்க றது;
ேதவனுைடய வாக்கயங்கள் அவர்களிடத்தல் ஒப்புவக்கப்பட்டது வ ேசஷத்த
ேமன்ைமயாேம. 3 ச லர் வசுவாச க்காமற்ேபானாலும் என்ன? அவர்களுைடய
அவசுவாசம் ேதவனுைடய உண்ைமைய ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்குமா?
4அப்படியாக்காது:
“நீர்உம்முைடயவசனங்களில் நீத மானாகவளங்கவும்,
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உம்முைடய நயாயம் வ சாரிக்கப்படும்ேபாது ெவற்றயைடயவும் இப்படியானது”
என்றுஎழுதயருக்க றபடி,

ேதவேனசத்தயவான்என்றும்,எந்தமனிதனும்ெபாய்யன்என்றும்ெசால்ேவாமாக.
5 நான் மனிதர்கள் ேபசுக றதுேபாலப் ேபசுக ேறன்; நம்முைடய அநீத

ேதவனுைடய நீதையக் காண்பத்தால் என்னெசால்லுேவாம்? ேகாபத்ைதக்
காட்டுக ற ேதவன்அநீத உள்ளவராகஇருக்க றார் என்றுெசால்லலாமா? 6அப்படிச்
ெசால்லக்கூடாது; அப்படிச்ெசான்னால், ேதவன் உலகத்ைத நயாயந்தீர்ப்பது
எப்படி? 7 அன்றயும், என் ெபாய்யனாேல ேதவனுைடய சத்தயம் அவருக்கு
மகைமயுண்டாகவளங்கனதுண்டானால்,இனி நான் பாவ என்றுதீர்க்கப்படுவது
ஏன்? 8 “நன்ைம வருவதற்காகத் தீைமெசய்ேவாமாக என்றும் ெசால்லலாம்
அல்லவா?” நாங்கள் அப்படிப் ேபாத க்க றவர்கள் என்றும் சலர் எங்கைள
அவமத க்க றார்கேள; அப்படிப் ேபாத க்க றவர்கள்ேமல் வரும் தண்டைன நீதயாக
இருக்கும்.

நீத மான்ஒருவனுமில்ைல
9 ஆனாலும் என்ன? அவர்கைளவ ட நாங்கள் வ ேசஷமானவர்களா?

ெகாஞ்சம்கூட வ ேசஷமானவர்கள் இல்ைல, யூதர்கள் க ேரக்கர்கள் எல்ேலாரும்
பாவத்த ற்குஉட்பட்டவர்கள்என்பைதமுன்ேபெவளிப்படுத்த ேனாேம. 10அப்படிேய:
“ஒருவன்கூடநீத மான்இல்ைல;
11உணர்வுள்ளவன்இல்ைல; ேதவைனத்ேதடுக றவன்இல்ைல;
12எல்ேலாரும்வழிதவற ,ஒன்றாகக்ெகட்டுப்ேபானார்கள்;
நன்ைமெசய்க றவன்இல்ைல,ஒருவன்கூடஇல்ைல.
13அவர்கள்ெதாண்ைடதறக்கப்பட்ட சவக்குழி,
தங்களுைடயநாக்குகளால்ஏமாற்றுகறார்கள்;
அவர்களுைடயஉதடுகளின்கீேழ பாம்பன்வஷம்இருக்கறது;
14அவர்கள்வாய் சப க்க றதனாலும், கசப்பனாலும்நைறந்தருக்க றது;
15அவர்கள்கால்கள்இரத்தம் ச ந்துகறதற்குஅைலகறது;
16நாசமும்,உபத்த ரவமும்அவர்கள்வழிகளில்இருக்க றது;
17சமாதானவழிையஅவர்கள்ெதரிந்துெகாள்ளாமல்இருக்கறார்கள்;
18அவர்கள்கண்களுக்குமுன்பாகத் ேதவபயம்இல்ைல” என்றுஎழுதயருக்க றேத.

19 ேமலும், வாய்கள் எல்லாம் அைடக்கப்படுவதற்கும், உலகத்தார்
எல்ேலாரும் ேதவனுைடய தண்டைனத்தீர்ப்புக்கு உள்ளானவர்களாவதற்கும்,
நயாயப்ப ரமாணம் ெசால்லுகறெதல்லாம் நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு
உட்பட்டிருக்க றவர்களுக்ேக ெசால்லுகறது என்று ெதரிந்தருக்க ேறாம்.
20 இப்படியருக்க, பாவத்ைதத் ெதரிந்துெகாள்ளுகற அறவு
நயாயப்ப ரமாணத்தனால் வருகறதனால், எந்த மனிதனும்
நயாயப்ப ரமாணத்தன் ெசயல்களினாேல ேதவனுக்குமுன்பாக
நீத மானாக்கப்படுவதுஇல்ைல.

வசுவாசத்தனால்வரும்நீத
21 இப்படியருக்க, நயாயப்ப ரமாணம் இல்லாமல் ேதவநீத

ெவளியாக்கப்பட்டிருக்க றது; அதற்கு நயாயப்ப ரமாணமும் தீர்க்கதரிசனங்களும்
சாட்ச யாக இருக்க றது. 22 அது இேயசுக றஸ்துைவ வசுவாச க்கும்
வசுவாசத்தனாேல வரும் ேதவநீத ேய; வசுவாச க்க ற எல்ேலாருக்குள்ளும்
எவர்கள் ேமலும் அது வரும், வத்தயாசேம இல்ைல. 23 எல்ேலாரும் பாவம்ெசய்து,
ேதவமகைம இல்லாதவர்களாக , 24 இலவசமாக அவருைடய கருைபயனாேல
க றஸ்து இேயசுவலுள்ள மீட்ைபக்ெகாண்டு நீத மான்களாக்கப்படுக றார்கள்;
25 ேதவன் ெபாறுைமயாக இருந்த முற்காலத்தல் நடந்த பாவங்கைள அவர்
ெபாறுத்துக்ெகாண்டைதக்குற த்துத் தம்முைடய நீதையக் காண்பப்பதற்காகவும்,
தாம் நீதயுள்ளவரும், இேயசுவ டம் வசுவாசமாக இருக்க றவைன
நீதமானாக்குகறவருமாக காண்பப்பதற்காகவும், இக்காலத்த ேல
தமது நீதையக் காண்பப்பதற்காகவும், 26 க றஸ்து இேயசுவனுைடய
இரத்தத்ைத வசுவாச க்கும் வசுவாசத்தனாேல வரும் கருபாதாரபலியாக
அவைரேய ஏற்படுத்தனார். 27 இப்படியருக்க, ேமன்ைமபாராட்டுவது
எங்ேக? அது நீக்கப்பட்டது. எந்தப் ப ரமாணத்தனாேல? ெசய்ைகயன்
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ப ரமாணத்தனாலா? இல்ைல; வசுவாசப்ப ரமாணத்தனாேல. 28 எனேவ,
மனிதன் நயாயப்ப ரமாணத்தன் ெசயல்கள் இல்லாமல் வசுவாசத்தனாேலேய
நீத மானாக்கப்படுக றான் என்று தீர்மானிக்க ேறாம். 29 ேதவன் யூதர்களுக்கு
மட்டுமா ேதவன்? யூதரல்லாேதார்களுக்கும் ேதவனல்லவா? ஆம்
யூதரல்லாேதார்களுக்கும் அவர் ேதவன்தான். 30 வருத்தேசதனம் உள்ளவர்கைள
வசுவாசத்தனாலும், வருத்தேசதனம் இல்லாதவர்கைள வசுவாசத்தன்
மூலமாகவும் நீத மான்களாக்குகற ேதவன் ஒருவேர. 31 அப்படியானால்,
வசுவாசத்தனாேல நயாயப்ப ரமாணத்ைத ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்குக ேறாமா?
அப்படிஇல்ைல; நயாயப்ப ரமாணத்ைதநைலநறுத்துக ேறாேம.

அத்த யாயம் 4
ஆப ரகாம்வசுவாசத்தனால்நீத மானாக்கப்படுதல்

1அப்படியானால்,நம்முைடயதகப்பனாகயஆப ரகாம்சரீரத்தன்படிஎன்னத்ைதக்
கண்டுபடித்தான் என்று ெசால்லுேவாம்? 2 ஆப ரகாம் ெசயல்களினாேல
நீத மானாக்கப்பட்டான் என்றால் ேமன்ைமபாராட்ட அவனுக்குக் காரணம் உண்டு;
ஆனால் ேதவனுக்குமுன்பாக ேமன்ைமபாராட்டமுடியாது. 3 ேவதவாக்கயம்
என்ன ெசால்லுகறது? “ஆப ரகாம் ேதவைன வசுவாச த்தான், அது அவனுக்கு
நீதயாக எண்ணப்பட்டது” என்று ெசால்லுகறது. 4 ேவைல ெசய்க றவனுக்கு
வருகற கூலி கருைப என்று எண்ணப்படாமல், கடன் என்று எண்ணப்படும்.
5ஒருவன்ெசயல்கைளச்ெசய்யாமல்பாவையநீத மானாக்குகறவரிடம்வசுவாசம்
ைவக்க றவனாக இருந்தால், அவனுைடய வசுவாசேம அவனுக்கு நீதயாக
எண்ணப்படும். 6 அந்தப்படி, ெசயல்கள் இல்லாமல் ேதவனாேல நீத மான் என்று
எண்ணப்படுகறமனிதனுைடயபாக்கயத்ைதக்காண்பப்பதற்காக:
7எவர்களுைடயஅக்க ரமங்கள்மன்னிக்கப்பட்டேதா,
எவர்களுைடயபாவங்கள்மூடப்பட்டேதா,அவர்கள்பாக்கயவான்கள்.
8 எவனுைடய பாவத்ைதக் கர்த்தர் எண்ணாதருக்க றாேரா, அவன் பாக்கயவான்”

என்றுதாவீதுெசால்லியருக்க றான்.
9 இந்தப் பாக்கயம் வருத்தேசதனம் உள்ளவனுக்குமட்டும் வருேமா அல்லது

வருத்தேசதனம்இல்லாதவனுக்கும் வருேமா? “ஆப ரகாமுக்கு வசுவாசம் நீதயாக
எண்ணப்பட்டது” என்று ெசால்லுக ேறாேம. 10அது எப்ெபாழுது அவனுக்கு அப்படி
எண்ணப்பட்டது? அவன் வருத்தேசதனம் உள்ளவனாக இருந்தேபாதா அல்லது
வருத்தேசதனம் இல்லாதவனாக இருந்தேபாதா? வருத்தேசதனம் உள்ளவனாக
இருந்தேபாதுஇல்ைல,வருத்தேசதனம்இல்லாதவனாகஇருந்தேபாேத. 11ேமலும்,
வருத்தேசதனம் இல்லாத காலத்தல் அவன் வசுவாசத்தனாேல அைடந்த நீத க்கு
முத்தைரயாகவருத்தேசதனமாகயஅைடயாளத்ைதப்ெபற்றான். வருத்தேசதனம்
இல்லாதவர்களாக வசுவாச க்க ற எல்ேலாருக்கும் நீத எண்ணப்படுவதற்காக
அவர்களுக்கு அவன் தகப்பனாக இருப்பதற்கும், 12 வருத்தேசதனத்ைதப்
ெபற்றவர்களாக மட்டுமில்ைல, நம்முைடய தகப்பனாகய ஆப ரகாம்
வருத்தேசதனம் இல்லாத காலத்தல் அைடந்த வசுவாசமாக ய அடிச்சுவடுகளில்
நடக்க றவர்களாகவும் இருக்க றவர்களுக்குத் தகப்பனாக இருப்பதற்கும், அந்த
அைடயாளத்ைதப் ெபற்றான். 13 அன்றயும், உலகத்ைதச் சுதந்தரிப்பான்
என்கற வாக்குத்தத்தம் ஆப ரகாமுக்ேகா அல்லது அவன் வம்சத்த ற்ேகா
ந யாயப்ப ரமாணத்தனால் கைடக்காமல் வசுவாசத்தனால் வருகற நீதயனால்
கைடத்தது. 14 நயாயப்ப ரமாணத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் வாரிசுகளானால்
வசுவாசம் வீணாகப்ேபாகும், வாக்குத்தத்தமும் இல்லாமல்ேபாகும். 15 ேமலும்
நயாயப்ப ரமாணம் ேகாபத்ைத உண்டாக்குகறது, நயாயப்ப ரமாணம்
இல்ைல என்றால் கீழ்ப்படியாைமயும் இல்ைல. 16 எனேவ, சுதந்த ரமானது
கருைபயனால் உண்டாக றதாக இருப்பதற்காக அது வசுவாசத்தனாேல
வருகறது; நயாயப்ப ரமாணத்ைதச் ேசர்ந்த வம்சத்தனர்களுக்குமட்டும்
இல்ைல, நம் எல்ேலாருக்கும் தகப்பனாகய ஆப ரகாமுைடய வசுவாசத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்களான எல்லா வம்சத்தனர்களுக்கும் அந்த வாக்குத்தத்தம் ந ச்சயமாக
இருப்பதற்காகஅப்படிவருகறது. 17 “அேநகேதசமக்களுக்குஉன்ைனத்தகப்பனாக
ஏற்படுத்த ேனன்” என்று எழுதயருக்க றபடி, அவன், தான் வசுவாச த்தவருமாக,
மரித்ேதாைர உய ேராடு எழுப்ப , இல்லாதைவகைள இருக்கறைவகைளப்ேபால
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அைழக்க றவருமாக இருக்க ற ேதவனுக்குமுன்பாக நம்ெமல்ேலாருக்கும் தகப்பன்
ஆனான். 18 “உன் வம்சம் இவ்வளவாக இருக்கும் என்று ெசால்லப்பட்டபடிேய,”
தான்அேநக ேதசமக்களுக்குதகப்பனாவைத நம்புக றதற்குவழியல்லாதருந்தும்,
அைத நம்ப க்ைகேயாடு வசுவாச த்தான். 19அவன் வசுவாசத்த ேல பலவீனமாக
இருக்கவல்ைல; அவன் ஏறக்குைறய நூறு வயதுள்ளவனாக இருக்கும்ேபாது,
தன் சரீரம் ெசத்துப்ேபானைதயும், சாராளுைடய கர்ப்பம் ெசத்துப்ேபானைதயும்
நைனக்காமல் இருந்தான். 20 ேதவனுைடய வாக்குத்தத்தத்ைதக்குற த்து அவன்
அவசுவாசமாகச் சந்ேதகப்படாமல், 21 ேதவன் வாக்குத்தத்தம்பண்ணினைத
நைறேவற்ற வல்லவராக இருக்க றார் என்று முழுந ச்சயமாக நம்ப , ேதவைன
மகைமப்படுத்த , வசுவாசத்தல் வல்லவன் ஆனான். 22 எனேவ, அது அவனுக்கு
நீதயாக எண்ணப்பட்டது. 23 “அது அவனுக்கு நீதயாக எண்ணப்பட்டது,” என்பது,
அவனுக்காகமட்டும் இல்ைல, நமக்காகவும் எழுதப்பட்டிருக்க றது. 24 நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுைவ மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுப்பனவைர
வசுவாச க்க ற நமக்கும் அப்படிேய எண்ணப்படும். 25 அவர் நம்முைடய
பாவங்களுக்காக ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டும், நாம் நீத மான்களாக்கப்படுவதற்காக
எழுப்பப்பட்டும்இருக்க றார்.

அத்த யாயம் 5
வசுவாசத்தனாேலநீத மானாக்கப்படுதல்

1இந்தவதமாக, நாம் வசுவாசத்தனாேல நீத மான்களாக்கப்பட்டிருக்க றதனால்,
நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் மூலமாக ேதவனிடம் சமாதானம்
ெபற்றருக்க ேறாம். 2 அவர் மூலமாக நாம் இந்தக் கருைபக்குள் ப ரேவச க்கும்
பாக்கயத்ைத வசுவாசத்தனால் ெபற்று நைலெகாண்டிருந்து, ேதவமகைமைய
அைடேவாம் என்கற நம்ப க்ைகயனாேல ேமன்ைமபாராட்டுக ேறாம். 3அதுமட்டும்
இல்ைல, உபத்த ரவம் ெபாறுைமையயும், ெபாறுைம பரீட்ைசையயும்,
பரீட்ைச நம்ப க்ைகையயும் உண்டாக்குகறது என்று நாங்கள் அற ந்து,
4 உபத்த ரவங்களிலும் ேமன்ைமபாராட்டுக ேறாம். 5 ேமலும் நமக்கு அருளப்பட்ட
பரிசுத்த ஆவயானவராேல ேதவ அன்பு நம்முைடய இருதயங்களில்
ஊற்றப்பட்டிருக்க றதனால், அந்த நம்ப க்ைக நம்ைம ெவட்கப்படுத்தாது.
6அன்றயும்,நாம்ெபலன்இல்லாதவர்களாகஇருக்கும்ேபாேத,குறத்தக்காலத்தல்
க றஸ்து அக்க ரமக்காரர்களுக்காக மரித்தார். 7 நீத மானுக்காக ஒருவன்
இறப்பது அரிது; நல்லவனுக்காக ஒருேவைள ஒருவன் மரிக்கத் துணிவான்.
8 நாம் பாவ களாக இருக்கும்ேபாது க றஸ்து நமக்காக மரித்ததனாேல, ேதவன்
நம்ேமல் ைவத்த அவரது அன்ைப நரூப க்க றார். 9 இப்படி நாம் அவருைடய
இரத்தத்தனாேல நீத மான்களாக்கப்பட்டிருக்க, ேதவனுைடய ேகாபத்த ற்குத்
தப்ப அவராேல நாம் இரட்ச க்கப்படுவது அதக ந ச்சயேம. 10 நாம் ேதவனுக்கு
பைகவர்களாக இருக்கும்ேபாது, அவருைடய குமாரனின் மரணத்தனாேல
அவேராடு ஒப்புரவாக்கப்பட்ேடாம் என்றால், ஒப்புரவாக்கப்பட்டப்பன்பு நாம்
அவருைடய ஜீவனாேல இரட்ச க்கப்படுவது அதக ந ச்சயேம. 11 அதுமட்டும்
இல்லாமல், இப்ெபாழுது ஒப்புரவாகுதைல நமக்குக் கைடக்கப்பண்ணின
நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்து மூலமாக நாம் ேதவனுக்குள்
களிகூறுக ேறாம்.

ஆதாமினால்பாவம்நுைழந்தது
12 இப்படியாக, ஒேர மனிதனாேல பாவமும் பாவத்தனாேல மரணமும்

உலகத்த ேல நுைழந்ததுேபாலவும், எல்லா மனிதர்களும் பாவம் ெசய்ததனால்,
மரணம் எல்ேலாருக்கும் வந்ததுேபாலவும் இதுவும் ஆனது. 13 நயாயப்ப ரமாணம்
ெகாடுக்கப்படுவதற்கு முன்ேப பாவம் உலகத்தல் இருந்தது; நயாயப்ப ரமாணம்
இல்லாதருந்தால் பாவம் எண்ணப்படமாட்டாது. 14அப்படியருந்தும், மரணமானது
ஆதாம் முதல் ேமாேச வைரக்கும், ஆதாமின் கீழ்ப்படியாைமக்கு இைணயாகப்
பாவம் ெசய்யாதவர்கைளயும் ஆண்டுெகாண்டது; அந்த ஆதாம், பன்ேப
வந்தவருக்கு முந்தன அைடயாளமானவன். 15 ஆனாலும் மீறுதலின் பலன்
கருைபவரத்தன் பலனுக்குஒப்பானதுஇல்ைல. எப்படிெயன்றால், ஒருவனுைடய
மீறுதலினாேல அேநகர் மரித்தருக்க, ேதவனுைடய கருைபயும் இேயசுக றஸ்து
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என்னும் ஒேர மனிதனுைடய கருைபயனாேல வரும் ஈவும் அேநகர்ேமல்
அத கமாகப் ெபருகயருக்க றது. 16 ேமலும் ஒருவன் பாவம் ெசய்ததனால்
உண்டான தீர்ப்பு ேதவன் அருளும் ஈவற்கு ஒப்பானது இல்ைல; அந்தத்
தீர்ப்பு ஒேர குற்றத்தனால் தண்டைனக்குரியதாக இருந்தது; கருைபவரேமா
அேநக குற்றங்கைள நீக்க நீதவளங்கும் தீர்ப்புக்குரியதாக இருக்க றது.
17 அல்லாமலும், ஒருவனுைடய மீறுதலினாேல, அந்த ஒருவன்மூலமாக, மரணம்
ஆண்டுெகாண்டிருக்க, கருைபயன் பரிபூரணத்ைதயும் நீதயாகய ஈவன்
பரிபூரணத்ைதயும்ெபறுகறவர்கள்இேயசுக றஸ்துஎன்னும்ஒருவராேலஜீவைன
அைடந்து ஆளுவார்கள் என்பது அதக ந ச்சயேம. 18 எனேவ, ஒேர மீறுதலினாேல
எல்லா மனிதர்களுக்கும் தண்டைனக்குரிய தீர்ப்பு உண்டானதுேபால, ஒேர
நீதயனாேல எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஜீவைனக் ெகாடுக்கும் நீத க்குரிய
தீர்ப்பு உண்டானது. 19 அன்றயும் ஒேர மனிதனுைடய கீழ்ப்படியாைமயனாேல
அேநகர் பாவ களாக்கப்பட்டதுேபால, ஒருவருைடய கீழ்ப்படிதலினாேல
அேநகர் நீத மான்களாக்கப்படுவார்கள். 20 ேமலும், மீறுதல் ெபருகும்படிக்கு
நயாயப்ப ரமாணம் வந்தது; அப்படியருந்தும், பாவம் ெபருகன இடத்தல் கருைப
அதகமாகப் ெபருகனது. 21ஆதலால் பாவம் மரணத்ைதஆண்டுெகாண்டதுேபால,
கருைபயானது நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் மூலமாக
நீதயனாேலந த்தயஜீவைனஆண்டுெகாண்டது.

அத்த யாயம் 6
பாவத்தனால்மரணம்

1 ஆகேவ, என்னெசால்லுேவாம்? கருைப ெபருகுவதற்காகப் பாவத்த ேல
நைலநற்கலாம் என்று ெசால்லுேவாமா? ெசால்லக்கூடாேத. 2 பாவத்த ற்கு
மரித்த நாம் இனி அத ேல எப்படி வாழ்ேவாம்? 3 க றஸ்து இேயசுவற்குள்ளாக
ஞானஸ்நானம் ெபற்ற நாம் அைனவரும் அவருைடய மரணத்தற்குள்ளாக
ஞானஸ்நானம் ெபற்றைத அறயாமல் இருக்கறீர்களா? 4 ேமலும் ப தாவன்
மகைமயனாேல க றஸ்து மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுப்பப்பட்டதுேபால,
நாமும் புதய ஜீவனுள்ளவர்களாக நடந்துெகாள்வதற்கு, அவருைடய
மரணத்தற்குள்ளாக்கும் ஞானஸ்நானத்தனாேல க றஸ்துேவாடு அடக்கம்
பண்ணப்பட்ேடாம். 5 ஆகேவ, அவருைடய மரணத்தன் சாயலில் நாம்
இைணக்கப்பட்டவர்களானால், அவர் உய ர்த்ெதழுதலின் சாயலிலும்
இைணக்கப்பட்டிருப்ேபாம். 6நாம்இனிப்பாவத்த ற்குஅடிைமயாகஇல்லாதபடிக்கு,
பாவசரீரம் ஒழிந்துேபாவதற்காக, நம்முைடய பைழய மனிதன் அவேராடு
சலுைவயல்அைறயப்பட்டெதன்றுஅறந்தருக்க ேறாம். 7மரித்தவன்பாவத்த ற்கு
நீங்க வடுதைலயாக்கப்பட்டிருக்க றாேன. 8 எனேவ, க றஸ்துேவாடு நாம்
மரித்ேதாம் என்றால், அவேராடு பைழத்தும் இருப்ேபாம் என்று நம்புக ேறாம்.
9 மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுந்த க றஸ்து இனி இறப்பதல்ைல என்று
அறந்தருக்க ேறாம்; மரணம் இனி அவைர ஆண்டுெகாள்ளுவதல்ைல. 10 அவர்
மரித்தது, பாவத்த ற்ெகன்று ஒேரமுைற மரித்தார்; அவர் பைழத்தருக்க றது,
ேதவனுக்ெகன்று பைழத்தருக்க றார். 11 அப்படிேய நீங்களும், உங்கைளப்
பாவத்த ற்குமரித்தவர்களாகவும்,நம்முைடயகர்த்தராக யஇேயசுக றஸ்துவற்குள்
ேதவனுக்ெகன்று பைழத்தருக்க றவர்களாகவும் எண்ணிக்ெகாள்ளுங்கள்.
12 ஆகேவ, நீங்கள் சரீர இச்ைசகளின்படி பாவத்த ற்குக் கீழ்ப்படிவதற்காக,
மரணத்தற்குரிய உங்களுைடய சரீரத்தல் பாவம் ஆளுைக ெசய்யாமல்
இருக்கட்டும். 13 நீங்கள் உங்களுைடய சரீர உறுப்புகைள அநீதயன்
ஆயுதங்களாகப் பாவத்த ற்கு ஒப்புக்ெகாடுக்காமல், உங்கைள மரித்ேதாரிலிருந்து
பைழத்தருக்க றவர்களாக ேதவனுக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்து, உங்களுைடய சரீர
உறுப்புகைள நீத க்குரியஆயுதங்களாக ேதவனுக்குஒப்புக்ெகாடுங்கள். 14நீங்கள்
நயாயப்ப ரமாணத்தற்குக் கீழ்ப்பட்டிராமல் கருைபக்குக் கீழ்பட்டிருக்க றதனால்,
பாவம்உங்கைளேமற்ெகாள்ளமுடியாது.

நீத க்குஅடிைமகள்
15 இதனால் என்ன? நாம் நயாயப்ப ரமாணத்தற்குக் கீழ்ப்பட்டிராமல்

கருைபக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்க றதனால், பாவம் ெசய்யலாமா? ெசய்யக்கூடாேத.
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16 மரணத்தற்குரிய பாவத்த ற்கானாலும், நீத க்குரிய கீழ்ப்படிதலுக்கானாலும்,
எதற்குக் கீழ்ப்படிவதற்காக உங்கைள அடிைமகளாக ஒப்புக்ெகாடுக்க றீர்கேளா,
அதற்ேக அடிைமகளாக இருக்க றீர்கள் என்று ெதரியாமல் இருக்க றீர்களா?
17முன்பு நீங்கள் பாவத்த ற்கு அடிைமகளாக இருந்தும், இப்ெபாழுது உங்களுக்கு
ஒப்புவக்கப்பட்டஉபேதசசட்டத்த ற்குநீங்கள்மனப்பூர்வமாகக்கீழ்ப்படிந்ததனாேல
ேதவனுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம். 18 பாவத்தலிருந்து நீங்கள் வடுதைலயாக்கப்பட்டு,
நீத க்கு அடிைமகளானீர்கள். 19 உங்களுைடய சரீர பலவீனத்தனால் மனிதர்கள்
ேபசுக றதுேபாலப் ேபசுக ேறன். அக்க ரமத்ைதச் ெசய்வதற்காக முன்ேப நீங்கள்
உங்களுைடயசரீரஉறுப்புகைளஅசுத்தத்த ற்கும்அக்க ரமத்த ற்கும்அடிைமகளாக
ஒப்புக்ெகாடுத்ததுேபால, இப்ெபாழுது பரிசுத்தமானைதச் ெசய்வதற்காக
உங்களுைடய சரீர உறுப்புகைள நீத க்கு அடிைமயாக ஒப்புக்ெகாடுங்கள்.
20பாவத்த ற்குநீங்கள்அடிைமகளாகஇருந்தகாலத்தல்நீத க்குவலகனவர்களாக
இருந்தீர்கள்.

பாவத்தன்சம்பளம்மரணம்
21 இப்ெபாழுது உங்களுக்கு ெவட்கமாகத் ெதரிக ற காரியங்களினாேல

அந்தகாலத்தல் உங்களுக்கு என்ன பலன் கைடத்தது? அைவகளின் முடிவு
மரணேம. 22 இப்ெபாழுது நீங்கள் பாவத்தல் இருந்து வடுதைலயாக்கப்பட்டு,
ேதவனுக்கு அடிைமகளானதனால், பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்குக் கைடக்கும்
பலன், முடிேவா ந த்தயஜீவன். 23 பாவத்தன் சம்பளம் மரணம்; ேதவனுைடய
கருைபவரேமா நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனால் உண்டான
ந த்தயஜீவன்.

அத்த யாயம் 7
நயாயப்ப ரமாணத்தன்முடிவு

1 நயாயப்ப ரமாணத்ைத ெதரிந்தருக்க றவர்கேளாடு ேபசுக ேறன்.
சேகாதரர்கேள, ஒரு மனிதன் உய ேராடிருக்கும்வைரக்கும் நயாயப்ப ரமாணம்
அவைனஆளுகறது என்று ெதரியாமல் இருக்க றீர்களா? 2அது எப்படிெயன்றால்,
கணவைனயுைடய ஒரு ெபண் தன் கணவன் உயேராடிருக்கும்வைர
நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி அவனுைடய ந பந்தைனக்கு உட்பட்டிருக்க றாள்;
கணவன் மரித்தபன்பு கணவைனப்பற்றய ப ரமாணத்தலிருந்து வடுதைலயாக
இருக்க றாள். 3 ஆகேவ, கணவன் உயேராடிருக்கும்ேபாது அவள் ேவெறாரு
மனிதைன தருமணம்ெசய்தால் அவள் வபசாரி என்று ெசால்லப்படுவாள்;
ஆனால், கணவன் மரித்தபன்பு அவள் அந்தப் ப ரமாணத்தலிருந்து
வடுதைலயானபடியால், ேவெறாரு மனிதைன தருமணம் ெசய்தாலும் அவள்
வபசாரி இல்ைல. 4 அதுேபால, என் சேகாதரர்கேள, நீங்கள் மரித்ேதாரிலிருந்து
உய ேராடு எழுந்த க றஸ்து என்னும் ேவெறாருவருைடயவர்களாக ,
ேதவனுக்ெகன்று பலன் ெகாடுப்பதற்காக க றஸ்துவன் சரீரத்தனாேல
நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு மரித்தவர்களானீர்கள். 5 நாம் சரீரத்த ற்கு
உட்பட்டிருந்த காலத்தல் நயாயப்ப ரமாணத்தனாேல ேதான்றய பாவ
இச்ைசகள் மரணத்தற்குரிய பலன்கைளக் ெகாடுக்கக்கூடியதாக நம்முைடய
சரீர உறுப்புகளிேல ெபலன்ெசய்தது. 6 இப்ெபாழுேதா நாம் பழைமயான
எழுத்தன்படி இல்ைல, புதுைமயான ஆவயன்படி ஊழியம் ெசய்வதற்காக,
நம்ைமக் கட்டியருந்த நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு நாம் மரித்தவர்களாக , அதல்
இருந்துவடுதைலயாக்கப்பட்டிருக்க ேறாம்.

பாவத்ேதாடு ேபாராட்டம்
7 எனேவ, என்னெசால்லுேவாம்? நயாயப்ப ரமாணம் பாவேமா?

இல்ைலேய, பாவம் என்னெவன்று நயாயப்ப ரமாணத்தனால்தான் நான்
ெதரிந்துெகாண்ேடேனதவ ர மற்றப்படி இல்ைல; “இச்ச க்காமல் இருப்பாயாக”
என்று நயாயப்ப ரமாணம் ெசால்லாதருந்தால், இச்ைச பாவம் என்று நான்
ெதரியாமல் இருப்ேபேன. 8 பாவமானது கட்டைளயனாேல வாய்ப்ைபப்ெபற்று
எல்லாவதமான இச்ைசகைளயும் எனக்குள் நடப்ப த்தது. நயாயப்ப ரமாணம்
இல்லாவ ட்டால் பாவம் ெசத்ததாக இருக்குேம. 9 முன்ேப நயாயப்ப ரமாணம்
இல்லாதவனாக இருந்தேபாது நான் ஜீவனுள்ளவனாக இருந்ேதன்; கட்டைள
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வந்தேபாது பாவம் உய ர்ெகாண்டது, நான் மரித்தவனாேனன். 10 இப்படியருக்க,
ஜீவனுக்குரிய கட்டைள எனக்கு மரணத்தற்குரியதாக இருப்பைதப் பார்த்ேதன்.
11 பாவமானது கட்டைளயனாேல வாய்ப்ைபப்ெபற்று, என்ைன ஏமாற்றயது,
அதனாேல என்ைனக்ெகான்றது. 12எனேவ, நயாயப்ப ரமாணம்பரிசுத்தமுள்ளது,
கட்டைளயும் பரிசுத்தமாகவும் நீதயாகவும் நன்ைமயாகவும் இருக்க றது.
13 இப்படியருக்க, நன்ைமயானது எனக்கு மரணமானேதா? அப்படி
இல்ைல; பாவேம எனக்கு மரணமானது; பாவம் கட்டைளயனாேல அத க
பாவமுள்ளதாவதற்கும், அது நன்ைமயானைதக்ெகாண்டு எனக்கு மரணத்ைத
உண்டாக்கனதனாேல, பாவமாகேவ இருக்கும்படிக்கும் அப்படியானது.
14 ேமலும், நமக்குத் ெதரிந்தருக்க றபடி, நயாயப்ப ரமாணம் ஆவக்குரியதாக
இருக்க றது, நாேனா பாவத்த ற்குக் கீழாக வற்கப்பட்டு, சரீரத்த ற்குரியவனாக
இருக்க ேறன். 15 எப்படிெயன்றால், நான் ெசய்க றது எனக்ேக புரியவல்ைல; நான்
வரும்புக றைதச் ெசய்யாமல், நான் ெவறுக்கறைதேய ெசய்க ேறன். 16 இப்படி
நான் வரும்பாதைதச் ெசய்க றவனாக இருக்க, நயாயப்ப ரமாணம் நல்லது
என்று ஏற்றுக்ெகாள்ளுக ேறேன. 17 எனேவ, நான் இல்ைல, எனக்குள் வாழ்க ற
பாவேம அப்படிச் ெசய்க றது. 18 அது எப்படிெயன்றால், என்னிடம், அதாவது,
என் சரீரத்தல், நன்ைம வாழ்க றதல்ைலெயன்று நான் அறந்தருக்க ேறன்;
நன்ைம ெசய்யேவண்டும் என்கற வருப்பம் என்னிடம் இருக்க றது, நன்ைம
ெசய்வேதா என்னிடம் இல்ைல. 19 எனேவ, நான் வரும்புக ற நன்ைமையச்
ெசய்யாமல், வரும்பாத தீைமையேய ெசய்க ேறன். 20 அதன்படி, நான்
வரும்பாதைத நான் ெசய்தால், நான் இல்ைல, எனக்குள் வாழ்க ற பாவேம
அப்படிச் ெசய்க றது. 21ஆனபடியால் நன்ைமெசய்ய வரும்புக ற என்னிடம் தீைம
உண்டு என்கற ஒரு ப ரமாணத்ைதப் பார்க்க ேறன். 22 உள்ளான மனிதனுக்குத்
தகுந்தபடி ேதவனுைடய நயாயப்ப ரமாணத்தன்ேமல் ப ரியமாக இருக்க ேறன்.
23 ஆனாலும் என் மனதன் ப ரமாணத்தற்கு எத ராகப் ேபாராடுக ற ேவெறாரு
ப ரமாணத்ைத என் உறுப்புகளில் இருக்க றைதப் பார்க்க ேறன்; அது என்
உறுப்புகளில் உண்டாயருக்க ற பாவப்ப ரமாணத்தற்கு என்ைனச் சைறயாக்க க்
ெகாள்ளுகறது. 24 ந ர்பந்தமான மனிதன் நான்! இந்த மரணசரீரத்தலிருந்து யார்
என்ைன வடுதைலயாக்குவார்? 25 நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன்
மூலமாக ேதவனுக்கு நன்ற ெசலுத்துக ேறன். எனேவ, நாேன என் மனதனாேல
ேதவனுைடய நயாயப்ப ரமாணத்தற்கும், சரீரத்தனாேல பாவப்ப ரமாணத்தற்கும்
ேசைவெசய்க ேறன்.

அத்த யாயம் 8
ஆவயானவரின்ப ரமாணம்

1 ஆனபடியால், க றஸ்து இேயசுவற்கு உட்பட்டவர்களாக இருந்து,
சரீரத்தன்படி நடக்காமல் ஆவயானவருக்கு ஏற்றபடி நடக்க றவர்களுக்கு
தண்டைனத்தீர்ப்பு இல்ைல. 2ஜீவனுைடய ஆவயானவரின் ப ரமாணம் கறஸ்து
இேயசுவற்குள் என்ைனப் பாவம் மரணம் என்பைவகளின் ப ரமாணத்தலிருந்து
வடுதைலயாக்கனேத. 3அதுஎப்படிெயன்றால்,சரீரத்தனாேலபலவீனமாக்கப்பட்ட
ந யாயப்ப ரமாணம் ெசய்யமுடியாதைத ேதவேன ெசய்வதற்காக, தம்முைடய
குமாரைனப் பாவசரீரத்தன் சாயலாகவும், பாவத்ைத நீக்கும் பலியாகவும்
அனுப்ப , சரீரத்த ேல பாவத்ைத தண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்த்தார். 4 சரீரத்தன்படி
நடக்காமல் ஆவயானவருக்கு ஏற்றபடி நடக்க ற நம்மிடம் ந யாயப்ப ரமாணத்தன்
நீத நைறேவறுவதற்காகேவ அப்படிச் ெசய்தார். 5 அன்றயும் சரீரத்தன்படி
நடக்க றவர்கள் சரீரத்த ற்குரியைவகைளச் ச ந்த க்க றார்கள்; ஆவயானவருக்கு
ஏற்றபடி நடக்க றவர்கள் ஆவயானவருக்குரியைவகைளச் ச ந்த க்க றார்கள்.
6 சரீரச ந்ைத மரணம்; ஆவயானவரின் ச ந்ைதேயா ஜீவனும் சமாதானமுமாகும்.
7 எப்படிெயன்றால், சரீரச ந்ைத ேதவனுக்கு எத ரான பைக; அது ேதவனுைடய
நயாயப்ப ரமாணத்தற்குக் கீழ்ப்படியாமலும், கீழ்ப்படியமுடியாமலும் இருக்கறது.
8 சரீரத்த ற்கு உட்பட்டவர்கள் ேதவனுக்குப் ப ரியமாக இருக்கமாட்டார்கள்.
9 ேதவனுைடய ஆவயானவர் உங்களுக்குள் இருந்தால், நீங்கள் சரீரத்த ற்கு
உட்பட்டவர்களாக இல்லாமல் ஆவயானவருக்கு உட்பட்டவர்களாக இருப்பீர்கள்.
க றஸ்துவன் ஆவயானவர் இல்லாதவன் அவருைடயவன் இல்ைல.
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10 ேமலும் கறஸ்து உங்களுக்குள் இருந்தால் சரீரமானது பாவத்தனிமித்தம்
இறந்ததாகவும், ஆவயானது நீதயனிமித்தம் ஜீவனுள்ளதாகவும் இருக்கும்.
11 அன்றயும் இேயசுைவ மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுப்பனவருைடய
ஆவயானவர் உங்களுக்குள் இருந்தால், க றஸ்துைவ மரித்ேதாரிலிருந்து
உய ேராடு எழுப்பனவர் உங்களுக்குள் வாழ்க ற தம்முைடய ஆவயானவராேல
மரணத்தற்குரிய உங்களுைடய சரீரங்கைளயும் உய ர்ப்ப ப்பார். 12 எனேவ,
சேகாதரர்கேள, சரீரத்தன்படி பைழப்பதற்கு நாம் சரீரத்த ற்குக் கடனாளிகள்
இல்ைல. 13 சரீரத்தன்படி பைழத்தால் இறப்பீர்கள்; ஆவயானவராேல
சரீரத்தன் ெசயல்கைள அழித்தால் பைழப்பீர்கள். 14 ேமலும் எவர்கள்
ேதவனுைடய ஆவயானவராேல நடத்தப்படுக றார்கேளா, அவர்கள் ேதவனுைடய
குமாரர்களாக இருக்க றார்கள். 15அப்படிேய, தரும்பவும் பயப்படுக றதற்கு நீங்கள்
அடிைமத்தனத்தன்ஆவையப் ெபறாமல், ஆவயானவரால், அப்பா ப தாேவ என்று
கூப்ப டக்கூடிய பள்ைள என்கற உரிைமையப் ெபற்றீர்கள். 16 நாம் ேதவனுைடய
பள்ைளகளாக இருக்க ேறாம் என்று ஆவயானவர்தாேம நம்முைடய ஆவயுடேன
சாட்ச க் ெகாடுக்க றார். 17நாம் பள்ைளகளானால்வாரிசுகளுமாேம; ேதவனுைடய
வாரிசுகளும், க றஸ்துவற்கு உடன் வாரிசுகளுமாேம; க றஸ்துேவாடு நாம்
மகைமப்படுவதற்காகஅவேராடு பாடுபட்டால்அப்படிஆகும்.

எத ர்காலத்துமகைம
18 ஆதலால் இந்தக்காலத்துப் பாடுகள் இனி நம்மிடம் ெவளிப்படும் மகைமக்கு

ஒப்ப டக்கூடியைவகள் அல்லெவன்று எண்ணுகேறன். 19 ேமலும் ேதவனுைடய
குமாரர்கள் ெவளிப்படுத்தப்படுவதற்காக ேதவனுைடய பைடப்புகள் அதக
ஆவேலாடு காத்துக்ெகாண்டிருக்க றது. 20 அது என்னெவன்றால் பைடப்புகள்
அழிவ ற்குரிய அடிைமத்தனத்தல் இருந்து வடுதைலயாக்கப்பட்டு, ேதவனுைடய
பள்ைளகளுக்குரிய மகைமயான சுதந்த ரத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாள்ளும்
என்கற நம்ப க்ைகேயாடு, 21 அந்தப் பைடப்புகள் ெசாந்த இஷ்டத்தனாேல
இல்ைல, கீழ்ப்படுத்தனவராேலேய மாையக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்க றது.
22 எனேவ, நமக்குத் ெதரிந்தருக்க றபடி, இதுவைரக்கும் பைடப்புகள் எல்லாம்
ஒன்றாகத் தவத்துப் ப ரசவேவதைனப்படுகறது. 23 அதுவும் இல்லாமல்,
ஆவயானவரின் முதற்பலன்கைளப் ெபற்ற நாமும் நம்முைடய சரீர மீட்பாக ய
பள்ைள என்கற உரிைம வருகறதற்குக் காத்தருந்து, நமக்குள்ேள
தவக்க ேறாம். 24 அந்த நம்ப க்ைகயனாேல நாம் இரட்ச க்கப்பட்டிருக்க ேறாம்.
பார்க்கப்படுக றைத நம்புக றது நம்ப க்ைக இல்ைல; ஒருவன் தான் பார்க்க றைத
நம்பேவண்டியது என்ன? 25 நாம் பார்க்காதைத நம்ப ேனாமானால்,
அது வருகறதற்குப் ெபாறுைமேயாடு காத்தருப்ேபாம். 26 அப்படிேய
ஆவயானவரும் நமது பலவீனங்களில் நமக்கு உதவெசய்க றார். நாம் ஏற்றபடி
ேவண்டிக்ெகாள்ளேவண்டியது என்னெவன்று ெதரியாமல் இருக்க றதனால்,
ஆவயானவர்தாேம ெசால்லிமுடியாத ெபருமூச்சுகேளாடு நமக்காக
ேவண்டுதல்ெசய்க றார். 27 ஆவயானவர் ேதவனுைடய வருப்பத்தன்படிேய
பரிசுத்தவான்களுக்காக ேவண்டுதல்ெசய்க றதனால், இருதயங்கைள ஆராய்ந்து
பார்க்க றவர்ஆவயானவரின் ச ந்ைதஎன்னெவன்றுஅறவார்.

க றஸ்தவர்களின்நம்ப க்ைக
28 அன்றயும், அவருைடய தீர்மானத்தன்படி அைழக்கப்பட்டவர்களாக

ேதவனிடம் அன்பாக இருக்க றவர்களுக்கு எல்லாம் நன்ைமக்குரியைவகளாக
நடக்க றது என்று அறந்தருக்க ேறாம். 29 தம்முைடய குமாரன் அேநக
சேகாதரர்களுக்குள்ேள முதற்ேபறானவராக இருப்பதற்காக, ேதவன்
எவர்கைள முன்னறந்தாேரா அவர்கைளத் தமது குமாரனுைடய சாயலுக்கு
ஒப்பாக இருப்பதற்கு முன்குறத்தருக்க றார்; 30 எவர்கைள முன்குறத்தாேரா
அவர்கைள அைழத்தும் இருக்கறார்; எவர்கைள அைழத்தாேரா அவர்கைள
நீத மான்களாக்கயும் இருக்க றார்; எவர்கைள நீத மான்களாக்கனாேரா
அவர்கைள மகைமப்படுத்தயும் இருக்க றார். 31 இைவகைளக்குறத்து நாம்
என்னெசால்லுேவாம்? ேதவன் நம்முைடய பட்சத்தல் இருந்தால் நமக்கு
எத ராக இருப்பவன் யார்? 32 தம்முைடய ெசாந்தக்குமாரன் என்றும் பார்க்காமல்
நம்ெமல்ேலாருக்காகவும் அவைர ஒப்புக்ெகாடுத்தவர், அவேராடு ேசர்த்து
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மற்ற எல்லாவற்ைறயும் நமக்குக் ெகாடுக்காமல் இருப்பது எப்படி? 33 ேதவன்
ெதரிந்துெகாண்டவர்கள்ேமல் குற்றஞ்சாட்டுக றவன் யார்? ேதவேன அவர்கைள
நீத மான்களாக்குகறவர். 34தண்டைனக்குள்ளாகத்தீர்க்க றவன்யார்? க றஸ்துேவ
மரித்தவர்; அவேர உய ேராடு எழுந்தும் இருக்கறவர்; அவேர ேதவனுைடய
வலதுபக்கத்தலும் இருக்கறவர்; நமக்காக ேவண்டுதல் ெசய்க றவரும் அவேர.
35 “உமக்காக எந்தேநரமும் ெகால்லப்படுக ேறாம், அடிக்கப்படும் ஆடுகைளப்ேபால
எண்ணப்படுக ேறாம்” என்று எழுதயருக்க றபடி நடந்தாலும், 36 க றஸ்துவன்
அன்ைபவ ட்டு நம்ைமப் ப ரிப்பவன் யார்? உபத்த ரவேமா, வயாகுலேமா,
துன்பேமா, பச ேயா, ந ர்வாணேமா. நாசேமாசேமா, பட்டயேமா? 37 இைவகள்
எல்லாவற்ற ேலயும் நாம் நம்ேமல் அன்பு ைவத்தருக்க றவராேல முற்றலும்
ெவற்ற ெபறுகறவர்களாக இருக்க ேறாேம. 38 மரணமானாலும், ஜீவனானாலும்,
ேதவதூதர்களானாலும், அதகாரங்களானாலும், வல்லைமகளானாலும்
ந கழ்காரியங்களானாலும், வரும்காரியங்களானாலும், 39 உயர்வானாலும்,
தாழ்வானாலும், ேவெறந்தப் பைடப்புகளானாலும் நம்முைடய கர்த்தராக ய
க றஸ்து இேயசுவலுள்ள ேதவனுைடய அன்ைபவ ட்டு நம்ைமப் ப ரிக்கமுடியாது
என்றுநம்பயருக்க ேறன்.

அத்த யாயம் 9
யூதர்களுக்காக பவுலின்ேவதைன

1 எனக்கு அதக துக்கமும் இைடவ டாத மனேவதைனயும் உண்டாயருக்க றது;
2 நான் ெசால்லுகறது ெபாய்யல்ல, க றஸ்துவற்குள் உண்ைமையச்
ெசால்லுக ேறன் என்று பரிசுத்த ஆவயானவருக்குள் என் மனச்சாட்ச யும்
எனக்குச் சாட்ச யாக இருக்க றது. 3 சரீரத்தன்படி என் இனத்ைதச்
ேசர்ந்த என் சேகாதரர்களுக்குப் பதலாக நாேன கறஸ்துைவவட்டுச்
சப க்கப்பட்டவனாகேவண்டுெமன்றுவரும்புேவேன. 4அவர்கள்இஸ்ரேவலர்கேள;
புத்த ரசுவ காரமும், மகைமயும், உடன்படிக்ைககளும், நயாயப்ப ரமாணமும், ேதவ
ஆராதைனயும், வாக்குத்தத்தங்களும் அவர்களுைடயைவகேள; 5 முற்ப தாக்கள்
அவர்களுைடயவர்கேள; சரீரத்தன்படி க றஸ்துவும் அவர்களில் ப றந்தாேர, இவர்
என்ெறன்ைறக்கும் ஸ்ேதாத்த ரிக்கப்பட்ட எல்லாவற்றற்கும் ேமலான ேதவன்.
ஆெமன். 6 ேதவவசனம் நைறேவறாமல்ேபானது என்று ெசால்லக்கூடாது;
ஏெனன்றால், இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் எல்ேலாரும் இஸ்ரேவலர் இல்ைலேய.
7 அவர்கள் ஆப ரகாமின் வம்சத்தனராக இருந்தாலும் அைனவரும் பள்ைளகள்
அல்லேவ; “ஈசாக்கனிடம் உன் வம்சம் வளங்கும்” என்று ெசால்லியருக்க றேத.
8 அது எப்படிெயன்றால், சரீரத்தன்படி பள்ைளகள் ஆனவர்கள் ேதவனுைடய
பள்ைளகள் அல்லேவ, வாக்குத்தத்தத்தன்படி பள்ைளகள் ஆனவர்கேள
அந்த வம்சம் என்று எண்ணப்படுகறார்கள். 9 அந்த வாக்குத்தத்தமான
வார்த்ைதயாவது: குறத்த காலத்த ேல வருேவன், அப்ெபாழுது சாராள் ஒரு
மகைனப் ெபறுவாள் என்பேத. 10இதுமட்டுமல்லாமல், நம்முைடய முற்ப தாவாகய
ஈசாக்கு என்னும் ஒருவனாேல ெரெபக்காள் கர்ப்பவதயானேபாது, 11குழந்ைதகள்
இன்னும் பறக்காமலும், நன்ைம தீைம ஒன்றும் ெசய்யாமல் இருக்கும்ேபாது,
ேதவனுைடய ெதரிந்துெகாள்ளுதலின்படி இருக்க ற அவருைடய தீர்மானம்,
ெசயல்களினாேல நைலநற்காமல் அைழக்க றவராேல நைலநற்கும்படி,
12 மூத்தவன், இைளயவனுக்கு ஊழியம் ெசய்வான் என்று அவளுக்கு
ெசால்லப்பட்டது. 13 அப்படிேய, யாக்ேகாைப ேநச த்து, ஏசாைவ ெவறுத்ேதன்
என்றும்எழுதயருக்க றது. 14ஆகேவ, நாம் என்னெசால்லுேவாம்? ேதவனிடத்த ேல
அநீத உண்ெடன்று ெசால்லலாமா? ெசால்லக்கூடாேத. 15 அவர் ேமாேசையப்
பார்த்து: எவன்ேமல் இரக்கமாக இருக்க வருப்பமாக இருப்ேபேனா அவன்ேமல்
இரக்கமாகஇருப்ேபன், எவன்ேமல்உருக்கமாகஇருக்கவருப்பமாகஇருப்ேபேனா
அவன்ேமல் உருக்கமாக இருப்ேபன் என்றார். 16 ஆகேவ, வரும்புக றவனாலும்
இல்ைல, ஓடுகறவனாலும் இல்ைல, இரங்குகற ேதவனாேல ஆகும். 17 ேமலும்
என்னுைடய வல்லைமைய உன்னிடம் காண்பப்பதற்காகவும், என்னுைடய ெபயர்
பூமியல் எங்கும் ப ரச த்தமைடவதற்காகவும், உன்ைன நைலநறுத்த ேனன்
என்று பார்ேவாேனாடு ெசான்னதாக ேவதத்தல் ெசால்லியருக்க றது. 18 எனேவ,
எவன்ேமல் இரக்கமாக இருக்க வருப்பாமாக இருக்க றாேரா அவன்ேமல்
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இரக்கமாக இருக்க றார், எவைனக் கடினப்படுத்த வருப்பமாக இருக்க றாேரா
அவைனக் கடினப்படுத்துகறார். 19 அப்படியானால், அவர் இன்னும் ஏன்
குற்றம் கண்டுபடிக்க றார்? அவருைடய வருப்பத்த ற்கு எத ர்த்து ந ற்பவன்
யார்? என்று என்ேனாடு ெசால்லுவாய். 20 அப்படியானால், மனிதேன,
ேதவேனாடு எத ர்த்து வாக்குவாதம் ெசய்க ற நீ யார்? உருவாக்கப்பட்ட ெபாருள்
உருவாக்கனவைனப் பார்த்து: நீ என்ைன ஏன் இப்படி உருவாக்கனாய்
என்று ெசால்லலாமா? 21 மித க்கப்பட்ட ஒேர களிமண்ணினாேல குயவன்
ஒரு பாத்த ரத்ைதக் கனமான காரியத்த ற்காகவும், ஒரு பாத்த ரத்ைதக்
கனவீனமான காரியத்த ற்காகவும் ெசய்க றதற்கு மண்ணின்ேமல் அவனுக்கு
அதகாரம் இல்ைலேயா? 22 ேதவன் தமது ேகாபத்ைதக் காண்பக்கவும், தமது
வல்லைமையத் ெதரிவ க்கவும், 23 தாம் மகைமக்காக ஆயத்தம்பண்ணின கருபா
பாத்த ரங்கள்ேமல் தம்முைடய மகைமயன் ெசல்வத்ைதத் ெதரியப்படுத்தவும்
வருப்பமாக, அழிவ ற்கு ஆயத்தம்பண்ணப்பட்ட ேகாபத்தன் தண்டைனயன்
பாத்த ரங்கள்ேமல் மிகவும் நீடிய சாந்தத்ேதாடு ெபாறுைமயாக இருந்தால் உனக்கு
என்ன? 24அவர்யூதர்களிலிருந்துமட்டுமல்ல,யூதரல்லாத மக்களிடமிருந்து நம்ைம
அைழத்தருக்க றாேர. 25அந்தப்படி:
“எனக்குமக்களாகஇல்லாதவர்கைளஎன்னுைடயமக்கள்என்றும்,
ேநச க்கப்படாமல்இருந்தவைளேநச க்கப்பட்டவள்என்றும்ெசால்லிஅைழப்ேபன்.
26 நீங்கள் என்னுைடய மக்கள் இல்ைல என்று அவர்களுக்குச் ெசால்லப்பட்ட

இடத்த ேல
அவர்கள் ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய பள்ைளகள் எனப்படுவார்கள்” என்று

ஓசயாவன்தீர்க்கதரிசனத்தல்ெசால்லியருக்க றது.
27 அல்லாமலும் இஸ்ரேவல் மக்களுைடய எண்ணிக்ைக கடற்கைர

மணைலப்ேபால இருந்தாலும், மீதயாக இருப்பவர்கள்மட்டும்
இரட்ச க்கப்படுவார்கள் என்றும்; 28 அவர் நீத ேயாடு சீக்க ரமாகத் தம்முைடய
காரியத்ைத நைறேவற்றுவார்; கர்த்தர் பூமிய ேல சீக்க ரமாகேவ காரியத்ைத
நைறேவற்ற முடிப்பார்” என்றும், ஏசாயா இஸ்ரேவலைரக்குற த்துச்
ெசால்லுகறான். 29அல்லாமலும்ஏசாயாமுன்ேபெசான்னபடி:
“ேசைனகளின் கர்த்தர் நமக்குள்ேள ஒரு வம்சத்ைதக்கூட மீதயாக ைவக்காமல்

இருந்தாரானால்
நாம் ேசாேதாைமப்ேபாலாக ெகாேமாராைவப்ேபாலஇருந்தருப்ேபாம்.”

இஸ்ரேவலர்களின்அவசுவாசம்
30 இப்படியருக்க நாம் என்னெசால்லுேவாம்? நீதையத் ேதடாத யூதரல்லாத

மக்கள் நீதைய அைடந்தார்கள்; அது வசுவாசத்தனால் உண்டாகும்
நீத ேய. 31 நீத ப்ப ரமாணத்ைதத் ேதடின இஸ்ரேவலேரா நீத ப்ப ரமாணத்ைத
அைடயவல்ைல. 32ஏெனன்றால், அவர்கள் வசுவாசத்தனாேல அைதத் ேதடாமல்,
நயாயப்ப ரமாணத்தன்ெசயல்களினாேல ேதடினதனால்அைதஅைடயவல்ைல;
இடறுதற்கானகல்லில்இடறனார்கள்.

33 “இேதா, இடறுதற்கான கல்ைலயும், தவறுகறதற்கான கன்மைலையயும்,
சீேயானில் ைவக்க ேறன்; அவரிடம் வசுவாசமாக இருப்பவன் எவேனா அவன்
ெவட்கப்படுவதல்ைல” என்றுஎழுதயருக்க றபடி நடந்தது.
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1 சேகாதரர்கேள, இஸ்ரேவல் மக்கள் இரட்ச க்கப்படேவண்டும் என்பேத என்

இருதயத்தன் வருப்பமும் நான் ேதவனிடம் ெசய்யும் வண்ணப்பமாகவும்
இருக்க றது. 2 ேதவைனப்பற்ற அவர்களுக்கு ைவராக்கயம் உண்டு என்று
அவர்கைளக்குறத்துச் சாட்ச ெசால்லுக ேறன்; ஆனாலும் அது அறவற்குரிய
ைவராக்கயம் இல்ைல. 3 எப்படிெயன்றால், அவர்கள் ேதவனுைடய நீதைய
அறயாமல், தங்களுைடய சுயநீதைய நைலநறுத்தத் ேதடுக றதனால்
ேதவனுைடய நீத க்குக் கீழ்ப்படியாமல் இருக்க றார்கள். 4 வசுவாச க்க ற
எவனுக்கும் நீத உண்டாகும்படியாகக் க றஸ்து நயாயப்ப ரமாணத்தன்
முடிவாக இருக்க றார். 5 ேமாேச ந யாயப்ப ரமாணத்தனால் வரும்
நீதையக்குறத்து: இைவகைள ெசய்க ற மனிதன் இைவகளால் பைழப்பான்
என்று எழுதயருக்க றான். 6 வசுவாசத்தனால் வரும் நீதயானது: க றஸ்துைவ
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இறங்கவரப்பண்ணுவதற்காக பரேலாகத்த ற்கு ஏறுகறவன் யார்? 7 அல்லது
கறஸ்துைவ மரித்ேதாரிலிருந்து ஏறவரப்பண்ணுவதற்கு பாதாளத்த ற்கு
இறங்குகறவன்யார்? என்றுஉன்உள்ளத்த ேல ெசால்லாமல்இருப்பாயாக என்று
ெசால்லுகறதும்அல்லாமல்;
8இந்தவார்த்ைதஉன்அருகல்உன்வாயலும்
உன்இருதயத்தலும்இருக்கறதுஎன்றும்ெசால்லுகறது;
இந்தவார்த்ைதநாங்கள்ப ரசங்க க்க றவசுவாசத்தன்வார்த்ைதேய.

9 என்னெவன்றால், கர்த்தராக ய இேயசுைவ நீ உன் வாயனாேல
அறக்ைகய ட்டு, ேதவன் அவைர மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுப்பனார்
என்று உன் இருதயத்த ேல வசுவாச த்தால் இரட்ச க்கப்படுவாய்.
10 இருதயத்த ேல வசுவாச க்க றதனால் நீத உண்டாகும். வாயனாேல
அறக்ைகபண்ணுகறதனால் இரட்ச ப்பு உண்டாகும். 11 அவைர
வசுவாச க்க றவன் எவேனா அவன் ெவட்கப்படுவது இல்ைல என்று
ேவதம் ெசால்லுகறது. 12 யூதெனன்றும் க ேரக்கெனன்றும் வத்தயாசேம
இல்ைல; எல்ேலாருக்கும் கர்த்தரானவர் தம்ைமத் ெதாழுதுெகாள்ளுகற
எல்ேலாைரயும் அளவல்லாமல் ஆசீர்வத க்க றவராக இருக்க றார். 13 எனேவ,
கர்த்தருைடய நாமத்ைதத் ெதாழுதுெகாள்ளுகற எவனும் இரட்ச க்கப்படுவான்.
14 அவைர வசுவாச க்காதவர்கள் எப்படி அவைரத் ெதாழுதுெகாள்ளுவார்கள்?
அவைரக்குற த்துக் ேகள்வப்படாதவர்கள் எப்படி வசுவாச ப்பார்கள்?
ப ரசங்க க்க றவன் இல்லாவ ட்டால் எப்படிக் ேகள்வப்படுவார்கள்?
15 அனுப்பப்படவல்ைல என்றால் எப்படிப் ப ரசங்க ப்பார்கள்? சமாதானத்ைதச்
ெசால்லி, நல்ல காரியங்கைள நற்ெசய்தயாக அறவக்க றவர்களுைடய
பாதங்கள் எவ்வளவு அழகானைவகள் என்று எழுதயருக்க றேத. 16 ஆனாலும்
நற்ெசய்த க்கு அவர்கள் எல்ேலாரும் கீழ்ப்படியவல்ைல. அைதக்குறத்து ஏசாயா:
கர்த்தாேவ, எங்கள் மூலமாகக் ேகள்வப்பட்டைத வசுவாச த்தவன் யார் என்று
ெசால்லுகறான். 17 எனேவ, வசுவாசம் ேகட்பதனாேல வரும், ேதவனுைடய
வசனத்ைதக் ேகட்பதனாேல வசுவாசம் வரும். 18 இப்படியருக்க, அவர்கள்
ேகள்வப்படவல்ைலயா என்று ேகட்க ேறன்; ேகள்வப்பட்டார்கள்; அைவகளின்
சத்தம் பூமிெயங்கும் அைவகளின் வசனங்கள் பூமியன் கைடசவைரக்கும்
ெசல்லுகறேத. 19 இஸ்ரேவலர் அைத அறயவல்ைலயா என்று ேகட்க ேறன்,
அறந்தார்கள். முதலாவதுேமாேச:
என் மக்களாக இல்லாதவர்கைளக் ெகாண்டு நான் உங்களுக்கு எரிச்சல்

உண்டாக்குேவன்;
புத்தயீனமுள்ள மக்களாேல உங்களுக்குக் ேகாபமூட்டுேவன்” என்றான்.

20அல்லாமலும்ஏசாயா:
என்ைனத்ேதடாதவர்களாேலகண்டுபடிக்கப்பட்ேடன்,
என்ைனக் ேகட்காதவர்களுக்கு என்ைன ெவளிப்படுத்த ேனன்” என்று

ைதரியத்ேதாடுெசால்லுகறான்.
21 இஸ்ரேவலைரக்குற த்ேதா: “கீழ்ப்படியாதவர்களும் எத ர்த்துப்

ேபசுக றவர்களுமாக இருக்க ற மக்களிடம் நாள்முழுவதும் என் கரங்கைள
நீட்டிேனன்” என்றுஅவன்ெசால்லியருக்கறான்.

அத்த யாயம் 11
இஸ்ரேவலைரத்தள்ளிவ டவல்ைல

1 இப்படியருக்க, ேதவன் தம்முைடய மக்கைளத் தள்ளிவ ட்டாேரா என்று
ேகட்க ேறன்,தள்ளிவ டவல்ைலேய;நானும்ஆப ரகாமின்வம்சத்தலும்ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தலும் ப றந்த இஸ்ரேவலன். 2 ேதவன், தாம் முன்குறத்துக்ெகாண்ட
தம்முைடய மக்கைளத் தள்ளிவ டவல்ைல. எலியாைவக்குறத்துச் ெசால்லிய
இடத்தல்,ேவதம்ெசால்லுகறைதெதரியாமல்இருக்க றீர்களா? அவன்ேதவைனப்
பார்த்து: 3 கர்த்தாேவ, உம்முைடய தீர்க்கதரிச கைள அவர்கள் ெகாைலெசய்து,
உம்முைடய பலிபீடங்கைள இடித்துப்ேபாட்டார்கள்; நான் ஒருவன்மட்டும் மீதயாக
இருக்க ேறன், என் உயைரயும் வாங்கத் ேதடுக றார்கேள என்று இஸ்ரேவலருக்கு
எத ராக வண்ணப்பம் ெசய்தேபாது, 4 அவனுக்கு உண்டான ேதவனுைடய
பதல் என்ன? பாகாலுக்கு முன்பாக முழங்கால்படிய டாத ஏழாய ரம்ேபைர
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எனக்காக மீதயாக ைவத்ேதன் என்பேத. 5 அதுேபால இந்தக்காலத்தலும்
கருைபயனாேல உண்டாகும் ெதரிந்துெகாள்ளுதலின்படி ஒரு பங்கு மீதயாக
இருக்க றது. 6 அது கருைபயனாேல உண்டாயருந்தால் ெசயல்களினாேல
உண்டாயருக்காது;அப்படியல்ைலஎன்றால், கருைபயானதுகருைபஇல்ைலேய.
அன்றயும் அது ெசயல்களினாேல உண்டாயருந்தால் அது கருைபயாக
இருக்காது; அப்படியல்ைல என்றால் ெசய்ைகயானது ெசய்ைக இல்ைலேய.
7அப்படியானால் என்ன? இஸ்ரேவலர் ேதடுக றைத அைடயாமல் இருக்கறார்கள்;
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்கேளா அைத அைடந்தருக்க றார்கள்; மற்றவர்கள்
இன்ைறய நாள்வைர கடினப்பட்டிருக்க றார்கள். 8 தூக்கத்தன் ஆவையயும்,
பார்க்காமல்இருக்க றகண்கைளயும், ேகட்காமல்இருக்க றகாதுகைளயும், ேதவன்
அவர்களுக்குக்ெகாடுத்தார் என்றுஎழுதயருக்க றபடியானது. 9அன்றயும்,
“அவர்களுைடயபந்த அவர்களுக்குச்சுருக்கும், கண்ணியும்,
இடறுதற்கானகல்லும், பதலுக்குப்பதல்ெகாடுப்பதுமாகஇருக்கட்டும்;
10பார்க்காதபடிக்குஅவர்களுைடயகண்கள்இருள்அைடயட்டும்;
அவர்களுைடய முதுைக எப்ேபாதும் குனியப்பண்ணும்” என்று தாவீதும்

ெசால்லியருக்க றான்.

முறக்கப்பட்டக் கைளகள்
11 இப்படியருக்க, வழுந்துேபாவதற்காகவா இடறனார்கள் என்று ேகட்க ேறன்,

அப்படி இல்ைலேய; அவர்களுக்குள்ேள ைவராக்கயத்ைத எழுப்புவதற்காக
அவர்களுைடய தவறுதலினாேல யூதரல்லாத மக்களுக்கு இரட்ச ப்பு கைடத்தது.
12 அவர்களுைடய தவறு உலகத்த ற்கு ெசல்வமும், அவர்களுைடய குைறவு
யூதரல்லாதமக்களுக்குெசல்வமாகவும்இருக்கஅவர்களுைடயநைறவுஎவ்வளவு
அதகமாக அப்படியருக்கும். 13யூதரல்லாத மக்களாகய உங்கேளாடு ேபசுக ேறன்;
யூதரல்லாத மக்களுக்கு நான் அப்ேபாஸ்தலனாக இருக்க றதனாேல, என்
இனத்தார்களுக்குள்ேள நான் ைவராக்கயத்ைத எழுப்ப , அவர்களில் சலைர
இரட்ச க்கேவண்டுெமன்று, 14 என் ஊழியத்ைத ேமன்ைமப்படுத்துக ேறன்.
15 அவர்கைளத் தள்ளிவடுதல் உலகத்ைத ஒப்புரவாக்குதலாக இருக்க,
அவர்கைள அங்கீகரித்துக்ெகாள்ளுதல் எப்படி இருக்கும்? மரித்ேதாருக்கு
ஜீவன் உண்டானதுேபால இருக்கும் அல்லேவா? 16 ேமலும் முதற்பலனாகய
மாவானது பரிசுத்தமாக இருந்தால், பைசந்த மாவு முழுவதும் பரிசுத்தமாக
இருக்கும்; ேவரானது பரிசுத்தமாக இருந்தால், கைளகளும் பரிசுத்தமாக
இருக்கும். 17 ச ல கைளகள் முறத்துப் ேபாடப்பட்டிருக்க, காட்டு ஒலிவமரமாக ய
நீ அைவகள் இருந்த இடத்தல் ஒட்டைவக்கப்பட்டு, ஒலிவமரத்தன் ேவருக்கும்,
சாரத்த ற்கும் உடன்பங்காளியாக இருந்தால், 18 நீ அந்தக் கைளகளுக்கு
எத ராகப் ெபருைமப்படாேத; ெபருைமப்பட்டால், நீ ேவைரச் சுமக்காமல், ேவர்
உன்ைனச் சுமக்க றது என்று நைனத்துக்ெகாள். 19 நான் ஒட்டைவக்கப்படுவதற்கு
அந்தக் கைளகள் முறத்துப் ேபாடப்பட்டது என்று ெசால்லுகறாேய.
20 நல்லது, அவசுவாசத்தனாேல அைவகள் முறத்துப் ேபாடப்பட்டன,
நீ வசுவாசத்தனாேல ந ற்க றாய்; ேமட்டிைமச் ச ந்ைதயாக இல்லாமல்
பயந்தரு. 21 சுபாவக்கைளகைள ேதவன் தப்பவ டாமல் இருக்க, உன்ைனயும்
தப்பவ டமாட்டார் என்று எச்சரிக்ைகயாக இரு. 22எனேவ, ேதவனுைடய தயைவயும்
கண்டிப்ைபயும்பார்;வழுந்தவர்களிடம் கண்டிப்ைபயும்,உன்னிடத்தல்தயைவயும்
காண்பத்தார்; அந்தத் தயவ ேல நைலத்தருந்தால் உனக்குத் தயவு கைடக்கும்;
நைலக்காவ ட்டால் நீயும் ெவட்டப்பட்டுப் ேபாவாய். 23 அன்றயும், அவர்கள்
அவசுவாசத்த ேல நைலத்த ராதருந்தால் அவர்களும் ஒட்டைவக்கப்படுவார்கள்;
அவர்கைள மீண்டும் ஒட்டைவக்க றதற்கு ேதவன் வல்லவராக இருக்க றாேர.
24 சுபாவத்தன்படி காட்டு ஒலிவமரத்தலிருந்து நீ ெவட்டப்பட்டு, சுபாவத்த ற்கு
எத ராக நல்லஒலிவமரத்த ேல ஒட்டைவக்கப்பட்டிருந்தால், சுபாவக்கைளகளாகய
அவர்கள் தங்களுைடய சுய ஒலிவமரத்த ேல ஒட்டைவக்கப்படுவது அதக
ந ச்சயமல்லவா?

எல்லாஇஸ்ரேவலர்களும்இரட்ச க்கப்படுவார்கள்
25 ேமலும், சேகாதரர்கேள, நீங்கள் உங்கைளேய புத்த மான்கள் என்று

நைனக்காதபடி ஒரு இரகச யத்ைத நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ளேவண்டும் என்று
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இருக்க ேறன்; அது என்னெவன்றால், யூதரல்லாத மக்களுைடய நைறவு
உண்டாகும்வைரக்கும் இஸ்ரேவலரில் ஒரு பகுத மக்களுக்கு கடினமான
மனது உண்டாயருக்கும். 26 இப்படிேய இஸ்ரேவல் மக்கள் அைனவரும்
இரட்ச க்கப்படுவார்கள்.
“மீட்க றவர் சீேயானிலிருந்துவந்து,
அவபக்தையயாக்ேகாைபவ ட்டுநீக்குவார் என்றும்;
27நான்அவர்களுைடயபாவங்கைளநீக்கும்ேபாது,
இதுேவநான்அவர்கேளாடுெசய்யும்உடன்படிக்ைக” என்றும்எழுதயருக்க றது.

28 நற்ெசய்தையக்குறத்து அவர்கள் உங்கள்நமித்தம் பைகவர்களாக
இருக்க றார்கள்; ெதரிந்துெகாள்ளுதைலக்குறத்து அவர்கள்
முற்ப தாக்களினிமித்தம் ேநச க்கப்பட்டவர்களாக இருக்க றார்கள். 29 ேதவனுைடய
கருைபவரங்களும், அவர்கைளஅைழத்த அைழப்பும் மாறாதைவகேள. 30எனேவ,
நீங்கள் முற்காலத்த ேல ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படியாமல் இருந்து, இப்ெபாழுது
அவர்களுைடய கீழ்ப்படியாைமயனாேல இரக்கம் ெபற்றருக்க றதுேபால,
31 அவர்களும் இப்ெபாழுது கீழ்ப்படியாமல் இருந்தும், பன்பு உங்களுக்குக்
கைடத்த இரக்கத்தனாேல இரக்கம்ெபறுவார்கள். 32 எல்ேலார்ேமலும்
இரக்கமாக இருப்பதற்காக, ேதவன் எல்ேலாைரயும் கீழ்ப்படியாைமக்குள்ேள
அைடத்துப்ேபாட்டார்.

இறுத வார்த்ைதகள்
33ஆ! ேதவனுைடயெசல்வம்,ஞானம்,அறவுஎன்பைவகளின்ஆழம்எவ்வளவாக

இருக்க றது! அவருைடய நயாயத்தீர்ப்புகள் அளந்துபார்க்க முடியாதைவகள்,
அவருைடயவழிகள்ஆராய்ந்துபார்க்கமுடியாதைவகள்!
34 “கர்த்தருைடய ச ந்ைதையத்ெதரிந்துெகாண்டவன்யார்?
அவருக்குஆேலாசைனக்காரனாகஇருந்தவன்யார்?
35தனக்குத்தரும்பக்கைடக்கும்என்றுமுதலில்அவருக்குஒன்ைறக்ெகாடுத்தவன்

யார்?”
36 எல்லாம் அவராலும், அவர் மூலமாகவும், அவருக்காகவும் இருக்க றது;

அவருக்ேக என்ெறன்ைறக்கும்மகைமஉண்டாவதாக. ஆெமன்.

அத்த யாயம் 12
ேதவனுைடயகருைபகள்

1அப்படியருக்க,சேகாதரர்கேள,நீங்கள்உங்களுைடயசரீரங்கைளப்பரிசுத்தமும்
ேதவனுக்குப் ப ரியமுமான ஜீவபலியாக ஒப்புக்ெகாடுக்கேவண்டும் என்று,
ேதவனுைடய இரக்கங்கைள முன்னிட்டு உங்கைள ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்;
இதுேவ நீங்கள் ெசய்யும் புத்தயுள்ள ஆராதைன. 2 நீங்கள் இந்த
உலகத்த ற்ேகற்ற ேவஷம் ேபாடாமல், ேதவனுைடய நன்ைமயும் ப ரியமும்
பரிபூரணமுமான வருப்பம் என்னெவன்று பகுத்தறவதற்காக, உங்களுைடய
மனம் புத தாக மாறுகறதனாேல மறுரூபமாகுங்கள். 3 அல்லாமலும், எனக்கு
அருளப்பட்ட கருைபயனாேல நான் ெசால்லுகறதாவது; உங்களில் யாராவது
தன்ைனக்குறத்து நைனக்கேவண்டிய அளவற்கு அதகமாக நைனக்காமல்,
அவனவனுக்கு ேதவன் பக ர்ந்துெகாடுத்த வசுவாச அளவன்படி, ெதளிந்த
எண்ணம் உள்ளவனாக நைனக்கேவண்டும். 4 ஏெனன்றால், நமக்கு ஒேர
சரீரத்த ேல அேநக உறுப்புகள் இருந்தும், எல்லா உறுப்புகளுக்கும் ஒேர
ேவைல இல்லாதைதப்ேபால, 5 அேநகராக ய நாமும் க றஸ்துவற்குள் ஒேர
சரீரமாக இருக்க, ஒருவருக்ெகாருவர் உறுப்புகளாக இருக்க ேறாம். 6 நமக்கு
அருளப்பட்ட கருைபயன்படிேய நாம் ெவவ்ேவறான வரங்கள் உள்ளவர்களாக
இருக்க றதனால், நம்மில் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகற வரத்ைத உைடயவன்
வசுவாசப்ப ரமாணத்தன்படி ெசால்லட்டும். 7 ஊழியம் ெசய்க றவன்
ஊழியத்தலும், ேபாத க்க றவன் ேபாத க்க றதலும், 8 புத்த ெசால்லுகறவன்
புத்தெசால்லுகறதலும் நைலத்தருக்கேவண்டும்; பக ர்ந்துெகாடுக்க றவன்
வஞ்சைனயல்லாமல் ெகாடுக்கட்டும்; முதலாளியானவன் கவனமாக
இருக்கேவண்டும்;இரக்கம்ெசய்க றவன்உற்சாகத்துடேனெசய்யட்டும்.

அன்பும்மற்றெசயல்களும்
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9 உங்களுைடய அன்பு மாயமில்லாமல் இருக்கட்டும், தீைமைய ெவறுத்து,
நன்ைமையப் ப டித்துக்ெகாண்டிருங்கள். 10 சேகாதர அன்பனாேல
ஒருவர்ேமல் ஒருவர் பாசமாக இருங்கள்; மரியாைத ெகாடுக்க றத ேல
ஒருவருக்ெகாருவர் முந்த க்ெகாள்ளுங்கள். 11 அசதயாக இல்லாமல்
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்; ஆவயேல அனலாக இருங்கள்; கர்த்தருக்கு
ஊழியம் ெசய்யுங்கள். 12 நம்ப க்ைகய ேல சந்ேதாஷமாக இருங்கள்;
உபத்த ரவத்த ேல ெபாறுைமயாக இருங்கள்; ெஜபத்த ேல உறுதயாக
நைலத்தருங்கள். 13 பரிசுத்தவான்களுைடய குைறவல் அவர்களுக்கு
உதவெசய்யுங்கள்; அந்நயர்கைள உபசரியுங்கள். 14 உங்கைளத்
துன்பப்படுத்துகறவர்கைள ஆசீர்வதயுங்கள்; ஆசீர்வத க்கேவண்டுேமதவ ர
சப க்காமல் இருங்கள். 15 சந்ேதாஷப்படுக றவர்கேளாடு சந்ேதாஷப்படுங்கள்;
அழுகறவர்கேளாடுஅழுங்கள். 16ஒருவேராெடாருவர் ஒேரச ந்ைதஉள்ளவர்களாக
இருங்கள்; ேமட்டிைமயானைவகைளச் ச ந்த க்காமல், தாழ்ைமயானவர்கைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்; உங்கைள நீங்கேள புத்த மான்கள் என்று
நைனக்கேவண்டாம். 17 ஒருவனுக்கும் தீைமக்குத் தீைம ெசய்யாமல் இருங்கள்;
எல்லா மனிதர்களுக்கு முன்பாகவும் ேயாக்கயமானைவகைளச் ெசய்யுங்கள்.
18 உங்களால் முடிந்தவைர எல்லா மனிதர்கேளாடும் சமாதானமாக இருங்கள்.
19 ப ரியமானவர்கேள, “பழிவாங்குதல் என்னுைடயது, நாேன பதல்ெசய்ேவன்,”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகறார் என்று எழுத இருக்கறதனால், நீங்கள்
பழிவாங்காமல், ேதவனுைடய ேகாபத்தன் தண்டைனக்கு இடம்ெகாடுங்கள்.
20அன்றயும்,
உன்பைகவன்பசயாகஇருந்தால்,
அவனுக்குஆகாரம்ெகாடு;
அவன்தாகமாகஇருந்தால்,
அவனுக்குஏதாவதுகுடிக்கக்ெகாடு;
நீஇப்படிச்ெசய்வதனால்ெநருப்புத் தழைலஅவன்தைலயன்ேமல்குவப்பாய்.”

21நீ தீைமயனாேலெவல்லப்படாமல், தீைமையநன்ைமயனாேலெவல்லு.

அத்த யாயம் 13
அதகாரத்த ற்குக்கீழ்ப்படிதல்

1 எந்த மனிதனும் உயர் அத காரம் உள்ளவர்களுக்குக் கீழ்ப்படியேவண்டும்;
ஏெனன்றால், ேதவனாேலயல்லாமல் ஒருஅதகாரமும்இல்ைல; உண்டாயருக்க ற
அத காரங்கள் ேதவனாேல நயமிக்கப்பட்டிருக்க றது. 2 எனேவ, அதகாரத்த ற்கு
எத ர்த்து ந ற்க றவன் ேதவனுைடய நயமத்த ற்கு எத ர்த்து ந ற்க றான்;
அப்படி எத ர்த்து ந ற்க றவர்கள் தங்களுக்குத் தாங்கேள தண்டைனைய
வரவைழத்துக்ெகாள்க றார்கள். 3 ேமலும் அதகாரிகள் நல்ல ெசயல்களுக்கு
அல்ல, தீய ெசயல்களுக்ேக பயங்கரமாக இருக்க றார்கள்; எனேவ, நீ
அத காரத்த ற்குப் பயப்படாமல் இருக்கேவண்டுமானால், நன்ைமெசய், அதனால்
உனக்குப் புகழ்ச்ச உண்டாகும். 4 உனக்கு நன்ைம உண்டாவதற்காக, அவன்
ேதவனுைடய ஊழியக்காரனாக இருக்க றான். நீ தீைமெசய்தால் பயந்தரு;
பட்டயத்ைத அவன் வீணாகப் ப டித்தருக்கவல்ைல; தீைமெசய்க றவன்ேமல்
ேகாபத்தன் தண்டைனையவரப்பண்ணுவதற்காக, அவன்நீதையச் ெசலுத்துகற
ேதவனுைடய ஊழியக்காரனாக இருக்க றாேன. 5 எனேவ, நீங்கள் ேகாபத்தன்
தண்டைனக்காக மட்டுமில்ைல, மனச்சாட்ச க்காகவும் கீழ்ப்படியேவண்டும்.
6இதற்காகேவ நீங்கள்வரிையயும் ெகாடுக்க றீர்கள். அவர்கள்இந்த ேவைலையப்
பார்த்துவருகற ேதவனுைடய ஊழியக்காரர்களாக இருக்க றார்கேள. 7 எனேவ
எல்ேலாருக்கும் ெசலுத்தேவண்டிய கடைமகைளச் ெசலுத்துங்கள்; யாருக்கு
வரிையச்ெசலுத்தேவண்டுேமாஅவனுக்குவரிையயும்,யாருக்குெசாத்துவரிையச்
ெசலுத்தேவண்டுேமா அவனுக்கு ெசாத்துவரிையயும் ெசலுத்துங்கள்;
யாருக்குப் பயப்படேவண்டுேமா அவனுக்குப் பயப்படுங்கள்; யாருக்கு மத ப்புக்
ெகாடுக்கேவண்டுேமாஅவனுக்குமத ப்புக்ெகாடுங்கள்.

அன்பும்நயாயப்ப ரமாணமும்
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8 ஒருவரிெலாருவர் அன்பு ெசலுத்துகற கடைனத்தவ ர, ேவறு எதலும்
யாருக்கும் கடன்படாமல் இருங்கள்; அயலகத்தாரிடம் அன்புெசலுத்துகறவன்
நயாயப்ப ரமாணத்ைத நைறேவற்றுகறான். 9 எப்படிெயன்றால், வபசாரம்
ெசய்யாதருப்பாயாக, ெகாைல ெசய்யாதருப்பாயாக, களவு ெசய்யாதருப்பாயாக,
ெபாய்ச்சாட்ச ெசால்லாதருப்பாயாக, இச்ச க்காமல் இருப்பாயாக என்கற
இந்தக் கட்டைளகளும், ேவறு எந்தக் கட்டைளயும், உன்னிடத்தல் நீ அன்பாக
ெசலுத்துவதுேபால மற்றவனிடமும் அன்புெசலுத்துவாயாக என்கற ஒேர
வாக்கயத்தல் அடங்கயருக்க றது. 10 அன்பு மற்றவனுக்கு தீைம ெசய்யாது;
எனேவ, அன்பு நயாயப்ப ரமாணத்தன் நைறேவறுதலாக இருக்க றது.
11 தூக்கத்ைதவ ட்டு எழுந்தருக்க ேவண்டிய ேநரமானது என்று, நாம் ேநரத்ைத
அற ந்தவர்களாக, இப்படி நடக்கேவண்டும்; நாம் வசுவாச களானேபாது இரட்ச ப்பு
அருகல் இருந்தைதவ ட இப்ெபாழுது அது நமக்கு மிக அருகல் இருக்கறது.
12 இரவு கடந்துேபானது, பகல் அருகல் வந்துவ ட்டது; எனேவ, இருளின்
ெசயல்கைள நாம் தள்ளிவ ட்டு, ஒளியன் ஆயுதங்கைள அணிந்துெகாள்ேவாம்.
13 களியாட்டும், ெவறயும், ேவச த்தனமும் காமவகாரமும், வாக்குவாதமும்,
ெபாறாைமயும் உள்ளவர்களாக நடக்காமல், பகலிேல நடக்க றவர்கள்ேபால
ஒழுங்காக நடப்ேபாம். 14 தீய இச்ைசகளுக்கு இடமாக சரீரத்ைதக் ெகாடுக்காமல்,
கர்த்தராக யஇேயசுக றஸ்துைவஅணிந்துெகாள்ளுங்கள்.

அத்த யாயம் 14
நயாயந்தீர்த்தல்

1 வசுவாசத்தல் பலவீனமாக உள்ளவைனச் ேசர்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்;
ஆனாலும் அவனுைடய மன சந்ேதகங்கைளக் குற்றமாக தீர்மானிக்காமல்
இருங்கள். 2 ஒருவன் எந்த உணவுப்ெபாருைளயும் சாப்ப டலாம் என்று
நம்புக றான்; பலவீனமாக உள்ளவேனா காய்கற கைளமட்டும் சாப்படுக றான்.
3 சாப்படுக றவன் சாப்ப டாமல் இருக்க றவைன அற்பமாக நைனக்காமல்
இருக்கேவண்டும்; சாப்ப டாமல் இருக்க றவனும் சாப்படுக றவைனக்
குற்றவாளியாகத் தீர்க்காமல் இருக்கேவண்டும்; ேதவன் அவைன
ஏற்றுக்ெகாண்டாேர. 4 மற்ெறாருவனுைடய ேவைலக்காரைனக் குற்றவாளியாகத்
தீர்க்க றதற்கு நீ யார்? அவன் நன்றாலும் வழுந்தாலும் அவனுைடய
முதலாளிக்ேக அவன் ெபாறுப்பாளி; அவன் நைலநறுத்தப்படுவான்;
ேதவன் அவைன நைலநறுத்த வல்லவராக இருக்க றாேர. 5 அன்றயும்,
ஒருவன் ஒருநாைளவ ட மற்ெறாரு நாள் ச றந்தது என்று நைனக்கறான்;
ேவெறாருவன் எல்லா நாட்கைளயும் சமமாக நைனக்கறான்; அவனவன்
தன்தன் மனத ேல முழு ந ச்சயத்ைத உைடயவனாக இருக்கட்டும். 6 நாட்கைள
ச றப்பாக்க க்ெகாள்க றவன் கர்த்தருக்ெகன்று சறப்பாக்க க் ெகாள்க றான்;
நாட்கைள ச றப்பாக்க க் ெகாள்ளாதவனும் கர்த்தருக்ெகன்று சறப்பாக்க க்
ெகாள்ளாமல் இருக்கறான். சாப்படுக றவன் ேதவனுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம்
ெசலுத்துகறபடியால், கர்த்தருக்ெகன்று சாப்படுக றான்; சாப்ப டாமல்
இருக்க றவனும் கர்த்தருக்ெகன்று சாப்ப டாமல், ேதவனுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம்
ெசலுத்துகறான். 7 நம்மில் ஒருவனும் தனக்ெகன்று பைழக்க றதும் இல்ைல,
ஒருவனும் தனக்ெகன்று மரிக்க றதும் இல்ைல. 8 நாம் பைழத்தாலும்
கர்த்தருக்ெகன்று பைழக்க ேறாம், நாம் மரித்தாலும் கர்த்தருக்ெகன்று
மரிக்க ேறாம்; எனேவ, பைழத்தாலும் மரித்தாலும் நாம் கர்த்தருைடயவர்களாக
இருக்க ேறாம். 9 க றஸ்துவும் மரித்தவர்களுக்கும், ஜீவனுள்ளவர்களுக்கும்
ஆண்டவராக இருப்பதற்காக, மரித்தும், உய ேராடு எழுந்தும், பைழத்தும்
இருக்கறார். 10இப்படியருக்க, நீஉன் சேகாதரைனக்குற்றவாளி என்றுதீர்க்க றது
என்ன? நீ உன் சேகாதரைன அற்பமாக நைனக்கறது என்ன? நாெமல்ேலாரும்
க றஸ்துவனுைடயநயாயாசனத்த ற்குமுன்பாக ந ற்ேபாேம. 11அப்படிேய:
“முழங்கால்கள்எல்லாம் எனக்குமுன்பாகமுடங்கும்,
நாக்குகள்எல்லாம்ேதவைனஅறக்ைகப்பண்ணும்என்றுஎன்ஜீவைனக்ெகாண்டு

உைரக்க ேறன்” என்பதாகக் கர்த்தர் ெசால்லுகறார் என்றுஎழுதயருக்க றது.
12 எனேவ, நம்மில் ஒவ்ெவாருவனும் தன்ைனக்குறத்து ேதவனுக்குக்

கணக்கு ஒப்புவ ப்பான். 13 இப்படியருக்க, நாம் இனிேமல் ஒருவைரெயாருவர்
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குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்காமல் இருப்ேபாமாக. ஒருவனும் தன்
சேகாதரனுக்கு முன்பாகத் தைடையயும் இடறைலயும் ேபாடக்கூடாது என்று
தீர்மானித்துக்ெகாள்ளுங்கள். 14எந்தப்ெபாருளும்தன்னில்தாேனதீட்டானைவகள்
இல்ைல என்று கர்த்தராக ய இேயசுவற்குள் அறந்து ந ச்சய த்தருக்க ேறன்;
ஒரு ெபாருைளத் தீட்டானது என்று நைனக்கறவன் எவேனா அவனுக்கு
அது தீட்டானதாக இருக்கும். 15 ஆகாரத்தனாேல உன் சேகாதரனுக்கு
வசனம் உண்டாக்கனால், நீ அன்பாக நடக்க றவன் இல்ைல; அவைன
உன் ஆகாரத்தனாேல ெகடுக்காேத, க றஸ்து அவனுக்காக மரித்தாேர.
16 உங்களுைடய நல்ல ெசயல்கள் அவமத க்கப்பட இடங்ெகாடுக்காமல்
இருங்கள். 17 ேதவனுைடய ராஜ்யம் சாப்படுவதும் குடிப்பதும் இல்ைல, அது
நீதயும் சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவயானவரால் உண்டாகும் சந்ேதாஷமாகவும்
இருக்க றது. 18 இைவகளிேல க றஸ்துவற்கு ஊழியம் ெசய்க றவன்
ேதவனுக்குப் ப ரியமானவனும் மனிதனால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவனுமாக
இருக்க றான். 19 எனேவ, சமாதானத்த ற்குரியைவகைளயும், ஐக்கய
பக்தவளர்ச்சையஉண்டாக்கக்கூடியைவகைளயும்நாடுேவாம். 20ஆகாரத்த ற்காக
ேதவனுைடய ெசயல்கைள அழித்துப்ேபாடாேத. எந்த உணவுப்ெபாருளும்
சுத்தமானதுதான்; ஆனாலும் இடறல் உண்டாகச் சாப்படுக றவனுக்கு அது
தீைமயாக இருக்கும். 21 இைறச்ச சாப்படுவதும், மதுபானம் அருந்துகறதும்,
ேவறு எைதயாவது ெசய்க றதும், உன் சேகாதரன்இடறுவதற்ேகா, தவறுவதற்ேகா,
பலவீனப்படுகறதற்ேகா காரணமாக இருந்தால், அைவகளில் ஒன்ைறயும்
ெசய்யாமல் இருப்பேத நன்ைமயாக இருக்கும். 22 உனக்கு வசுவாசம் இருந்தால்
அதுேதவனுக்குமுன்பாகஉனக்குள்மட்டும்இருக்கட்டும். நல்லதுஎன்றுந ச்சய த்த
வஷயத்தல் தன்ைனக் குற்றவாளியாக்காதவன் பாக்கயவான். 23 ஒருவன்
சந்ேதகத்துடன் சாப்ப ட்டால், அவன் வசுவாசம் இல்லாமல் சாப்படுக றதனால்,
தண்டைனக்குரியவனாகத் தீர்க்கப்படுக றான். வசுவாசத்தனாேல வராத எதுவும்
பாவேம.

அத்த யாயம் 15
ஒருவைரெயாருவர் தாங்குங்கள்

1 அன்றயும், பலம் உள்ளவர்களாகய நாம் நமக்ேக ப ரியமாக நடக்காமல்,
பலவீனருைடய பலவீனங்கைளத் தாங்கேவண்டும். 2 நம்மில் ஒவ்ெவாருவனும்
அயலகத்தானுக்கு பக்தவளர்ச்ச க்குரிய நன்ைமைய உண்டாக்குவதற்காக
அவனுக்குப் ப ரியமாக நடக்கேவண்டும். 3 க றஸ்துவும் தமக்ேக ப ரியமாக
நடக்காமல்: உம்ைம அவமத க்க றவர்களுைடய அவமானங்கள் என்ேமல்
வழுந்தது என்று எழுதயருக்க றபடிேய நடந்தார். 4 ேதவவசனத்தனால்
உண்டாகும் ெபாறுைமயனாலும், ஆறுதலினாலும் நாம் நம்ப க்ைக
உள்ளவர்களாவதற்காக, முன்ேப எழுதயருக்க றைவகள் எல்லாம் நமக்குப்
ேபாதைனயாக எழுதயருக்க றது. 5 நீங்கள் ஒருமனப்பட்டு நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் பதாவாகய ேதவைன ஒேர வாயனால்
மகைமப்படுத்துவதற்காக, 6 ெபாறுைமையயும் ஆறுதைலயும் அளிக்கும்
ேதவன், க றஸ்து இேயசுவனுைடய மாத ரியன்படிேய, நீங்கள் ஒேர ச ந்ைத
உள்ளவர்களாக இருக்க உங்களுக்கு தயவு ெசய்வாராக. 7 எனேவ, ேதவனுக்கு
மகைமயுண்டாகும்படி, க றஸ்து நம்ைம ஏற்றுக்ெகாண்டதுேபால, நீங்களும்
ஒருவைரெயாருவர் ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். 8 ேமலும், முற்ப தாக்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்கைள உறுதயாக்குவதற்காக, ேதவனுைடய
சத்தயத்தனால்இேயசுக றஸ்துவருத்தேசதனம்உள்ளவர்களுக்குஊழியக்காரர்
ஆனார் என்றும்;
9 “யூதரல்லாதமக்களும்இரக்கம்ெபற்றதனால்
ேதவைனமகைமப்படுத்துகறார்கள்என்றும்ெசால்லுக ேறன். அப்படிேய:
இதனால்நான்யூதரல்லாதமக்களுக்குள்ேளஉம்ைமஅறக்ைகெசய்து,
உம்முைடய நாமத்ைதச் ெசால்லி, சங்கீதம் பாடுேவன்” என்று எழுதயருக்க றது.

10ேமலும்,
யூதரல்லாத மக்கேள, அவருைடய மக்களுடன் ேசர்ந்து களிகூருங்கள் என்கறார்.

11ேமலும்,யூதரல்லாதமக்கேள, எல்ேலாரும்கர்த்த்தைரதுதயுங்கள்;
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மக்கேள, எல்ேலாரும்அவைரப் புகழுங்கள்” என்றும்ெசால்லுகறார். 12ேமலும்,
“ஈசாயன்ேவரும்யூதரல்லாதமக்கைளஆளுைகெசய்க றஒருவர் ேதான்றுவார்;
அவரிடம் யூதரல்லாத மக்கள் நம்ப க்ைக ைவப்பார்கள்” என்று ஏசாயா

ெசால்லுகறான்.
13 பரிசுத்த ஆவயானவரின் பலத்தனாேல உங்களுக்கு நம்ப க்ைக ெபருக,

நம்ப க்ைகயன் ேதவன் வசுவாசத்தனால் உண்டாகும் எல்லாவதமான
சந்ேதாஷத்தனாலும், சமாதானத்தனாலும்உங்கைளந ரப்புவாராக.

யூதரல்லாதவர்களுக்குபவுலின்ஊழியம்
14 என் சேகாதரர்கேள, நீங்கள் நற்குணத்தனால் நைறந்தவர்களும், எல்லா

அறவனாலும் ந ரப்பப்பட்டவர்களும், ஒருவருக்ெகாருவர் புத்த ெசால்ல
வல்லவர்களுமாக இருக்க றீர்கள் என்று நானும் உங்கைளக்குறத்து
ந ச்சய த்தருக்க ேறன். 15 அப்படியருந்தும், சேகாதரர்கேள, யூதரல்லாதவர்கள்
பரிசுத்த ஆவயானவராேல பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு, ேதவனுக்குப் ப ரியமான
பலியாகும்படி, நான் ேதவனுைடய நற்ெசய்த ஊழியத்ைத நடத்தும்
ஆசாரியனாக இருந்து யூதரல்லாதவர்களுக்கு இேயசுக றஸ்துவனுைடய
ஊழியக்காரனாவதற்கு, 16 ேதவன் எனக்கு அளித்த கருைபயனாேல
உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துவதற்காக இைவகைள நான் அதக ைதரியமாக
எழுத ேனன். 17 எனேவ, நான் ேதவனுக்குரியைவகைளக்குறத்து
இேயசுக றஸ்துைவக்ெகாண்டு ேமன்ைம பாராட்டமுடியும். 18யூதரல்லாதவர்கைள
வார்த்ைதயனாலும் ெசய்ைகயனாலும் கீழ்ப்படியப்பண்ணுவதற்கு, அற்புத
அைடயாளங்களின் பலத்தனாலும், ேதவ ஆவயானவரின் பலத்தனாலும்,
க றஸ்துவானவர் என்ைனக்ெகாண்டு ெசய்தைவகைளத்தவ ர ேவெறான்ைறயும்
ெசால்ல நான் துணியவல்ைல. 19 இப்படி எருசேலமிலிருந்து ஆரம்ப த்து,
இல்லிரிக்கம் ேதசம்வைரக்கும், க றஸ்துவன் நற்ெசய்தையப் பூரணமாகப்
ப ரசங்கம் ெசய்தருக்க ேறன். 20 ேமலும் அவருைடய ெசய்தைய
அறயாமல் இருந்தவர்கள் பார்ப்பார்கள் என்றும், ேகள்வப்படாமல்
இருந்தவர்கள் உணர்ந்துெகாள்வார்கள் என்றும் எழுதயருக்க றபடிேய, 21 நான்
மற்ெறாருவனுைடய அஸ்தபாரத்தன்ேமல் கட்டாமல் க றஸ்துவனுைடய நாமம்
ெசால்லப்படாத இடங்களில் நற்ெசய்தைய அறவக்கும்படி வரும்புக ேறன்.
22உங்களிடம்வருவதற்குஇதனாேலஅேநகமுைறதைடபட்ேடன்.

ேராமபுரிக்குச்ெசல்லபவுலின்த ட்டம்
23இப்ெபாழுதுஇந்தப்பகுத களிேலஎனக்குஇடம்இல்லதாதனாலும்,உங்களிடம்

வரும்படிஅேநகவருடமாகஎனக்குஅதகவருப்பம்உண்டாயருக்க றபடியனாலும்,
24 நான் ஸ்பானியா ேதசத்த ற்கு பயணம்ெசய்யும்ேபாது உங்களிடம் வந்து,
உங்கைளப் பார்க்கவும், உங்களிடம் ெகாஞ்சம் தருப்தயைடந்தபன்பு, அந்த
இடத்த ற்குஉங்களால் நான்வழியனுப்பப்படவும், எனக்கு ேநரம் கைடக்கும் என்று
நம்பயருக்க ேறன். 25இப்ெபாழுேதா பரிசுத்தவான்களுக்கு உதவெசய்வதற்காக
நான் எருசேலமுக்குப் பயணம் ெசய்ய இருக்க ேறன். 26 மக்ெகேதானியாவலும்,
அகாயாவலும் உள்ளவர்கள் எருசேலமிலுள்ள பரிசுத்தவான்களுக்குள்ேள
இருக்கற ஏைழகளுக்கு சல ெபாருளுதவகைளச் ெசய்ய வருப்பமாக
இருக்க றார்கள்; 27 இப்படிச்ெசய்வது நல்லெதன்று நைனத்தார்கள்; இப்படிச்
ெசய்க றதற்கு அவர்கள் கடனாளிகளாகவும் இருக்க றார்கள். எப்படிெயன்றால்,
யூதரல்லாதவர்கள் அவர்களுைடய ஞானநன்ைமகளில் பங்குெபற்றருக்க,
சரீர நன்ைமகளால் அவர்களுக்கு உதவெசய்ய இவர்கள் கடனாளிகளாக
இருக்க றார்கேள. 28 இந்தக் காரியத்ைத நான் நைறேவற்ற , இந்தப்
பலைன அவர்கள் ைகய ேல பத்த ரமாக ஒப்புவத்தப்பன்பு, உங்களுைடய
ஊர்வழியாக ஸ்பானியாவற்குப் ேபாேவன். 29 நான் உங்களிடம் வரும்ேபாது
க றஸ்துவனுைடய நற்ெசய்தயன் சம்பூரணமான ஆசீர்வாதத்ேதாடு வருேவன்
என்று அறந்தருக்க ேறன். 30 ேமலும் சேகாதரர்கேள, ேதவ வருப்பத்தனாேல
நான் சந்ேதாஷத்ேதாடு உங்களிடம் வந்து உங்கேளாடு ஓய்ெவடுப்பதற்காக,
31 யூேதயாவலிருக்கற அவசுவாச களுக்கு நான் தப்புவக்கப்படுவதற்காகவும்,
நான் எருசேலமிலுள்ள பரிசுத்தவான்களுக்குச் ெசய்யப்ேபாக ற தர்மஉதவகள்
அவர்களால் அங்கீகரிக்கப்படுவதற்காகவும், 32 நீங்கள் ேதவைன ேநாக்க
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ெசய்யும் ெஜபங்களில், நான் ேபாராடுவதுேபால நீங்களும் என்ேனாடு ேசர்ந்து
ேபாராடேவண்டும் என்று நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனாலும்,
பரிசுத்த ஆவயானவருைடய அன்பனாலும், உங்கைள ேவண்டிக்ெகாள்க ேறன்.
33சமாதானத்தன்ேதவன்உங்கள்அைனவேராடும்இருப்பாராக. ஆெமன்.

அத்த யாயம் 16
பவுலின்இறுத அறவுைர.

1 ெகங்க ேரயா ஊர் சைபக்கு ஊழியக்காரியாக ய நம்முைடய சேகாதரி
ெபேபயாைள நீங்கள் கர்த்தருக்குள் பரிசுத்தவான்களுக்ேகற்றபடி
ஏற்றுக்ெகாண்டு, 2 எந்தக் காரியத்தல் உங்களுைடய உதவ அவளுக்குத்
ேதைவயாக இருக்க றேதா, அந்தக் காரியத்த ேல நீங்கள் அவளுக்கு
உதவெசய்யேவண்டும் என்று அவைள உங்களிடம் ஒப்புவக்க ேறன்;
அவள் அேநகருக்கும், எனக்கும்கூட ஆதரவாக இருந்தவள். 3 க றஸ்து
இேயசுவற்குள் என் உடன்ேவைலயாட்களாகய ப ரிஸ்கல்லாைளயும்,
ஆக்கல்லாைவயும் வாழ்த்துங்கள். 4 அவர்கள் என்னுைடய ஜீவனுக்காகத்
தங்களுைடய கழுத்ைதக் ெகாடுத்தவர்கள்; அவர்கைளப்பற்ற நான்மட்டும் அல்ல,
யூதரல்லாதவர்களில் உண்டான சைபயார் எல்ேலாரும் நன்றயுள்ளவர்களாக
இருக்க றார்கள். 5 அவர்களுைடய வீட்டிேல கூடிவருகற சைபையயும்
வாழ்த்துங்கள். அகாயாவ ேல க றஸ்துவற்கு முதற்பலனாகய என்
ப ரியமான எப்பெனத்ைத வாழ்த்துங்கள். 6 எங்களுக்காக அத கமாக
ப ரயாசப்பட்ட மரியாைள வாழ்த்துங்கள். 7 அப்ேபாஸ்தலர்களுக்குள்
ெபயர்ெபற்றவர்களும் எனக்கு முன்ேப க றஸ்துவற்குள்ளானவர்களும்
என் இனத்தாரும் என்ேனாடு காவலில் கட்டப்பட்டவர்களுமாக இருக்க ற
அன்ேறானீக்ைகயும், யூனியாைவயும் வாழ்த்துங்கள். 8 கர்த்தருக்குள் எனக்குப்
ப ரியமான அம்பலியாைவ வாழ்த்துங்கள். 9 க றஸ்துவற்குள் நம்ேமாடு
உடன்ேவைலயாளாகய உர்பாைனயும், என் ப ரியமான ஸ்தாக்கையயும்
வாழ்த்துங்கள். 10க றஸ்துவற்குள்உத்தமனாகயஅப்ெபல்ேலையவாழ்த்துங்கள்.
அரிஸ்ெதாபூலுவன் குடும்பத்தாைர வாழ்த்துங்கள். 11 என் இனத்தானாகய
ஏேராத ேயாைன வாழ்த்துங்கள். நர்கீசுவன் குடும்பத்தாரில் கர்த்தருக்குள்
இருக்கறவர்கைள வாழ்த்துங்கள். 12 கர்த்தருக்குள் அதகமாக ப ரயாசப்படுக ற
த ரிேபனாைளயும், த ரிேபாசாைளயும் வாழ்த்துங்கள். கர்த்தருக்குள் அதகமாக
ப ரயாசப்பட்ட ப ரியமான ெபர்ச யாைள வாழ்த்துங்கள். 13 கர்த்தருக்குள்
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட ரூைபயும், எனக்கும் தாயாகய அவனுைடய தாையயும்
வாழ்த்துங்கள். 14 அசங்க ரீத்துைவயும், ப ெலேகாைனயும், எர்மாைவயும்,
பத்த ெராபாைவயும், எர்ேமையயும், அவர்கேளாடு இருக்க ற சேகாதரர்கைளயும்
வாழ்த்துங்கள். 15 ப ெலாேலாைகயும், யூலியாைளயும், ேநேரையயும், அவனுைடய
சேகாதரிையயும், ஒலிம்பாைவயும், அவர்கேளாடு இருக்க ற பரிசுத்தவான்கள்
எல்ேலாைரயும் வாழ்த்துங்கள். 16 ஒருவைரெயாருவர் பரிசுத்த முத்தத்ேதாடு
வாழ்த்துங்கள். க றஸ்துவன் சைபயார் உங்கைள வாழ்த்துகறார்கள்.
17 அன்றயும் சேகாதரர்கேள, நீங்கள் கற்றுக்ெகாண்ட உபேதசத்த ற்கு எத ராகப்
ப ரிவைனகைளயும், இடறல்கைளயும் உண்டாக்குகறவர்கைளக்குறத்து
எச்சரிக்ைகயாக இருந்து, அவர்கைளவ ட்டு வலகேவண்டும் என்று உங்களுக்குப்
புத்த ெசால்லுக ேறன். 18 அப்படிப்பட்டவர்கள் நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவற்கு ஊழியம் ெசய்யாமல் தங்களுைடய வயற்றுக்ேக
ஊழியம் ெசய்து, நயமான ெமாழிகளாலும், இனிய ேபச்சனாலும், கபடு
இல்லாதவர்களின் இருதயங்கைள ஏமாற்றுகறவர்களாக இருக்க றார்கள்.
19 உங்களுைடய கீழ்ப்படிதல் எல்ேலாருக்கும் ெதரியவந்தருக்க றது. எனேவ,
உங்கைளக்குறத்து சந்ேதாஷப்படுக ேறன்; ஆனாலும் நீங்கள் நன்ைமக்கு
ஞானிகளும், தீைமக்குப் ேபைதகளுமாகஇருக்கேவண்டும் என்றுவரும்புக ேறன்.
20 சமாதானத்தன் ேதவன் சீக்க ரமாகச் சாத்தாைன உங்களுைடய கால்களின்
கீேழ நசுக்க ப்ேபாடுவார். நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனுைடய
கருைப உங்கேளாடு இருப்பதாக. ஆெமன். 21 என் உடன்ேவைலயாளாகய
தீேமாத்ேதயும், என் இனத்தாராக ய லூகயும், யாேசானும், ெசாச பத்தரும்
உங்கைள வாழ்த்துகறார்கள். 22இந்தக் கடிதத்ைத எழுதன ெதர்தயுவாகய நான்
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கர்த்தருக்குள்உங்கைளவாழ்த்துக ேறன். 23என்ைனயும்,சைபகள்அைனத்ைதயும்
உபசரித்துவருகறகாயுஉங்கைளவாழ்த்துகறான். பட்டணத்தன்ெபாருளாளரான
ஏரஸ்தும், சேகாதரனாகய குவர்த்தும் உங்கைள வாழ்த்துகறார்கள். 24 நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனுைடய கருைப உங்கள் அைனவேராடும்
இருப்பதாக. ஆெமன். 25 ஆதகாலம்முதல் இரகச யமாக இருந்து, இப்ெபாழுது
தீர்க்கதரிசன ஆகமங்களினாேல அநாத ேதவனுைடய கட்டைளயன்படி
ெவளிப்படுத்தப்பட்டதும், எல்லா ேதசத்து மக்களும் வசுவாசத்த ற்குக்
கீழ்ப்படியும்படி அவர்களுக்கு அறவக்கப்பட்டதுமாக இருக்க ற இரகச யத்ைத
ெவளிப்படுத்துகற, 26 இேயசுக றஸ்துைவப்பற்றய ப ரசங்கமாகய என்
நற்ெசய்தயன்படிேய உங்கைளப் பலப்படுத்த வல்லவரும், 27 தாம் ஒருவேர
ஞானம் உள்ளவருமாக இருக்க ற ேதவனுக்கு இேயசுக றஸ்துவன் மூலமாக
என்ெறன்ைறக்கும்மகைமஉண்டாவதாக. ஆெமன்.
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1ெகாரிந்த யர்
ஆச ரியர்

இந்த புத்தகத்தன் ஆச ரியர் பவுல் என ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுக றார் (1
ெகாரிந்த யர். 1: 1-2; 16: 21) பவுலின் நருபமும் எனவும் அைழக்கப்படுக றது.
ச ல சமயங்களில், எேபசுவல் பவுல் இருந்த சமயத்தல் அல்லது அதற்கு
முன்பு, 1 ெகாரிந்த யர் (5: 10) க்கு முன்பு கடிதத்ைத எழுதனார். ெகாரிந்த யர்
கடிதத்ைத தவறாகப் புரிந்து ெகாண்டார்கள், துரதருஷ்டவசமாக அந்த கடிதம்
இனி ெவளியாகவல்ைல. இந்த “முந்ைதய கடிதத்தன்” உள்ளடக்கங்கள் (அது
அைழக்கப்படுவது ேபாலேவ), முழுைமயாக அறயப்படவல்ைல, ெகாரிந்து
சைபயலிருந்து பவுல் ெபற்ற கடிதத்த ற்கு பதல் கடிதமாக முதலாம் நருபத்ைத
எழுதுகறார்,ெகாரிந்த யருக்குஎழுதயமுதலாம்நருபத்த ற்குமுன்புபவுல்எழுதய
கடிதத்த ற்குெகாரிந்த யர்கள்பதல்கடிதம் எழுதயருக்கலாம்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
க ப . 55முதல் 56வைரயானகாலப்பகுதயல்ஏறக்குைறயஎழுதப்பட்டிருக்கலாம்.
இந்தநருபம் எேபசுவலிருந்துஎழுதப்பட்டதாகும் (1ெகாரி. 16: 8).

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
ெகாரிந்த யருக்கான முதலாம் நருபத்தன் உத்ேதச க்கப்பட்ட வாசகர்கள்

ெகாரிந்துவலிருந்த ேதவனின் தருச்சைபயன் உறுப்பனர்கள் ஆவர். (1
ெகாரிந்த யர் 1: 2). இருந்தேபாதலும் “நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசு
க றஸ்துவன் நாமத்ைதத் ெதாழுதுெகாள்ளுகற அைனவருக்கும், சகல
இடங்களிலும்” (1: 2) என்று பவுல் தன்னுைடய ேநாக்கமுள்ள வாசகர்களாக
அைனத்துவாசகர்களுக்கும்எழுதுகறார்.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ெகாரிந்து சைபயன் தற்ேபாைதய நைலைமையப் பற்ற பவுல் பல

ஆதாரங்களில் இருந்து தகவைலப் ெபற்றுக்ெகாண்டார். இந்த கடிதத்ைத
எழுதுவதற்கான அவரது ேநாக்கம், தருச்சைபயன் பலவீனமான பகுதையக்
கட்டிெயழுப்புதல், அறவுறுத்துதல், ப ரிவைனகள் ேபான்ற தவறான
பழக்கவழக்கங்கைள சரிெசய்தல்ஆகயனவாகும், (1 ெகாரி. 1: 10-4: 21), தவறான
ேபாதைன (உய ர்த்ெதழுதல் பற்றய தவறான ேபாதைன) ஆகயவற்ைற ெசய்தல்
ஆகும். (1 ெகாரிந்த யர். 15),ஒழுக்கக்ேகடு (1 ெகாரி. 5, 6: 12-20), மற்றும் கர்த்தரின்
இரா ேபாஜனம் குற்றப்படுத்தப்படுதல் (1 ெகாரிந்த யர் 11: 17-34). ெகாரிந்த ய
ேதவாலயம்வரங்கள்நைறந்ததாகஇருந்தது (1: 4-7)ஆனால்முத ர்ச்ச யற்றநைல
மற்றும்ஆவக்குரியதல்லாததாக இருந்தது (3: 1-4)ஆகேவ பவுல், சைபக்கு நடுேவ
காணப்படும் பாவப்ப ரச்சைனகைள சைபயானது எவ்வதம் ைகயாளேவண்டும்
என்ற ஒரு முக்கயமான மாத ரிைய வழங்கனார். சம்பந்தப்பட்ட ப ரிவைனகள்
மற்றும் அைனத்து வதமான ஒழுக்கக்ேகடுகளுக்கும் ஒரு கண்டும் காணாமல்
இருப்பதற்குபதலாக,அவர் ப ரச்சைனகைளத்தீர்த்துைவத்தார்.

ைமயக்கருத்து
வசுவாச யன்நடத்ைத

ெபாருளடக்கம்
1.அறமுகம்— 1:1-9
2. ெகாரிந்து சைபயலுள்ளப ரிவைனகள்— 1:10-4:21
3. ஒழுக்க மற்றும் ெநறமுைற ஆகயவற்றல் காணப்பட்ட ஒழுங்கன்ைம — 5:1-
6:20

4. தருமணத்தற்கானேகாட்பாடுகள்— 7:1-40
5.அப்ேபாஸ்தலர்களின்சுயாதீனம்— 8:1-11:1
6.ஆராதைனபற்றயஅறவுைரகள்— 11:2-34
7.ஆவயன்வரங்கள்— 12:1-14:40
8. உய ர்த்ெதழுதைலக்குறத்தஉபேதசம்— 15:1-16:24
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1ேதவனுைடயவருப்பத்தனாேலக றஸ்துஇேயசுவன்அப்ேபாஸ்தலனாகும்படி
அைழக்கப்பட்டவனாகய பவுலும், சேகாதரனாகய ெசாஸ்ெதேனயும்,
2 ெகாரிந்துவ ேல க றஸ்து இேயசுவற்குள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களாகவும்,
பரிசுத்தவான்களாகும்படி அைழக்கப்பட்டவர்களாகவும் இருக்க ற ேதவனுைடய
சைபக்கும், எங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் ஆண்டவராக இருக்க ற நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் நாமத்ைத எங்கும் ெதாழுதுெகாள்ளுகற
அைனவருக்கும் எழுதுகறதாவது: 3 நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனாலும்
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனாலும் உங்களுக்குக் கருைபயும் சமாதானமும்
உண்டாவதாக.

நன்றெசலுத்துதல்
4 க றஸ்துைவப்பற்றய சாட்ச உங்களுக்குள்ேள உறுத ப்படுத்தப்பட்டபடிேய,

5 நீங்கள் இேயசுக றஸ்துவற்குள்ளாக எல்லா உபேதசத்தலும் எல்லா அறவலும்,
மற்ெறல்லாவற்றலும், முழு நைறவுள்ளவர்களாக்கப்பட்டிருக்க றபடியால், 6 அவர்
மூலமாக உங்களுக்குஅளிக்கப்பட்ட ேதவகருைபக்காக, நான்உங்கைளக்குறத்து
எப்ெபாழுதும் என் ேதவனுக்கு நன்ற ெசலுத்துக ேறன். 7 அப்படிேய நீங்கள்
எந்த ஒரு வரத்தலும் குைறவல்லாதவர்களாக, நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துெவளிப்படுவதற்குக்காத்தருக்க றீர்கள். 8நம்முைடயகர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்து ெவளிப்படும் நாளிேல நீங்கள் குற்றஞ்சாட்டப்படாதவர்களாக
இருக்கும்படி இறுதவைரக்கும் அவர் உங்கைள உறுத ப்படுத்துவார். 9 தம்முைடய
குமாரனும் நம்முைடய கர்த்தருமாக இருக்க ற இேயசுக றஸ்துேவாடு ஐக்கயமாக
இருப்பதற்குஉங்கைளஅைழத்த ேதவன்உண்ைமயுள்ளவர்.

ெகாரிந்து சைபயல்ப ரிவைனகள்
10 சேகாதரர்கேள, நீங்கெளல்ேலாரும் ஒேர காரியத்ைதப் ேபசவும்,

ப ரிவைனகள் இல்லாமல் ஒேர மனதும் ஒேர ேயாசைனயும் உள்ளவர்களாகச்
சீர்ெபாருந்தயருக்கவும் ேவண்டுெமன்று, நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவன் நாமத்தனாேல உங்களுக்குப் புத்த ெசால்லுக ேறன்.
11 ஏெனன்றால், என் சேகாதரர்கேள, உங்களுக்குள்ேள வாக்குவாதங்கள்
உண்ெடன்று குேலாேவயாளின் குடும்பத்தாரால் உங்கைளக்குறத்து எனக்கு
அறவக்கப்பட்டது. 12உங்களில் சலர்: நான் பவுைலச் ேசர்ந்தவெனன்றும், நான்
அப்ெபால்ேலாைவச் ேசர்ந்தவெனன்றும், நான் ேகபாைவச் ேசர்ந்தவெனன்றும்,
நான் கறஸ்துைவச் ேசர்ந்தவெனன்றும் ெசால்லுகறபடியால், நான் இப்படிச்
ெசால்லுக ேறன். 13 க றஸ்து ப ரிந்தருக்க றாரா? பவுலா உங்களுக்காகச்
சலுைவயல் அைறயப்பட்டான்? பவுலின் நாமத்தனாேலயா ஞானஸ்நானம்
ெபற்றீர்கள்? 14 என் நாமத்தனாேல ஞானஸ்நானம் ெபற்றுக்ெகாண்ேடன்
என்று ஒருவனும் ெசால்லாதபடிக்கு, 15 நான் கறஸ்புவற்கும் காயுவற்கும்தவ ர,
உங்களில் ேவெறாருவனுக்கும் ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்கவல்ைல; இதற்காக
ேதவனுக்கு நன்ற ெசலுத்துக ேறன். 16 ஸ்ேதவானுைடய குடும்பத்தனருக்கும்
நான் ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்ததுண்டு. இதுவுமல்லாமல் ேவறு யாருக்காவது
நான் ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்ேதேனா இல்ைலேயா என்பது எனக்குத் ெதரியாது.
17 ஞானஸ்நானத்ைதக் ெகாடுக்கும்படி க றஸ்து என்ைன அனுப்பவல்ைல;
நற்ெசய்தையப் ப ரசங்க க்கேவ அனுப்பனார்; க றஸ்துவன் சலுைவ வீணாகப்
ேபாகாதபடிக்கு,மனிதஞானமில்லாமல்ப ரசங்க க்கேவஅனுப்பனார்.

ேதவெபலனும், ேதவஞானமும்
18 சலுைவையப்பற்றய உபேதசம் ெகட்டுப்ேபாக றவர்களுக்குப் ைபத்தயமாக

இருக்க றது, இரட்ச க்கப்படுக ற நமக்ேகா அது ேதவெபலனாக இருக்க றது.
19அந்தப்படி:
“ஞானிகளுைடயஞானத்ைதநான்அழித்து,
புத்த சாலிகளுைடயபுத்தையஅவமாக்குேவன்” என்றுஎழுதயருக்க றது.

20 ஞானி எங்ேக? ேவதபண்டிதன் எங்ேக? இந்த உலகத்தன் தர்க்கஞானி
எங்ேக? இந்த உலகத்தன் ஞானத்ைத ேதவன் ைபத்தயமாக்கவல்ைலயா?
21 எப்படிெயன்றால், ேதவஞானத்துக்ேகற்றபடி உலகமானது சுயஞானத்தனாேல
ேதவைன அறயாமல் இருந்ததனால், ைபத்தயமாகத் ேதான்றுகற
ப ரசங்கத்தனாேல வசுவாச கைள இரட்ச க்க ேதவனுக்குப் ப ரியமானது.
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22 யூதர்கள் அைடயாளத்ைதக் ேகட்க றார்கள், க ேரக்கர்கள் ஞானத்ைதத்
ேதடுக றார்கள்; 23 நாங்கேளா சலுைவயல் அைறயப்பட்ட க றஸ்துைவப்
ப ரசங்க க்க ேறாம்; அவர் யூதர்களுக்கு இடறலாகவும் க ேரக்கர்களுக்குப்
ைபத்தயமாகவும் இருக்க றார். 24 ஆனாலும் யூதர்களானாலும்
க ேரக்கர்களானாலும் எவர்கள் அைழக்கப்பட்டிருக்க றார்கேளா அவர்களுக்குக்
க றஸ்துேதவெபலனும்ேதவஞானமுமாகஇருக்க றார். 25இந்தப்படி, ேதவனுைடய
ைபத்தயம் எனப்படுவது மனிதர்களுைடய ஞானத்தலும் அதக ஞானமாக
இருக்க றது; ேதவனுைடய பலவீனம் எனப்படுவது மனிதர்களுைடய பலத்தலும்
அதக பலமாக இருக்க றது. 26 எப்படிெயன்றால், சேகாதரர்கேள, நீங்கள்
அைழக்கப்பட்ட அைழப்ைபப் பாருங்கள்; மனிதர் பார்ைவயல் ஞானிகள்
அேநகர் இல்ைல, வல்லவர்கள் அேநகர் இல்ைல, ப ரபுக்கள் அேநகர் இல்ைல.
27ஞானிகைளெவட்கப்படுத்தும்படி ேதவன்உலகத்தல்ைபத்தயமானைவகைளத்
ெதரிந்துெகாண்டார்; பலமுள்ளைவகைளெவட்கப்படுத்தும்படி ேதவன்உலகத்தல்
பலவீனமானைவகைளத்ெதரிந்துெகாண்டார். 28உள்ளைவகைளஅவமாக்கும்படி,
உலகத்தன் இழிவானைவகைளயும், அற்பமாக எண்ணப்பட்டைவகைளயும்,
இல்லாதைவகைளயும் ேதவன் ெதரிந்துெகாண்டார். 29 மாம்சமான எவனும்
ேதவனுக்குமுன்பாகப் ெபருைமபாராட்டாதபடிக்குஅப்படிச் ெசய்தார். 30அந்தப்படி,
நீங்கள் அவராேல க றஸ்து இேயசுவற்குட்பட்டிருக்க றீர்கள். எழுதயருக்க றபடி,
ேமன்ைமபாராட்டுக றவன் கர்த்த்தைரக்குற த்ேத ேமன்ைமபாராட்டத்தக்கதாக,
31அவேர ேதவனால்நமக்குஞானமும்நீதயும் பரிசுத்தமும்மீட்புமானார்.

அத்த யாயம் 2
1 சேகாதரர்கேள, நான் உங்களிடம் வந்தேபாது, ேதவைனப்பற்றய

சாட்சையச் ச றந்த ேபச்சுத் த றைமேயாடாவது ஞானத்ேதாடாவது
அறவக்க றவனாகவரவல்ைல. 2நான்உங்கேளாடுஇருக்கும்ேபாதுசலுைவயல்
அைறயப்பட்ட இேயசுக றஸ்துைவத்தவ ர, ேவெறான்ைறயும் அறயாதருக்கத்
தீர்மானித்தருந்ேதன். 3 அல்லாமலும் நான் பலவீனத்ேதாடும் பயத்ேதாடும்
மிகுந்த நடுக்கத்ேதாடும் உங்களிடம் இருந்ேதன். 4 உங்களுைடய வசுவாசம்
மனிதர்களுைடயஞானத்தல்அல்ல,ேதவனுைடயெபலத்தல்ந ற்கும்படிக்கு, 5என்
ேபச்சும் என் ப ரசங்கமும் மனித ஞானத்த ற்குரிய நயவசனமுள்ளதாக இல்லாமல்,
பரிசுத்தஆவயானவராலும்,ெபலத்தனாலும்உறுத ப்படுத்தப்பட்டதாகஇருந்தது.

ேதவனுைடயஞானமும்,உலகஞானமும்
6 அப்படியருந்தும், ேதறனவர்களுக்குள்ேள ஞானத்ைதப் ேபசுக ேறாம்; இந்த

உலகத்தன் ஞானத்ைதயல்ல, அழிந்து ேபாக றவர்களாகய இந்த உலகத்தன்
ப ரபுக்களுைடய ஞானத்ைதயுமல்ல, 7 உலகத்ேதாற்றத்த ற்கு முன்ேன ேதவன்
நம்முைடய மகைமக்காக ஏற்படுத்தனதும், மைறக்கப்பட்டதுமாக இருந்த
இரகச யமான ேதவஞானத்ைதேய ேபசுக ேறாம். 8 அைத இந்த உலகத்துப்
ப ரபுக்களில் ஒருவனும் அறயவல்ைல; அறந்தார்களானால், மகைமயன்
கர்த்த்தைரஅவர்கள்சலுைவயல்அைறயமாட்டார்கேள. 9எழுதயருக்க றபடி:
“ேதவன்தம்ேமல்அன்புெசலுத்துகறவர்களுக்குஆயத்தம்ெசய்தைவகைளக்
கண்காணவும்இல்ைல, காது ேகட்கவும்இல்ைல,
அைவகள்மனிதனுைடயஇருதயத்தல் ேதான்றவும்இல்ைல;

10 நமக்ேகா ேதவன்அைவகைளத் தமதுஆவயானவராேல ெவளிப்படுத்தனார்;
அந்த ஆவயானவர் எல்லாவற்ைறயும், ேதவனுைடய ஆழமான காரியங்கைளயும்
ஆராய்ந்தருக்க றார். 11 மனிதனிலுள்ள ஆவேயதவ ர மனிதர்களில்
எவன் மனிதனுக்குரியைவகைள அறவான்? அைதப்ேபால, ேதவ
ஆவயானவைரத்தவ ர, ஒருவனும் ேதவனுக்குரியைவகைள அறயமாட்டான்.
12 நாங்கேளா உலகத்தன் ஆவையப் ெபறாமல், ேதவனால் எங்களுக்கு
அருளப்பட்டைவகைள அறயும்படிக்கு ேதவனிடத்தலிருந்து புறப்படுக ற
ஆவயானவைரேயெபற்ேறாம். 13அைவகைளநாங்கள்மனிதஞானம் ேபாத க்க ற
வார்த்ைதகளாேலேபசாமல்,பரிசுத்தஆவயானவர்ேபாத க்க றவார்த்ைதகளாேல
ேபச , ஆவயானவருக்குரியைவகைள ஆவயானவருக்குரியைவகேளாடு
சம்பந்தப்படுத்த க் காண்பக்க ேறாம். 14 ெஜன்ம சுபாவமான மனிதேனா
ேதவ ஆவயானவருக்குரியைவகைள ஏற்றுக்ெகாள்ளான்; அைவகள்
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அவனுக்குப் ைபத்தயமாகத் ேதான்றும்; அைவகள் ஆவக்ேகற்றபடி ஆராய்ந்து
ந தானிக்கப்படுக றைவகளானதால், அைவகைள அறயவும் மாட்டான்.
15 ஆவயானவருக்குரியவன் எல்லாவற்ைறயும் ஆராய்ந்து ந தானிக்க றான்;
ஆனாலும்அவன்மற்ெறாருவனாலும்ஆராய்ந்துந தானிக்கப்படான்.
16 “கர்த்தருக்குப் ேபாத க்கத்தக்கதாக
அவருைடய ச ந்ைதையஅறந்தவன்யார்?”
எங்களுக்ேகா க றஸ்துவன்ச ந்ைதஉண்டாயருக்க றது.

அத்த யாயம் 3
சைபயலுள்ளப ரிவைனகள்

1 ேமலும், சேகாதரர்கேள, நான் உங்கைள ஆவயானவருக்குரியவர்கள்
என்று நைனத்து உங்கேளாடு ேபசாமல், மாம்சத்த ற்குரியவர்கெளன்றும்,
க றஸ்துவற்குள் குழந்ைதகெளன்றும் நைனத்துப் ேபசேவண்டியதாக
இருக்க றது. 2 நீங்கள் ெபலன் இல்லாதவர்களானதால், உங்களுக்கு
உணவு ெகாடுக்காமல், பாைலக் குடிக்கக்ெகாடுத்ேதன்; இன்னமும் நீங்கள்
சரீரத்த ற்குரியவர்களாக இருக்க றபடியால், இப்ெபாழுதும் உங்களுக்குப்
ெபலனில்ைல. 3 ெபாறாைமயும் வாக்குவாதமும் ேவறுபாடுகளும் உங்களுக்குள்
இருக்கறபடியால், நீங்கள் மாம்சத்த ற்குரியவர்களாக இருந்து மனித
வழிமுைறயல்நடக்க றீர்களல்லவா? 4ஒருவன்நான்பவுைலச்ேசர்ந்தவெனன்றும்,
மற்ெறாருவன்நான்அப்ெபால்ேலாைவச்ேசர்ந்தவெனன்றும்ெசால்லுகறபடியால்
நீங்கள் சரீரத்த ற்குரியவர்களல்லவா? 5 பவுல் யார்? அப்ெபால்ேலா யார்?
கர்த்தர் அவனவனுக்கு கருைப அளித்தபடிேய நீங்கள் வசுவாச க்க றதற்கு
காரணமாக இருந்த ஊழியக்காரர்கள்தாேன. 6 நான் நட்ேடன், அப்ெபால்ேலா
தண்ணீர்ப் பாய்ச்சனான், ேதவேன வைளயச்ெசய்தார். 7 அப்படியருக்க,
நடுக றவனாலும்ஒன்றுமில்ைல, தண்ணீர்ப் பாய்ச்சுக றவனாலும்ஒன்றுமில்ைல,
வைளயச்ெசய்க றேதவனாேலஎல்லாம்ஆகும். 8ேமலும்நடுகறவனும்தண்ணீர்ப்
பாய்ச்சுக றவனும் ஒன்றாயருக்க றார்கள்; அவனவன் தன்தன் ேவைலக்குத்
தகுந்தபடி கூலிையப் ெபறுவான். 9 நாங்கள் ேதவனுக்கு உடன்ேவைலயாட்களாக
இருக்க ேறாம்; நீங்கள் ேதவனுைடய பண்ைணயும், ேதவனுைடய மாளிைகயுமாக
இருக்க றீர்கள். 10 எனக்கு அளிக்கப்பட்ட ேதவகருைபயன்படிேய புத்தயுள்ள
ச ற்ப ஆசாரிையப்ேபால அஸ்தபாரம் ேபாட்ேடன். ேவெறாருவன் அதன்ேமல்
கட்டுக றான். அவனவன்தான்அதன்ேமல் எப்படிக் கட்டுக றான் என்று கவனமாக
இருக்கேவண்டும். 11 ேபாடப்பட்டிருக்க ற அஸ்தபாரமாக ய இேயசுக றஸ்துைவ
அல்லாமல் ேவறு அஸ்தபாரத்ைதப்ேபாட ஒருவனாலும் முடியாது. 12 ஒருவன்
அந்த அஸ்தபாரத்தன்ேமல் ெபான், ெவள்ளி, வைலேயறப்ெபற்ற கல், மரம்,
புல், ைவக்ேகால் ஆகய இைவகைளக்ெகாண்டு கட்டினால், 13 அவனவனுைடய
ேவைலப்பாடு ெவளிப்படும்; நயாயத்தீர்ப்பு நாளானது அைத ெவளிப்படுத்தும்.
ஏெனன்றால், அது அக்கனியனாேல ெவளிப்படுத்தப்படும்; அவனவனுைடய
ேவைலப்பாடு எத்தன்ைமயுள்ளது என்று அக்கனியானது பரிேசாத க்கும்.
14 அதன்ேமல் ஒருவன் கட்டினது நைலத்தால், அவன் கூலிையப் ெபறுவான்.
15 ஒருவன் கட்டினது ெவந்துேபானால், அவன் நஷ்டமைடவான்; அவேனா
இரட்ச க்கப்படுவான்;அதுவும்அக்கனியல்அகப்பட்டுத்தப்பனதுேபாலஇருக்கும்.

ேதவனுைடயஆலயம்
16 நீங்கள் ேதவனுைடய ஆலயமாக இருக்க றீர்கெளன்றும், ேதவனுைடய

ஆவயானவர் உங்களில் வாசமாக இருக்க றாெரன்றும் அறயாதருக்க றீர்களா?
17 ஒருவன் ேதவனுைடய ஆலயத்ைதக் ெகடுத்தால், ேதவன் அவைனக்
ெகடுப்பார்; ேதவனுைடய ஆலயம் பரிசுத்தமாக இருக்க றது; நீங்கேள அந்த
ஆலயம். 18 ஒருவனும் தன்ைனத்தாேன ஏமாற்றாமல் இருக்கட்டும்; இந்த
உலகத்த ேல உங்களில் ஒருவன் தன்ைன ஞானிெயன்று நைனத்தால் அவன்
ஞானியாகும்படிக்குப் ைபத்தயக்காரனாகேவண்டும். 19 ஏெனனில், இந்த
உலகத்தன்ஞானம் ேதவனுக்குமுன்பாகப் ைபத்தயமாக இருக்க றது. அப்படிேய,
ஞானிகைளஅவர்களுைடய தந்த ரத்த ேல ப டிக்க றாெரன்றும், 20ஞானிகளுைடய
எண்ணங்கள் வீணாக இருக்க றெதன்று கர்த்தர் அற ந்தருக்க றாெரன்றும்
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எழுதயருக்க றது. 21 இப்படியருக்க, ஒருவனும் மனிதர்கைளக்குறத்து
ேமன்ைமபாராட்டாமலிருப்பானாக; எல்லாம் உங்களுைடயேத; 22 பவுலானாலும்,
அப்ெபால்ேலாவானாலும், ேகபாவானாலும், உலகமானாலும், ஜீவனானாலும்
மரணமானாலும், ந கழ்காரியங்களானாலும், வரும்காரியங்களானாலும், எல்லாம்
உங்களுைடயது; 23நீங்கள்கறஸ்துவனுைடயவர்கள்; க றஸ்துேதவனுைடயவர்.

அத்த யாயம் 4
ஊழியக்காரர்களும்ேமற்பார்ைவத்துவமும்

1 இப்படியாக, எந்த மனிதனும் எங்கைளக் கறஸ்துவன் ஊழியக்காரன்
என்றும், ேதவனுைடய இரகச யங்களின் ேமற்பார்ைவக்காரர்கெளன்றும்
நைனத்துக்ெகாள்ளேவண்டும். 2 ேமலும், ேமற்பார்ைவக்காரன்
உண்ைமயுள்ளவன் என்று காணப்படுவது அவசயமாகும். 3 ஆனாலும் நான்
உங்களாேலயாவது மனிதர்களுைடய நயாயநாளின் வ சாரைணயனாேலா
தீர்ப்ைபப்ெபறுவது எனக்கு மிகவும் சாதாரண காரியமாக இருக்க றது; நானும்
என்ைனக்குறத்துத்தீர்ப்புச்ெசால்லுகறதல்ைல. 4என்னிடத்தல்நான்எந்தெவாரு
குற்றத்ைதயும் அற ேயன்; ஆனாலும் அதனாேல நான் நீத மானாக றதல்ைல;
என்ைன நயாயம் வ சாரிக்க றவர் கர்த்தேர. 5ஆதலால், கர்த்தர் வரும்வைரக்கும்
நீங்கள் காலத்த ற்குமுன்ேன எைதக்குற த்தும் தீர்ப்புச்ெசால்லாதருங்கள்;
இருளில் மைறந்தருக்க றைவகைள அவர் ெவளிப்பைடயாக்க , இருதயங்களின்
ேநாக்கங்கைளயும் ெவளிப்படுத்துவார்; அப்ெபாழுது அவனவனுக்குரிய
புகழ்ச்ச ேதவனால் உண்டாகும். 6 சேகாதரர்கேள, எழுதப்பட்டதற்கு அதகமாக
நைனக்கேவண்டாெமன்று நீங்கள் எங்களாேல கற்றுக்ெகாள்ளவும், ஒருவனும்
ஒருவனிமித்தம் மற்ெறாருவனுக்கு வேராதமாக கர்வமைடயாதருக்கவும், நான்
உங்கள்நமித்தம் என்ைனயும் அப்ெபால்ேலாைவயும் ஆதாரமாக ைவத்து,
இைவகைள எழுத ேனன். 7 அன்றயும் உன்ைன சறப்பானவனாகும்படி
ெசய்க றவர் யார்? உனக்கு உண்டாயருக்க றைவகளில் நீ ெபற்றுக்ெகாள்ளாதது
எது? நீ ெபற்றுக்ெகாண்டவனானால் ெபற்றுக்ெகாள்ளாதவன்ேபால ஏன்
ேமன்ைமபாராட்டுக றாய்? 8 இப்ெபாழுது தருப்தயைடந்தருக்க றீர்கேள,
இப்ெபாழுது ஐசுவரியவான்களாக இருக்க றீர்கேள, எங்கைளயல்லாமல்
ஆளுகறீர்கேள; நீங்கள் ஆளுகறவர்களானால் நலமாக இருக்கும்; அப்ெபாழுது
உங்கேளாடுகூட நாங்களும் ஆளுேவாேம. 9 ேதவன் அப்ேபாஸ்தலர்களாகய
எங்கைள மரணத்தற்குக் குறக்கப்பட்டவர்கள்ேபாலக் கைடசயானவர்களாகக்
காணப்படப்பண்ணினார் என்று ேதான்றுகறது; நாங்கள் உலகத்த ற்கும்
தூதர்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் ேவடிக்ைகயாேனாம். 10 நாங்கள்
கறஸ்துவனிமித்தம் ைபத்தயக்காரர்கள், ஆனால் நீங்கள் கறஸ்துவல்
புத்த சாலிகள்; நாங்கள் பலவீனமானவர்கள், ஆனால் நீங்கள் பலவான்கள்;
நீங்கள் ேமன்ைமயானவர்கள், ஆனால் நாங்கள் ேமன்ைமயற்றவர்கள்.
11 இந்ேநரம்வைரக்கும் பச யுள்ளவர்களும், தாகமுள்ளவர்களும், ந ர்வாணிகளும்,
ெகாடூரமாக தாக்கப்பட்டவர்களும், தங்க இடம் இல்லாதவர்களுமாக
இருக்க ேறாம். 12 எங்களுைடய ைககளினாேல ேவைலெசய்து பாடுபடுக ேறாம்,
சப க்கப்படும்ேபாது ஆசீர்வத க்க ேறாம், துன்பப்படும்ேபாது சக க்க ேறாம்.
13 ந ந்த க்கப்படும்ேபாது ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறாம், இந்தநாள்வைர
உலகத்தன் குப்ைபையப்ேபாலவும், எல்ேலாரும் துைடத்துப்ேபாடுக ற
அழுக்ைகப்ேபாலவும் ஆேனாம். 14 உங்கைள ெவட்கப்படுத்தும்படிக்கு நான்
இைவகைள எழுதவல்ைல, நீங்கள் எனக்குப் ப ரியமான பள்ைளகெளன்று
உங்களுக்குப் புத்த ெசால்லுக ேறன். 15 க றஸ்துவற்குள் பத்தாய ரம்
ஆச ரியர்கள் உங்களுக்கு இருந்தாலும், தகப்பன்மார்கள் அேநகர்
உங்களுக்கு இல்ைலேய; க றஸ்து இேயசுவற்குள் நற்ெசய்தயனால் நான்
உங்கைளப்ெபற்ேறன். 16 ஆகேவ, என்ைனப் பன்பற்றுகறவர்களாக இருங்கள்
என்று உங்களுக்குப் புத்த ெசால்லுக ேறன். 17 இதனிமித்தமாக, எனக்குப்
ப ரியமும், கர்த்தருக்குள் உண்ைமயுமுள்ள என் குமாரனாகய தீேமாத்ேதயுைவ
உங்களிடம் அனுப்ப ேனன்; நான் எங்கும் எந்தச் சைபயலும் ேபாத த்துவருகற
ப ரகாரம் க றஸ்துவற்குள்ளான என் நடக்ைககைள அவன் உங்களுக்கு
ஞாபகப்படுத்துவான். 18 நான் உங்களிடத்த ற்கு வருகறதல்ைல என்கறதற்காகச்
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ச லர் இறுமாப்பைடந்தருக்க றார்கள். 19 ஆனாலும் கர்த்தருக்கு வருப்பமானால்
நான் சீக்க ரமாக உங்களிடத்த ற்கு வந்து, இறுமாப்பைடந்தருக்க றவர்களுைடய
ேபச்ைச அல்ல, அவர்களுைடய ெபலத்ைதேய அற ந்துெகாள்ேவன்.
20 ேதவனுைடய ராஜ்யம் ேபச்ச ேல இல்ைல, ெபலத்த ேல உண்டாயருக்க றது.
21உங்களுக்கு என்ன ேவண்டும்? நான் ப ரம்ேபாடு உங்களிடம் வரேவண்டுேமா?
அல்லதுஅன்ேபாடும் சாந்தமுள்ளஆவேயாடும்வரேவண்டுேமா?

அத்த யாயம் 5
சைபக்குள்ஒழுக்கக்ேகடு

1 உங்களுக்குள்ேள வபசாரம் உண்ெடன்று ெவளிப்பைடயாக
ெசால்லப்படுக றேத; ஒருவன் தன் தகப்பனுைடய மைனவைய
ைவத்துக்ெகாண்டிருக்க றாேன; அது அஞ்ஞானிகளுக்குள்ளும்
ெசால்லப்படாத வ பசாரமாக இருக்க றேத. 2 இப்படிப்பட்டக் காரியத்ைதச்
ெசய்தவைன நீங்கள் உங்கைளவ ட்டு நீக்காமலும் துக்கப்படாமலும்,
இறுமாப்பைடந்தருக்க றீர்கள். 3 நான் சரீரத்தனாேல உங்களுக்குத்
தூரமாக இருந்தும், ஆவயனாேல உங்கேளாடுகூட இருக்க றவனாக,
இப்படிச் ெசய்தவைனக்குறத்து நான் கூட இருக்க ேறன். 4 அப்படிேய
நீங்களும், என்னுைடய ஆவயும், நமது கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன்
அதகாரத்ேதாடு கூடிவந்தருக்கும்ேபாது, 5 அப்படிப்பட்டவனுைடய ஆவ
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் நாளிேல இரட்ச க்கப்படும்படி, மாம்சத்தன்
அழிவுக்காக, நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் நாமத்தனாேல
அவைனச் சாத்தானுக்கு ஒப்புக்ெகாடுக்கேவண்டுெமன்று தீர்ப்புச்ெசய்க ேறன்.
6 நீங்கள் ேமன்ைமபாராட்டுக றது நல்லதல்ல; ெகாஞ்சம் புளித்த மாவு
பைசந்த மாவு முழுவைதயும் புளிப்பாக்குெமன்று உங்களுக்குத் ெதரியாதா?
7 ஆகேவ, நீங்கள் புளிப்பல்லாதவர்களாக இருக்க றபடிேய, புத தாகப்
பைசந்த மாவாக இருக்கும்படிக்கு, பைழய புளித்த மாைவ ெவளிேய
தூக்க ப்ேபாடுங்கள். ஏெனன்றால், நம்முைடய பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியாகய
க றஸ்து நமக்காக பலிய டப்பட்டிருக்க றாேர. 8 ஆதலால் துர்க்குணம்
ெபால்லாப்பு என்னும் பைழய புளித்தமாேவாடு அல்ல, பரிசுத்தம் உண்ைம
என்னும் புளிப்பல்லாத அப்பத்ேதாடு பண்டிைகைய அனுசரிக்கக்கடேவாம்.
9 வபசாரக்காரர்கேளாடு கலந்தருக்கக்கூடாெதன்று கடிதத்தல் உங்களுக்கு
எழுத ேனன். 10 ஆனாலும், இந்த உலகத்தலுள்ள வபசாரக்காரர்கள்,
ெபாருளாைசக்காரர்கள், ெகாள்ைளக்காரர்கள், வக்க ரக ஆராதைனக்காரர்கள்
இவர்கேளாடு ெகாஞ்சம்கூட கலந்தருக்கக்கூடாது என்று நான் எழுதவல்ைல;
அப்படியானால் நீங்கள் உலகத்ைதவ ட்டுப் ேபாகேவண்டியதாயருக்குேம.
11 நான் உங்களுக்கு எழுதனது என்னெவன்றால், சேகாதரன் என்னப்பட்ட
ஒருவன் வபசாராக்காரனாகேவா, ெபாருளாைசக்காரனாகேவா, வக்க ரக
ஆராதைனக்காரனாகேவா, தூஷக்கறவனாகேவா, குடிெவறயனாகேவா,
ெகாள்ைளக்காரனாகேவா இருந்தால், அவேனாடுகூட கலந்தருக்கக்கூடாது;
அப்படிப்பட்டவேனாடுகூட உண்ணவும் கூடாது. 12 சைபக்கு ெவளிேய
இருக்க றவர்கைளக்குறத்துத் தீர்ப்புச்ெசய்க றது என் ேவைலயா? சைபக்குள்ேள
இருக்கறவர்கைளயல்லேவா நீங்கள் தீர்ப்புச்ெசய்க றீர்கள்? 13 ெவளிேய
இருக்க றவர்கைளக்குறத்து ேதவேன தீர்ப்புச்ெசய்வார். ஆகேவ, அந்தப்
ெபால்லாதவைனஉங்கைளவ ட்டுவலக்குங்கள்.

அத்த யாயம் 6
வசுவாச களிைடேய ப ரச்சைனகள்

1உங்களில் ஒருவனுக்கு ேவெறாருவேனாடு வழக்குண்டானால், வழக்காடும்படி
அவன் பரிசுத்தவான்களிடம் ேபாகாமல், அநயாயக்காரர்களிடம் ேபாகத்
துணிக றெதன்ன? 2 பரிசுத்தவான்கள் உலகத்ைத நயாயந்தீர்ப்பார்கெளன்று
உங்களுக்குத் ெதரியாதா? உலகம் உங்களால் நயாயந்தீர்க்கப்படுவதாயருக்க,
சாதாரண வழக்குகைளத் தீர்க்க நீங்கள் தகுதயற்றவர்களா?
3 நாம் ேதவதூதர்கைளயும் நயாயந்தீர்ப்ேபாெமன்று உங்களுக்குத்
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ெதரியாதா? அப்படியருக்க, இந்த வாழ்க்ைகக்குரியைவகைள நீங்கள்
நயாயந்தீர்த்துக்ெகாள்ளமுடியாதருக்க றது எப்படி? 4 இந்த வாழ்க்ைகக்குரிய
வழக்குகள் உங்களுக்கு இருந்தால், தீர்ப்புச்ெசய்க றதற்கு, சைபயல்
சாதாரணமாக எண்ணப்பட்டவர்கைள நயமித்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
5 உங்களுக்கு ெவட்கம் உண்டாகும்படி இைதச் ெசால்லுக ேறன்.
சேகாதரனுக்கும் சேகாதரனுக்கும் உண்டான வழக்ைகத் தீர்க்கத்தக்க
பகுத்தறவு உள்ளவன் ஒருவன்கூட உங்களுக்குள் இல்ைலயா?
6 சேகாதரேனாடு சேகாதரன் வழக்காடுக றான், அவசுவாச களுக்கு
முன்பாகவும் அப்படிச்ெசய்க றான். 7 நீங்கள் ஒருவேராெடாருவர்
வழக்காடுக றது எல்லாவதத்தலும் குற்றமாக இருக்க றது. அப்படிச்
ெசய்க றைதவ ட நீங்கள் ஏன் அநயாயத்ைதச் சக த்துக்ெகாள்ளுகறதல்ைல,
ஏன் நஷ்டத்ைதப் ெபாறுத்துக்ெகாள்ளுகறதல்ைல? 8 நீங்கேள
அநயாயஞ்ெசய்க றீர்கள், நஷ்டப்படுத்துகறீர்கள்; உங்கள் சேகாதரர்களுக்கும்
அப்படிச் ெசய்க றீர்கேள. 9 அநயாயக்காரர்கள் ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதச்
சுதந்தரிப்பதல்ைல என்று உங்களுக்குத் ெதரியாதா? ஏமாற்றப்படாமலிருங்கள்;
ேவச மார்க்கத்தார்களும், வக்க ரகஆராதைனக்காரர்களும், வபசாரக்காரர்களும்,
சுயபுணர்ச்ச க்காரர்களும், ஆண்புணர்ச்ச க்காரர்களும், 10 தருடர்களும்,
ெபாருளாைசக்காரர்களும், ெவறயர்களும், உதாசனக்காரர்களும்,
ெகாள்ைளக்காரர்களும் ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதச் சுதந்தரிப்பதல்ைல.
11 உங்களில் சலர் இப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தீர்கள்; ஆனாலும் கர்த்தராக ய
இேயசுவன் நாமத்தனாலும், நமது ேதவ ஆவயானவராலும் கழுவப்பட்டீர்கள்,
பரிசுத்தமாக்கப்பட்டீர்கள், நீத மான்களாக்கப்பட்டீர்கள்.

ேவச த்தனச் சீர்ேகடுகள்
12 எல்லாவற்ைறயும் அநுபவக்க எனக்கு அதகாரம் உண்டு, ஆனாலும்

எல்லாம் தகுதயாக இருக்காது; எல்லாவற்ைறயும் அநுபவக்க எனக்கு அதகாரம்
உண்டு, ஆனாலும் நான் ஒன்றற்கும் அடிைமப்படமாட்ேடன். 13 வயற்றுக்கு
உணவும், உணவற்கு வயறும் ஏற்கும்; ஆனாலும் ேதவன் இைதயும் அைதயும்
அழியச்ெசய்வார். சரீரேமாேவச த்தனத்த ற்குஅல்ல,கர்த்தருக்ேகஉரியது;கர்த்தர்
சரீரத்த ற்குரியைவகைளத் தந்தருளுவார். 14 ேதவன் கர்த்த்தைர எழுப்பனாேர,
நம்ைமயும் தமது வல்லைமயனாேல எழுப்புவார். 15 உங்களுைடய சரீரங்கள்
கறஸ்துவன் அவயவங்கெளன்று உங்களுக்குத் ெதரியாதா? அப்படியருக்க,
நான் கறஸ்துவன் அவயவங்கைள ேவசயன் அவயவங்களாக்கலாமா?
அப்படிச் ெசய்யக்கூடாேத. 16 ேவச ேயாடு இைணந்தருக்க றவன் அவளுடேன
ஒேர சரீரமாக இருக்க றாெனன்று உங்களுக்குத் ெதரியாதா? இருவரும்
ஒேர மாம்சமாக இருப்பார்கள் என்று ெசால்லியருக்க றேத. 17 அப்படிேய
கர்த்தேராடு இைணந்தருக்க றவனும், அவருடேன ஒேர ஆவயாக இருக்க றான்.
18 ேவச த்தனத்த ற்கு வலக ஓடுங்கள். மனிதன் ெசய்க ற எந்தப் பாவமும்
சரீரத்த ற்கு ெவளிேய இருக்கும்; ேவச த்தனம் ெசய்க றவேனா தன் ெசாந்த
சரீரத்த ற்குவ ேராதமாகப்பாவம்ெசய்க றான். 19உங்களுைடயசரீரமானதுநீங்கள்
ேதவனாேல ெபற்றும் உங்களில் தங்கயும்இருக்க ற பரிசுத்தஆவயானவருைடய
ஆலயமாக இருக்க றெதன்றும், நீங்கள் உங்களுைடயவர்கள் அல்லெவன்றும்
உங்களுக்குத் ெதரியாதா? 20வைலக்கு வாங்கப்பட்டீர்கேள; ஆகேவ, ேதவனுக்கு
உைடயைவகளாகய உங்களுைடய சரீரத்தனாலும் உங்களுைடயஆவயனாலும்
ேதவைனமகைமப்படுத்துங்கள்.

அத்த யாயம் 7
தருமணத்ைதக்குறத்த ேபாதைனகள்

1 நீங்கள் எனக்கு எழுதன காரியங்கைளக்குறத்து நான் எழுதுகறது
என்னெவன்றால், ெபண்ைணத் ெதாடாமலிருக்கறது மனிதனுக்கு நல்லது.
2ஆனாலும்ேவச த்தனம்இல்லாதபடிக்குஅவனவன்தன்ெசாந்தமைனவையயும்,
அவளவள் தன் ெசாந்த கணவைனயும் உைடயவர்களாக இருக்கேவண்டும்.
3 கணவன் தன் மைனவக்குச் ெசய்யேவண்டிய கடைமையச் ெசய்யேவண்டும்;
அப்படிேய மைனவயும் தன் கணவனுக்குச் ெசய்யேவண்டும். 4மைனவயானவள்
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தன் ெசாந்த சரீரத்த ற்கு அதகாரியல்ல, கணவேன அதற்கு அதகாரி; அப்படிேய
கணவனும் தன் ெசாந்த சரீரத்த ற்கு அதகாரியல்ல, மைனவேய அதற்கு
அதகாரி. 5 உபவாசத்த ற்கும் ெஜபத்த ற்கும் தைடயல்லாதபடிக்கு இருவரும்
சலகாலம் ப ரிந்தருக்கேவண்டுெமன்று சம்மத த்தாலன்ற , ஒருவைரவ ட்டு
ஒருவர் ப ரியாமல் இருங்கள்; உங்களுக்கு சுயக்கட்டுப்பாடு இல்லாததனால்
சாத்தான் உங்கைள ேசாத க்காதபடிக்கு, மறுபடியும் இைணந்துவாழுங்கள்.
6 இைத நான் கட்டைளயாகச் ெசால்லாமல், ஆேலாசைனயாகச் ெசால்லுக ேறன்.
7 எல்லா மனிதர்களும் என்ைனப்ேபாலேவ இருக்க வரும்புக ேறன். ஆனாலும்
அவனவனுக்கு ேதவனால் ெகாடுக்கப்பட்ட அவனவனுக்குரிய வரம் உண்டு; அது
ஒருவனுக்கு ஒருவதமாகவும், மற்ெறாருவனுக்கு ேவறுவதமாகவும் இருக்க றது.
8 தருமணம் ெசய்யாதவர்கைளயும், வதைவ ெபண்கைளயும்குறத்து நான்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், அவர்கள் என்ைனப்ேபால இருந்துவ ட்டால்
அவர்களுக்கு நலமாக இருக்கும். 9 ஆனாலும் அவர்கள் சுயக்கட்டுப்பாடு
இல்லாதருந்தால் தருமணம்ெசய்துெகாள்ளக்கடவர்கள்; ேவக றைதவ ட
தருமணம்ெசய்க றது நல்லது. 10 தருமணம்ெசய்துெகாண்டவர்களுக்கு
நானல்ல, கர்த்தேர கட்டைளயடுகறதாவது: மைனவயானவள்
தன் கணவைனவட்டுப் ப ரிந்துேபாகக்கூடாது. 11 ப ரிந்துேபானால்
அவள் தருமணம் ெசய்யாதருக்கேவண்டும், அல்லது கணவேனாடு
சமாதானமாகேவண்டும்; கணவனும் தன் மைனவைய வவாகரத்து
ெசய்யக்கூடாது. 12 மற்றவர்கைளக்குறத்து கர்த்தர் அல்ல, நாேன
ெசால்லுகறதாவது: ஒரு சேகாதரனுைடய மைனவ வசுவாசம் இல்லாதவளாக
இருந்தும், அவனுடேன வாழ அவளுக்குச் சம்மதமிருந்தால், அவன் அவைள
வவாகரத்து ெசய்யாமலிருக்கேவண்டும். 13 அப்படிேய ஒரு ெபண்ணுைடய
கணவன்வசுவாசம்இல்லாமலிருந்தும்,அவளுடேனஇைணந்துவாழஅவனுக்குச்
சம்மதமிருந்தால், அவள் அவைன வவாகரத்து ெசய்யாமலிருக்கேவண்டும்.
14 ஏெனன்றால், வசுவாசம் இல்லாத கணவன் தன் மைனவயால்
பரிசுத்தமாக்கப்படுக றான்; வசுவாசம் இல்லாத மைனவயும் தன் கணவனால்
பரிசுத்தமாக்கப்படுக றாள். இல்லாவ ட்டால் உங்களுைடய பள்ைளகள்
அசுத்தமாக இருக்குேம; இப்ெபாழுேதா அவர்கள் பரிசுத்தமாக இருக்க றார்கள்.
15 ஆனாலும், வசுவாசம் இல்லாதவர் ப ரிந்துேபானால் ப ரிந்துேபாகட்டும்,
இப்படிப்பட்ட வஷயத்தல் சேகாதரனாவது சேகாதரியாவது அடிைமப்பட்டவர்கள்
இல்ைல. சமாதானமாக இருக்கும்படிக்ேக ேதவன் நம்ைம அைழத்தருக்க றார்.
16 மைனவயானவேள, நீ உன் கணவைன இரட்ச ப்பாேயா இல்ைலேயா
உனக்கு எப்படித் ெதரியும்? கணவேன, நீ உன் மைனவைய இரட்ச ப்பாேயா
இல்ைலேயா உனக்கு எப்படித் ெதரியும்? 17 ேதவன் அவனவனுக்குப்
பங்களித்தது எப்படிேயா, கர்த்தர் அவனவைன அைழத்தெதப்படிேயா, அப்படிேய
அவனவன் நடக்கேவண்டும். எல்லாச் சைபகளிேலயும் இப்படிேய த ட்டம்
ெசய்க ேறன். 18 ஒருவன் வருத்தேசதனம் ெபற்றவனாக அைழக்கப்பட்டிருந்தால்,
வருத்தேசதனம் இல்லாதவனாக இருக்க வைகேதடானாக; ஒருவன்
வருத்தேசதனம் இல்லாதவனாக அைழக்கப்பட்டிருந்தால், வருத்தேசதனம்
ெபறாதருப்பானாக. 19 வருத்தேசதனமும் ஒன்றுமில்ைல, வருத்தேசதனம்
இல்லாைமயும் ஒன்றுமில்ைல; ேதவனுைடய கட்டைளகைளக்
ைகக்ெகாள்ளுகறேத முக்கயமான காரியம். 20 அவனவன் தான்
அைழக்கப்பட்ட நைலைமய ேல நைலத்தருக்கேவண்டும். 21 அடிைமயாக நீ
அைழக்கப்பட்டிருந்தால், கவைலப்படாேத; நீ வடுதைலயாக முடியுமானால்,
அைத ெசய். 22 கர்த்தருக்குள் அைழக்கப்பட்ட அடிைமயானவன் கர்த்தருைடய
வடுதைலெபற்றவனாக இருக்க றான்; அப்படிேய வசுவாச க்கும்படி
அைழக்கப்பட்ட வடுதைலெபற்றவன் கறஸ்துவனுைடய அடிைமயாக
இருக்க றான். 23 நீங்கள் வைலக்கு வாங்கப்பட்டீர்கள்; மனிதர்களுக்கு
அடிைமகளாகாமல் இருங்கள். 24 சேகாதரர்கேள, அவனவன் தான் அைழக்கப்பட்ட
நைலைமய ேல ேதவனுக்குமுன்பாக நைலத்தருக்கேவண்டும். 25 அன்றயும்
கன்னிைககைளக்குறத்து, கர்த்தரால் எனக்குக் கட்டைள இல்ைல. ஆனாலும்
நான் உண்ைமயுள்ளவனாக இருக்க றதற்குக் கர்த்தரால் இரக்கம் ெபற்று, என்
கருத்ைதத் ெதரியப்படுத்துக ேறன். 26 அது என்னெவன்றால், இப்ெபாழுது
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உண்டாயருக்க ற துன்பத்தனிமித்தம் தருமணம் இல்லாமலிருக்கறது
மனிதனுக்கு நலமாக இருக்குெமன்று நைனக்க ேறன். 27 நீ மைனவேயாடு
இைணக்கப்பட்டிருந்தால்,ப ரிந்துேபாகவைகேதடாேத;நீமைனவ இல்லாதவனாக
இருந்தால். மைனவையத் ேதடாேத. 28 நீ தருமணம் ெசய்தாலும் பாவமல்ல;
கன்னிைக தருமணம் ெசய்தாலும் பாவமல்ல. ஆனாலும் அப்படிப்பட்டவர்கள்
சரீரத்த ேல துன்பப்படுவார்கள்; அதற்கு நீங்கள் தப்பேவண்டும் என்று
வரும்புக ேறன். 29 ேமலும், சேகாதரர்கேள, நான் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
இனிவரும் காலம் குறுகனதானபடியால், மைனவகளுள்ளவர்கள் மைனவகள்
இல்லாதவர்கள்ேபாலவும், 30 அழுகறவர்கள் அழாதவர்கள்ேபாலவும்,
சந்ேதாஷப்படுக றவர்கள் சந்ேதாஷப்படாதவர்கள்ேபாலவும், வாங்குகறவர்கள்
வாங்காதவர்கள்ேபாலவும், 31 இந்த உலகத்ைத அனுபவக்க றவர்கள் அைதத்
தகாதவ தமாக அனுபவக்காதவர்கள்ேபாலவும் இருக்கேவண்டும்; இந்த
உலகத்தன் ேவஷம் கடந்துேபாக றேத. 32 நீங்கள் கவைல இல்லாதவர்களாக
இருக்கவரும்புக ேறன். தருமணமில்லாதவன் கர்த்தருக்கு எப்படிப் ப ரியமாக
இருக்கலாெமன்று, கர்த்தருக்குரியைவகளுக்காகக் கவைலப்படுக றான்.
33 தருமணம் ெசய்தவன் தன் மைனவக்கு எப்படிப் ப ரியமாக இருக்கலாெமன்று,
உலகத்த ற்குரியைவகளுக்காகக் கவைலப்படுக றான். 34 அதுேபால,
மைனவயானவளுக்கும், கன்னிப்ெபண்ணுக்கும் வத்தயாசமுண்டு.
தருமணம் ெசய்யாதவள் சரீரத்தலும் ஆத்துமாவலும் பரிசுத்தமாக
இருக்கும்படி, கர்த்தருக்குரியைவகளுக்காகக் கவைலப்படுக றாள்; தருமணம்
ெசய்தவள் தன் கணவனுக்கு எப்படிப் ப ரியமாக இருக்கலாெமன்று,
உலகத்த ற்குரியைவகளுக்காகக் கவைலப்படுக றாள். 35 இைத நான்
உங்கைளக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் அகப்படுத்தேவண்டுெமன்று ெசால்லாமல்,
உங்களுக்குத் தகுதயாக இருக்குெமன்றும், நீங்கள் கவைலயல்லாமல்
கர்த்த்தைரச் சார்ந்துெகாண்டிருக்கேவண்டுெமன்றும், உங்களுைடய ெசாந்த
ப ரேயாஜனத்துக்காகேவ ெசால்லுக ேறன். 36 ஆனாலும் ஒருவன் தன் மகளின்
கன்னிப்பருவம் கடந்துேபானதனாேல, அவள் தருமணம் ெசய்யாமலிருப்பது
அவளுக்குத் தகுதயல்லெவன்றும், அவள் தருமணம் ெசய்வது அவசயெமன்றும்
நைனத்தால், அவன் தன் மனதன்படி ெசய்யேவண்டும்; அது பாவமல்ல,
தருமணம் ெசய்யட்டும். 37 ஆனாலும் அதற்கு அவசயத்ைதப் பார்க்காமல்,
தன் இருதயத்த ேல உறுதயுள்ளவனாகவும், ெசாந்த வருப்பத்தன்படிெசய்ய
அதகாரம் உள்ளவனாகவும் இருந்து, தன் மகளின் கன்னிப்பருவத்ைதக்
காக்கேவண்டுெமன்றுதன்இருதயத்தல்முடிவுெசய்க றவன்நன்ைமெசய்க றான்.
38 இப்படியருக்க, அவைளத் தருமணம்ெசய்துெகாடுக்க றவனும் நன்ைம
ெசய்க றான்; ெகாடுக்காமலிருக்கறவனும் அதக நன்ைம ெசய்க றான்.
39 மைனவயானவள் தன் கணவன் உயேராடிருக்கும் காலம்வைர தருமண
உடன்பாட்டினால்இைணக்கப்பட்டிருக்க றாள்; தன் கணவன்இறந்தபன்பு தனக்கு
வருப்பமானவனாகவும் கர்த்தருக்கு உட்பட்டவனாகவும் இருக்க ற யாைரயாவது
தருமணம்ெசய்துெகாள்ளவடுதைலயாகஇருக்க றாள். 40ஆனாலும்என்னுைடய
கருத்தன்படி அவள் அப்படிேய இருந்துவ ட்டால் பாக்கயவதயாக இருப்பாள்.
என்னிடத்தலும்ேதவனுைடயஆவயானவர்உண்டுஎன்றுநைனக்க ேறன்.

அத்த யாயம் 8
வக்க ரகங்களுக்குப்பைடக்கப்பட்டஉணவு

1 வக்க ரகங்களுக்குப் பைடக்கப்பட்டைவகைளக்குறத்த வஷயத்தல்,
நம்ெமல்ேலாருக்கும்அறவுஉண்ெடன்று நமக்குத் ெதரியுேம. அறவுஇறுமாப்ைப
உண்டாக்கும், அன்ேபா பக்தவளர்ச்சைய உண்டாக்கும். 2 ஒருவன் தான்
ஏேதனும் ஒன்ைற அறந்தவெனன்று எண்ணிக்ெகாள்வானானால், ஒன்ைறயும்
அறயேவண்டிய வதத்தல் அவன் இன்னும் அறயவல்ைல. 3 ேதவனிடம்
அன்புெசலுத்துகறவன் யாேரா, அவன் ேதவனால் அறயப்பட்டிருக்க றான்.
4வக்க ரகங்களுக்குப் பைடக்கப்பட்டைவகைளச் சாப்படுக ற வஷயத்ைதப்பற்ற ,
உலகத்த ேல வக்க ரகமானது ஒன்றுமில்ைலெயன்றும் ஒருவேரதவ ர ேவெறாரு
ேதவன் இல்ைலெயன்றும் அறந்தருக்க ேறாம். 5 வானத்த ேலயும் பூமிய ேலயும்
ேதவர்கள் எனப்படுகறவர்கள் உண்டு; இப்படி அேநக ேதவர்களும் அேநக
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ஆண்டவன்மார்களும் உண்டாயருந்தாலும், 6 ப தாவாகய ஒேர ேதவன் நமக்கு
உண்டு, அவராேல அைனத்தும் உண்டாயருக்க றது; அவருக்ெகன்று நாமும்
உண்டாயருக்க ேறாம். இேயசுக றஸ்து என்னும் ஒேர கர்த்தரும் நமக்கு
உண்டு; அவர் மூலமாக அைனத்தும் உண்டாயருக்க றது, அவர் மூலமாக
நாமும் உண்டாயருக்க ேறாம். 7 ஆனாலும், இந்த அறவு எல்ேலாரிடத்தலும்
இல்ைல. ச லர் இன்ைறயவைரக்கும் வக்க ரகத்ைத ஒரு ெபாருெளன்று எண்ணி,
வக்க ரகத்த ற்குப் பைடக்கப்பட்டைதச் சாப்படுக றார்கள்; அவர்களுைடய
மனச்சாட்ச பலவீனமாக இருப்பதால் அசுத்தமாக்கப்படுக றது. 8 உணவானது
நம்ைம ேதவனுக்கு உகந்தவர்களாக்கமாட்டாது ஏெனன்றால், சாப்படுவதனால்
நமக்கு ஒரு ேமன்ைமயும் இல்ைல, சாப்ப டாமல் இருப்பதனால் நமக்கு ஒரு
குைறவும் இல்ைல. 9 ஆனாலும் இைதக்குறத்து உங்களுக்கு உண்டாயருக்க ற
அத காரம் எவ்வதத்தலும் பலவீனர்களுக்கு இைடயூறு வராதபடிக்குப்
பாருங்கள். 10 எப்படிெயன்றால், அறவுள்ளவனாகய நீ வக்க ரகக் ேகாவலிேல
சாப்படுவைத ஒருவன் பார்த்தால், பலவீனனாக இருக்க ற அவனுைடய
மனச்சாட்ச வ க்க ரகங்களுக்குப் பைடக்கப்பட்டைவகைள சாப்படுவதற்குத்
துணிவு ெகாள்ளுமல்லவா? 11 பலவீனமுள்ள சேகாதரன் உன் அறவனிமித்தம்
ெகட்டுப்ேபாகலாமா? அவனுக்காகக் க றஸ்து மரித்தாேர. 12 இப்படிச்
சேகாதரர்களுக்கு வேராதமாகப் பாவம்ெசய்து, பலவீனமுள்ள அவர்களுைடய
மனச்சாட்சைய வருத்தப்படுத்துகறதனாேல, நீங்கள் கறஸ்துவற்கு
வேராதமாகப் பாவம் ெசய்க றீர்கள். 13 ஆதலால் மாம்சம் சாப்படுவது என்
சேகாதரனுக்கு இடறல் உண்டாக்கனால், நான் என் சேகாதரனுக்கு இடறல்
உண்டாக்காதபடிக்கு, என்ைறக்கும்மாம்சம் சாப்ப டாமல்இருப்ேபன்.

அத்த யாயம் 9
அப்ேபாஸ்தலனின்உரிைமகள்

1 நான் அப்ேபாஸ்தலன் அல்லவா? நான் சுதந்த ரவாளி அல்லவா?
நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துைவ நான் தரிச க்கவல்ைலயா?
கர்த்தருக்குள் நீங்கள் என் ெசயல்களாக இருக்க றீர்களல்லவா? 2 நான்
மற்றவர்களுக்கு அப்ேபாஸ்தலனாக இல்லாமற்ேபானாலும், உங்களுக்கல்லேவா
அப்ேபாஸ்தலனாக இருக்க ேறன்; கர்த்தருக்குள் நீங்கள் என் அப்ேபாஸ்தல
ஊழியத்த ற்கு அைடயாளமாக இருக்க றீர்கேள. 3 என்ைன நயாயம்
வ சாரிக்க றவர்களுக்கு நான் ெசால்லுகற மறுெமாழி என்னெவன்றால்:
4 புச க்கவும் குடிக்கவும் எங்களுக்கு உரிைம இல்ைலயா? 5 மற்ற
அப்ேபாஸ்தலர்களும், கர்த்தருைடய சேகாதரர்களும், ேகபாவும் ெசய்க றதுேபால,
வசுவாச யாகய ஒரு மைனவைய கூட்டிக்ெகாண்டுேபாக எங்களுக்கு
உரிைம இல்ைலயா? 6 அல்லது, ைகத்ெதாழில் ெசய்யாமலிருக்க எனக்கும்
பர்னபாவற்கும்மட்டும்தானா உரிைம இல்ைல? 7 எவன் தன் ெசாந்தப்பணத்ைதச்
ெசலவழித்து,இராணுவத்த ேல ேசைவெசய்வான்? எவன்த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத
உண்டாக்க , அதன் கனிைய சாப்ப டாமல் இருப்பான்? எவன் மந்ைதைய
ேமய்த்து, அதன் பாைலக் குடிக்காமல் இருப்பான்? 8 இைவகைள மனிதர்கள்
வழக்கத்தன்படி ெசால்லுக ேறேனா? நயாயப்ப ரமாணமும் இைவகைளச்
ெசால்லுகறதல்ைலயா? 9 ேபாரடிக்க ற மாட்டின் வாையக் கட்டாேத என்று
ேமாேசயன் ப ரமாணத்த ேல எழுதயருக்க றேத. ேதவன் மாடுகளுக்காகேவ
கவைலயாக இருக்க றாேரா? 10 நமக்காகத்தான் இைதச் ெசால்லுகறாேரா?
உழுகறவன் நம்ப க்ைகேயாடு உழவும், ேபாரடிக்க றவன் தான் நம்புக றதல்
பங்கைடேவன் என்கற நம்ப க்ைகேயாடு ேபாரடிக்கவும் ேவண்டும். ஆகேவ, அது
நமக்காகேவ எழுதயருக்க றது. 11 நாங்கள் உங்களுக்கு ஆவயானவருக்குரிய
நன்ைமகைள வைதத்தருக்க, உங்களுைடய சரீர நன்ைமகைள அறுத்தால்
அது ெபரிய காரியமா? 12 மற்றவர்கள் உங்களிடத்த ேல இந்த அத காரத்ைதச்
ெசலுத்தனால், அவர்கைளவ ட நாங்கள் அதகமாகச் ெசலுத்தலாமல்லவா?
அப்படியருந்தும், க றஸ்துவன் நற்ெசய்த க்கு எந்தெவாரு தைடயும்
உண்டாகாதபடிக்கு, நாங்கள் இந்த அத காரத்ைதச் ெசலுத்தாமல் எல்லாப்
பாடுகளும் படுக ேறாம். 13 ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்க றவர்கள் ேதவாலயத்தல்
இருக்கறைவகளிலிருந்து சாப்படுக றார்கள் என்றும், பலிபீடத்ைத அடுத்துப்
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பணிவைட ெசய்க றவர்களுக்கு பலிபீடத்தல் உள்ளைவகளில் பங்கு
உண்ெடன்றும் உங்களுக்குத் ெதரியாதா? 14 அந்தப்படிேய நற்ெசய்தைய
அறவக்க றவர்களுக்கு நற்ெசய்தயனாேல பைழப்பு உண்டாகேவண்டுெமன்று
கர்த்தரும் கட்டைளய ட்டிருக்க றார். 15 அப்படியருந்தும், நான் இைவகளில்
ஒன்ைறயும் அனுபவக்கவல்ைல; இப்படி எனக்கு நடக்கேவண்டுெமன்று
இைவகைள நான் எழுதுகறதுமில்ைல. என் ேமன்ைமபாராட்டுதைல ஒருவன்
மனேவதைனயாக்குகறைதவ ட நான் சாக றது எனக்கு நலமாக இருக்கும்.
16 நற்ெசய்தைய நான் ப ரசங்க த்துவந்தும், ேமன்ைமப்பாராட்ட எனக்கு
இடமில்ைல; அது என்ேமல் வழுந்த கடைமயாக இருக்க றது; நற்ெசய்தைய
நான் ப ரசங்க க்காமல் இருந்தால், எனக்கு ஐேயா. 17 நான் உற்சாகமாக
அப்படிச் ெசய்தால் எனக்குப் பலன் உண்டு; உற்சாகம் இல்லாதவனாகச்
ெசய்தாலும், ேமற்பார்ைவயாளர் பதவ எனக்கு ஒப்புவக்கப்பட்டிருக்க றேத.
18 ஆதலால் எனக்குப் பலன் என்ன? நான் நற்ெசய்தைய ப ரசங்க க்கும்ேபாது
அைதப்பற்ற எனக்கு உண்டாயருக்க ற அத காரத்ைத முற்றலும் ெசலுத்தாமல்,
க றஸ்துவன் நற்ெசய்தையச் ெசலவல்லாமல் ப ரசங்க ப்பேத எனக்குப்
பலன். 19 நான் ஒருவருக்கும் அடிைமப்படாதவனாக இருந்தும், நான் அதக
மக்கைள ஆதாயப்படுத்த க்ெகாள்ளும்படிக்கு, என்ைனத்தாேன எல்ேலாருக்கும்
அடிைமயாக்க ேனன். 20 யூதர்கைள ஆதாயப்படுத்த க்ெகாள்ளும்படிக்கு,
யூதர்களுக்கு யூதைனப்ேபாலவும், நயாயப்ப ரமாணத்தற்குக் கீழ்ப்பட்டவர்கைள
ஆதாயப்படுத்த க்ெகாள்ளும்படிக்கு, நயாயப்ப ரமாணத்தற்குக்
கீழ்ப்பட்டவைனப்ேபாலவும் ஆேனன். 21 நயாயப்ப ரமாணம் இல்லாதவர்கைள
ஆதாயப்படுத்த க்ெகாள்ளும்படிக்கு அவர்களுக்கு நயாயப்ப ரமாணம்
இல்லாதவைனப்ேபாலவும் ஆேனன். அப்படியருந்தும், நான் ேதவனுக்குமுன்பாக
நயாயப்ப ரமாணம் இல்லாதவனாக இல்லாமல், க றஸ்துவன் ப ரமாணத்தற்கு
உட்பட்டவனாக இருக்க ேறன். 22 பலவீனைர ஆதாயப்படுத்த க்ெகாள்ளும்படிக்குப்
பலவீனருக்குப் பலவீனைனப்ேபாலாேனன்; எப்படியாவது சலைர
இரட்ச க்கும்படிக்கு நான் எல்ேலாருக்கும் எல்லாமாேனன். 23 நற்ெசய்தயன்
ஆசீர்வாதங்களில் நான் உடன்பங்காளியாகும்படிக்கு, அதனிமித்தேம
இப்படிச்ெசய்க ேறன். 24 பந்தயப் பாைதயல் ஓடுகறவர்கெளல்ேலாரும்
ஓடுவார்கள்; ஆனாலும், ஒருவேன ெவற்றைய ெபறுவாெனன்று உங்களுக்குத்
ெதரியாதா? நீங்கள் ெபற்றுக்ெகாள்ளத்தக்கதாக ஓடுங்கள். 25 பந்தயத்த ற்குப்
ேபாராடுக ற அைனவரும் எல்லாவற்ற ேலயும் இச்ைசயடக்கமாக இருப்பார்கள்.
அவர்கள் அழிவுள்ள க ரீடத்ைதப் ெபறும்படிக்கு அப்படிச் ெசய்க றார்கள், நாேமா
அழிவல்லாத க ரீடத்ைதப் ெபறும்படிக்கு அப்படிச் ெசய்க ேறாம். 26 ஆதலால்
நான் ந ச்சயமில்லாதவனாக ஓடமாட்ேடன்; ஆகாயத்ைத அடிக்க றவனாகச்
சலம்பம் பண்ணமாட்ேடன். 27 மற்றவர்களுக்குப் ப ரசங்கம் ெசய்க ற நான்தாேன
ஆகாதவனாகப் ேபாகாதபடிக்கு, என்சரீரத்ைதஒடுக்க அடக்குக ேறன்.

அத்த யாயம் 10
இஸ்ரேவலர்கைளமுன்ைவத்துஎச்சரிப்புகள்

1 இப்படியருக்க, சேகாதரர்கேள, நீங்கள் எைவகைள அறயேவண்டுெமன்று
இருக்க ேறெனன்றால்; நம்முைடய ப தாக்கெளல்ேலாரும் ேமகத்த ற்குக்
கீேழ இருந்தார்கள், எல்ேலாரும், கடலின்வழியாக நடந்துவந்தார்கள்.
2 எல்ேலாரும் ேமாேசக்குள்ளாக ேமகத்தனாலும் கடலினாலும் ஞானஸ்நானம்
ெபற்றார்கள். 3 எல்ேலாரும் ஒேர ஆவக்குரிய ஆகாரத்ைதச் சாப்ப ட்டார்கள்.
4 எல்ேலாரும் ஒேர ஆவக்குரிய தண்ணீைரக் குடித்தார்கள். எப்படிெயன்றால்,
அவர்கேளாடுகூடச்ெசன்ற ஆவக்குரிய கன்மைலயன் தண்ணீைரக்
குடித்தார்கள்; அந்தக் கன்மைல கறஸ்துேவ. 5 அப்படியருந்தும்,
அவர்களில் அத கமானவர்களிடத்தல் ேதவன் ப ரியமாக இருக்கவல்ைல;
ஆகேவ வனாந்த ரத்த ேல அவர்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள். 6 அவர்கள்
இச்ச த்ததுேபால நாமும் தீங்கானைவகைள இச்ச க்காதபடிக்கு, இைவகள்
நமக்கு அைடயாளமாக இருக்க றது. 7 மக்கள் உட்கார்ந்து உண்ணவும்,
குடிக்கவும், ேவச த்தன எண்ணத்ேதாடு வைளயாடவும் எழுந்தருந்தார்கள் என்று
எழுதயருக்க றபடி, அவர்களில் சலர் வ க்க ரக ஆராதைனக்காரர்களானதுேபால
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நீங்களும் ஆகாதருங்கள். 8 அவர்களில் சலர் ேவச த்தனம்ெசய்து,
ஒேரநாளில் இருபத்து மூவாய ரம்ேபர் இறந்துேபானார்கள்; அதுேபால
நாமும் ேவச த்தனம்ெசய்யாதருப்ேபாமாக. 9 அவர்களில் சலர் கர்த்த்தைரச்
ேசாத த்துப்பார்த்து, பாம்புகளால் அழிக்கப்பட்டார்கள்; அதுேபால நாமும்
க றஸ்துைவச் ேசாத த்துப்பார்க்காமலிருப்ேபாமாக. 10 அவர்களில் சலர்
முறுமுறுத்து, மரண தூதனாேல அழிக்கப்பட்டார்கள்; அதுேபால நீங்களும்
முறுமுறுக்காமலிருங்கள். 11இைவகெளல்லாம் அைடயாளங்களாக அவர்களுக்கு
நடந்தது; உலகத்தன் முடிவு காலத்தலுள்ள நமக்கு எச்சரிப்பு உண்டாக்கும்படி
எழுதப்பட்டும் இருக்க றது. 12 இப்படியருக்க, தன்ைன நற்க றவெனன்று
நைனக்கறவன் வழாதபடிக்கு எச்சரிக்ைகயாக இருக்கேவண்டும்.
13 மனிதர்களுக்குச் சம்பவக்க ற ேசாதைனேய அல்லாமல் ேவறு ேசாதைன
உங்களுக்குச் சம்பவக்கவல்ைல. ேதவன் உண்ைமயுள்ளவராக இருக்க றார்;
உங்களுைடய ெபலத்த ற்கு ேமலாக நீங்கள் ேசாத க்கப்படுக றதற்கு அவர்
இடங்ெகாடுக்காமல், ேசாதைனையத் தாங்கத்தக்கதாக, ேசாதைனேயாடுகூட
அதற்குத்தப்ப க்ெகாள்ளும்படியானவழிையயும்உண்டாக்குவார்.

வக்க ரகவருந்தும், கர்த்தருைடயபந்தயும்
14 ஆகேவ, எனக்குப் ப ரியமானவர்கேள, வக்க ரக ஆராதைனக்கு வலக

ஓடுங்கள். 15 உங்கைளப் புத்த மான்கெளன்று நைனத்துப்ேபசுக ேறன்;
நான் ெசால்லுகறைத நீங்கேள ந தானித்துப்பாருங்கள். 16 நாம்
ஆசீர்வத க்க ற ஆசீர்வாதத்தன் பாத்த ரம் க றஸ்துவனுைடய இரத்தத்தன்
ஐக்கயமாக இருக்க றதல்லவா? நாம் ப ட்க ற அப்பம் க றஸ்துவனுைடய
சரீரத்தன் ஐக்கயமாக இருக்க றதல்லவா? 17 அந்த ஒேர அப்பத்தல்
நாெமல்ேலாரும் பங்குெபறுகறபடியால், அேநகரான நாம் ஒேர அப்பமும்
ஒேர சரீரமுமாக இருக்க ேறாம். 18 மாம்சத்தன்படியான இஸ்ரேவலைரப்
பாருங்கள்; பலிகைளச் சாப்படுக றவர்கள் பலிபீடத்ேதாடு ஐக்கயமாக
இருக்க றார்களல்லவா? 19 இப்படியருக்க, வக்க ரகம் ஒரு ெபாருெளன்றும்,
வக்க ரகத்த ற்குப்பைடக்கப்பட்டதுஒருெபாருெளன்றும்நான்ெசால்லுக ேறேனா?
20 ப றமார்க்கத்தார்கள் பலியடுகறைவகைள ேதவனுக்கு இல்ைல, ேபய்களுக்ேக
பலியடுகறார்கள் என்று ெசால்லுக ேறன்; நீங்கள் ேபய்கேளாடு ஐக்கயமாக
இருக்க எனக்கு மனதல்ைல. 21 நீங்கள் கர்த்தருைடய பாத்த ரத்தலும்
ேபய்களுைடய பாத்த ரத்தலும் பானம்பண்ணக்கூடாேத; நீங்கள் கர்த்தருைடய
உணவு பந்த க்கும் ேபய்களுைடய உணவு பந்த க்கும் பங்குள்ளவர்களாக
இருக்கக்கூடாேத. 22 நாம் கர்த்தருக்கு எரிச்சைலத் தூண்டலாமா? அவைரவ ட
நாம் பலவான்களா?

வசுவாச யன்சுதந்த ரம்
23 எல்லாவற்ைறயும் அநுபவக்க எனக்கு அதகாரம் உண்டு, ஆனாலும் எல்லாம்

தகுதயாக இருக்காது; எல்லாவற்ைறயும் அநுபவக்க எனக்கு அதகாரம் உண்டு,
ஆனாலும் எல்லாம் பக்தவளர்ச்சைய உண்டாக்காது. 24 ஒவ்ெவாருவனும்
தன் ெசாந்த ஆதாயத்ைதத் ேதடாமல், மற்றவர்களுைடய ஆதாயத்ைதத்
ேதடேவண்டும். 25 கைடய ேல வற்கப்படுக ற எைதயும் வாங்க ச்சாப்படுங்கள்;
மனச்சாட்ச யனிமித்தம் நீங்கள் ஒன்ைறயும் வ சாரிக்கேவண்டியதல்ைல.
26 பூமியும் அதல் உள்ளைவகளும் கர்த்தருைடயது. 27 அன்றயும் வசுவாசம்
இல்லாதவர்களில் ஒருவன் உங்கைள வருந்துக்கு அைழக்கும்ேபாது, ேபாக
உங்களுக்கு மனமிருந்தால், மனச்சாட்ச யனிமித்தம் ஒன்ைறயும் வ சாரிக்காமல்,
உங்கள்முன் ைவக்கப்படுக ற எல்லாவற்ைறயும் சாப்படுங்கள். 28 ஆனாலும்
இது வக்க ரகங்களுக்குப் பைடக்கப்பட்டெதன்று ஒருவன் உங்களுக்குச்
ெசான்னால், அப்படி அறவத்தவனிமித்தமும் மனச்சாட்ச யனிமித்தமும்
சாப்ப டாமலிருங்கள்; பூமியும் அதல் உள்ளைவகளும் கர்த்தருைடயது.
29 உன்னுைடய மனச்சாட்சையக்குறத்து நான் இப்படிச் ெசால்லாமல்,
மற்ெறாருவனுைடய மனச்சாட்சையக்குறத்ேத ெசால்லுக ேறன். என் சுதந்த ரம்
மற்ெறாருவனுைடய மனச்சாட்ச யனாேல குற்றமாக நைனக்கேவண்டியெதன்ன?
30 ேமலும் நான்அைத நன்ற ேயாடு அநுபவத்தால், நன்றெசலுத்த அனுபவக்க ற
ெபாருைளக்குறத்து நான்தூற்றப்படுவாேனன்? 31ஆகேவ, நீங்கள், சாப்ப ட்டாலும்
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குடித்தாலும்,எைதச்ெசய்தாலும்,எல்லாவற்ைறயும்ேதவனுைடயமகைமக்ெகன்று
ெசய்யுங்கள். 32 நான் என் ெசாந்தப் ப ரேயாஜனத்ைதத் ேதடாமல், அேநகருைடய
ப ரேயாஜனத்ைதத் ேதடி, அவர்கள் இரட்ச க்கப்படும்படிக்கு, எவ்வதத்தலும்
எல்ேலாருக்கும் ப ரியமாக நடக்க றதுேபால; 33 நீங்களும் யூதர்களுக்கும்,
க ேரக்கர்களுக்கும், ேதவனுைடயசைபக்கும்இடறல்இல்லாதவர்களாகஇருங்கள்.

அத்த யாயம் 11
1 நான் கறஸ்துைவப் பன்பற்றுகறதுேபால, நீங்கள் என்ைனப்

பன்பற்றுகறவர்களாகஇருங்கள்.

ஆராதைனஒழுங்குமுைறகள்
2 சேகாதரர்கேள, நீங்கள் எல்லாவற்றலும் என்ைன நைனத்துக்ெகாண்டு,

நான் உங்களுக்கு ஒப்புவத்தபடி நீங்கள் கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாண்டு
வருகறதனால் உங்கைளப் புகழுக ேறன். 3 ஒவ்ெவாரு ஆணுக்கும்
கறஸ்து தைலயாக இருக்க றார் என்றும், ெபண்ணுக்கு ஆண் தைலயாக
இருக்க றார் என்றும், க றஸ்துவற்கு ேதவன் தைலயாக இருக்க றார்
என்றும், நீங்கள் அறயேவண்டுெமன்று வரும்புக ேறன். 4 ெஜபம்
ெசய்க றேபாதாவது, தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகறேபாதாவது, தன் தைலைய
மூடிக்ெகாண்டிருக்க ற எந்த ஆணும் தன் தைலைய அவமத க்க றான். 5 ெஜபம்
ெசய்க றேபாதாவது, தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகறேபாதாவது, தன் தைலைய
மூடிக்ெகாள்ளாமலிருக்கற எந்தப் ெபண்ணும் தன் தைலைய அவமத க்க றாள்;
அது அவளுக்குத் தைல சைரக்கப்பட்டதுேபால இருக்குேம. 6 ெபண்ணானவள்
முக்காடிட்டுக்ெகாள்ளாவ ட்டால் தைலமுடிையயும் கத்தரித்துப்ேபாடேவண்டும்;
தைலமுடி கத்தரிக்கப்படுக றதும் சைரக்கப்படுக றதும் ெபண்களுக்கு
ெவட்கமானால் முக்காடிட்டுக்ெகாள்ளேவண்டும். 7 ஆணானவன்
ேதவனுைடய சாயலும் மகைமயுமாக இருக்க றபடியால், தன் தைலைய
மூடிக்ெகாள்ளேவண்டியதல்ைல; ெபண்ணானவள் ஆணுைடய மகைமயாக
இருக்க றாள். 8 ஆண் ெபண்ணிலிருந்து ேதான்றனவனல்ல, ெபண்ேண
ஆணிலிருந்துேதான்றனவள். 9ஆண்ெபண்ணுக்காகச்சருஷ்டிக்கப்பட்டவனல்ல,
ெபண்ேண ஆணுக்காக சருஷ்டிக்கப்பட்டவள். 10 ஆகேவ, தூதர்களினிமித்தம்
ெபண்ணானவள் தைலயன்ேமல் முக்காடிட்டுக்ெகாள்ளேவண்டும்.
11 ஆனாலும் கர்த்தருக்குள் ெபண்ணில்லாமல் ஆணுமில்ைல, ஆணில்லாமல்
ெபண்ணுமில்ைல. 12 ெபண்ணானவள் ஆணிலிருந்து ேதான்றுகறதுேபால,
ஆணும் ெபண்ணிலிருந்து ேதான்றுகறான்; அைனத்தும் ேதவனால்
உண்டாயருக்க றது. 13ெபண்ணானவள் ேதவைனேநாக்க ெஜபம்ெசய்யும்ேபாது,
தன் தைலைய மூடிக்ெகாள்ளாமலிருக்கறது முைறயாக இருக்குேமா என்று
உங்களுக்குள்ேள தீர்மானித்துக்ெகாள்ளுங்கள். 14 ஆண் முடிைய நீளமாக
வளர்க்க றது அவனுக்கு அவமானமாக இருக்க றெதன்றும், 15 ெபண் தன்
முடிைய நீளமாக வளர்க்க றது அவளுக்கு மகைமயாக இருக்க றெதன்றும்
சுபாவேம உங்களுக்குப் ேபாத க்க றதல்ைலயா? தைலமுடி அவளுக்கு
முக்காடாகக்ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றேத. 16ஆனாலும்ஒருவன்வாக்குவாதம்ெசய்ய
மனதாயருந்தால், எங்களுக்கும், ேதவனுைடய சைபகளுக்கும் அப்படிப்பட்டப்
பழக்கம்இல்ைலெயன்றுஅறயேவண்டும்.

கர்த்தருைடயஇராப்ேபாஜனம்
17 உங்கைளப் புகழாமல் இந்த வஷயத்ைதக்குற த்து உங்களுக்குக்

கட்டைளக் ெகாடுக்க ேறன்; நீங்கள் கூடிவருதல் நன்ைமக்குரியதாக
இல்லாமல், தீைமக்குரியதாக இருக்க றேத. 18 முதலாவது, நீங்கள்
சைபய ேல கூடிவந்தருக்கும்ேபாது, உங்களில் ப ரிவைனகள் உண்ெடன்று,
ேகள்வப்படுக ேறன்; அதல் சலவற்ைற நம்புக ேறன். 19 உங்களில்
உத்தமர்கள் எவர்கெளன்று ெதரியும்படிக்கு ேவறுபாடுகள் உங்களுக்குள்ேள
உண்டாயருக்கேவண்டியேத. 20 நீங்கள் ஓரிடத்தல் கூடிவரும்ேபாது, அவனவன்
தன்தன் ெசாந்த ேபாஜனத்ைத முதலில் சாப்படுக றான்; ஒருவன் பசயாக
இருக்க றான், ஒருவன் ெவறயாக இருக்க றான். 21 இப்படிச் ெசய்க றது
கர்த்தருைடய இராப்ேபாஜனம்பண்ணுதல் இல்ைலேய. 22 சாப்படுக றதற்கும்,
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குடிக்க றதற்கும் உங்களுக்கு வீடுகள் இல்ைலயா? ேதவனுைடய
சைபைய அலட்சயம்ெசய்து, இல்லாதவர்கைள ெவட்கப்படுத்துகறீர்களா?
உங்களுக்கு நான் என்ன ெசால்லுேவன்? இைதக்குறத்து உங்கைளப்
புகழ்ேவேனா? புகழமாட்ேடன். 23 நான் உங்களுக்கு ஒப்புவத்தைதக்
கர்த்தரிடத்தல் ெபற்றுக்ெகாண்ேடன்; என்னெவன்றால், கர்த்தராக ய
இேயசு தாம் காட்டிக்ெகாடுக்கப்பட்ட அன்று இராத்த ரிய ேல அப்பத்ைத
எடுத்து, 24 ஸ்ேதாத்த ரம்பண்ணி, அைதப் ப ட்டு: நீங்கள் வாங்க ப்
புச யுங்கள், இது உங்களுக்காகப் ப ட்கப்படுக ற என்னுைடய சரீரமாக
இருக்க றது; என்ைன நைனவுகூரும்படி இைதச்ெசய்யுங்கள் என்றார்.
25 ேபாஜனம்பண்ணினபன்பு, அவர் அந்தப்படிேய பாத்த ரத்ைதயும் எடுத்து:
இந்தப் பாத்த ரம் என் இரத்தத்தனாலாக ய புத ய உடன்படிக்ைகயாக
இருக்க றது; நீங்கள் இைதப் பானம்பண்ணும்ேபாெதல்லாம் என்ைன
நைனவுகூரும்படி இைதச்ெசய்யுங்கள் என்றார். 26 ஆகேவ, நீங்கள் இந்த
அப்பத்ைதப் புச த்து, இந்தப் பாத்த ரத்தல் பானம்பண்ணும்ேபாெதல்லாம்
கர்த்தர் வரும்வைரக்கும் அவருைடய மரணத்ைதத் ெதரிவ க்க றீர்கள்.
27 இப்படியருக்க, எவன் தகுதயன்ற கர்த்தருைடய அப்பத்ைதப் புச த்து,
அவருைடய பாத்த ரத்தல் பானம்பண்ணுகறாேனா, அவன் கர்த்தருைடய
சரீரத்ைதயும் இரத்தத்ைதயும்குறத்துக் குற்றமுள்ளவனாக இருப்பான். 28 எந்த
மனிதனும் தன்ைனத்தாேன ேசாத த்தற ந்து, இந்த அப்பத்ைதப் புச த்து, இந்தப்
பாத்த ரத்தல் பானம்பண்ணேவண்டும். 29 ஏெனன்றால், தகுதயல்லாமல்
புச த்து, பானம்பண்ணுகறவன், கர்த்தருைடய சரீரம் என்னெவன்று நதானித்து
அறயாததனால், தனக்கு நயாயத்தீர்ப்பு வரும்படி புச க்கவும், பானம்பண்ணவும்
ெசய்க றான். 30 இதனிமித்தம், உங்களில் அேநகர் பலவீனரும் வயாத
உள்ளவர்களுமாக இருக்க றார்கள்; அேநகர் மரணமும் அைடந்தருக்க றார்கள்.
31 நம்ைமநாேம ந தானித்து அற ந்தால் நாம் நயாயந்தீர்க்கப்படமாட்ேடாம்.
32 நாம் நயாயந்தீர்க்கப்படும்ேபாது உலகத்ேதாடு தண்டைனக்குள்ளாகத்
தீர்க்கப்படாதபடிக்கு, கர்த்தராேல ச ட்ச க்கப்படுக ேறாம். 33 ஆகேவ, என்
சேகாதரர்கேள, நீங்கள் உணவு உண்ணக்கூடிவரும்ேபாது, ஒருவருக்காக ஒருவர்
காத்தருங்கள். 34நீங்கள்தண்டைனக்குஏதுவாகக்கூடிவராதபடிக்கு,ஒருவனுக்குப்
பசயருந்தால்வீட்டிேல சாப்ப டேவண்டும். மற்றக்காரியங்கைள நான்வரும்ேபாது
த ட்டமாகெசால்லுேவன்.

அத்த யாயம் 12
பரிசுத்தஆவயானவரின்வரங்கள்

1அன்றயும், சேகாதரர்கேள, ஆவயானவருக்குரிய வரங்கைளக்குறத்து நீங்கள்
அறயாமலிருக்க எனக்கு மனதல்ைல. 2 நீங்கள் ேதவைன அறயாதவர்களாக
இருந்தேபாது ஏவப்பட்டபடிேய, ஊைமயான வக்க ரகங்களிடத்தல் மனைதச்
ெசலுத்தனீர்கெளன்று உங்களுக்குத் ெதரியுேம. 3 ஆதலால், ேதவனுைடய
ஆவயானவராேல ேபசுக ற எவனும் இேயசுைவச் சப க்கப்பட்டவன் என்று
ெசால்லமாட்டான் என்றும், பரிசுத்த ஆவயானவைரத்தவ ர ேவறு ஒருவனும்
இேயசுைவக் கர்த்தெரன்று ெசால்லக்கூடாெதன்றும், உங்களுக்குத்
ெதரிவ க்க ேறன். 4 வரங்களில் வத்தயாசங்கள் உண்டு, ஆவயானவர்
ஒருவேர. 5 ஊழியங்களிேலயும் வத்தயாசங்கள் உண்டு, கர்த்தர் ஒருவேர.
6 க ரிையகளிேலயும் வத்தயாசங்கள் உண்டு, எல்ேலாருக்குள்ளும்
எல்லாவற்ைறயும் நடப்ப க்க ற ேதவன் ஒருவேர. 7 ஒவ்ெவாருவனுக்கும்
அருளப்பட்டஆவயானவரின் வரங்கள்அைனவருைடய ப ரேயாஜனத்தற்ெகன்று
அளிக்கப்பட்டிருக்க றது. 8 எப்படிெயன்றால், ஒருவனுக்கு ஆவயானவராேல
ஞானத்ைதப்ேபாத க்கும்வசனமும்,ேவெறாருவனுக்குஅந்தஆவயானவராேலேய
அறைவ உணர்த்தும் வசனமும், 9 ேவெறாருவனுக்கு அந்த ஆவயானவராேலேய
வசுவாசமும், ேவெறாருவனுக்கு அந்த ஆவயானவராேலேய குணமாக்கும்
வரங்களும், 10 ேவெறாருவனுக்கு அற்புதங்கைளச் ெசய்யும் சக்தயும்,
ேவெறாருவனுக்குத் தீர்க்கதரிசனம் உைரத்தலும், ேவெறாருவனுக்கு
ஆவகைளப் பகுத்தற தலும், ேவெறாருவனுக்குப் பற்பல ெமாழிகைளப்
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ேபசுதலும், ேவெறாருவனுக்கு ெமாழிகைள வயாக்கயானம் ெசய்தலும்
அளிக்கப்படுக றது. 11இைவகைளெயல்லாம்அந்த ஒேரஆவயானவர் நடப்ப த்து,
தமதுவருப்பத்தன்படிேயஅவனவனுக்குப்பக ர்ந்துெகாடுக்க றார்.

க றஸ்துவன்சரீரம்
12 எப்படிெயன்றால், சரீரம் ஒன்று, அதற்கு உறுப்புகள் அேநகம்; ஒேர சரீரத்தன்

உறுப்புகெளல்லாம் அேநகமாக இருந்தும், சரீரம் ஒன்றாகேவ இருக்க றது;
அந்தப்ப ரகாரமாகக் க றஸ்துவும் இருக்கறார். 13 நாம் யூதர்களானாலும்,
க ேரக்கர்களானாலும், அடிைமகளானாலும், சுயாதீனர்களானாலும், எல்ேலாரும்
ஒேர ஆவயானவராேல ஒேர சரீரத்த ற்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் ெசய்யப்பட்டு,
எல்ேலாரும் ஒேர ஆவயானவருக்குள்ளாகேவ தாகம் தீர்க்கப்பட்ேடாம். 14 சரீரமும்
ஒேர உறுப்பாக இல்லாமல் அேநக உறுப்புகளாக இருக்க றது. 15 காலானது நான்
ைகயாக இல்லாதபடியனாேல, நான் சரீரத்தன் உறுப்பு இல்ைலெயன்றால்,
அதனாேலஅது சரீரத்தன்உறுப்பாக இருக்காேதா? 16காதானது நான் கண்ணாக
இல்லாதபடியனாேல, நான் சரீரத்தன் உறுப்பு இல்ைலெயன்றால், அதனாேல
அது சரீரத்தன்உறுப்பாகஇருக்காேதா? 17சரீரம்முழுவதும் கண்ணாகஇருந்தால்,
ேகட்கும் த றன் எங்ேக? அது முழுவதும் காதாக இருந்தால், ேமாப்பம் ெசய்யும்
த றன் எங்ேக? 18 ேதவன் தமது வருப்பத்தன்படி உறுப்புகள் ஒவ்ெவான்ைறயும்
சரீரத்த ேல ைவத்தார். 19 அைவெயல்லாம் ஒேர உறுப்பாக இருந்தால், சரீரம்
எங்ேக? 20 உறுப்புகள் அேநகமாக இருந்தும், சரீரம் ஒன்ேற. 21 கண்ணானது
ைகையப்பார்த்து: நீ எனக்கு ேதைவயல்ைலெயன்றும்; தைலயானது கால்கைளப்
பார்த்து: நீங்கள் எனக்குத் ேதைவயல்ைலெயன்றும் ெசால்லமுடியாது.
22 சரீர உறுப்புகளில் பலவீனமுள்ளைவகளாகக் காணப்படுகறைவகேள
மிகவும் ேதைவயானைவகளாக இருக்க றது. 23 ேமலும், சரீர உறுப்புகளில்
கனவீனமாகக் காணப்படுகறைவகளுக்ேக அத க கனத்ைதக் ெகாடுக்க ேறாம்;
நம்மில் இலட்சணமில்லாதைவகேள அதக அலங்காரம் ெபறும்; 24 நம்மில்
இலட்சணமானைவகளுக்கு அலங்கரிப்பு ேதைவயல்ைல. 25 சரீரத்த ேல
ப ரிவைன உண்டாகாமல், உறுப்புகள் ஒன்ைறக்குறத்து ஒன்று கவைலயாக
இருக்கும்படிக்கு, ேதவன் கனத்தல் குைறவுள்ளதற்கு அதக கனத்ைதக்
ெகாடுத்து, இப்படிச் சரீரத்ைத அைமத்தருக்க றார். 26 ஆதலால் ஒரு உறுப்பு
பாடுபட்டால் எல்லா உறுப்புகளும் அேதாடுேசர்ந்து பாடுபடும்; ஒரு உறுப்பு
மகைமப்பட்டால் எல்லா உறுப்புகளும் அேதாடுேசர்ந்து சந்ேதாஷப்படும்.
27 நீங்கேள கறஸ்துவன் சரீரமாகவும், தனித்தனிேய உறுப்புகளாகவும்
இருக்க றீர்கள். 28 ேதவனானவர் சைபய ேல முதலாவது அப்ேபாஸ்தலர்கைளயும்,
இரண்டாவது தீர்க்கதரிச கைளயும், மூன்றாவது ேபாதகர்கைளயும், பன்பு
அற்புதங்கைளயும், பன்பு குணமாக்கும் வரங்கைளயும், உதவ ெசய்யும்
ஊழியங்கைளயும், ஆளுைககைளயும், பலவத அந்நய ெமாழிகைளயும்
ஏற்படுத்தனார். 29எல்ேலாரும்அப்ேபாஸ்தலர்களா? எல்ேலாரும் தீர்க்கதரிச களா?
எல்ேலாரும் ேபாதகர்களா? எல்ேலாரும் அற்புதங்கைளச் ெசய்க றவர்களா?
30 எல்ேலாரும் குணமாக்கும் வரங்கைள உைடயவர்களா? எல்ேலாரும் அந்நய
ெமாழிகைளப் ேபசுக றார்களா? எல்ேலாரும் வயாக்கயானம் ெசய்க றார்களா?
31 இப்படியருக்க, முக்கயமான வரங்கைள வரும்புங்கள்; இன்னும் அதக
ேமன்ைமயானவழிையயும்உங்களுக்குக்காண்பக்க ேறன்.

அத்த யாயம் 13
அன்ேப ப ரதானமானது

1 நான் மனிதர்களுைடய ெமாழிகைளயும் தூதர்களுைடய ெமாழிகைளயும்
ேபசனாலும், எனக்கு அன்பு இல்ைலெயன்றால், சத்தமிடுக ற
ெவண்கலம்ேபாலவும், ஓைசயடுகற ைகத்தாளம்ேபாலவும் இருப்ேபன். 2 நான்
தீர்க்கதரிசன வரத்ைத உைடயவனாக இருந்து, எல்லா இரகச யங்கைளயும்,
எல்லா அறைவயும் அற ந்தாலும், மைலகைளப் ெபயர்க்கத்தக்கதாக வசுவாசமும்
உள்ளவனாக இருந்தாலும், அன்பு இல்ைலெயன்றால் நான் ஒன்றுமில்ைல.
3 எனக்கு உண்டான எல்லாவற்ைறயும் நான் அன்னதானம் ெசய்தாலும், என்
சரீரத்ைதச் சுட்ெடரிக்கப்படுவதற்குக் ெகாடுத்தாலும், அன்பு இல்ைலெயன்றால்
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எனக்கு பயன் ஒன்றுமில்ைல. 4 அன்பு நீடிய சாந்தமும் தயவுமுள்ளது;
அன்புக்குப் ெபாறாைம இல்ைல; அன்பு தன்ைனப் புகழாது, இறுமாப்பாக
இருக்காது, 5 அேயாக்கயமானைதச் ெசய்யாது, தன்னலத்ைதத் ேதடாது,
ேகாபமைடயாது, தீங்கு நைனக்காது, 6 அநயாயத்தல் சந்ேதாஷப்படாமல்,
சத்தயத்தல் சந்ேதாஷப்படும். 7 எல்லாவற்ைறயும் தாங்கும், எல்லாவற்ைறயும்
வசுவாச க்கும், எல்லாவற்ைறயும் நம்பும், எல்லாவற்ைறயும் சக க்கும். 8 அன்பு
ஒருேபாதும் ஒழியாது. தீர்க்கதரிசனங்களானாலும் ஒழிந்துேபாகும், அந்நய
ெமாழிகளானாலும் ஓய்ந்துேபாகும், அறவானாலும் ஒழிந்துேபாகும். 9 நம்முைடய
அறவு குைறவுள்ளது, நாம் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுதலும் குைறவுள்ளது.
10நைறவானதுவரும்ேபாது குைறவானதுஒழிந்துேபாகும். 11நான் குழந்ைதயாக
இருந்தேபாது குழந்ைதையப்ேபாலப் ேபச ேனன், குழந்ைதையப்ேபால
ச ந்த த்ேதன், குழந்ைதையப்ேபால ேயாச த்ேதன்; நான் வாலிபனானேபாேதா
குழந்ைதக்குரியைவகைள ஒழித்துவ ட்ேடன். 12 இப்ெபாழுது கண்ணாடிய ேல
மங்கலான உருவத்ைதப் பார்க்க ேறாம், அப்ெபாழுது முகமுகமாகப்
பார்ப்ேபாம்; இப்ெபாழுது நான் குைறந்த அறவுள்ளவன், அப்ெபாழுது நான்
அறயப்பட்டிருக்க றபடிேய அற ந்துெகாள்ளுேவன். 13 இப்ெபாழுது வசுவாசம்,
நம்ப க்ைக,அன்புஇம்மூன்றும்நைலத்தருக்க றது;இைவகளில்அன்ேபெபரியது.

அத்த யாயம் 14
வரங்கைளப்பயன்படுத்துதல்

1 அன்ைப வரும்புங்கள்; ஆவயானவருக்குரிய வரங்கைளயும் வரும்புங்கள்;
வேசஷமாகத் தீர்க்கதரிசனவரத்ைத வரும்புங்கள். 2 ஏெனன்றால், அந்நய
ெமாழியல் ேபசுக றவன், ஆவயானவராேல இரகச யங்கைளப் ேபசனாலும்,
அவன் ேபசுக றைத ஒருவனும் அறயாமலிருக்கறபடியனாேல, அவன்
மனிதர்களிடம் ேபசாமல், ேதவனிடத்தல் ேபசுக றான். 3 தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லுகறவேனா மனிதர்களுக்கு பக்தவளர்ச்ச யும், புத்தயும், ஆறுதலும்
உண்டாகத்தக்கதாகப் ேபசுக றான். 4 அந்நய ெமாழியல் ேபசுக றவன் தனக்ேக
பக்தவளர்ச்ச உண்டாகப் ேபசுக றான்; தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகறவேனா
சைபக்கு பக்தவளர்ச்ச உண்டாகப்ேபசுக றான். 5 நீங்கெளல்ேலாரும்
அந்நய ெமாழிகைளப் ேபசும்படி வரும்புக ேறன்; ஆனாலும், அந்நய
ெமாழிகளில் ேபசுக றவன் சைபக்குப் பக்தவளர்ச்ச உண்டாகும்படிக்கு
அர்த்தத்ைதயும் ெசால்லாவ ட்டால், தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகறவன்
அவைனவட ேமன்ைமயுள்ளவன்; ஆதலால் நீங்கள் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லுகறவர்களாகேவண்டுெமன்று அதகமாக வரும்புக ேறன். 6 ேமலும்,
சேகாதரர்கேள, நான் உங்களிடம் வந்து உங்களுக்கு இரகச யங்கைள
ெவளிப்படுத்துவதற்காவது, அறவுண்டாக்குவதற்காவது, தீர்க்கதரிசனத்ைத
ெசால்லுகறதற்காவது, ேபாதகத்ைதப் ேபாத க்க றதற்காவது ஏதுவானைதச்
ெசால்லாமல், அந்நய ெமாழிகளில் ேபசனால் என்னாேல உங்களுக்கு பலன்
என்ன? 7அப்படிேயபுல்லாங்குழல்,சுரமண்டலம்முதலியசத்தமிடுக றஉய ரில்லாத
வாத்தயங்களின் ெதானிகளில் வ த்தயாசம் காட்டாவ ட்டால், குழலாேல
ஊதப்படுக றதும், சுரமண்டலத்தாேல வாச க்கப்படுக றதும் என்னெவன்று
எப்படித் ெதரியும்? 8 அந்தப்படி எக்காளமும் வளங்காத சத்தமிட்டால் எவன்
ேபாருக்கு ஆயத்தம் ெசய்வான்? 9 அதுேபால, நீங்களும் ெதளிவான ேபச்ைசப்
ேபசாவ ட்டால் ேபசப்பட்டது என்னெவன்று எப்படித் ெதரியும்? ஆகாயத்தல்
ேபசுக றவர்களாக இருப்பீர்கேள. 10 உலகத்த ேல எத்தைனேயாவ தமான
ெமாழிகள் உண்டாயருக்க றது, அைவகளில் ஒன்றும் அர்த்தமில்லாததல்ல.
11 ஆனாலும், ெமாழியன் கருத்ைத நான் அறயாமலிருந்தால், ேபசுக றவனுக்கு
அந்நயனாக இருப்ேபன், ேபசுக றவனும் எனக்கு அந்நயனாக இருப்பான்.
12 நீங்களும் ஆவயானவருக்குரிய வரங்கைள நாடுக றவர்களானபடியால்,
சைபக்குப் பக்தவளர்ச்ச உண்டாகத்தக்கதாக அைவகளில் ேதறும்படி
வரும்புங்கள்; 13அந்தப்படிஅந்நயெமாழியல்ேபசுக றவன்அதன்அர்த்தத்ைதயும்
ெசால்லத்தக்கதாக ெஜபம் ெசய்யேவண்டும். 14 எதனாெலன்றால், நான்
அந்நய ெமாழிய ேல வண்ணப்பம் ெசய்தால் என் ஆவ வண்ணப்பம்
ெசய்யுேமதவ ர, என் கருத்து பயனில்லாததாக இருக்கும். 15 இப்படியருக்க,
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ெசய்யேவண்டியெதன்ன? நான் ஆவேயாடும் வண்ணப்பம் ெசய்ேவன்;
கருத்ேதாடும் வண்ணப்பம் ெசய்ேவன்; நான் ஆவேயாடும் பாடுேவன்,
கருத்ேதாடும் பாடுேவன். 16 இல்லாவ ட்டால், நீ ஆவேயாடு ஸ்ேதாத்த ரம்
ெசய்யும்ேபாது, படிப்பறயாதவன் உன்ஸ்ேதாத்த ரத்த ற்குஆெமன் என்று எப்படிச்
ெசால்லுவான்? நீ ேபசுக றதுஎன்னெவன்றுஅவனுக்குத்ெதரியாேத. 17நீ நன்றாக
ஸ்ேதாத்த ரம் ெசய்க றாய், ஆனாலும் மற்றவன் பக்தவளர்ச்ச யைடயமாட்டாேன.
18 உங்கெளல்ேலாைரயும்வ ட நான் அதகமான ெமாழிகைளப் ேபசுக ேறன்,
இதற்காக என் ேதவனுக்கு நன்ற ெசலுத்துக ேறன். 19 அப்படியருந்தும், நான்
சைபய ேல அந்நய ெமாழியல் பத்தாய ரம் வார்த்ைதகைளப் ேபசுக றைதவ ட,
மற்றவர்கைளஉணர்த்தும்படி என்கருத்ேதாடுஐந்துவார்த்ைதகைளப் ேபசுக றேத
எனக்கு அதக வருப்பமாக இருக்கும். 20 சேகாதரர்கேள, நீங்கள் புத்தய ேல
குழந்ைதகளாக இருக்கேவண்டாம்; துர்க்குணத்த ேல குழந்ைதகளாகவும்,
புத்தய ேலா ேதறனவர்களாகவும் இருங்கள். 21 மறுெமாழிக்காரர்களாலும்,
மறு உதடுகளாலும் இந்த மக்களிடத்தல் ேபசுேவன்; ஆனாலும் அவர்கள்
எனக்குச் ெசவெகாடுப்பதல்ைல என்று கர்த்தர் ெசால்லுகறார் என்று
ேவதத்தல் எழுதயருக்க றேத. 22 அப்படியருக்க, அந்நயெமாழிகள்
வசுவாச களுக்கு அைடயாளமாக இல்லாமல், வசுவாசம் இல்லாதவர்களுக்கு
அைடயாளமாக இருக்க றது; தீர்க்கதரிசனேமா வசுவாசம் இல்லாதவர்களுக்கு
அைடயாளமாக இல்லாமல், வசுவாச களுக்கு அைடயாளமாக இருக்க றது.
23 ஆகேவ, சைபயார் எல்ேலாரும் ஏகமாகக் கூடிவந்து, எல்ேலாரும் அந்நய
ெமாழிகளிேல ேபச க்ெகாள்ளும்ேபாது, படிப்பறயாதவர்களாவது, வசுவாசம்
இல்லாதவர்களாவது உள்ேள நுைழந்தால், அவர்கள் உங்கைளப் ைபத்தயம்
ப டித்தவர்கள் என்பார்களல்லவா? 24எல்ேலாரும் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லும்ேபாது,
வசுவாசம் இல்லாத ஒருவன் அல்லது படிப்பறயாதவன் ஒருவன் உள்ேள
நுைழந்தால், அவனுைடய பாவம் அவனுக்கு உணர்த்தப்பட்டும், ெசால்லப்பட்ட
எல்லாவற்றாலும்நயாயந்தீர்க்கப்பட்டும்இருப்பான். 25அவனுைடயஇருதயத்தன்
இரகச யங்களும் ெவளியரங்கமாகும்; அவன் முகங்குப்புறவழுந்து, ேதவைனப்
பணிந்துெகாண்டு, ேதவன் ெமய்யாக உங்களுக்குள்ேள இருக்கறார் என்று
அறக்ைகயடுவான்.

ஆராதைனயன்ஒழுங்குகள்
26 நீங்கள் கூடிவந்தருக்க றேபாது, உங்களில் ஒருவன் சங்கீதம் பாடுக றான்,

ஒருவன் ேபாதகம் பண்ணுகறான், ஒருவன் அந்நய ெமாழிையப் ேபசுக றான்,
ஒருவன்இரகசயத்ைதெவளிப்படுத்துகறான்,ஒருவன்வளக்கம்ெசால்லுகறான்.
சேகாதரர்கேள, இது என்ன? அைனத்தும் பக்தவளர்ச்ச க்ேகதுவாகச்
ெசய்யப்படேவண்டும். 27 யாராவது அந்நய ெமாழிய ேல ேபசுக றதுண்டானால்,
அதுஇரண்டுேபர்மட்டும்அல்லதுமிஞ்சனால்மூன்றுேபர்மட்டும்ேபசவும்,அவர்கள்
ஒவ்ெவாருவராகப்ேபசவும்,இன்ெனாருவன்அர்த்தத்ைதச்ெசால்லவும்ேவண்டும்.
28 அர்த்தம் ெசால்லுகறவன் இல்லாவ ட்டால், சைபய ேல ேபசாமல், தனக்கும்
ேதவனுக்கும் ெதரியப்ேபசேவண்டும். 29 தீர்க்கதரிச கள் இரண்டுேபராவது
மூன்றுேபராவது ேபசலாம், மற்றவர்கள் ந தானிக்கேவண்டும். 30 அங்ேக
உட்கார்ந்தருக்க ற மற்ெறாருவனுக்கு ஏதாவது ெவளிப்படுத்தப்பட்டால்,
முதலில் ேபசனவன் ேபசாமலிருக்கேவண்டும். 31 எல்ேலாரும் கற்க றதற்கும்
எல்ேலாரும் ேதறுகறதற்கும், நீங்கள் அைனவரும் ஒவ்ெவாருவராகத்
தீர்க்கதரிசனம்ெசால்லலாம். 32தீர்க்கதரிச களுைடயஆவகள்தீர்க்கதரிச களுக்கு
அடங்கயருக்க றேத. 33 ேதவன் கலகத்த ற்கு ேதவனாக இல்லாமல்,
சமாதானத்த ற்கு ேதவனாக இருக்க றார்; பரிசுத்தவான்களுைடய சைபகள்
எல்லாவற்ற ேலயும்அப்படிேயஇருக்க றது. 34சைபகளில்உங்களுைடயெபண்கள்
ேபசாமலிருக்கேவண்டும்; ேபசுக றதற்குஅவர்களுக்குஅனுமத இல்ைல;அவர்கள்
அடங்கயருக்கேவண்டும்; ேவதமும் அப்படிேய ெசால்லுகறது. 35 அவர்கள் ஒரு
காரியத்ைதக் கற்றுக்ெகாள்ளவரும்பனால், தங்களுைடய கணவரிடத்தல்
வீட்டிேல வ சாரிக்கட்டும்; ெபண்கள் சைபய ேல ேபசுக றது அவமானத்ைத
ஏற்படுத்துகறதாக இருக்குேம. 36 ேதவவசனம் உங்களிடத்தலிருந்தா
புறப்பட்டது? அது உங்களிடத்த ற்கு மாத்த ரமா வந்தது? 37 ஒருவன் தன்ைனத்
தீர்க்கதரிச ெயன்றாவது, ஆவையப் ெபற்றவெனன்றாவது நைனத்தால்,
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நான் உங்களுக்கு எழுதுகறைவகள் கர்த்தருைடய கட்டைளகெளன்று
அவன் ஏற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும். 38 ஒருவன் அறயாதவனாக இருந்தால்,
அவன் அறயாதவனாக இருக்கட்டும். 39 இப்படியருக்க, சேகாதரர்கேள,
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்ல வரும்புங்கள், அந்நய ெமாழிகைளப் ேபசுக றதற்கும்
தைடெசய்யாமலிருங்கள். 40 அைனத்து காரியங்களும் நல்ெலாழுக்கமாகவும்,
முைறயாகவும்ெசய்யப்படேவண்டும்.

அத்த யாயம் 15
க றஸ்துவன்உய ர்த்ெதழுதல்

1 அன்றயும், சேகாதரர்கேள, நான் உங்களுக்குப் ப ரசங்க த்த நற்ெசய்தைய
மறுபடியும்உங்களுக்குஞாபகப்படுத்துக ேறன்; நீங்களும்அைதஏற்றுக்ெகாண்டு,
அத ேல நைலத்தருக்க றீர்கள். 2 நான் உங்களுக்குப் ப ரசங்க த்தப ரகாரமாக,
நீங்கள்அைதக்ைகக்ெகாண்டிருந்தால்,அதனாேலநீங்கள்இரட்ச க்கப்படுவீர்கள்;
மற்றப்படி உங்களுைடய வசுவாசம் பயனில்லாததாக இருக்குேம. 3 நான்
ெபற்றதும் உங்களுக்கு முக்கயமாக ஒப்புவத்ததும் என்னெவன்றால்,
க றஸ்துவானவர் ேவதவாக்கயங்களின்படி நமது பாவங்களுக்காக மரித்து,
4 அடக்கம் ெசய்யப்பட்டு, ேவதவாக்கயங்களின்படி மூன்றாம்நாளில்
உய ர்த்ெதழுந்து, 5 ேகபாவ ற்கும், பன்பு பன்னிரண்டுேபருக்கும் தரிசனமானார்.
6 அதன்பன்பு அவர் ஐந்நூறுேபருக்கு அதகமான சேகாதரர்களுக்கும் ஒேர
ேநரத்தல் காட்ச யளித்தார்; அவர்களில் அேநகர் இந்தநாள்வைர இருக்க றார்கள்,
ச லர்மட்டும் மரணமைடந்தார்கள். 7 பன்பு யாக்ேகாபுக்கும், அதன்பன்பு
அப்ேபாஸ்தலர்கள் எல்ேலாருக்கும் காட்ச யளித்தார். 8 எல்ேலாருக்கும்பன்பு,
அகாலப்ப றவ ேபான்ற எனக்கும் தரிசனமானார். 9 நான் அப்ேபாஸ்தலர்கள்
எல்ேலாைரயும்வ ட குைறந்தவனாக இருக்க ேறன்; ேதவனுைடய சைபையத்
துன்பப்படுத்தனதனாேல, நான் அப்ேபாஸ்தலன் என்று ேபர்ெபறுவதற்கும்
தகுதயற்றவன். 10 ஆனாலும் நான் இருக்கறது ேதவகருைபயனாேல
இருக்க ேறன்; அவர் எனக்கு அருளிய கருைப வீணாயருக்கவல்ைல; அவர்கள்
எல்ேலாைரயும்வ ட நான் அதகமாகப் ப ரயாசப்பட்ேடன்; ஆனாலும் நான்
இல்ைல, என்னுடன் இருக்கற ேதவகருைபேய அப்படிச்ெசய்தது. 11 ஆகேவ,
நானாயருந்தாலும் அவர்களாயருந்தாலும் இப்படிேய ப ரசங்க த்துவருக ேறாம்,
நீங்களும்இைதேயவசுவாச த்தருக்க றீர்கள்.

மரித்ேதாரின்உய ர்த்ெதழுதல்
12 க றஸ்து மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுந்தாெரன்று

ப ரசங்க க்கப்பட்டிருக்க,மரித்ேதாரின்உய ர்த்ெதழுதல்இல்ைலெயன்றுஉங்களில்
சலர் எப்படிச் ெசால்லலாம்? 13 மரித்ேதாரின் உய ர்த்ெதழுதல் இல்லாவ ட்டால்,
க றஸ்துவும் உய ேராடு எழுந்தருக்கவல்ைலேய. 14 க றஸ்து உய ேராடு
எழுந்தருக்கவல்ைலெயன்றால், எங்களுைடய ப ரசங்கமும் வீண், உங்களுைடய
வசுவாசமும் வீண். 15 மரித்ேதார் உய ர்த்ெதழாவ ட்டால், ேதவன் எழுப்பாத
க றஸ்துைவ அவர் எழுப்பனார் என்று நாங்கள் ேதவைனக்குறத்துச் சாட்ச
ெசான்னதனாேல, ேதவனுக்காகப் ெபாய்ச்சாட்ச ெசால்லுகறவர்களாகவும்
காணப்படுேவாேம. 16 மரித்ேதார் உய ர்த்ெதழாவ ட்டால், க றஸ்துவும்
உய ேராடு எழுந்தருக்கவல்ைல. 17 க றஸ்து உய ேராடு எழுந்த ராவ ட்டால்,
உங்களுைடய வசுவாசம் வீணாயருக்கும்; நீங்கள் இன்னும் உங்களுைடய
பாவங்களில் இருப்பீர்கள். 18 க றஸ்துவற்குள் மரணமைடந்தவர்களும் அழிந்து
ேபாயருப்பார்கேள. 19 இவ்வுலக வாழ்வற்காகமட்டும் நாம் க றஸ்துவன்ேமல்
நம்ப க்ைக உள்ளவர்களாக இருந்தால், எல்லா மனிதர்கைளயும்வ ட மிகவும்
பரிதப க்கப்படத்தக்கவர்களாக இருப்ேபாம். 20 க றஸ்துேவா மரித்ேதாரிலிருந்து
உய ேராடு எழுந்து, மரணமைடந்தவர்களில் முதற்பலனானார். 21 மனிதனால்
மரணம் உண்டானபடியால், மனிதனால் மரித்ேதாரின் உய ர்த்ெதழுதலும்
உண்டானது. 22 ஆதாமுக்குள் எல்ேலாரும் மரிக்க றதுேபால, க றஸ்துவற்குள்
எல்ேலாரும் உய ர்ப்ப க்கப்படுவார்கள். 23 அவனவன் தன்தன் ஒழுங்கன்படிேய
உய ர்ப்ப க்கப்படுவான், முதற்பலனானவர் க றஸ்து; பன்பு அவர் வரும்ேபாது
அவருைடயவர்கள் உய ர்ப்ப க்கப்படுவார்கள். 24 அதன்பன்பு முடிவு உண்டாகும்;
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அப்ெபாழுது அவர் எல்லாத் துைரத்தனத்ைதயும் எல்லா அத காரத்ைதயும்
வல்லைமையயும் அழித்து, ேதவனும் ப தாவுமாக இருக்க றவருக்கு
ராஜ்யத்ைத ஒப்புக்ெகாடுப்பார். 25 எல்லா வ ேராத கைளயும் தமது காலுக்குக்
கீழாக்க ப்ேபாடும்வைரக்கும், அவர் ஆளுைகெசய்யேவண்டும். 26 அழிக்கப்படும்
கைடச வ ேராத மரணம். 27 எல்லாவற்ைறயும் அவருைடய காலுக்குக்
கீழ்ப்படுத்தனாேர; ஆனாலும் அைனத்தும் அவருக்குக் கீழ்ப்படுத்தப்பட்டெதன்று
ெசால்லியருக்கும்ேபாது, அைனத்ைதயும் அவருக்குக் கீழ்ப்படுத்தனவர்
கீழ்ப்படுத்தப்படவல்ைல என்பது ெவளியரங்கமாக இருக்க றது. 28 அைனத்தும்
அவருக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கும்ேபாது, ேதவேன எல்லாவற்றலும் எல்லாமாக
இருப்பதற்கு, குமாரன் தாமும் தமக்கு எல்லாவற்ைறயும் கீழ்ப்படுத்தனவருக்குக்
கீழ்ப்பட்டிருப்பார். 29ேமலும்மரித்ேதார் உய ர்த்ெதழாவ ட்டால், மரித்தவர்களுக்காக
ஞானஸ்நானம் ெபறுகறவர்கள் என்ன ெசய்வார்கள்? மரித்தவர்களுக்காக
ஏன் ஞானஸ்நானம் ெபறுகறார்கள்? 30 நாங்களும் ஏன் எந்ேநரமும்
நாசேமாசத்த ற்கு ஏதுவாக இருக்க ேறாம்? 31 நான் அநுதனமும் சாக ேறன்;
அைத நம்முைடய கர்த்தராக ய க றஸ்து இேயசுவனால் உங்கைளக்குறத்து,
நான் பாராட்டுக ற ேமன்ைமையக் ெகாண்டு உண்ைமயாகச் ெசால்லுக ேறன்.
32 நான் எேபசுவ ேல ெகாடிய மிருகங்களுடேன ேபாராடிேனெனன்று
மனிதர்கள் வழக்கமாகச் ெசால்லுக ேறன்; அப்படிப் ேபாராடினதனாேல எனக்கு
பலன் என்ன? மரித்ேதார் உய ர்த்ெதழாவ ட்டால், புச ப்ேபாம் குடிப்ேபாம்,
நாைளக்குச் சாேவாம் என்று ெசால்லலாேம? 33 ேமாசம்ேபாகாதீர்கள்; ஆகாத
உைரயாடல்கள் நல்ெலாழுக்கங்கைளக் ெகடுக்கும். 34 நீங்கள் பாவம் ெசய்யாமல்
நீதயுள்ளவர்களாகவாழ்ந்து,ெதளிந்தவர்களாகஇருங்கள்; ச லர் ேதவைனப்பற்ற
அறவு இல்லாதருக்க றார்கேள; உங்களுக்கு ெவட்கமுண்டாக இைதச்
ெசால்லுக ேறன்.

மகைமயன்சரீரம்
35 ஆனாலும், மரித்ேதார் எப்படி உய ேராடு எழுந்தருப்பார்கள், எப்படிப்பட்ட

சரீரத்ேதாடு வருவார்கெளன்று ஒருவன் ேகட்பானானால், 36 புத்தயீனேன, நீ
வைதக்க ற வைத ெசத்தாெலாழிய உய ரைடயாேத. 37 நீ வைதக்க றேபாது,
இனி உண்டாகும் ேமனிைய வைதக்காமல், ேகாதுைம, அல்லது மற்ெறாரு
தானியத்தனுைடய ெவறும் வைதையேய வைதக்க றாய். 38 அதற்கு ேதவன்
தமது வருப்பத்தன்படிேய ேமனிையக் ெகாடுக்க றார்; வைத வைககள்
ஒவ்ெவான்றற்கும் அதற்ேகற்ற ேமனிையேய ெகாடுக்க றார். 39 எல்லா மாம்சமும்
ஒேரவ தமான மாம்சமல்ல; மனிதர்களுைடய மாம்சம் ேவறு, மிருகங்களுைடய
மாம்சம் ேவறு, மீன்களுைடய மாம்சம் ேவறு, பறைவகளுைடய மாம்சம் ேவறு.
40 வானத்தற்குரிய ேமனிகளும் உண்டு, பூமிக்குரிய ேமனிகளும் உண்டு;
வானத்தற்குரிய ேமனிகளுைடய மகைமயும் ேவறு, பூமிக்குரிய ேமனிகளுைடய
மகைமயும் ேவறு; 41சூரியனுைடய மகைமயும் ேவறு, சந்த ரனுைடய மகைமயும்
ேவறு, நட்சத்த ரங்களுைடய மகைமயும் ேவறு, மகைமய ேல நட்சத்த ரத்த ற்கு
நட்சத்த ரம் வ ேசஷத்தருக்க றது. 42 மரித்ேதாரின் உய ர்த்ெதழுதலும் அப்படிேய
இருக்கும். அழிவுள்ளதாக வைதக்கப்படும், அழிவல்லாததாக எழுந்தருக்கும்;
43 மத ப்பல்லாததாக வைதக்கப்படும், மகைமயுள்ளதாக எழுந்தருக்கும்;
பலவீனமுள்ளதாக வைதக்கப்படும், பலமுள்ளதாக எழுந்தருக்கும். 44 சாதாரண
சரீரம் வைதக்கப்படும், ஆவக்குரிய சரீரம் எழுந்தருக்கும்; சாதாரண சரீரமும்
உண்டு, ஆவக்குரிய சரீரமும் உண்டு. 45 அந்தப்படிேய முந்தன மனிதனாகய
ஆதாம் ஜீவ ஆத்துமாவானான் என்று எழுதயருக்க றது; ப ந்தன ஆதாம்
உய ர்ப்ப க்க ற ஆவயானவர். 46 ஆனாலும் ஆவக்குரிய சரீரம் முந்தனதல்ல,
சாதாரண சரீரேம முந்தனது; ஆவக்குரிய சரீரம் ப ந்தனது. 47 முந்தன
மனிதன் பூமியலிருந்து உண்டான மண்ணானவன்; இரண்டாம் மனிதன்
வானத்தலிருந்து வந்த கர்த்தர். 48 மண்ணானவன் எப்படிப்பட்டவேனா
மண்ணானவர்களும்அப்படிப்பட்டவர்கேள;வானத்தற்குரியவர் எப்படிப்பட்டவேரா,
வானத்தற்குரியவர்களும் அப்படிப்பட்டவர்கேள. 49 ேமலும் மண்ணானவனுைடய
சாயைல நாம் அணிந்தருக்க றதுேபால, வானவருைடய சாயைலயும்
அணிந்துெகாள்ளுேவாம். 50 சேகாதரர்கேள, நான் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால், மாம்சமும் இரத்தமும் ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைத
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சுதந்தரிக்கமாட்டாது; அழிவுள்ளது அழியாைமைய சுதந்தரிப்பதல்ைல.
51 இேதா, ஒரு இரகச யத்ைத உங்களுக்கு அறவக்க ேறன்; நாெமல்ேலாரும்
மரணமைடவதல்ைல; ஆனாலும் கைடச எக்காளம் ெதானிக்கும்ேபாது, ஒரு
நமிடத்த ேல, ஒருஇைமப்ெபாழுத ேல, நாெமல்ேலாரும் மறுரூபமாக்கப்படுேவாம்.
52 எக்காளம் ெதானிக்கும், அப்ெபாழுது மரித்ேதார் அழிவல்லாதவர்களாக
எழுந்தருப்பார்கள்; நாமும் மறுரூபமாக்கப்படுேவாம். 53 அழிவுள்ளதாகய
இது அழியாைமையயும், சாவுக்ேகதுவாகய இது சாவாைமையயும்
அணிந்துெகாள்ளேவண்டும். 54 அழிவுள்ளதாகய இது அழியாைமையயும்,
சாவுக்ேகதுவாகய இது சாவாைமையயும் அணிந்துெகாள்ளும்ேபாது,
மரணம் ெஜயமாக வழுங்கப்பட்டது என்று எழுதயருக்க ற வார்த்ைத
நைறேவறும். 55 மரணேம! உன் கூர் எங்ேக? பாதாளேம! உன் ெஜயம்
எங்ேக? 56 மரணத்தன் கூர் பாவம், பாவத்தன் ெபலன் நயாயப்ப ரமாணம்.
57 நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனாேல நமக்கு ெஜயம் ெகாடுக்க ற
ேதவனுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம். 58 ஆகேவ, எனக்குப் ப ரியமான சேகாதரர்கேள,
கர்த்தருக்குள் நீங்கள்ெசய்க றமுயற்ச வீணாகஇருக்காெதன்றுஅறந்து, நீங்கள்
உறுத ப்பட்டவர்களாகவும், அைசயாதவர்களாகவும், கர்த்தருைடய ெசயலிேல
எப்ெபாழுதும்ெபருகுகறவர்களாகவும்இருப்பீர்களாக.

அத்த யாயம் 16
பரிசுத்தவான்களுக்கானநன்ெகாைடப் பணம்

1 பரிசுத்தவான்களுக்காகச் ேசர்க்கப்படும் நன்ெகாைட பணத்ைதக்குறத்து
நான் கலாத்தயா நாட்டுச் சைபகளுக்கு ெசய்த த ட்டத்தன்படிேய நீங்களும்
ெசய்யுங்கள். 2 நான் வந்தருக்கும்ேபாது பணம் ேசர்க்குதல் இல்லாதபடிக்கு,
உங்களில் அவனவன் வாரத்தன் முதல்நாள்ேதாறும், தன்தன் வரவற்கு
ஏற்றபடி எைதயாவது தன்னிடத்த ேல ேசர்த்துைவக்கேவண்டும். 3 நான்
வரும்ேபாது உங்களுைடய உதவைய எருசேலமுக்குக் ெகாண்டுேபாகும்படிக்கு,
நீங்கள் தகுதயுள்ளவர்களாகக் குற க்க றவர்கள் எவர்கேளா, அவர்களிடத்தல்
கடிதங்கைளக் ெகாடுத்து, அவர்கைள அனுப்புேவன். 4 நானும் அைத ேநரில்
எடுத்துச்ெசல்வது தகுதயானது என்று ேதான்றனால், அவர்கள் என்ேனாடுகூட
வரலாம்.

பவுலின்த ட்டங்கள்
5 நான் மக்ெகேதானியா நாட்டின்வழியாக ேபாக றபடியால், மக்ெகேதானியா

நாட்ைடக் கடந்தபன்பு உங்களிடத்த ற்கு வருேவன். 6 நான் எங்ேக ேபானாலும்
நீங்கள் என்ைன வழியனுப்பும்படிக்கு, நான் உங்களிடம் சலநாட்கள்
தங்கேவண்டியதாயருக்கும்; ஒருேவைள மைழகாலம் முடியும்வைரக்கும்
இருப்ேபன். 7 இப்ெபாழுது ேபாக ற வழியல் உங்கைள சறது காலம்
சந்த த்துவ ட்டுப் ேபாக மனதல்ைல; கர்த்தர் உத்தரவு ெகாடுத்தால்
உங்களிடம் வந்து சலநாட்கள் தங்கயருக்கலாெமன்று நம்புக ேறன்.
8 ஆனாலும் ெபந்ெதேகாஸ்ேத பண்டிைகவைரக்கும் எேபசு பட்டணத்தல்
இருப்ேபன். 9 ஏெனன்றால், இங்ேக ெபரிதும் சாதகமான கதவு எனக்குத்
த றக்கப்பட்டிருக்க றது; வேராதம் ெசய்க றவர்களும் அேநகர் இருக்க றார்கள்.
10 தீேமாத்ேதயு உங்களிடத்த ற்கு வந்தாேனயாகல், அவன் உங்களிடம்
பயமில்லாமலிருக்கப்பாருங்கள்; என்ைனப்ேபால அவனும் கர்த்தருைடய
ேவைலையச் ெசய்க றாேன. 11 ஆனபடியனால் ஒருவனும் அவைன இழிவாக
நைனக்காதருப்பானாக; சேகாதரர்கேளாடுகூட அவன் வருகறதற்கு நான்
காத்தருக்க றபடியால், என்னிடத்தல் வரும்படிக்கு அவைனச் சமாதானத்ேதாடு
வழியனுப்பைவயுங்கள். 12 சேகாதரர்கேளாடுகூட உங்களிடம் வரும்படி
சேகாதரனாகய அப்ெபால்ேலாைவ மிகவும் ேவண்டிக்ெகாண்ேடன்;
ஆனாலும் இப்ெபாழுது வர அவனுக்கு மனதல்ைல; அவனுக்கு சமயம்
கைடக்கும்ேபாது வருவான். 13 வழித்தருங்கள், வசுவாசத்த ேல
நைலத்தருங்கள், துணிவுள்ளவர்களாக இருங்கள், த டன்ெகாள்ளுங்கள்.
14 உங்களுைடய காரியங்கெளல்லாம் அன்ேபாடு ெசய்யப்படேவண்டும்.
15 சேகாதரர்கேள, ஸ்ேதவானுைடய குடும்பத்தார் அகாயா நாட்டிேல
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முதல்கனியானவர்கெளன்றும், பரிசுத்தவான்களுக்கு ஊழியம் ெசய்யும்படிக்குத்
தங்கைள ஒப்புவத்தருக்க றார்கெளன்றும் அறந்தருக்க றீர்கேள.
16 இப்படிப்பட்டவர்களுக்கும், உடன்ேவைலயாட்களாக ப ரயாசப்படுக ற மற்ற
அைனவருக்கும் நீங்கள் கீழ்ப்படிந்தருக்கேவண்டுெமன்று உங்களுக்குப்
புத்த ெசால்லுக ேறன். 17 ஸ்ேதவான், ெபார்த்துனாத்து, அகாயுக்கு என்பவர்கள்
வந்ததற்காகச் சந்ேதாஷமாகஇருக்க ேறன், நீங்கள்எனக்குச்ெசய்யேவண்டியைத
அவர்கள் ெசய்தருக்க றார்கள். 18 அவர்கள் என் ஆவக்கும் உங்களுைடய
ஆவக்கும்ஆறுதல்ெசய்தார்கள்;இப்படிப்பட்டவர்கைளஅங்கீகாரம்பண்ணுங்கள்.

இறுத வாழ்த்துக்கள்
19ஆசயா நாட்டிலுள்ள சைபயார் உங்கைள வாழ்த்துகறார்கள். ஆக்கல்லாவும்

ப ரிஸ்கல்லாளும்தங்களுைடயவீட்டிேலகூடுகற சைபேயாடுகூடக் கர்த்தருக்குள்
உங்கைள மிகவும் வாழ்த்துகறார்கள். 20 சேகாதரர்கெளல்ேலாரும் உங்கைள
வாழ்த்துகறார்கள். ஒருவைரெயாருவர் பரிசுத்த முத்தத்ேதாடு வாழ்த்துங்கள்.
21 பவுலாகய நான் என் ைகெயழுத்தாேல உங்கைள வாழ்த்துக ேறன். 22ஒருவன்
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனிடத்தல் அன்புெசலுத்தாமல்ேபானால், அவன்
சப க்கப்பட்டவனாக இருக்கேவண்டும், கர்த்தர் வருகறார். 23 கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவனுைடய கருைப உங்கேளாடுகூட இருப்பதாக. 24 க றஸ்து
இேயசுவற்குள்ளானஎன்னுைடயஅன்புஉங்கள்அைனவேராடும்கூடஇருப்பதாக.
ஆெமன்.
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2ெகாரிந்த யர்
ஆச ரியர்

பவுல் 2 ெகாரிந்த யர் நருபத்ைத தனது வாழ்க்ைகயன் ெபலவீனமான
ேநரத்தல் எழுதனார். ெகாரிந்து சைபயல் சண்ைடய ட்டுக் ெகாண்டிருப்பைத
அவர் அற ந்தருந்தார், எனேவ உள்ளூர் சைப வசுவாச களின் ஒற்றுைமையக்
காப்பாற்ற அவர் நடவடிக்ைக எடுக்க முயன்றார். பவுல் அந்த கடிதத்ைத
எழுதயேபாது,ெகாரிந்துவலிருந்தவசுவாச களின்மீதுள்ளஅவருைடயஅன்பன்
காரணமாக அவர் துன்பத்ைதயும் துயரத்ைதயும் அனுபவத்தார். துன்பங்கள்,
மனிதனின் பலவீனங்கைள ெவளிப்படுத்துகன்றன, ஆனால் ேதவனின்
தகுதைய ெவளிப்படுத்துகன்றன-என் கருைப உங்களுக்கு ேபாதுமானது,
உன் பலவீனத்தல் என் ெபலன் பூரணமாக வளங்கும் (2 ெகாரி 12: 7-10). அந்த
கடிதத்தல், பவுல் தன்னுைடய ஊழியத்ைதயும் அப்ேபாஸ்தல அதகாரத்ைதயும்
பலமாக பாதுகாக்க றார். அவர் ேதவனுைடய ச த்தத்தனாேல க றஸ்துவன்
அப்ேபாஸ்தலனாக இருக்க றார் என்பைத மீண்டும் உறுத ெசய்வதன் மூலம்
அவர் கடிதம் ெதாடங்குகறார் (2 ெகாரி. 1: 1). அப்ேபாஸ்தலைனயும் கறஸ்தவ
வசுவாசத்ைதயும்பற்ற பவுல்எழுதயஇக்கடிதம் நைறயெவளிப்படுத்துகறது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
க ப . 55முதல் 56வைரயானகாலப்பகுதயல்ஏறக்குைறயஎழுதப்பட்டது.
ெகாரிந்த யருக்கு பவுல் எழுதய இரண்டாம் கடிதம் மக்கேதானியாவலிருந்து

எழுதப்பட்டது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

இந்த நருபம் ெகாரிந்துவலுள்ள ேதவனுைடய சைபக்கும் அகாயாவலுள்ள
ெகாரிந்து பட்டணத்ைத தைலநகரமாகக் ெகாண்ட ேராமானிய மாகாணமாகய
அகாயாவலுள்ளமக்களுக்குக்ெகாடுக்கப்பட்டதாகும் (2ெகாரி 1: 1).

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ெகாரிந்த யர்கள் பவுலின் ேவதைனயுள்ள கடிதத்த ற்கு (1: 3-4; 7: 8-9,

12: 13) சாதகமான பதலளித்ததனால் பவுல் தான் உணர்ந்த ஆறுதைலயும்,
சந்ேதாஷத்ைதயும் ெவளிப்படுத்த, ஆசயா ப ராந்த யத்தல் அவர் கடந்து
ெசன்ற துயரத்ைத அவர்கள் அற ந்துெகாள்வதற்காக (1: 8-11), இடறல்
உண்டாக்குபவர்கைள அவர்கள் மன்னிக்கும்படி ேகட்பதற்காக (2: 5-11),
அவர்கள் அவசுவாச களுடன் பைணக்கப்படக்கூடாது என எச்சரிப்பதற்காக
(6: 14-7: 4), க றஸ்தவ ஊழியத்தன் உன்னதமான அைழப்ைபயும் உண்ைமத்
தன்ைமையயும் அவர்களுக்கு வளக்குவதற்காக (2: 14-7: 4), ெகாரிந்த யர்களுக்கு
ெகாடுத்தலின் கருைபையக் கற்றுக்ெகாடுக்கும்படியாகவும், எருசேலமில் உள்ள
கறஸ்தவர்களுக்காக ேசகரிப்பைத நைறவு ெசய்வைத உறுத ப்படுத்தும்படியாக
என இதுேபான்ற அேநக ேநாக்கங்கைள பவுல் இந்த நருபத்ைத எழுதும்ேபாது
தனதுமனதல்ெகாண்டிருந்தார். (அதகாரம் 8 9).

ைமயக்கருத்து
பவுல்தன்னுைடயஅப்ேபாஸ்தலபட்டத்ைததற்காக்க றார்.

ெபாருளடக்கம்
1. தனதுஊழியத்ைதக்குற த்துபவுலின்வளக்கம்— 1:1-7:16
2. எருசேலமில் ஏைழகளுக்காக ேசகரித்தல்— 8:1-9:15
3. பவுல்தனதுஅதகாரத்ைததற்காத்துக்ெகாள்ளுதல்— 10:1-13:10
4. த ரித்துவக்கருத்ேதாட்டத்துடன்ஆசீர்வாதம்வழங்குதல்— 13:11-14
1 ேதவனுைடய வருப்பத்தனாேல இேயசுக றஸ்துவன் அப்ேபாஸ்தலனாகய

பவுலும், சேகாதரனாகய தீேமாத்ேதயுவும், ெகாரிந்து பட்டணத்தல் உள்ள
ேதவனுைடய சைபக்கும், அகாயா நாடு முழுவதும் உள்ள எல்லாப்
பரிசுத்தவான்களுக்கும் எழுதுகறது என்னெவன்றால்: 2 நம்முைடய ப தாவாகய
ேதவனாலும், கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனாலும் உங்களுக்குக் கருைபயும்
சமாதானமும்உண்டாவதாக.
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எல்லாவதஆறுதலின்ேதவன்
3 நமது கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் பதாவாகய ேதவனும்,

இரக்கங்களின் ப தாவும், எல்லாவதமான ஆறுதலின் ேதவனுமாக
இருக்க றவருக்கு ஸ்ேதாத்த ரம். 4 ேதவனால் எங்களுக்கு அருளப்படுகற
ஆறுதலினாேல, எப்படிப்பட்ட உபத்த ரவங்களிலும் இருப்பவர்களுக்கு நாங்கள்
ஆறுதல்ெசய்க றவர்களாவதற்கு, எங்களுக்கு வரும் எல்லா உபத்த ரவங்களிலும்
அவேர எங்களுக்குஆறுதல் ெசய்க றவர். 5 எப்படிெயன்றால், க றஸ்துவனுைடய
பாடுகள்எங்களிடம்ெபருகுகறதுேபால,க றஸ்துவனாேலஎங்களுக்குஆறுதலும்
ெபருகுகறது. 6 எனேவ, நாங்கள் உபத்த ரவப்பட்டாலும், அது உங்களுைடய
ஆறுதலுக்கும் இரட்ச ப்ப ற்கும் ஏற்றதாகும்; நாங்கள் ஆறுதல் அைடந்தாலும்,
அதுவும் உங்களுைடய ஆறுதலுக்கும் இரட்ச ப்ப ற்கும் ஏற்றதாகும்; நாங்கள்
பாடுபடுக றதுேபால நீங்களும் பாடுபட்டுச் சக த்துக்ெகாள்க றதனாேல அந்த
இரட்ச ப்பு பலன் தருகறது. 7 நீங்கள் எங்கேளாடு பாடுபடுக றதுேபால,
எங்கேளாடு ஆறுதலும் ெபற்றுக்ெகாள்க றீர்கள் என்று நாங்கள் அற ந்து,
உங்கைளக்குறத்து உறுதயான நம்ப க்ைகயுள்ளவர்களாக இருக்க ேறாம்.
8 எனேவ, சேகாதரர்கேள, ஆசயாவல் எங்களுக்கு ஏற்பட்ட உபத்த ரவத்ைத
நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ளாமலிருக்க எங்களுக்கு மனமில்ைல. என்னெவன்றால்,
நாங்கள் பைழப்ேபாம் என்கற நம்ப க்ைக எங்களுக்கு இல்லாமல்ேபாகும்
அளவற்கு, எங்களுைடய பலத்த ற்கும் மிஞ்சன அதக பாரமான வருத்தம்
எங்களுக்கு உண்டானது. 9 நாங்கள் எங்கள்ேமல் நம்ப க்ைகயாக இல்லாமல்,
மரித்தவர்கைளஉய ேராடுஎழுப்புக றேதவன்ேமல்நம்ப க்ைகயாகஇருப்பதற்காக,
மரணம் வரும் என்று நாங்கள் எங்களுக்குள்ேள உறுதயாக இருந்ேதாம்.
10 அப்படிப்பட்ட மரணத்தலிருந்தும் அவர் எங்கைளக் காப்பாற்றனார்,
இப்ெபாழுதும் காப்பாற்றுகறார், இனிேமலும் காப்பாற்றுவார் என்று அவைரேய
நம்பயருக்க ேறாம். 11அேநகர் மூலமாக எங்களுக்கு உண்டான இரக்கத்த ற்காக
அேநகரால் எங்கள் ந மித்தம் ஸ்ேதாத்த ரங்கள் ெசலுத்தப்படுவதற்கு, நீங்களும்
ெஜபத்தனால்எங்களுக்குஉதவெசய்யுங்கள்.

பவுலின்பயணமாற்றம்
12 உலகத்த ற்குரிய ஞானத்ேதாடு நடக்காமல், ேதவனுைடய கருைபயனால்

நாங்கள் உலகத்தலும், வேசஷமாக உங்களிடமும், கபடம் இல்லாமல்
உண்ைமேயாடு நடந்ேதாம் என்று, எங்களுைடய மனது எங்களுக்குச் ெசால்லும்
சாட்ச ேய எங்களுைடய புகழ்ச்ச யாக இருக்க றது. 13 ஏெனன்றால், நீங்கள்
படித்தும் புரிந்தும் இருக்க ற வஷயங்கைளத்தவ ர, ேவெறான்ைறயும் நாங்கள்
உங்களுக்கு எழுதவல்ைல; முடிவுவைரக்கும் அப்படிேய புரிந்துெகாள்வீர்கள்
என்று நம்பயருக்க ேறன். 14 கர்த்தராக ய இேயசு வரும்நாளிேல நீங்கள்
எங்களுக்குப்புகழ்ச்ச யாகஇருப்பதுேபால, நாங்களும்உங்களுக்குப்புகழ்ச்ச யாக
இருப்ேபாம் என்பைத ஓரளவு ஒத்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கேள. 15 நான்
இப்படிப்பட்ட நம்ப க்ைகைய உைடயவனாக இருக்க றதனால், உங்களுக்கு
இரண்டாவதுமுைறயும் ப ரேயாஜனம் உண்டாவதற்காக, முதலாவது உங்களிடம்
வரவும், 16 பன்பு உங்களுைடய ஊர்வழியாக மக்ெகேதானியா நாட்டிற்குப்
ேபாகவும், மக்ெகேதானியாைவவ ட்டு மீண்டும் உங்களிடம் வரவும், உங்களால்
யூேதயா நாட்டிற்கு நான் வழியனுப்பப்படேவண்டும் என்றும் ேயாசைனயாக
இருந்ேதன். 17இப்படிநான்ேயாச த்ததுவீணாகேயாச த்ேதேனா? அல்லதுஆம்ஆம்
என்கறதும், இல்ைல இல்ைல என்கறதும், என்னிடத்த ேல இருப்பதற்காக, நான்
ேயாச க்க றைவகைள சரீரத்தன்படி ேயாச க்க ேறேனா? 18 நாங்கள் உங்களுக்குச்
ெசான்னவார்த்ைதஆம்என்றும்இல்ைலஎன்றும்இல்ைல;அதற்குஉண்ைமயுள்ள
ேதவேன சாட்ச . 19 என்னாலும், ச ல்வானுவனாலும், தீேமாத்ேதயுவனாலும்,
உங்களுக்குள்ேள ப ரசங்க க்கப்பட்ட ேதவகுமாரனாகய இேயசுக றஸ்துவும் ஆம்
என்றும், இல்ைல என்றும் இல்லாமல், ஆம் என்ேற இருக்க றார். 20 எங்களால்
ேதவனுக்கு மகைம உண்டாகும்படி, ேதவனுைடய வாக்குத்தத்தங்கெளல்லாம்
இேயசுக றஸ்துவற்குள்ஆம் என்றும், அவருக்குள்ஆெமன் என்றும் இருக்கறேத.
21 உங்கேளாடு எங்கைளயும் கறஸ்துவற்குள் உறுத ப்படுத்த , நம்ைம
அப ேஷகம்பண்ணினவர் ேதவேன. 22அவர் நம்ைம முத்தைர ெசய்து, நம்முைடய
இருதயங்களில்ஆவயானவைரஉத்த ரவாதமாகக் ெகாடுத்தருக்க றார். 23ேமலும்
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நான் உங்கைள வருத்தப்படுத்தாமல் இருப்பதற்காகத்தான் இதுவைரக்கும்
ெகாரிந்து பட்டணத்தற்கு வராமல் இருக்க ேறன் என்று, என் ஆத்துமாவன்ேபரில்
ேதவைனேய சாட்ச யாக ைவக்க ேறன். 24உங்களுைடய வசுவாசத்த ற்கு நாங்கள்
அதகாரிகளாக இல்லாமல், நீங்கள் உங்களுைடய வசுவாசத்தல் நைலத்து
நற்பதால்,உங்களுைடயசந்ேதாஷத்த ற்குஉதவயாகஇருக்க ேறாம்.

அத்த யாயம் 2
1 நான் மீண்டும் துக்கத்ேதாடு உங்களிடம் வரக்கூடாது என்று

எனக்குள்ேள தீர்மானம்பண்ணிக்ெகாண்ேடன். 2 நான் உங்கைளத்
துக்கப்படுத்தனால், என்னாேல துக்கமைடந்தவைனத்தவ ர, ேவறு யார் என்ைனச்
சந்ேதாஷப்படுத்துவான்? 3 என்னுைடய சந்ேதாஷம் உங்கெளல்ேலாருக்கும்
சந்ேதாஷமாக இருக்கும் என்று, நான் உங்கெளல்ேலாைரயும்பற்ற
நம்ப க்ைக உள்ளவனாக இருந்து, நான் வரும்ேபாது, என்ைனச்
சந்ேதாஷப்படுத்தேவண்டியவர்களால் நான் துக்கமைடயாமல் இருப்பதற்காக,
அைத உங்களுக்கு எழுத ேனன். 4 அன்றயும், நீங்கள் துக்கப்படுவதற்காக
எழுதாமல், உங்கள்ேமல் நான் ைவத்த அன்பன் அளைவ நீங்கள்
ெதரிந்துெகாள்வதற்காகேவ, அதகவயாகுலமும் மனவருத்தமும்அைடந்தவனாக
அத கக்கண்ணீேராடுஉங்களுக்குஎழுத ேனன்.

பாவ களுக்குமன்னிப்பு
5 துக்கம் உண்டாக்கனவன் எனக்கு மாத்த ரமல்ல, ஏறக்குைறய

உங்கெளல்ேலாருக்கும் துக்கம் உண்டாக்கனான்; நான் உங்கள் எல்ேலார்ேமலும்
அதக சுைமையச் சுமத்தாமல் இருப்பதற்காக இைதச் ெசால்லுக ேறன்.
6 அப்படிப்பட்டவனுக்கு அேநகரால் உண்டான இந்தத் தண்டைனேய
ேபாதும். 7 எனேவ அவன் அதக துக்கத்தல் மூழ்க ப்ேபாகாமல் இருக்க,
நீங்கள் அவனுக்கு மன்னித்து ஆறுதல் ெசய்யேவண்டும். 8 அப்படிேய,
உங்களுைடய அன்ைப அவனுக்குக் காண்பக்கேவண்டும் என்று உங்கைள
ேவண்டிக்ெகாள்க ேறன். 9 நீங்கள் எல்லாவற்றலும் கீழ்ப்படிந்தருக்க றீர்கேளா
என்று உங்கைளச் ேசாத த்துப் பார்ப்பதற்காக இப்படி எழுத ேனன். 10 யாைர
நீங்கள் மன்னிக்க றீர்கேளா, அவைன நானும் மன்னிக்க ேறன்; ேமலும் எைத
நான் மன்னித்தருக்க ேறேனா, அைத உங்களுக்காக க றஸ்துவனுைடய
சந்ந தானத்த ேல மன்னித்தருக்க ேறன். 11 சாத்தானாேல நாம் ேமாசமைடயாமல்
இருக்க அப்படிச் ெசய்ேதன்; அவனுைடய தந்த ரங்கள் நமக்குத் ெதரியாதைவகள்
இல்ைல.

புதயஉடன்படிக்ைகயன்ஊழியம்
12 ேமலும் நான் கறஸ்துவன் நற்ெசய்தையப் ப ரசங்க ப்பதற்காக துேராவா

பட்டணத்தற்குவந்தேபாது,கர்த்தராேலஎனக்குக்கதவுதறக்கப்பட்டிருக்கும்ேபாது,
13 நான் என் சேகாதரனாகய தீத்துைவப் பார்க்காததனாேல, என் மனதல்
சமாதானம்இல்லாமல்இருந்தது. எனேவநான்அவர்கைளவ ட்டு,மக்ெகேதானியா
நாட்டிற்குப் புறப்பட்டுப்ேபாேனன். 14 க றஸ்துவற்குள் எப்ெபாழுதும்
எங்கைள ெவற்றயைடயச்ெசய்து, எல்லா இடங்களிலும் எங்கைளக்ெகாண்டு
அவைரத் ெதரிந்துெகாள்க ற அறவன் நறுமணத்ைத ெவளிப்படுத்துகற
ேதவனுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம். 15 இரட்ச க்கப்படுக றவர்களுக்குள்ளும்,
ெகட்டுப்ேபாக றவர்களுக்குள்ளும், நாங்கள் ேதவனுக்குக் க றஸ்துவன்
நறுமணமாக இருக்க ேறாம். 16ெகட்டுப்ேபாக றவர்களுக்குள்ேள மரணத்தற்கான
மரணவாசைனயாகவும், இரட்ச க்கப்படுக றவர்களுக்குள்ேள ஜீவனுக்கான
ஜீவவாசைனயாகவும் இருக்க ேறாம். இைவகைள நடத்துவதற்கு தகுதயானவன்
யார்? 17 அேநகைரப்ேபால, நாங்கள் ேதவவசனத்ைதக் கலப்படம் ெசய்து
ேபசாமல், சுத்தமாகவும், ேதவனால் அருளப்பட்டபடியாகேவ, க றஸ்துவற்குள்
ேதவசந்ந தயல்ேபசுக ேறாம்.

அத்த யாயம் 3
1 எங்கைள நாங்கேள மீண்டும் ெபருைமப்படுத்தத் ெதாடங்குக ேறாேமா?

அல்லது சலருக்கு ேவண்டியதாக இருக்க றதுேபால, உங்களுக்கு ச பாரிசுக்
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கடிதங்கைள அனுப்புவதும், உங்களிடமிருந்து ச பாரிசுக் கடிதங்கைளப்
ெபற்றுக்ெகாள்வதும் எங்களுக்குத் ேதைவேயா? 2 எங்களுைடய இருதயங்களில்
எழுதப்பட்டும், எல்லா மனிதர்களாலும்அற ந்தும், படித்தும்இருக்க ற எங்களுைடய
ச பாரிசுக் கடிதங்கள் நீங்கள்தாேன. 3 ஏெனன்றால், நீங்கள் எங்களுைடய
ஊழியத்தனால் உண்டாகய க றஸ்துவன் கடிதமாக இருக்க றீர்கள் என்று
ெவளிக்காட்டப்பட்டிருக்க றது; அதுைமயனால்இல்ைல, ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய
ஆவயனாலும்; கற்பலைககளில் இல்ைல, இருதயங்களாகய பலைககளிலும்
எழுதப்பட்டிருக்க றது. 4 நாங்கள் ேதவனுக்கு முன்பாகக் க றஸ்துவன் மூலமாக
இப்படிப்பட்ட நம்ப க்ைகைய உைடயவர்களாக இருக்க ேறாம். 5 எங்களால்
ஏதாவது ஆகும் என்பதுேபால ஒன்ைற ேயாச க்க றதற்கு நாங்கள் எங்களாேல
தகுதயானவர்கள் இல்ைல; எங்களுைடய தகுத ேதவனால் உண்டாயருக்க றது.
6 புதய உடன்படிக்ைகயன் ஊழியக்காரர்களாக இருப்பதற்கு, அவேர எங்கைளத்
தகுதயுள்ளவர்களாக்கனார்; அந்த உடன்படிக்ைக எழுத்த ற்குரியதாக இல்லாமல்,
ஆவயானவருக்குரியதாகஇருக்க றது; எழுத்துெகால்லுகறது,ஆனால்,ஆவேயா
உய ர்ெகாடுக்க றது.

புதயஉடன்படிக்ைகயன்மகைம
7 எழுத்துக்களினால் எழுதப்பட்டுக் கற்களில் ெபாற க்கப்பட்டிருந்த

மரணத்தற்கானஊழியத்ைதச் ெசய்த ேமாேசயனுைடய முகத்த ேல மகைமயன்
ப ரகாசம் உண்டானதனால், இஸ்ரேவல் மக்கள் அவன் முகத்ைத ேநரடியாகப்
பார்க்கமுடியாமல் இருந்தார்கேள. 8 மங்க ப்ேபாக ற மகைமயுைடய அந்த
ஊழியம் அப்படிப்பட்ட மகைமயுள்ளதாக இருந்தால், ஆவயானவருக்குரிய
ஊழியம் எவ்வளவு அதக மகைமயுள்ளதாக இருக்கும்? 9 அழிவுக்கான
தீர்ப்ைபக் ெகாடுக்கும் ஊழியம் மகைமயுள்ளதாக இருந்தால், நீதையக்
ெகாடுக்கும் ஊழியம் அத க மகைமயுள்ளதாக இருக்குேம. 10 இப்படியாக,
மகைமப்பட்டிருந்த அந்த ஊழியம் இந்த ஊழியத்த ற்கு உண்டாயருக்க ற
ச றந்த மகைமக்கு முன்பாக மகைமேய அல்ல. 11 அன்றயும் மங்க ப்ேபாவேத
மகைமயுள்ளதாக இருந்ததானால், நைலத்தருப்பது அதக மகைமயுள்ளதாக
இருக்குேம. 12 நாங்கள் இப்படிப்பட்ட நம்ப க்ைகயுைடயவர்களாக இருப்பதால்,
மிகவும் தாராளமாகப் ேபசுக ேறாம். 13 ேமலும் மங்க ப்ேபாக ற மகைமயன்
முடிைவ இஸ்ரேவல் மக்கள் ேநாக்க ப் பார்க்காதபடி, ேமாேச தன் முகத்தன்ேமல்
முக்காடு ேபாட்டுக்ெகாண்டதுேபால நாங்கள் ேபாடுக றதல்ைல. 14அவர்களுைடய
மனது கடினப்பட்டது; இந்தநாள் வைரக்கும் பைழய ஏற்பாடு படிக்கும்ேபாது,
அந்த முக்காடு நீங்காமல் இருக்க றது; அது கறஸ்துவனாேல நீக்கப்படுக றது.
15 ேமாேசயன் ஆகமங்கள் படிக்கப்படும்ேபாது, இந்தநாள் வைரக்கும் முக்காடு
அவர்கள் இருதயத்தன்ேமல் இருக்கறேத. 16 அவர்கள் கர்த்தரிடத்தல்
மனம்தரும்பும்ேபாது, அந்த முக்காடு எடுக்கப்படும். 17 கர்த்தேர ஆவயானவர்;
கர்த்தருைடய ஆவ எங்ேகேயா அங்ேக வடுதைலயும் உண்டு. 18 நாெமல்ேலாரும்
த றந்தமுகமாகக் கர்த்தருைடயமகைமையக்கண்ணாடிய ேலபார்க்க றதுேபாலப்
பார்த்து, ஆவயாக இருக்க ற கர்த்தரால் அந்தச் சாயலாகேவ மகைமயன்ேமல்
மகைமயைடந்துமறுரூபமைடக ேறாம்.

அத்த யாயம் 4
பவுலின்உத்தமமும்நம்பகத்தன்ைமயும்

1 இப்படிப்பட்ட ஊழியத்ைத உைடயவர்களாகய நாங்கள் இரக்கம்
ெபற்றருப்பதால் ேசார்ந்துேபாக றது இல்ைல. 2 ெவட்கமான அந்தரங்க
காரியங்கைள நாங்கள் ெவறுத்து, தந்த ரமாக நடக்காமலும், ேதவ
வசனத்ைதத் த ரித்துக் கூறாமலும், சத்தயத்ைத ெவளிப்படுத்துகறதனாேல
ேதவனுக்குமுன்பாக எல்லா மனிதர்களுைடய மனச்சாட்ச க்கும் எங்கைள
உத்தமர்கள் என்று வளங்கப்பண்ணுகேறாம். 3 எங்களுைடய நற்ெசய்த
மைறெபாருளாக இருந்தால், ெகட்டுப்ேபாக றவர்களுக்ேக அது மைறெபாருளாக
இருக்கும். 4 ேதவனுைடய சாயலாக இருக்க ற க றஸ்துவன் மகைமயான
நற்ெசய்தயன் ஒளி, அவசுவாச களாகய அவர்களுக்குப் ப ரகாசமாக
இல்லாதபடி, இந்த உலகத்தன் ேதவனானவன் அவர்களுைடய மனைதக்
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குருடாக்கனான். 5 நாங்கள் எங்கைளேய ப ரசங்க க்காமல், க றஸ்து
இேயசுைவக் கர்த்தர் என்றும், எங்கைளேயா இேயசுவனிமித்தம் நாங்கள்
உங்களுைடய ஊழியக்காரர்கள் என்றும் ப ரசங்க க்க ேறாம். 6 இருளில் இருந்து
ெவளிச்சத்ைதப் ப ரகாச க்கச்ெசான்ன ேதவன் இேயசுக றஸ்துவன் முகத்தல்
உள்ள தமது மகைமயன் அறவாகய ஒளிையத் ேதான்றப்பண்ணுவதற்காக,
எங்களுைடய இருதயங்களிேல ப ரகாச த்தார். 7 இந்த மகத்துவமுள்ள
வல்லைம எங்களால் உண்டாகாமல், ேதவனால் உண்டாகயருக்க றது என்று
ெதரியும்படி, இந்தப் ெபாக்கஷத்ைத மண்பாண்டங்களில் ெபற்றருக்க ேறாம்.
8 நாங்கள் எல்லாப் பக்கங்களிலும் ெநருக்கப்பட்டும் ஒடுங்க ப்ேபாக றதல்ைல;
கலக்கம் அைடவதும், மனம் உைடவதும் இல்ைல; 9 துன்பப்படுத்தப்பட்டும்
ைகவ டப்படுவதல்ைல; கீேழ தள்ளப்பட்டும் மடிந்துேபாக றதல்ைல.
10 கர்த்தராக ய இேயசுவனுைடய ஜீவன் எங்களுைடய சரீரத்த ேல ெதரியும்படி,
இேயசுவன் மரணத்ைத எப்ெபாழுதும் எங்களுைடய சரீரத்தல் சுமந்து
த ரிக ேறாம். 11 எப்படிெயன்றால், மரணத்தற்குரிய எங்களுைடய சரீரத்த ேல
இேயசுவனுைடய ஜீவன் ெதரியும்படி உய ேராடு இருக்க ற நாங்கள் எப்ெபாழுதும்
இேயசுவுக்காக மரணத்தற்கு ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுக ேறாம். 12 இப்படி
மரணமானது எங்களிடமும், ஜீவனானது உங்களிடமும் ெபலன் ெசய்க றது.
13 வசுவாச த்ேதன், ஆகேவ, ேபச ேனன் என்று எழுதயருக்க றபடி, நாங்களும்
அந்த வசுவாசத்தன் ஆவைய உைடயவர்களாக இருந்து, வசுவாச க்க றதனால்
ேபசுக ேறாம். 14 கர்த்தராக ய இேயசுைவ உய ேராடு எழுப்பனவர்
எங்கைளயும் இேயசுைவக்ெகாண்டு எழுப்ப , உங்கேளாடு தமக்குமுன்பாக
நறுத்துவார் என்று அறந்தருக்க ேறாம். 15 ேதவனுைடய மகைம அேநகருக்கு
ெவளிப்படுவதற்ேகதுவாக அேநகருைடய ஸ்ேதாத்த ரத்தனாேல கருைபயானது
ெபருகும்படி, இைவகெளல்லாம் உங்களுக்காக உண்டாகயருக்க றது.
16 எனேவ, நாங்கள் ேசார்ந்துேபாக றதல்ைல; எங்களுைடய புறம்பான மனிதன்
அழிந்தாலும், உள்ளான மனிதன் நாளுக்குநாள் புத தாக்கப்படுக றான். 17 ேமலும்
காணப்படுகறைவகைள இல்ைல, காணாதைவகைள ேநாக்கயருக்க ற
நமக்கு, அதசீக்க ரத்தல் நீங்க ப்ேபாகும் இேலசான நம்முைடய உபத்த ரவம்,
மிகவும் அத கமான ந த்தய கனமகைமைய உண்டாக்குகறது. 18 ஏெனன்றால்,
காணப்படுகறைவகள் தற்காலிகமானைவகள், காணப்படாதைவகேளா
ந த்தயமானைவகள்.

அத்த யாயம் 5
பவுலின்பாடுகளுக்கானகாரணங்கள்

1 பூமிக்குரிய கூடாரமாக ய நம்முைடய சரீரம் அழிந்துேபானாலும், ேதவனால்
கட்டப்பட்ட ைகேவைல இல்லாத ந த்தய வீடு பரேலாகத்தல் நமக்கு உண்ெடன்று
அறந்தருக்க ேறாம். 2ஏெனன்றால்,இந்தக்கூடாரத்த ேலநாம்தவத்து,நம்முைடய
பரம வீட்ைட அணிந்துெகாள்ள அதக ஏக்கம் உள்ளவர்களாக இருக்க ேறாம்;
3 அணிந்துெகாண்டவர்களானால், ந ர்வாணிகளாகக் காணப்படமாட்ேடாம்.
4 இந்தக் கூடாரத்தல் இருக்க ற நாம் சுைம சுமந்து தவக்க ேறாம்; இந்தப்
ேபார்ைவையக் கைளந்து ேபாடேவண்டும் என்று வரும்பாமல், மரணமானது
ஜீவனாேல வழுங்கப்படுவதற்காக ேபார்ைவ தரித்தவர்களாக இருக்கேவண்டும்
என்று வரும்புக ேறாம். 5 இதற்கு நம்ைம ஆயத்தப்படுத்துகறவர் ேதவேன;
ஆவ என்னும் உத்த ரவாதத்ைத நமக்குத் தந்தவரும் அவேர. 6 நாம்
காண்பைவகளின்படி நடக்காமல், அவைர வசுவாச த்து நடக்க ேறாம். 7 இந்த
சரீரத்தல் குடியருக்கும்ேபாது கர்த்தரிடம் குடியல்லாதவர்களாக இருக்க ேறாம்
என்று ெதரிந்தும், எப்ெபாழுதும்ைதரியமாக இருக்க ேறாம். 8நாம் ைதரியமாகேவ
இருந்து, இந்த சரீரத்ைதவ ட்டுப் ேபாகவும் கர்த்தரிடம் குடியருக்கவும் அத கமாக
வரும்புக ேறாம். 9அதனாேலேய நாம் சரீரத்தல் குடியருந்தாலும் குடியல்லாமல்
ேபானாலும் அவருக்குப் ப ரியமானவர்களாக இருக்கவரும்புக ேறாம்.
10 ஏெனன்றால், சரீரத்தல் அவனவன் ெசய்த நன்ைமக்காவது தீைமக்காவது
தகுந்த பலைனப் ெபற்றுக்ெகாள்வதற்காக, நாெமல்ேலாரும் க றஸ்துவன்
நயாயாசனத்த ற்குமுன்பாக ந ற்கேவண்டும்.
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ஒப்புரவாக்குதலின்ஊழியம்
11 எனேவ, கர்த்தருக்குப் பயப்படேவண்டும் என்று அறந்து, மனிதர்களுக்குப்

புத்த ெசால்லுக ேறாம்; ேதவனுக்குமுன்பாக ெவளிப்பைடயாக இருக்க ேறாம்;
உங்களுைடய மனச்சாட்ச க்கும் ெவளிப்பைடயாக இருக்க ேறாம் என்று
நம்புக ேறன். 12 இதனாேல நாங்கள் உங்களுக்கு முன்பாக எங்கைள மீண்டும்
ெபருைமப்படுத்த க்ெகாள்ளாமல், இருதயத்தல் இல்ைல, ெவளிேவஷத்தல்
ேமன்ைம பாராட்டுக றவர்களுக்கு எத ேர, எங்கைளக்குறத்து நீங்கள்
ேமன்ைமபாராட்டும்படி வாய்ப்ைப உண்டாக்குக ேறாம். 13 நாங்கள்
ைபத்தயம் ப டித்தவர்கெளன்றால் ேதவனுக்காக அப்படியருக்க ேறாம்;
ெதளிந்த புத்தயுள்ளவர்கெளன்றால் உங்களுக்காக அப்படியருக்க ேறாம்.
14 க றஸ்துவனுைடய அன்பு எங்கைள அதகமாக உற்சாகப்படுத்துகறது;
ஏெனன்றால், எல்ேலாருக்காகவும் ஒருவேர மரித்தருக்க, எல்ேலாரும்
மரித்தார்கள் என்றும்; 15 வாழ்க றவர்கள் இனித் தங்களுக்ெகன்று வாழாமல்,
தங்களுக்காக மரித்து உய ேராடு எழுந்தவருக்ெகன்று வாழ்வதற்காக, அவர்
எல்ேலாருக்காகவும் மரித்தார் என்றும் ந தானிக்க ேறாம். 16 எனேவ, இனிேமல்,
நாங்கள் ஒருவைனயும் சரீரத்தன்படி அற ேயாம்; நாங்கள் கறஸ்துைவயும்
சரீரத்தன்படி அற ந்தருந்தாலும், இனி ஒருேபாதும் அவைர சரீரத்தன்படி
அற ேயாம். 17 இப்படியருக்க, ஒருவன் கறஸ்துவற்குள் இருந்தால்
புதுப்பைடப்பாக இருக்க றான்; பைழயைவகள் எல்லாம் ஒழிந்துேபானது,
எல்லாம் புத தானது. 18 இைவகெளல்லாம் ேதவனாேல உண்டாயருக்க றது;
அவர் இேயசுக றஸ்துைவக்ெகாண்டு நம்ைம அவேராடு ஒப்புரவாக்க ,
ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியத்ைத எங்களுக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 19 அது
என்னெவன்றால், ேதவன் உலகத்தாருைடய பாவங்கைள எண்ணாமல்,
க றஸ்துவற்குள் அவர்கைளத் தம்ேமாடு ஒப்புரவாக்க , ஒப்புரவாக்குதலின்
உபேதசத்ைத எங்களிடம் ஒப்புவத்தார். 20 ஆகேவ, ேதவனானவர்
எங்கைளக்ெகாண்டு புத்தெசால்லுகறதுேபால, நாங்கள் கறஸ்துவன்
ப ரத ந த களாக இருந்து, ேதவேனாடு ஒப்புரவாகுங்கள் என்று கறஸ்துவனால்
உங்கைள ேவண்டிக்ெகாள்க ேறாம். 21 நாம் அவருக்குள் ேதவனுைடய நீதயாக
இருப்பதற்காக, பாவம்அறயாதஅவைர நமக்காகப் பாவமாக்கனார்.

அத்த யாயம் 6
1 ேதவனுைடய கருைபைய நீங்கள் வீணாகப் ெபற்றுக்ெகாள்ளாதபடி,

ேதவனுைடய உடன்ேவைலயாட்களாகய நாங்கள் உங்களுக்குப்
புத்த ெசால்லுக ேறாம். 2 சரியான காலத்த ேல நான் உன் வார்த்ைதையக் ேகட்டு,
இரட்ச ப்பன் நாளிேல உனக்கு உதவெசய்ேதன் என்று ெசால்லியருக்க றாேர;
இேதா,இப்ெபாழுேத சரியானகாலம்,இப்ெபாழுேதமீட்பன்நாள்.

பவுலின்உபத்த ரவங்கள்
3 இந்த ஊழியம் குற்றஞ்சாட்டப்படாமல் இருக்க, நாங்கள் யாருக்கும்

இடறல் உண்டாக்காமல், எல்லாவதத்தலும், எங்கைள ேதவ ஊழியர்களாக
வளங்கப்பண்ணுகேறாம். 4 அதக ெபாறுைமயலும், உபத்த ரவங்களிலும்,
ெநருக்கங்களிலும், இடுக்கண்களிலும், 5 அடிகளிலும், காவல்களிலும்,
கலகங்களிலும், ப ரயாசங்களிலும், கண்வழிப்புகளிலும், உபவாசங்களிலும்,
6 கற்பலும், அறவலும், நீடிய சாந்தத்தலும், தயவலும், பரிசுத்த ஆவயலும்,
மாயமில்லாத அன்பலும், 7 சத்தயவசனத்தலும், ேதவபலத்தலும்; நீதயாகய
வலது இடதுபக்கத்து ஆயுதங்கைள அணிந்தருக்க றதலும், 8 கனத்தலும்,
கனவீனத்தலும், இகழ்ச்ச யலும், புகழ்ச்ச யலும்; ஏமாற்றுபவர்கள் என்று
ெசால்லப்பட்டாலும், உண்ைம உள்ளவர்களாகவும், 9 அறயப்படாதவர்கள்
என்னப்பட்டாலும் நன்றாகத் அறயப்பட்டவர்களாகவும், சாக றவர்கள்
என்னப்பட்டாலும் உய ேராடு இருக்க றவர்களாகவும், தண்டிக்கப்படுக றவர்கள்
என்னப்பட்டாலும் ெகால்லப்படாதவர்களாகவும், 10 துக்கப்படுக றவர்கள்
என்னப்பட்டாலும் எப்ெபாழுதும் சந்ேதாஷப்படுக றவர்களாகவும், ஏைழகள்
என்னப்பட்டாலும் அேநகைர ெசல்வந்தர்களாக்குகறவர்களாகவும், ஒன்றும்
இல்லாதவர்கள் என்னப்பட்டாலும் எல்லாவற்ைறயும் உைடயவர்களாகவும்
எங்கைள வளங்கப்பண்ணுகேறாம். 11 ெகாரிந்த யர்கேள, எங்களுைடய
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வாய் உங்கேளாடு ேபசத் த றந்தருக்க றது, எங்களுைடய இருதயம்
உங்களுக்குத் தறந்தருக்க றது. 12 எங்களுைடய உள்ளம் உங்கைளக்குறத்து
ெநருக்கமைடயவல்ைல, உங்களுைடய உள்ளேம எங்கைளக்குறத்து
ெநருக்கமைடந்தருக்க றது. 13எனேவ அதற்குப் பதலாக நீங்களும் உங்களுைடய
இருதயங்கைளத் தறவுங்கள் என்று, குழந்ைதகளுக்குச் ெசால்லுகறதுேபால,
உங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன்.

அவசுவாச களுடன்இைணந்தருத்தல்
14 அவசுவாச களுடன் இைணக்கப்படாமல் இருங்கள்; நீத க்கும் அநீத க்கும்

சம்பந்தம் ஏது? ஒளிக்கும் இருளுக்கும் ஐக்கயம் ஏது? 15 க றஸ்துவற்கும்
ேபலியாளுக்கும் ஒப்பந்தம் ஏது? அவசுவாச யுடன் வசுவாச க்குப் பங்கு ஏது?
16 ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்கும் வக்க ரகங்களுக்கும் சம்பந்தம் ஏது? நான்
அவர்களுக்குள்ேளவாழ்ந்து,அவர்களுக்குள்ேளஉலாவ ,அவர்களுக்குேதவனாக
இருப்ேபன், அவர்கள் என் மக்களாக இருப்பார்கள் என்று, ேதவன் ெசான்னபடிேய,
நீங்கள் ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய ஆலயமாக இருக்க றீர்கேள. 17 எனேவ,
நீங்கள் அவர்கள் நடுவலிருந்து புறப்பட்டுப் ப ரிந்துேபாய், அசுத்தமானைதத்
ெதாடாமல் இருங்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகறார். 18 அப்ெபாழுது, நான்
உங்கைளஏற்றுக்ெகாண்டு,உங்களுக்குப் ப தாவாகஇருப்ேபன், நீங்கள் எனக்குக்
குமாரர்களும் குமாரத்த களுமாக இருப்பீர்கள் என்று சர்வவல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
ெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 7
1 இப்படிப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்கள் நமக்கு உண்டாயருக்க றபடியனால்,

ப ரியமானவர்கேள, சரீரத்தலும் ஆவயலும் உண்டான எல்லா
அசுத்தமானைவகளும்நீங்க,நம்ைமச்சுத்த கரித்துக்ெகாண்டு,பரிசுத்தமாகுதைல
ேதவபயத்ேதாடு நைறவாக்குேவாம்.

பவுலின்சந்ேதாஷம்
2 எங்களுக்கு உங்கள் இருதயத்தல் இடங்ெகாடுங்கள்; நாங்கள் யாருக்கும்

அநயாயம் ெசய்யவல்ைல, யாைரயும் ெகடுக்கவல்ைல, யாைரயும்
ஏமாற்றவல்ைல. 3 உங்கைளக் குற்றவாளிகளாக்குவதற்கு இப்படி நான்
ெசால்லுகறதல்ைல; முன்ேன நான் ெசால்லியபடி, உங்கேளாடு மரிக்கவும்
பைழக்கவும் எங்களுைடய இருதயங்களில் நீங்கள் இருக்கறீர்கேள. 4 அதக
ைதரியத்ேதாடு உங்கேளாடு ேபசுக ேறன்; உங்கைளக்குறத்து அதகமாக
ேமன்ைமபாராட்டுக ேறன், ஆறுதலால் நைறந்தருக்க ேறன். எங்களுக்கு
உண்டான எல்லா உபத்த ரவத்த ேலயும் பரிபூரண சந்ேதாஷமாக இருக்க ேறன்.
5 எப்படிெயன்றால், நாங்கள் மக்ெகேதானியா நாட்டிற்கு வந்தேபாது,
எங்களுைடய சரீரத்த ற்கு ஓய்வு இல்லாமல், எல்லாப் பக்கத்த ேலயும்
உபத்த ரவப்பட்ேடாம்; ெவளிேய ேபாராட்டங்களும், உள்ேள பயங்களும்
இருந்தன. 6 ஆனாலும், சறுைமப்பட்டவர்களுக்கு ஆறுதல் ெசய்க ற ேதவன்,
தீத்து வந்ததனாேல எங்களுக்கு ஆறுதல் ெசய்தார். 7 அவன் வந்ததனாேல
மாத்த ரமல்ல, உங்களுைடய வாஞ்ைசையயும், உங்களுைடய வருத்தத்ைதயும்,
என்ைனப்பற்ற உங்களுக்கு உண்டான பக்தைவராக்கயத்ைதயும் அவன்
பார்த்து, உங்களால் அைடந்த ஆறுதைலத் ெதரியப்படுத்தனதனாலும், நானும்
ஆறுதலைடந்து அதகமாகச் சந்ேதாஷப்பட்ேடன். 8ஆதலால் நான் கடிதத்தனால்
உங்கைளத் துக்கப்படுத்தயருந்தும், அந்தக் கடிதம் ெகாஞ்சகாலம் உங்கைளத்
துக்கப்படுத்தனது என்று பார்த்து நான் வருத்தப்பட்டிருந்தும், இப்ெபாழுது
வருத்தப்படுக றது இல்ைல. 9 இப்ெபாழுது சந்ேதாஷப்படுக ேறன்; நீங்கள்
துக்கப்பட்டதற்காக இல்ைல, மனம்தரும்புக றதற்ேகற்றத் துக்கப்பட்டதற்காகேவ
சந்ேதாஷப்படுக ேறன்; நீங்கள் ஒன்றலும் எங்களால் நஷ்டப்படாதபடி,
ேதவனுக்ேகற்ற துக்கம் அைடந்தீர்கேள. 10 ேதவனுக்ேகற்ற துக்கம் பன்பு
வருத்தப்படுக றதற்கு ஏதுவாக இல்லாமல் இரட்ச ப்ப ற்குரிய மனந்தரும்புதைல
உண்டாக்குகறது; உலகத்தன் துக்கேமா மரணத்ைத உண்டாக்குகறது.
11 பாருங்கள், நீங்கள் ேதவனுக்ேகற்ற துக்கமைடந்ததுண்ேட; அது உங்களிடம்
எவ்வளவு வாஞ்ைசையயும், குற்றம் தீர எவ்வளவு நயாயம் ெசால்லுதைலயும்,
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எவ்வளவுெவறுப்ைபயும்,எவ்வளவுபயத்ைதயும்,எவ்வளவுஆவைலயும்,எவ்வளவு
பக்தைவராக்கயத்ைதயும், எவ்வளவு கண்டிப்ைபயும் உண்டாக்கயது. இந்தக்
காரியத்த ேல நீங்கள் எல்லாவதத்தலும் உங்கைளக் குற்றமற்றவர்கள் என்று
வளங்கப்பண்ணினீர்கள். 12 எனேவ, நான் உங்களுக்கு அப்படி எழுதயருந்தும்,
அநயாயம் ெசய்தவனாலும் இல்ைல, அநயாயம் ெசய்யப்பட்டவனாலும்
இல்ைல, ேதவனுக்குமுன்பாக உங்கைளக்குறத்து எங்களுக்கு உண்டாயருக்க ற
வாஞ்ைசைய உங்களுக்குத் ெதரியப்படுத்துவதற்காகேவ அப்படி எழுத ேனன்.
13 இதனால் நீங்கள் ஆறுதலைடந்ததனாேல நாங்களும் ஆறுதலைடந்ேதாம்;
வேசஷமாகத் தீத்துவனுைடய ஆவ உங்கள் அைனவராலும் ஆறுதல்
அைடந்ததனாேல, அவனுக்கு உண்டான சந்ேதாஷத்தனால் அதக
சந்ேதாஷப்பட்ேடாம். 14இப்படியருக்க,உங்களுக்குப்புகழ்ச்ச யாகநான்அவனுடன்
ெசான்ன எைதக்குற த்தும் ெவட்கப்படமாட்ேடன்; நாங்கள் எல்லாவற்ைறயும்
உங்களுக்குச் சத்தயமாகச் ெசான்னதுேபால, தீத்துவுடேன நாங்கள்உங்களுக்குப்
புகழ்ச்ச யாகச் ெசான்னதும் சத்தயமாக வளங்கனேத. 15 ேமலும் நீங்கள்
எல்ேலாரும் கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிந்து, பயத்ேதாடும் நடுக்கத்ேதாடும்
தன்ைன ஏற்றுக்ெகாண்டைத அவன் நைனக்கும்ேபாது, அவனுைடய உள்ளம்
உங்கைளப்பற்ற அத க அன்பாக இருக்க றது. 16 எனேவ, எல்லாவதத்தலும்
உங்கைளக்குறத்து எனக்குத் த டமான நம்ப க்ைக இருக்க றது என்று
சந்ேதாஷப்படுக ேறன்.

அத்த யாயம் 8
எருசேலமில்உள்ளபரிசுத்தவான்கைளத்தாங்குதல்

1 அன்றயும் சேகாதர, சேகாதரிகேள மக்ெகேதானியா நாட்டு சைபகளுக்கு
ேதவன் அளித்த கருைபைய உங்களுக்கு அறவக்க ேறாம். 2 அவர்கள்
அதக உபத்த ரவத்தனாேல ேசாத க்கப்படும்ேபாது, ெகாடிய தரித்த ரம்
உைடயவர்களாக இருந்தும், தங்களுைடய பரிபூரண சந்ேதாஷத்தனாேல
அத க தாராளமாகக் ெகாடுத்தார்கள். 3 ேமலும் அவர்கள் தங்களுைடய
தகுத க்கும், தங்களுைடய தகுத க்கு மிஞ்சயும் ெகாடுக்க, தாங்கேள வருப்பம்
உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் என்பதற்கு, நான் சாட்ச யாக இருக்க ேறன்.
4 தங்களுைடய உதவகைளயும், பரிசுத்தவான்களுக்குச் ெசய்யப்படும் தர்ம
ஊழியத்தன் பங்ைகயும் நாங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ளும்படி அவர்கள் எங்கைள
அதகமாக ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். 5 ேமலும் நாங்கள் எத ர்பார்த்தபடி
ெகாடுக்காமல், ேதவனுைடய வருப்பத்தனாேல தங்கைளத்தாேம, முதலில்
கர்த்தருக்கும், பன்பு எங்களுக்கும் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்கள். 6 எனேவ, தீத்து இந்தத்
தர்மகாரியத்ைத உங்களிடம் ெதாடங்கனபடிேய, அைத முடிக்கவும் ேவண்டும்
என்று அவைனக் ேகட்டுக்ெகாண்ேடாம். 7 அல்லாமலும், வசுவாசத்தலும்,
ேபாத ப்பதலும், அறவலும், எல்லாவதமான எச்சரிக்ைகயலும், எங்கள்ேமல்
உள்ள உங்களுைடய அன்பலும், மற்ற எல்லாக் காரியங்களிலும், நீங்கள்
ெபருகயருக்க றதுேபால, இந்தத் தர்மகாரியத்தலும் ெபருகேவண்டும்.
8 இைத நான் கட்டைளயாகச் ெசால்லாமல், மற்றவர்களுைடய வாஞ்ைசையக்
ெகாண்டு, உங்களுைடய அன்பன் உண்ைமையச் ேசாத ப்பதற்காகேவ
ெசால்லுக ேறன். 9 நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் கருைபைய
அறந்தருக்க றீர்கேள; அவர் ெசல்வந்தராக இருந்தும், நீங்கள் அவருைடய
ஏழ்ைமயனாேல ெசல்வந்தர்களாவதற்கு, உங்களுக்காக ஏைழயானாேர.
10 இைதக்குறத்து என் ேயாசைனைய உங்களுக்கு அறவக்க ேறன்;
இைதச் ெசய்க றதற்கு மட்டுமில்ைல, ெசய்யேவண்டும் என்று வருப்பப்பட்டு
கடந்த வருடத்தல் ஆரம்பம்பண்ணின உங்களுக்கு இது தகுதயாக
இருக்கும். 11 எனேவ, அைத இப்ெபாழுது ெசய்து நைறேவற்றுங்கள்;
ெகாடுக்கேவண்டும் என்கற வருப்பம் உண்டாயருந்ததுேபால, உங்களிடம்
இருக்க றைவகளில் எடுத்து அைத நைறேவற்றுதலும் உண்டாவதாக.
12ஒருவனுக்கு மனவருப்பம் இருந்தால், அவனுக்கு இல்லாதைவகளின்படியல்ல,
அவனுக்கு இருக்கறைவகளின்படிேய அங்கீகரிக்கப்படும். 13 மற்றவர்களுக்கு
உதவயும், உங்களுக்கு வருத்தமும் உண்டாகும்படியல்ல, ஏற்றத்தாழ்வல்லாமல்
இருக்கும்படியாகேவ ெசால்லுக ேறன். 14 எப்படிெயன்றால், அதகமாகச்
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ேசர்த்தவனுக்கு அதகமானதும் இல்ைல, ெகாஞ்சமாகச் ேசர்த்தவனுக்குக்
குைறவானதும் இல்ைல என்று எழுதயருக்க றபடி, 15 ஏற்றத்தாழ்வற்றப்
ப ரமாணத்தன்படிேய, அவர்களுைடய ெசல்வம் உங்களுைடய வறுைமக்கு
உதவும்படிக்குஇக்காலத்த ேலஉங்களுைடயெசல்வம்அவர்களுைடயவறுைமக்கு
உதவுவதாக.

தீத்துவன்ஒப்பைடப்பு
16 அன்றயும் உங்களுக்காக இப்படிப்பட்ட வாஞ்ைச உண்டாயருக்கும்படி

தீத்துவன் இருதயத்தல் அருளின ேதவனுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம். 17 நாங்கள்
ேகட்டுக்ெகாண்டைத அவன் அங்கீகரித்தேதாடு, அவன் அதக வாஞ்ைசயாக
இருந்து, தன் மனவருப்பத்தன்படிேய உங்களிடம் வருவதற்காகப் புறப்பட்டான்.
18 நற்ெசய்த ஊழியத்தல் எல்லா சைபகளிலும் புகழ்ச்ச ெபற்ற ஒரு சேகாதரைன
அவேனாடுகூட அனுப்பயருக்க ேறாம். 19 அதுமட்டும் இல்ைல, கர்த்தருக்கு
மகைம உண்டாகவும், உங்களுைடய மனவருப்பம் வளங்கவும், எங்களுைடய
ஊழியத்தனாேல ேசர்க்கப்படும் தர்மப்பணத்ைதக் ெகாண்டுேபாகும்ேபாது,
எங்களுைடய பயணத்தல் துைணயாக இருப்பதற்காக, அவன் சைபகளால்
ெதரிந்து நயமிக்கப்பட்டவனாகவும் இருக்க றான். 20 எங்களுைடய
ஊழியத்தனாேல ேசர்க்கப்படும் இந்த அத கமான தர்மப்பணத்ைதக்குறத்து
யாரும் எங்கைளக் குற்றப்படுத்தாதபடி நாங்கள் எச்சரிக்ைகயாக இருந்து,
21 கர்த்தருக்கு முன்பாகமட்டும் இல்ைல, மனிதர்களுக்கு முன்பாகவும்
ேயாக்கயமானைவகைளச் ெசய்ய வரும்புக ேறாம். 22 ேமலும், அேநக
காரியங்களில் ஜாக்க ரைதயுள்ளவன் என்று நாங்கள் பலமுைற பார்த்து
அற ந்தவனும், இப்ெபாழுது உங்கள்ேமல் உள்ள அதக நம்ப க்ைகயனாேல
அத க எச்சரிக்ைகயுள்ளவனுமாகய நம்முைடய சேகாதரைனயும் இவர்கேளாடு
அனுப்பயருக்க ேறாம். 23 தீத்துைவக்குறத்து யாராவது வ சாரித்தால், அவன்
எனக்குக் கூட்டாளியும், உங்களுக்காக என் உடன்ேவைலயாளுமாக இருக்க றான்
என்றும்; எங்களுைடய சேகாதரர்கைளக்குறத்து ஒருவன் வசாரித்தால், அவர்கள்
சைபகளில் இருந்து அனுப்பப்பட்ட ப ரத ந த களும், க றஸ்துவற்கு மகைமயுமாக
இருக்க றார்கள் என்றும் அறயேவண்டும். 24 எனேவ, உங்களுைடய அன்ைபயும்,
நாங்கள் உங்கைளக்குறத்துச் ெசான்ன புகழ்ச்சையயும், சைபகளுக்கு முன்பாக
அவர்களுக்குத்ெதரியப்படுத்துங்கள்.

அத்த யாயம் 9
1 பரிசுத்தவான்களின் ஊழியத்த ற்கு ெசய்யேவண்டிய உதவகைளக்குறத்து,

நான் அதகமாக உங்களுக்கு எழுதேவண்டியதல்ைல. 2 உங்களுைடய
மனவருப்பத்ைத அற ந்தருக்க ேறன்; அகாயாவல் உள்ளவர்கள் ஒருவருடமாக
ஆயத்தமாக இருக்க றார்கள் என்று, நான் மக்ெகேதானியரிடம் ெசால்லி,
உங்கைளப் புகழ்ந்ேதேன; உங்களுைடய வாஞ்ைச அேநகைர ெசயலில்
ஈடுபடைவத்தது. 3 அப்படியருந்தும், உங்கைளக்குறத்து நாங்கள் ெசான்ன
புகழ்ச்ச இந்தக் காரியத்தல் வீணாகப்ேபாகாமல், நான் ெசான்னபடி நீங்கள்
ஆயத்தப்பட்டவர்களாக இருப்பதற்கு, இந்தச் சேகாதரர்கைள அனுப்ப ேனன்.
4 மக்ெகேதானியர்கள் என்ேனாடு வந்து, நீங்கள் ஆயத்தப்படாதவர்களாக
இருப்பைதப் பார்த்தால், இவ்வளவு உறுதயாக உங்கைளப் புகழ்ந்ததற்காக,
நீங்கள் ெவட்கப்படுவீர்கள் என்று நாங்கள் ெசால்லாமல், நாங்கேள
ெவட்கப்படேவண்டியதாக இருக்கும். 5 ஆகேவ, வாக்குறுத பண்ணப்பட்டிருக்க ற
உங்களுைடய தர்ம உதவயானது கட்டாயப்படுத்த க் ெகாடுக்கப்பட்டதாக
இல்லாமல், தாராளமாகக் ெகாடுக்கப்பட்டதாக இருப்பதற்காக அைத
ஆயத்தப்படுத்துகறதற்குச் சேகாதரர்கைள முதலில் உங்களிடம் அனுப்புவது
அவசயம்என்றுஎனக்குத் ேதான்றயது.

வைதப்பதும்அறுப்பதும்
6 பன்னும் நான் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், ெகாஞ்சம் வைதக்க றவன்

ெகாஞ்சம் அறுப்பான், அதகமாக வைதக்க றவன் அதகமாக அறுப்பான்.
7 அவனவன் வருத்தத்ேதாடும் அல்ல, கட்டாயமாகவும் அல்ல, தன் மனதல்
த ட்டமிட்டபடிேய ெகாடுக்கேவண்டும்; உற்சாகமாகக் ெகாடுக்க றவனிடம்
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ேதவன் ப ரியமாக இருக்க றார். 8 ேமலும், நீங்கள் எல்லாவற்றலும்
எப்ெபாழுதும் சம்பூரணமுைடயவர்களாகவும், எல்லாவத நல்ல ெசயல்களிலும்
ெபருகுகறவர்களாகவும் இருப்பதற்காக, ேதவன் உங்களில் எல்லாவதமான
கருைபையயும் ெபருகச்ெசய்ய வல்லவராக இருக்க றார். 9 வாரி இைறத்தான்,
ஏைழகளுக்குக் ெகாடுத்தான், அவனுைடய நீத என்ெறன்ைறக்கும் ந ற்கும்
என்று எழுதயருக்க றபடிேய ஆகும். 10 வைதக்க றவனுக்கு வைதையயும்,
சாப்படுக றதற்கு ஆகாரத்ைதயும் ெகாடுக்க றவர் உங்களுக்கு வைதையக்
ெகாடுத்து, அைதப் ெபருகப்பண்ணி, உங்களுைடய நீதயன் வைளச்சைலப்
ெபருகச்ெசய்வார். 11 நீங்கள் எல்லா வைகயலும் ெசல்வந்தராக
தாராளகுணத்த ேல சம்பூரணமுள்ளவர்களாவீர்கள். இதனால் ேதவனுக்கு
எங்கள் மூலமாக ஸ்ேதாத்த ரமுண்டாகும். 12இந்த தர்ம உதவயாகய பணிவைட
பரிசுத்தவான்களுைடய குைறவுகைள நீக்குகறதுமட்டுமல்லாமல், அேநகர்
ேதவைன ஸ்ேதாத்த ரிப்பதனாேல சம்பூரண பலன் உள்ளதாகவும் இருக்கும்.
13 அவர்கள் இந்த தர்ம உதவகளாகய நன்ைமைய அனுபவத்து, நீங்கள்
கறஸ்துவன் நற்ெசய்தையக் கீழ்ப்படிதேலாடு அறக்ைகய ட்டதனால்,
தங்களுக்கும் மற்ற அைனவருக்கும் நீங்கள் தாராளமாக தர்ம உதவகள்
ெசய்க றதனாலும், அவர்கள் ேதவைன மகைமப்படுத்த ; 14 உங்களுக்காக
ேவண்டுதல்ெசய்து, ேதவன் உங்களுக்கு அளித்த மிகவும் வ ேசஷத்த
கருைபயனால் உங்கள்ேமல் வாஞ்ைசயாக இருக்க றார்கள். 15 ேதவன் அருளிய
ெசால்லிமுடியாத ஈவுக்காகஅவருக்குஸ்ேதாத்த ரம்.

அத்த யாயம் 10
பவுலின்ஆவக்குரியவல்லைம

1 உங்களுக்கு முன்பாக இருக்கும்ேபாது தாழ்ைமயாகவும், தூரத்த ேல
இருக்கும்ேபாது உங்கள்ேமல் கண்டிப்புடனும் இருக்கற பவுலாகய நான்
கறஸ்துவன் சாந்தத்ைதயும் தயைவயும் முன்ைவத்து உங்களுக்குப்
புத்த ெசால்லுக ேறன். 2 எங்கைள சரீரத்தன்படி நடக்க றவர்கள் என்று
நைனக்கற சலைரக்குற த்து நான் கண்டிப்புடன் இருக்கேவண்டும் என்று
நைனத்தருக்க ற ைதரியத்ேதாடு, உங்கள் முன்பாக இருக்கும்ேபாது,
நான் கண்டிப்புள்ளவனாக இல்லாதபடி நீங்கள் எச்சரிக்ைகயாக இருக்க
உங்கைள ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன். 3 நாங்கள் சரீரத்தல் நடக்க றவர்களாக
இருந்தும் சரீரத்தன்படி ேபார் ெசய்க றவர்கள் இல்ைல. 4 எங்களுைடய
ேபாராயுதங்கள் சரீரத்த ற்கு உரியைவகளாக இல்லாமல், அரண்கைள
அழிக்க றதற்கு ேதவபலமுள்ளைவகளாக இருக்க றது. 5 அைவகளால் நாங்கள்
வாக்குவாதங்கைளயும், ேதவைன அறகற அறவற்கு வ ேராதமாக எழும்புக ற
எல்லா ேமட்டிைமையயும் அழித்து, எல்லா எண்ணங்கைளயும் கறஸ்துவற்குக்
கீழ்ப்படியுமாறு சைறப்படுத்துகறவர்களாக இருக்க ேறாம். 6 உங்களுைடய
கீழ்ப்படிதல் நைறேவறும்ேபாது, எல்லாக் கீழ்ப்படியாைமக்கும் தகுந்த நீதயுள்ள
தண்டைனையச் ெசலுத்த ஆயத்தமாக இருக்க ேறாம். 7 ெவளித்ேதாற்றத்தன்படி
பார்க்க றீர்களா? ஒருவன் தன்ைனக் கறஸ்துவற்குரியவன் என்று
நம்பனால், தான் கறஸ்துவற்குரியவனாக இருக்க றதுேபால நாங்களும்
கறஸ்துவற்குரியவர்கள் என்று அவன் தனக்குள்ேள ச ந்த க்கட்டும். 8 ேமலும்,
உங்கைளஅழிக்க றதற்காகஅல்ல,உங்கைளஉறுதயாகக் கட்டி எழுப்புக றதற்குக்
கர்த்தர் எங்களுக்குக் ெகாடுத்த அத காரத்ைதக்குற த்து, நான் இன்னும்
ெகாஞ்சம் அத கமாக ேமன்ைமபாராட்டினாலும் நான் ெவட்கப்படுவதல்ைல.
9 நான் கடிதங்களாேல உங்கைளப் பயமுறுத்துகறவனாகத் ேதான்றாதபடிக்கு
இைதச் ெசால்லுக ேறன். 10 அவனுைடய கடிதங்கள் கடினமானைவயும்
பலமும் உள்ளைவகள்; சரீரத்தன் ேதாற்றேமா பலவீனமும், வசனம்
அற்பமாகவும் இருக்க றது என்கறார்கேள. 11 அப்படிச் ெசால்லுகறவன்,
நாங்கள் தூரத்தல் இருக்கும்ேபாது எழுதுகற கடிதங்களால் வசனத்தல்
எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்க ேறாேமா அப்படிப்பட்டவர்களாகேவ அருகல்
இருக்கும்ேபாதும், ெசய்ைகயலும் இருப்ேபாம் என்று ச ந்த க்கட்டும். 12 எனேவ,
தங்கைளத்தாங்கேள ெபருைமப்படுத்த க் ெகாள்க ற சலருக்கு நாங்கள் எங்கைள
சரியாக்கவும், ஒப்ப டவும் துணியமாட்ேடாம்; தங்கைளக்ெகாண்டு தங்கைளேய
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அளந்துெகாண்டு, தங்களுக்ேக தங்கைள ஒப்ப ட்டுக்ெகாள்க ற அவர்கள்
புத்த மான்கள் இல்ைல. 13 நாங்கள் அளவற்கு மிஞ்ச ேமன்ைமபாராட்டாமல்,
உங்களிடம் வந்தைடவதற்காக, ேதவன் எங்களுக்கு அளந்து பக ர்ந்த
அளவுப்ப ரமாணத்தன்படிேய ேமன்ைமபாராட்டுக ேறாம். 14 உங்களிடம்
வந்தைடயாதவர்களாக நாங்கள் அளவற்கு மிஞ்ச ப்ேபாக றது இல்ைல;
நாங்கள் கறஸ்துவன் நற்ெசய்தையப் ப ரசங்க த்து உங்களிடம் வந்ேதாேம.
15எங்களுைடயஅளைவக்கடந்துமற்றவர்களுைடயேவைலக்குஉட்பட்டுேமன்ைம
பாராட்டமாட்ேடாம். 16 ஆனாலும் உங்களுைடய வசுவாசம் ெபருகும்ேபாது,
மற்றவர்களுைடய எல்ைலகளுக்குள்ேள ெசய்யப்பட்டைவகைள நாங்கள்
ெசய்ததாக ேமன்ைமபாராட்டாமல், உங்களுக்கு அப்பால் உள்ள இடங்களில்
நற்ெசய்தையப் ப ரசங்க க்கத்தக்கதாக, எங்களுைடய அளவன்படி உங்களால்
மிகவும் ெபருக வருத்தயைடேவாம் என்று நம்ப க்ைகயாக இருக்க ேறாம்.
17 ேமன்ைமபாராட்டுக றவன் கர்த்த்தைரக்குற த்ேத ேமன்ைம பாராட்டேவண்டும்.
18தன்ைனத்தான் புகழுகறவன்உத்தமன்இல்ைல, கர்த்தரால் புகழப்படுக றவேன
உத்தமன்.

அத்த யாயம் 11
பவுலும்கள்ளஅப்ேபாஸ்தலர்களும்

1 என் புத்தயீனத்ைத நீங்கள் ெகாஞ்சம் சக த்துக்ெகாண்டால் நலமாக
இருக்கும்; என்ைனச் சக த்துமிருக்க றீர்கேள. 2 நான் உங்கைளக் கற்புள்ள
கன்னிைகயாகக் க றஸ்து என்னும் ஒேர கணவனுக்கு ஒப்புக்ெகாடுக்க
நயமித்தபடியால், உங்களுக்காக ேதவைவராக்கயமான ைவராக்கயம்
ெகாண்டிருக்க ேறன். 3 ஆனாலும், பாம்பானது தன்னுைடய தந்த ரத்தனாேல
ஏவாைள ஏமாற்றனதுேபால, உங்களுைடய மனதும் கறஸ்துைவப்பற்றய
உண்ைமயலிருந்து வலகும்படி ெகடுக்கப்படுேமா என்று பயந்தருக்க ேறன்.
4 எப்படிெயன்றால், உங்களிடம் வருகறவன் நாங்கள் ப ரசங்க க்காத ேவெறாரு
இேயசுைவப் ப ரசங்க த்தால், அல்லது நீங்கள் ெபற்றுக்ெகாள்ளாத ேவெறாரு
ஆவையயும், நீங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ளாத ேவெறாரு நற்ெசய்தையயும்
ெபற்றீர்களானால், நன்றாகச் சக த்தருப்பீர்கேள. 5 மாெபரும் ப ரதான
அப்ேபாஸ்தலர்களிலும், நான் ஒன்றலும் குைறவுள்ளவன் இல்ைல
என்று நைனக்க ேறன். 6 நான் ேபச்ச ேல கற்றுக்ெகாள்ளாதவனாக
இருந்தாலும், அறவ ேல கற்றுக்ெகாள்ளாதவன் இல்ைல; எல்லாக்
காரியத்தலும், எல்ேலாருக்கும் முன்பாகவும் உங்களுக்குள்ேள நாங்கள்
இைத ெவளிப்படுத்தயருக்க ேறாேம. 7 நீங்கள் உயர்த்தப்படும்படி நான்
என்ைனத்தாேன தாழ்த்த , ேதவனுைடய நற்ெசய்தையஇலவசமாகஉங்களுக்குப்
ப ரசங்க த்ததனாேல குற்றம் ெசய்ேதேனா? 8 உங்களுக்கு ஊழியம்
ெசய்யும்படிக்கு, மற்றச் சைபகளில் சம்பளத்ைதப் ெபற்று, அவர்கைளக்
ெகாள்ைளய ட்ேடன். 9 நான் உங்கேளாடு இருந்து குைறவுபட்டேபாதும்,
யாைரயும் நான் வருத்தப்படுத்தவல்ைல; மக்ெகேதானியாவல் இருந்து வந்த
சேகாதரர்கள் என் குைறைவ நைறவாக்கனார்கள்; எந்தவதத்தலும் நான்
உங்களுக்குச்சுைமயாகஇல்லாதபடிக்குஜாக்க ரைதயாகஇருந்ேதன்,இனிேமலும்
ஜாக்க ரைதயாக இருப்ேபன். 10 அகாயா நாட்டின் பகுத களிேல இந்தப் புகழ்ச்ச
என்ைனவட்டு நீங்குவதல்ைல என்று என்னில் உள்ள கறஸ்துவனுைடய
சத்தயத்ைதக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன். 11 இப்படிச் ெசால்லேவண்டியெதன்ன?
நான் உங்கைள ேநச க்காதபடியாேலா? ேதவன் அறவார். 12 ேமலும், எங்கைள
எத ர்க்க ேநரம் ேதடுக றவர்களுக்கு ேநரம் கைடக்காதபடிக்கு, தங்கைளக்குறத்து
ேமன்ைமபாராட்டுக ற காரியத்தல் அவர்கள் எங்கைளப்ேபாலக் காணப்படும்படி,
நான் ெசய்வைதேய இன்னும் ெசய்ேவன். 13 அப்படிப்பட்டவர்கள் கள்ள
அப்ேபாஸ்தலர்கள், கபடமுள்ள ேவைலயாட்கள், க றஸ்துவனுைடய
அப்ேபாஸ்தலரின் ேவஷத்ைத அணிந்துெகாண்டவர்களாக இருக்க றார்கள்.
14 அது ஆச்சரியம் இல்ைல, சாத்தானும் ஒளியன் தூதனுைடய ேவஷத்ைத
அணிந்துெகாள்வாேன. 15 எனேவ அவனுைடய ஊழியக்காரர்களும் நீதயன்
ஊழியக்காரர்களுைடய ேவஷத்ைத அணிந்துெகாண்டால் அது ஆச்சரியம்
இல்ைலேய;அவர்கள்முடிவுஅவர்கள்ெசய்ைககைளப்ெபாருத்தருக்கும்.
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பவுல்தன்னுைடயஉபத்த ரவத்ைதக்குற த்துேமன்ைமபாராட்டல்
16 பன்னும் நான் ெசால்லுக ேறன்; யாரும் என்ைனப் புத்தயீனன்

என்று நைனக்கேவண்டாம்; அப்படி நைனத்தால், நானும் ெகாஞ்சம்
ேமன்ைமபாராட்டும்படி, என்ைனப் புத்தயீனைனப்ேபாலாவது
ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். 17 இப்படி நான் ெசால்லுகறது கர்த்தருக்ேகற்றபடி
ெசால்லாமல், ேமன்ைமபாராட்டும் ைதரியத்தனாேல புத்தயீனைனப்ேபாலச்
ெசால்லுக ேறன். 18 அேநகர் சரீரத்த ற்ேகற்றபடி ேமன்ைம
பாராட்டிக்ெகாள்ளும்ேபாது, நானும் ேமன்ைமபாராட்டுேவன். 19 நீங்கள்
புத்த உள்ளவர்களாக இருந்து புத்தயல்லாதவர்கைளச் சந்ேதாஷமாகச்
சக த்தருக்க றீர்கேள. 20 ஒருவன் உங்கைளச் சைறயாக்கனாலும், ஒருவன்
உங்கைள அழித்தாலும், ஒருவன் உங்கைளக் ைகவசப்படுத்தனாலும், ஒருவன்
தன்ைன உயர்த்தனாலும், ஒருவன் உங்கைள முகத்தல் அைறந்தாலும்
சக த்தருக்க றீர்கேள. 21 நாங்கள் பலவீனரானதுேபால, எங்களுக்கு வந்த
கனவீனத்ைதக்குற த்துப்ேபசுக ேறன்; ஒருவன் எத ேல துணிவுள்ளவனாக
இருக்க றாேனா அத ேல நானும் துணிவுள்ளவனாக இருக்க ேறன்; இப்படிப்
புத்தயீனமாகப் ேபசுக ேறன். 22 அவர்கள் எப ெரயரா? நானும் எப ெரயன்;
அவர்கள் இஸ்ரேவலரா? நானும் இஸ்ரேவலன்; அவர்கள் ஆப ரகாமின்
வம்சத்தாரா? நானும் ஆப ரகாமின் வம்சத்தான். 23 அவர்கள் கறஸ்துவன்
ஊழியக்காரர்களா? நான்அதகம்; புத்தயீனமாகப் ேபசுக ேறன்; நான்அதகமாகப்
ப ரயாசப்பட்டவன், அதகமாக அடிபட்டவன், அதகமாக சைறக் காவல்களில்
ைவக்கப்பட்டவன், அேநகமுைற மரணேவதைனயல் ச க்க க்ெகாண்டவன்.
24 யூதர்களால் ஒன்றுகுைறய நாற்பது அடிகளாக ஐந்து முைற அடிக்கப்பட்ேடன்;
25 மூன்றுமுைற ப ரம்புகளால் அடிக்கப்பட்ேடன், ஒருமுைற கல்ெலறயப்பட்ேடன்,
மூன்றுமுைற கப்பல் ேசதத்தல் இருந்ேதன், கடலிேல ஒரு இரவும் பகலும்
கழித்ேதன். 26அேநகமுைறபயணம்ெசய்ேதன்;ஆறுகளால்வந்த ேமாசங்களிலும்,
தருடர்களால்வந்த ேமாசங்களிலும், என்ெசாந்தமக்களால்வந்த ேமாசங்களிலும்,
யூதரல்லாதவர்கள் மூலம் வந்த ேமாசங்களிலும், பட்டணங்களில் உண்டான
ேமாசங்களிலும், வனாந்த ரத்தல் உண்டான ேமாசங்களிலும், கடலில் உண்டான
ேமாசங்களிலும், கள்ளச்சேகாதரர்களால்வந்த ேமாசங்களிலும்; 27ப ரயாசத்தலும்,
வருத்தத்தலும் அேநகமுைற கண்வழிப்புகளிலும், பச யலும் தாகத்தலும்,
அேநகமுைற உபவாசங்களிலும், குளிரிலும், ந ர்வாணத்தலும் இருந்ேதன்.
28 இைவகள் மட்டுமல்லாமல், எல்லா சைபகைளக்குறத்தும் உண்டாயருக்க ற
கவைல என்ைன தனந்ேதாறும் துக்கப்படுத்துகறது. 29ஒருவன் பலவீனனானால்
நானும் பலவீனனாக றது இல்ைலேயா? ஒருவன் பாவத்தல் வழுந்தால் என்
மனம் எரியாமல் இருக்குேமா? 30 நான் ேமன்ைமபாராட்டேவண்டுெமன்றால்,
என் பலவீனங்கைளக் காண்பக்க றைவகைளக்குறத்து ேமன்ைமபாராட்டுேவன்.
31 என்ெறன்ைறக்கும் ஸ்ேதாத்தரிக்கப்பட்ட ேதவனும், நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவன் பதாவுமானவர் நான் ெபாய் ெசால்லுகறது இல்ைல என்று
அறவார். 32 தமஸ்கு பட்டணத்து அேரத்தா ராஜாவனுைடய பைடத்தைலவன்
என்ைனப் ப டிக்கேவண்டும் என்று தமஸ்கருைடய பட்டணத்ைதச் சுற்ற
காவல்ைவத்துக் காத்தான்; 33 அப்ெபாழுது நான் கூைடய ேல ைவக்கப்பட்டு,
மதலிலிருந்த ஜன்னல் வழியாக இறக்கவ டப்பட்டு, அவனுைடய ைகக்குத்
தப்ப ேனன்.

அத்த யாயம் 12
பவுலுைடயதரிசனமும்,முள்ளும்

1 ேமன்ைமபாராட்டுக றது எனக்குத் தகுதயானது இல்ைலேய; ஆனாலும்,
கர்த்தர் அருளிய தரிசனங்கைளயும் ெவளிப்படுத்தல்கைளயும் ெசால்லுக ேறன்.
2 க றஸ்துவற்குள்ளான ஒரு மனிதைன அற ேவன்; அவன் பதனான்கு
வருடத்த ற்கு முன்ேப மூன்றாம் வானம்வைரக்கும் எடுக்கப்பட்டான்; அவன்
சரீரத்தல் இருந்தாேனா அல்லது சரீரத்த ற்கு ெவளிேய இருந்தாேனா,
அைத நான் அற ேயன்; ேதவன் அறவார். 3 அந்த மனிதன் பரதீசுக்குள்
எடுக்கப்பட்டு, மனிதன் ேபசப்படாததும் வாக்குக்ெகட்டாததுமானவார்த்ைதகைளக்
ேகட்டான் என்று அறந்தருக்க ேறன். 4 அவன் சரீரத்தல் இருந்தாேனா
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அல்லது சரீரத்த ற்கு ெவளிேய இருந்தாேனா, அைத நான் அற ேயன்;
ேதவன் அறவார். 5 இப்படிப்பட்டவைனக்குறத்து ேமன்ைமபாராட்டுேவன்;
ஆனாலும் என்ைனக்குறத்து என் பலவீனங்கைளத்தவ ர, ேவெறான்றலும்
ேமன்ைமபாராட்டமாட்ேடன். 6 சத்தயமானைத நான் ேபசுக ேறன்; நான்
ேமன்ைமபாராட்ட வரும்பனாலும், நான் புத்தயீனன் இல்ைல, ஆனாலும்
ஒருவனும் என்னிடம் பார்த்ததற்கும், ேகட்டதற்கும் ேமலாக என்ைன
நைனக்காமலிருக்க நான் அப்படிச் ெசய்யாதருப்ேபன். 7 அன்றயும்,
எனக்கு ெவளிப்படுத்தப்பட்டைவகளுக்குரிய ேமன்ைமயனால் நான் என்ைன
உயர்த்தாமல் இருக்க, என் சரீரத்த ேல ஒரு முள் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது; நான்
என்ைன உயர்த்தாமல் இருக்க, அது என்ைனக் குத்தும் சாத்தானுைடய தூதனாக
இருக்க றது. 8 அது என்ைனவட்டு நீங்கும்படி, நான் மூன்றுமுைற கர்த்தரிடம்
ேவண்டிக்ெகாண்ேடன். 9 அதற்கு அவர்: என் கருைப உனக்குப் ேபாதும்;
உன் பலவீனத்த ேல என் பலம் பூரணமாக இருக்கும் என்றார். எனேவ,
க றஸ்துவன்வல்லைம என்ேமல் தங்கும்படி, என் பலவீனங்கைளக்குறத்து நான்
மிகவும் சந்ேதாஷமாக ேமன்ைமபாராட்டுேவன். 10 அப்படிேய நான் பலவீனமாக
இருக்கும்ேபாேத பலமுள்ளவனாகஇருக்க ேறன்; எனேவகறஸ்துவுக்காக எனக்கு
வரும் பலவீனங்களிலும், ந ந்ைதகளிலும், ெநருக்கங்களிலும், துன்பங்களிலும்,
இடுக்கண்களிலும்நான்ப ரியப்படுக ேறன்.

ெகாரிந்த யர்கள்மீதானபவுலின்கரிசைன
11 ேமன்ைமபாராட்டி, புத்தயீனன் ஆேனன்; நீங்கேள இதற்கு என்ைனக்

கட்டாயப்படுத்தனீர்கள். நான் ஒன்றுமில்ைல என்றாலும், ப ரதான
அப்ேபாஸ்தலர்களுக்கும் நான் ச ற தளவும் குைறந்தவனாக இல்லாதபடியால்,
உங்களாேல பாராட்டப்பட ேவண்டியதாக இருந்தேத. 12 அப்ேபாஸ்தலனுக்குரிய
அைடயாளங்கள் எல்லாவதமான ெபாறுைமேயாடும், அத சயங்கேளாடும்,
அற்புதங்கேளாடும், வல்லைமகேளாடும், உங்களுக்குள்ேள நடத்தப்பட்டேத.
13 எத ேல மற்றச் சைபகளுக்குக் குைறவாக இருந்தீர்கள்? நான் உங்கைள
வருத்தப்படுத்தாமல் இருந்தேத உங்களுக்குக் குைறவு; இந்த அநயாயத்த ற்காக
என்ைன மன்னியுங்கள். 14 இேதா, உங்களிடம் மூன்றாவது முைறயும்
வருவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்க ேறன்; நான் உங்கைள வருத்தப்படுத்துவது
இல்ைல; நான் உங்களுைடயைவகைள அல்ல, உங்கைளேய ேதடுக ேறன்;
ெபற்ேறாருக்குக் குழந்ைதகள் இல்ைல, குழந்ைதகளுக்குப் ெபற்ேறார்கேள
ெபாக்கஷங்கைளச் ேசர்த்துைவக்கேவண்டும். 15 எனேவ, நான் உங்கைள
எவ்வளவு அதகமாக ேநச க்க ேறேனா அவ்வளவு குைறவாக உங்களால்
நான் ேநச க்கப்பட்டிருந்தாலும், மிகவும் சந்ேதாஷமாக நான் உங்களுைடய
ஆத்துமாக்களுக்காகச் ெசலவுபண்ணவும்ெசலவுபண்ணப்படவும்வரும்புக ேறன்.
16 அப்படிேய ஆகட்டும், நான் உங்களுக்குச் சுைமயாக இருக்கவல்ைல;
ஆனாலும், உதவ ெசய்க றவனாக இருந்து, தந்த ரத்தனாேல உங்கைளப்
ப டித்ேதனாம். 17 நான் உங்களிடம் அனுப்பனவர்களில் எவன் மூலமாவது
உங்களிடம் நன்ைமையத் ேதடினது உண்டா? 18 தீத்து உங்களிடம் வரும்படி நான்
அவைனக் ேகட்டுக்ெகாண்டு, அவேனாடுகூட ஒரு சேகாதரைன அனுப்ப ேனன்;
தீத்து உங்களிடம் ஏதாவது நன்ைமையத் ேதடினானா? நாங்கள் ஒேர ஆவைய
உைடயவர்களாக, ஒேர அடிச்சுவடுகளில் நடந்ேதாம் அல்லவா? 19 நாங்கள்
ேயாக்கயமானவர்கள் என்று ெதரியும்படி உங்களிடம் ேபசுக ேறாம் என்று
நைனக்கறீர்கேளா? ேதவனுக்கு முன்பாகக் க றஸ்துவற்குள் ேபசுக ேறாம்.
ப ரியமானவர்கேள, எல்லாவற்ைறயும் உங்களுைடய பக்தவளர்ச்ச க்காகச்
ெசய்க ேறாம். 20 ஆனாலும் நான் வந்து, உங்கைள என் மனவருப்பத்தன்படி
இருக்க றவர்களாகப் பார்க்காமலும், நானும் உங்களுைடய மனவருப்பத்தன்படி
இருக்க றவனாகப் பார்க்கப்படாமல் இருப்ேபேனா என்றும்; வேராதங்கள்,
ைவராக்கயங்கள், ேகாபங்கள், வாக்குவாதங்கள், புறங்கூறுதல், ேகாள்
ெசால்லுதல், இறுமாப்பு, கலகங்கள் ஆகய இைவகள் உங்களுக்குள்ேள
உண்டாயருக்குேமா என்றும்; 21 மீண்டும் நான் வருகறேபாது, என் ேதவன்
உங்களிடம் என்ைனத் தாழ்த்தும்படிக்கு முன்பு பாவம் ெசய்தவர்களாகய அேநகர்
தாங்கள் ெசய்த அசுத்தத்ைதயும் ேவச த்தனத்ைதயும் காமவகாரத்ைதயும்வ ட்டு



2ெகாரிந்த யர்அத்தயாயம் 13:1 1506 2ெகாரிந்த யர்அத்தயாயம் 13:14

மனம்தரும்பாமல் இருக்க றைதக்குற த்து, நான் துக்கப்படேவண்டியதாக
இருக்குேமா என்றும்பயந்தருக்க ேறன்.

அத்த யாயம் 13
பவுலின்இறுத எச்சரிக்ைக

1 மூன்றாவதுமுைற நான் உங்களிடம் வருக ேறன்; எல்லாக் காரியங்களும்
இரண்டுமூன்று சாட்ச களினாேல உறுத ப்படுத்தப்படும். 2 நான் இரண்டாம்முைற
உங்கேளாடு இருந்தேபாது ெசான்னதுேபால, இப்ெபாழுது தூரத்தல் இருந்தும்
உங்களிடம் இருக்க றவனாக, நான் மீண்டும் வந்தால் தப்பவ டமாட்ேடன்
என்று முன்பு பாவம் ெசய்தவர்களுக்கும் மற்ற எல்ேலாருக்கும் முன்னறவத்து
எழுதுக ேறன். 3 க றஸ்து என் மூலம் ேபசுக றார் என்பதற்கு ஆதாரம்
ேதடுக றீர்கேள; அவர் உங்களிடம் பலவீனராக அல்ல, உங்களிடம்
வல்லவராக இருக்க றார். 4 ஏெனன்றால், அவர் பலவீனத்தால் சலுைவயல்
அைறயப்பட்டிருந்தும், ேதவனுைடய வல்லைமயனால் பைழத்தருக்க றார்;
அப்படி நாங்களும் அவருக்குள் பலவீனராக இருந்தும், உங்களிடம் வளங்கய
ேதவனுைடயவல்லைமயனால்அவேராடுபைழத்தருப்ேபாம். 5நீங்கள்வசுவாசம்
உள்ளவர்கேளா என்று உங்கைள நீங்கேள ேசாத த்துப்பாருங்கள்; உங்கைள
நீங்கேள பரீட்ைச ெசய்துபாருங்கள். இேயசுக றஸ்து உங்களுக்குள் இருக்கறார்
என்று உங்களுக்குத் ெதரியாதா? நீங்கள் பரீட்ைசக்கு ந ற்காதவர்களாக
இருந்தால் ெதரியாது. 6 நாங்கேளா பரீட்ைசக்கு ந ற்காதவர்கள் அல்ல என்பைதத்
ெதரிந்துெகாள்வீர்கள் என்று நம்புக ேறன். 7 ேமலும் நீங்கள் ஒரு ெபால்லாங்கும்
ெசய்யாமல் இருக்கும்படியாக, ேதவைன ேநாக்க ேவண்டுதல்ெசய்க ேறன்.
நாங்கள் பரீட்ைசக்கு நன்றவர்கள் என்று ெதரிவதற்காக இல்ைல, நாங்கள்
பரீட்ைசக்கு ந ற்காதவர்கள்ேபால இருந்தாலும், நீங்கள் நலமானைதச்
ெசய்யும்படிேய ேவண்டுதல்ெசய்க ேறன். 8 சத்தயத்த ற்கு எத ராக நாங்கள்
ஒன்றும் ெசய்யமுடியாமல், சத்தயத்த ற்கு சாதகமாகேவ ெசய்யமுடியும்.
9நாங்கள் பலவீனமுள்ளவர்களும் நீங்கள் பலமுள்ளவர்களாகவும் இருக்கும்ேபாது
சந்ேதாஷப்படுக ேறாம்; நீங்கள் பூரணர்களாகும்படி ேவண்டுதல்ெசய்க ேறாம்.
10 ஆகேவ, இடித்துப்ேபாடுவதற்கு அல்ல, உறுதயாகக் கட்டேவ கர்த்தர் எனக்குக்
ெகாடுத்த அத காரத்தன்படி, நான் உங்களிடம் வரும்ேபாது, உங்கைளக்
கண்டிக்காமல் இருப்பதற்காக, நான் தூரத்தல் இருக்கும்ேபாேத இைவகைள
எழுதுக ேறன்.

இறுத வாழ்த்துக்கள்.
11 கைடச யாக, சேகாதரர்கேள, சந்ேதாஷமாக இருங்கள், பூரணராக நாடுங்கள்,

ஆறுதல் அைடயுங்கள்; ஒேர ச ந்ைதயாக இருங்கள், சமாதானமாக இருங்கள்,
அப்ெபாழுது அன்புக்கும் சமாதானத்த ற்கும் காரணராகய ேதவன் உங்கேளாடு
இருப்பார். 12 ஒருவைரெயாருவர் பரிசுத்த முத்தத்ேதாடு வாழ்த்துங்கள்.
13 பரிசுத்தவான்கள் எல்ேலாரும் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் ெசால்லுகறார்கள்.
14 கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனுைடய கருைபயும், ேதவனுைடய அன்பும்,
பரிசுத்த ஆவயனுைடய ஐக்கயமும், உங்கள் அைனவேராடும் இருப்பதாக.
ஆெமன்.
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கலாத்த யர்
ஆச ரியர்

அப்ேபாஸ்தலனாகய பவுல் இந்த நருபத்தன் ஆச ரியர் ஆவார், ஆரம்பகால
சைபயன் ஒருமித்த கருத்தாக இது இருந்தது. ஆசயா ைமனருக்கு தனது
முதல் மிஷனரி பயணத்தன்ேபாது அைவகைளத் ெதாடங்குவதற்கு உதவெசய்த
ப றகு, ெதற்கு கலாத்தயாவலுள்ள சைபகளுக்கு பவுல் எழுதனார். ேராமாபுரி
அல்லது ெகாரிந்து ேபால கலாத்தயா ஒரு நகரம் அல்ல, மாறாக ேராம
மாகாணத்தல் பல நகரங்களும் ஏராளமான சைபகளும் இருந்தன. கலாத்தயர்
நருபமானது யாருக்காக எழுதப்பட்டேதா அந்தக் கலாத்தயர்கள் பவுலினால்
மனந்தரும்பயவர்கள்ஆவர்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப . 48 க்குஇைடயல்எழுதப்பட்டது.
அேனகமாகபவுல்,அந்த ேயாகயாவலிருந்துகலாத்தயர்நருபத்ைதஎழுதனார்,

ஏெனனில்இதுஅவருைடயெசாந்தவீடுேபாலஇருந்தது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

கலாத்தயர் நருபம் கலாத்தயாவலுள்ள சைபகளின் உறுப்பனர்களுக்கு
எழுதப்பட்டது (கலா. 1: 1-2).

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
யூத மார்க்கத்தைமந்தவர்களின் ெபாய் சுவ ேசஷத்ைத மறுப்பேத இந்த

கடிதத்தன் ேநாக்கம், ஏெனன்றால் வருத்தேசதனம் என்பது இரட்ச ப்புக்கு
இன்றயைமயாதது என இந்த யூத க றஸ்தவர்கள் நைனத்தனர்.
அவர்களுைடய இரட்ச ப்பன் உண்ைமயான அடித்தளத்ைத கலாத்தயர்களுக்கு
ஞாபகப்படுத்துவதும் இந்த நருபத்தன் ேநாக்கமாகும். பவுல் தன்னுைடய
அப்ேபாஸ்தலஅதகாரத்ைதெதளிவாகஉறுத ப்படுத்தயதன்மூலம்பதலளித்தார்,
அேதாடு அவர் ப ரசங்க த்த சுவ ேசஷத்ைத உறுத ப்படுத்தனார். கருைபயனால்
வசுவாசத்தன் மூலம் மக்கள் நீத மான்களாக்கப்படுக றார்கள், வசுவாசத்தனால்
மட்டுேம அவர்கள் ஆவக்குரிய சுதந்த ரத்தல் தங்கள் புதய வாழ்ைவ வாழ்ந்து
ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

ைமயக்கருத்து
கறஸ்துவல்சுதந்த ரம்

ெபாருளடக்கம்
1.அறமுகம்— 1:1-10
2. நற்ெசய்த அங்கீகாரம்— 1:11-2:21
3. வசுவாசத்தன்மூலம்நீத மானாக்கப்படுதல்— 3:1-4:31
4. வசுவாசம் மற்றும் சுதந்த ரத்தன்வாழ்க்ைகையஅப்பயாசப்படுத்துதல்— 3:1-
4:31

1 மனிதர்களாலும் இல்ைல, மனிதர்கள் மூலமாகவும் இல்ைல,
இேயசுக றஸ்துவனாலும், அவைர மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுப்பன
ப தாவாகய ேதவனாலும் அப்ேபாஸ்தலனாக இருக்க ற பவுலாகய நானும்,
2 என்ேனாடு இருக்கற சேகாதரர்கள் எல்ேலாரும், கலாத்தயா நாட்டில் உள்ள
சைபகளுக்கு எழுதுகறதாவது: 3 ப தாவாகய ேதவனாலும், நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனாலும் உங்களுக்குக் கருைபயும், சமாதானமும்
உண்டாவதாக; 4அவர்நம்ைமஇப்ெபாழுதுஇருக்கறெபால்லாதஉலகத்தலிருந்து
வடுவப்பதற்காக நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனுைடய வருப்பத்தன்படிேய
நம்முைடய பாவங்களுக்காகத் தம்ைமத்தாேம ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; 5 அவருக்கு
என்ெறன்ைறக்குமுள்ளஎல்லாக் காலங்களிலும்மகைமஉண்டாவதாக. ஆெமன்.

ேவெறாருநற்ெசய்த இல்ைல
6 உங்கைளக் கறஸ்துவன் கருைபயனாேல அைழத்தவைர நீங்கள்

இவ்வளவு சீக்க ரமாகவ ட்டு, ேவெறாரு வத்தயாசமான நற்ெசய்த க்குத்
தரும்புக றைதப்பற்ற நான் ஆச்சரியப்படுக ேறன்; 7 ேவெறாரு நற்ெசய்த
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இல்ைலேய; ச லர் உங்கைளக் கலங்கப்படுத்த , க றஸ்துவனுைடய
நற்ெசய்தைய மாற்ற வரும்புக றார்கள். 8 நாங்கள் உங்களுக்குப் ப ரசங்க த்த
நற்ெசய்தையத்தவ ர, நாங்கேளா அல்லது வானத்தலிருந்து வருகற ஒரு
தூதேனா, ேவெறாரு நற்ெசய்தைய உங்களுக்குப் ப ரசங்க த்தால், அவன்
சப க்கப்பட்டவனாக இருப்பான். 9 முன்ேப ெசான்னதுேபால மீண்டும்
ெசால்லுக ேறன்; நீங்கள் ஏற்றுக்ெகாண்ட நற்ெசய்தையத்தவ ர ேவெறாரு
நற்ெசய்தைய ஒருவன் உங்களுக்குப் ப ரசங்க த்தால் அவன் சப க்கப்பட்டவனாக
இருப்பான். 10 இப்ெபாழுது மனிதனுைடயதா, ேதவனுைடயதா? யாருைடய
அங்கீகாரத்ைதத் ேதடுக ேறன்? மனிதைனப் ப ரியப்படுத்தப் பார்க்க ேறனா? நான்
இன்னும் மனிதைனப் ப ரியப்படுத்துகறவனாக இருந்தால் நான் கறஸ்துவன்
ஊழியக்காரன்இல்ைலேய.

பவுலின்நற்ெசய்த ேதவனுைடயது
11 ேமலும், சேகாதரர்கேள, என்னால் ப ரசங்க க்கப்பட்ட நற்ெசய்த

மனிதர்களுைடய ேயாசைனயனால் உண்டானது இல்ைலெயன்று உங்களுக்குத்
ெதரிவ க்க ேறன். 12 நான் அைத ஒரு மனிதனிடமிருந்து ெபற்றதும் இல்ைல,
மனிதனிடமிருந்து கற்றதும் இல்ைல, இேயசுக றஸ்துேவ அைத எனக்கு
ெவளிப்படுத்தனார். 13 நான் யூதமதத்தல் இருந்தேபாது என்னுைடய
நடத்ைதையக்குறத்துக் ேகள்வப்பட்டிருப்பீர்கள்; ேதவனுைடய சைபைய நான்
அதகமாக துன்பப்படுத்த , அைதப் பாழாக்க ; 14 என் மக்களில் என் வயதுள்ள
அேநகைரவ ட யூதமதத்தல் ேதறனவனாக, என் முற்ப தாக்களுைடய பாரம்பரிய
ந யாயங்களுக்காக அத க பக்தைவராக்கயம் உள்ளவனாக இருந்ேதன்.
15 அப்படியருந்தும், நான் என் தாயன் வயற்றலிருந்தது முதல், என்ைனப்
ப ரித்ெதடுத்து, தம்முைடய கருைபயனால் அைழத்த ேதவன், 16 தம்முைடய
குமாரைன நான் யூதரல்லாத மக்களுக்கு நற்ெசய்தயாக அறவப்பதற்கு, அவைர
எனக்குள் ெவளிப்படுத்த வருப்பமாக இருந்தேபாது, உடேன நான் சரீரத்ேதாடும்
இரத்தத்ேதாடும் ேயாசைன பண்ணாமலும்; 17 எனக்கு முன்ேப எருசேலமில்
அப்ேபாஸ்தலர்களாக இருந்தவர்களிடம் ேபாகாமலும்; அரப ேதசத்த ற்குப்
புறப்பட்டுப்ேபாய், மீண்டும் தமஸ்கு ஊருக்குத் தரும்பவந்ேதன். 18 மூன்று
வருடங்களுக்குப்பன்பு, ேபதுருைவப் பார்ப்பதற்காக நான் எருசேலமுக்குப்ேபாய்,
அவேனாடுகூட பதைனந்து நாட்கள் தங்கயருந்ேதன். 19 கர்த்தருைடய
சேகாதரனாகய யாக்ேகாைபத்தவ ர, அப்ேபாஸ்தலரில் ேவெறாருவைரயும் நான்
பார்க்கவல்ைல. 20 நான் உங்களுக்கு எழுதுகற இைவகள் ெபாய் இல்ைல என்று
ேதவனுக்குமுன்பாக ந ச்சயமாகச் ெசால்லுக ேறன். 21 பன்பு, சீரியா சலிசயா
நாடுகளுக்குச் ெசன்ேறன். 22 ேமலும் யூேதயா நாட்டிேல க றஸ்துவற்குள்ளான
சைபமக்களுக்கு அறமுகம் இல்லாதவனாக இருந்ேதன். 23 முன்ேன நம்ைமத்
துன்பப்படுத்தனவேன, தான் அழிக்கப்பார்த்த வசுவாசத்ைத இப்ெபாழுது
ப ரசங்க க்க றான் என்பைதமட்டும் அவர்கள் ேகள்வப்பட்டு, 24எனக்காக ேதவைன
மகைமப்படுத்தனார்கள்.

அத்த யாயம் 2
பவுல்எருசேலமுக்குச்ெசல்லுதல்

1 பதனான்கு வருடங்களுக்குப்பன்பு, நான் தீத்துைவக் கூட்டிக்ெகாண்டு,
பர்னபாேவாடு மீண்டும் எருசேலமுக்குப் ேபாேனன். 2நான் ேதவஅறவப்பனாேல
அங்குேபாய், யூதரல்லாத மக்களுக்கு நான் ப ரசங்க க்க ற நற்ெசய்தைய
அவர்களுக்கு வளக்க ச் ெசான்ேனன்; ஆனாலும் நான் ஓடுகறதும்,
ஓடினதும் வீணாகப் ேபாகாதபடி சைபைய நடத்துகற தைலவர்களுக்ேக
தனிைமயாக வளக்க ச் ெசான்ேனன். 3 ஆனாலும் என்ேனாடு இருந்த
தீத்து க ேரக்கனாக இருந்தும் வருத்தேசதனம்பண்ணிக்ெகாள்ளுவதற்குக்
கட்டாயப்படுத்தப்படவல்ைல. 4 க றஸ்து இேயசுவற்குள் நமக்கு
உண்டான சுதந்த ரத்ைத உளவுபார்த்து நம்ைம நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு
அடிைமகளாக்குவதற்காக குறுக்குவழியாக நுைழந்த கள்ளச் சேகாதரர்களினால்
அப்படியானது. 5 நற்ெசய்தயாகய சத்தயம் உங்களிடம் மாறாமல்
நைலத்தருப்பதற்காக, நாங்கள் ஒருமணிேநரம் கூட அவர்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து
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இணங்கவல்ைல. 6 அல்லாமலும் அங்கருந்த சைபத் தைலவர்கள் எனக்கு
ஒன்றும் ேபாத க்கவல்ைல; அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும்
எனக்குக் கவைலயல்ைல. ேதவன் மனிதர்களிடம் பட்சபாதம் உள்ளவர்
இல்ைலேய. 7 அதுமட்டுமல்லாமல், வருத்தேசதனம் உள்ளவர்களுக்கு
அப்ேபாஸ்தலனாக இருப்பதற்காக ேபதுருைவப் பலப்படுத்தனவர்,
யூதரல்லாத மக்களுக்கு அப்ேபாஸ்தலனாக இருப்பதற்காக என்ைனயும்
பலப்படுத்தனதனால், 8 வருத்தேசதனம் உள்ளவர்களுக்கு நற்ெசய்தையப்
ப ரசங்க ப்பதற்காக ேபதுருவற்கு அதகாரம் ெகாடுக்கப்பட்டதுேபால,
வருத்தேசதனம் இல்லாதவர்களுக்குப் ப ரசங்க ப்பதற்காக எனக்கும் அதகாரம்
ெகாடுக்கப்பட்டெதன்று அவர்கள் பார்த்து; 9 எனக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட கருைபைய
அறந்தேபாது, தூண்களாக நைனக்கப்பட்ட யாக்ேகாபும், ேகபாவும், ேயாவானும்,
தாங்கள் வருத்தேசதனம் உள்ளவர்களுக்கும், நாங்கள் யூதரல்லாத மக்களுக்கும்
ப ரசங்க ப்பதற்காக, ெநருங்கய ஐக்கயத்த ற்கு அைடயாளமாக எனக்கும்
பர்னபாவற்கும் வலது கரம் ெகாடுத்து, 10 ஏைழகைள நைனத்துக்ெகாள்ளச்
ெசான்னார்கள்; அப்படிச் ெசய்வதற்காக அதற்கு முன்னேம நானும் ஆவலாக
இருந்ேதன்.

பவுல்ேபதுருைவஎத ர்த்தல்
11 ேமலும், ேபதுரு அந்த ேயாகயாவற்கு வந்தேபாது, அவன்ேமல்

குற்றஞ்சுமத்தனால், நான்அவைனமுகமுகமாக எத ர்த்ேதன். 12எப்படிெயன்றால்,
யாக்ேகாபனிடமிருந்து சலர் வருகறதற்கு முன்ேப அவன் யூதரல்லாத
மக்கேளாடு சாப்ப ட்டான்; அவர்கள் வந்தேபாேதா, வருத்தேசதனம்
உள்ளவர்களுக்குப் பயந்து, வலக ப் ப ரிந்தான். 13 மற்ற யூதர்களும்
அவேனாடுகூட இைணந்து மாய்மாலம்பண்ணினார்கள்; அவர்களுைடய
மாய்மாலத்தனாேல பர்னபாவும் ஈர்க்கப்பட்டான். 14 இப்படி அவர்கள்
நற்ெசய்தயன் சத்தயத்தன்படி சரியாக நடக்காதைத நான் பார்த்தேபாது,
எல்ேலாருக்கும்முன்பாக நான்ேபதுருைவப்பார்த்துெசான்னதுஎன்னெவன்றால்:
யூதனாக இருக்க ற நீ யூதர்கள் முைறப்படி நடக்காமல், யூதரல்லாதவர்களின்
முைறப்படி நடந்து ெகாண்டிருக்க, யூதரல்லாேதாைர யூதர்கள் முைறப்படி
நடக்கச்ெசால்லி நீ எப்படிக் கட்டாயப்படுத்தலாம்? 15 யூதரல்லாதவர்களில்
ப றந்த பாவ களாக இல்லாமல், ப றப்பன்படி யூதர்களாக இருக்க ற நாமும்
இேயசுக றஸ்துவற்குள்உள்ளவசுவாசத்தனாேலதவ ர, நயாயப்ப ரமாணத்தன்
ெசய்ைககளினாேல மனிதன் நீத மானாக்கப்படுவது இல்ைல என்று அறந்து,
நயாயப்ப ரமாணத்தன் ெசய்ைககளினால் இல்ைல, க றஸ்துவற்குள்
உள்ள வசுவாசத்தனாேல நீத மான்களாக்கப்படுவதற்குக் க றஸ்து
இேயசுவன்ேமல் வசுவாச களாேனாம். 16 நயாயப்ப ரமாணத்தன்
ெசய்ைககளினாேல எந்த மனிதனும் நீத மானாக்கப்படுவதல்ைலேய.
17 க றஸ்துவற்குள் நீத மான்களாக்கப்படுவதற்கு வரும்புக ற நாமும்
பாவ களாக இருப்ேபாெமன்றால், க றஸ்து பாவத்த ற்குக் காரணேரா?
இல்ைலேய. 18 நான் இடித்துப்ேபாட்டைவகைளேய நான் மீண்டும்
கட்டினால், ப ரமாணத்ைத மீறுகறவனாக இருப்ேபன். 19 ேதவனுக்ெகன்று
பைழப்பதற்காக நான் நயாயப்ப ரமாணத்தனாேல நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு
மரித்ேதேன. 20 க றஸ்துேவாடு சலுைவயல் அைறயப்பட்ேடன்; ஆனாலும்,
பைழத்தருக்க ேறன்; இனி நான் இல்ைல, க றஸ்துேவ எனக்குள்
பைழத்தருக்க றார்; நான் இப்ெபாழுது சரீரத்தல் பைழத்தருக்க றேதா,
என்ேமல் அன்புைவத்து எனக்காகத் தம்ைமத்தாேம ஒப்புக்ெகாடுத்த
ேதவனுைடய குமாரன்ேமல் உள்ள வசுவாசத்தனாேல பைழத்தருக்க ேறன்.
21 நான் ேதவனுைடய கருைபைய வீணாக்குகறதல்ைல; நீதயானது
நயாயப்ப ரமாணத்தனாேலவருெமன்றால்க றஸ்துமரித்ததுவீணாயருக்குேம.

அத்த யாயம் 3
வசுவாசமும்நயாயப்ப ரமாணமும்

1 புத்தயல்லாத கலாத்தயர்கேள, நீங்கள் சத்தயத்த ற்குக் கீழ்ப்படியாமலிருக்க
உங்கைள மயக்கனவன் யார்? இேயசுக றஸ்து சலுைவயல்
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அைறயப்பட்டவராக உங்களுைடய கண்களுக்குமுன் ெதளிவாக
உங்களுக்குள்ேள ெவளிப்படுத்தப்பட்டிருந்தாேர. 2 ஒன்ைறமட்டும்
உங்களிடமிருந்து ெதரிந்துெகாள்ள வரும்புக ேறன்; நயாயப்ப ரமாணத்தன்
ெசய்ைககளினாேலா, வசுவாசக் ேகள்வயனாேலா, எதனாேல ஆவயானவைரப்
ெபற்றுக்ெகாண்டீர்கள்? 3ஆவயனாேல ஆரம்பம்பண்ணின நீங்கள் இப்ெபாழுது
சரீரத்தனாேல முடிவு ெபறப்ேபாக றீர்கேளா? நீங்கள் இவ்வளவு புத்த
இல்லாதவர்களா? 4 இத்தைன பாடுகைளயும் வீணாக அனுபவத்தீர்கேளா?
அைவகள் வீணாகப்ேபாய்வ ட்டேத. 5 அன்றயும் உங்களுக்கு ஆவயானவைரக்
ெகாடுத்து, உங்களுக்குள்ேள அற்புதங்கைளச் ெசய்க றவர் அைத
நயாயப்ப ரமாணத்தன் ெசய்ைககளினாேலா, வசுவாசக் ேகள்வயனாேலா,
எதனாேல ெசய்க றார்? 6 அப்படிேய ஆப ரகாம் ேதவைன வசுவாச த்தான், அது
அவனுக்குநீதயாக நைனக்கப்பட்டது. 7ஆகேவ,வசுவாச க்க றவர்கள் எவர்கேளா
அவர்கேள ஆப ரகாமின் பள்ைளகள் என்று ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள். 8 ேமலும்
ேதவன் வசுவாசத்தனாேல யூதரல்லாத மக்கைள நீத மான்களாக்குகறார் என்று
ேவதம் முன்னேம கண்டு: உனக்குள் எல்லா ேதசங்களும் ஆசீர்வத க்கப்படும்
என்று ஆப ரகாமுக்கு நற்ெசய்தயாக முன்னறவத்தது. 9 அப்படிேய வசுவாசம்
உள்ளவர்கள் வசுவாசமுள்ள ஆப ரகாேமாடு ஆசீர்வத க்கப்படுக றார்கள்.
10 நயாயப்ப ரமாணத்தன் ெசய்ைகக்காரர்களாகய எல்ேலாரும் சாபத்த ற்கு
உட்பட்டிருக்க றார்கள்; ஏெனன்றால் நயாயப்ப ரமாணப் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டைவகள் எல்லாவற்ைறயும் ெதாடர்ந்து ெசய்யாதவன் எவேனா அவன்
சப க்கப்பட்டவன்என்றுஎழுதயருக்க றேத. 11நயாயப்ப ரமாணத்தனாேலேதவன்
ஒருவைனயும் நீத மானாக்குகறதல்ைல என்பது ெவளிப்பைடயாக இருக்க றது.
ஏெனன்றால்,வசுவாசத்தனாேலநீத மான்பைழப்பான்என்றுஎழுதயருக்க றேத.
12 நயாயப்ப ரமாணேமா வசுவாசத்த ற்குரியது இல்ைல; அைவகைளச்
ெசய்க ற மனிதேன அைவகளால் பைழப்பான். 13 மரத்த ேல ெதாங்கவ டப்பட்ட
எவனும் சப க்கப்பட்டவன் என்று எழுதயருக்க றபடி, க றஸ்து நமக்காகச்
சாபமாக , நயாயப்ப ரமாணத்தன் சாபத்த ற்கு நம்ைம நீக்க மீட்டுக்ெகாண்டார்.
14 ஆப ரகாமுக்கு உண்டான ஆசீர்வாதம் க றஸ்து இேயசுவனால் யூதரல்லாத
மக்களுக்கு வருவதற்காகவும், ஆவயானவைரக்குற த்துச் ெசால்லப்பட்ட
வாக்குத்தத்தத்ைத நாம் வசுவாசத்தனாேல ெபற்றுக்ெகாள்வதற்காகவும் இப்படி
ஆனது.

நயாயப்ப ரமாணமும்வாக்குத்தத்தமும்
15 சேகாதரர்கேள, மனிதர்களின் முைறகளின்படிச் ெசால்லுக ேறன்;

மனிதர்களுக்குள்ேள உறுத பண்ணப்பட்ட உடன்படிக்ைகைய ஒருவனும்
தள்ளுகறதுமில்ைல, அத ேனாடு எைதயும் கூட்டுகறதுமில்ைல.
16 ஆப ரகாமுக்கும் அவனுைடய சந்தத க்கும் வாக்குத்தத்தங்கள் பண்ணப்பட்டன;
சந்தத களுக்கு என்று அேநகைரப்பற்ற ச் ெசால்லாமல், உன் சந்தத க்கு
என்று ஒருவைனக்குறத்துச் ெசால்லியருக்க றார், அந்த சந்தத க றஸ்துேவ.
17 ஆகேவ, நான் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், க றஸ்துைவ முன்னிட்டு
ேதவனால் முன்னேம உறுத ப்பண்ணப்பட்ட உடன்படிக்ைகைய நானூற்றுமுப்பது
வருடங்களுக்குப்பன்பு உண்டான நயாயப்ப ரமாணமானது, வாக்குத்தத்தத்ைதப்
பயனற்றதாக்காது. 18அன்றயும்,உரிைமப்பங்கானதுநயாயப்ப ரமாணத்தனாேல
உண்டானால் அது வாக்குத்தத்தத்தனாேல உண்டாயருக்காது; ேதவன் அைத
ஆப ரகாமுக்கு வாக்குத்தத்தத்தனாேல அருளிச்ெசய்தாேர. 19 அப்படிெயன்றால்,
நயாயப்ப ரமாணத்தன் ேநாக்கம் என்ன? வாக்குத்தத்தத்ைதப் ெபற்ற
சந்தத வரும்வைரக்கும் அக்க ரமங்களினிமித்தமாக ந யாயப்ப ரமாணம்
ேதவதூதர்கைளக்ெகாண்டு மத்தயஸ்தனுைடய ைகய ேல ெகாடுக்கப்பட்டது.
20மத்தயஸ்தன்ஒருவனுக்குரியவன்அல்ல, ேதவன்ஒருவேர. 21அப்படிெயன்றால்
நயாயப்ப ரமாணம் ேதவனுைடய வாக்குத்தத்தங்களுக்கு எத ரானதா?
இல்ைலேய; நயாயப்ப ரமாணம்உயைரக் ெகாடுக்கக்கூடியதாகஇருந்தருந்தால்,
நீதயானது நயாயப்ப ரமாணத்தனால் உண்டாயருக்குேம. 22 அப்படி
இல்லாததனால், இேயசுக றஸ்துைவ வசுவாச க்கும் வசுவாசத்தனாேல
பலிக்கற வாக்குத்தத்தம் வசுவாசம் உள்ளவர்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படும்படி
ேவதம் எல்லாவற்ைறயும் பாவத்தன்கீழ் அைடத்துப்ேபாட்டது. 23 ஆகேவ,
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வசுவாசம் வருகறதற்கு முன்ேப, ெவளிப்படப்ேபாக ற வசுவாசத்த ற்கு
ஏதுவாக நாம் அைடக்கப்பட்டவர்களாக நயாயப்ப ரமாணத்தன்கீழ்
காவல்பண்ணப்பட்டிருந்ேதாம். 24 இந்தவதமாக, நாம் வசுவாசத்தனாேல
நீத மான்களாக்கப்படுவதற்கு நயாயப்ப ரமாணம் நம்ைமக் க றஸ்துவடம்
வழிநடத்துக ற ஆச ரியராக இருந்தது. 25 வசுவாசம் வந்தபன்பு நாம்
நயாயப்ப ரமாணத்தற்குக்கீழானவர்கள்இல்ைலேய.

ேதவனுைடயபள்ைளகள்
26 நீங்கள் எல்ேலாரும் க றஸ்து இேயசுைவ வசுவாச க்கும் வசுவாசத்தனால்

ேதவனுைடய பள்ைளகளாக இருக்க றீர்கேள. 27 ஏெனன்றால், உங்களில்
க றஸ்துவற்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் ெபற்ற அைனவரும் கறஸ்துைவ
அணிந்துெகாண்டீர்கேள. 28 யூதெனன்றும் க ேரக்கெனன்றும் இல்ைல,
அடிைமெயன்றும் சுதந்த ரமானவெனன்றும் இல்ைல, ஆெணன்றும்
ெபண்ெணன்றும் இல்ைல; நீங்கள் எல்ேலாரும் க றஸ்து இேயசுவற்குள்
ஒன்றாக இருக்க றீர்கள். 29 நீங்கள் கறஸ்துவுைடயவர்களானால், ஆப ரகாமின்
சந்ததயாராகவும்,வாக்குத்தத்தத்தனால்வாரிசுகளாகவும்இருக்க றீர்கள்.

அத்த யாயம் 4
1 பன்னும் நான் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், வாரிசானவன்

எல்லாவற்றற்கும் எஜமானாக இருந்தும், அவன் சறுபள்ைளயாக இருக்கும்
காலம்வைரக்கும், அவனுக்கும் அடிைமயானவனுக்கும் வத்தயாசம்
இல்ைல. 2 தகப்பன் குறத்த காலம்வைரக்கும் அவன் காப்பாளருக்கும்
வீட்டு வ சாரைணக்காரர்களுக்கும் கீழ்ப்பட்டிருக்க றான். 3 அப்படிேய நாமும்
சறுபள்ைளகளாக இருந்தகாலத்தல் இந்த உலகத்தன் வழிபாடுகளுக்கு
அடிைமப்பட்டவர்களாக இருந்ேதாம். 4 நாம் புத்த ரசுவ காரத்ைத அைடவதற்காக
நயாயப்ப ரமாணத்தற்குக் கீழ்ப்பட்டவர்கைள மீட்டுக்ெகாள்ளத்தக்கதாக, 5 காலம்
நைறேவறனேபாது, ெபண்ணிடத்தல் ப றந்தவரும் நயாயப்ப ரமாணத்தற்குக்
கீழானவருமாகய தம்முைடய குமாரைன ேதவன் அனுப்பனார். 6 ேமலும் நீங்கள்
பள்ைளகளாக இருக்க றதனால், அப்பா, ப தாேவ! என்று கூப்படுவதற்காக
ேதவன் தமது குமாரனுைடய ஆவைய உங்களுைடய இருதயங்களில்
அனுப்பனார். 7ஆகேவ,இனி நீஅடிைமயாகஇல்லாமல்அவருைடய பள்ைளயாக
இருக்க றாய்; நீ அவருைடய பள்ைளெயன்றால், க றஸ்து மூலமாக ேதவனுைடய
வாரிசாகவும்இருக்க றாய்.

கலாத்தயர்கள்மீதானபவுலின்கரிசைன
8 நீங்கள் ேதவைன அறயாமல் இருந்தேபாது, சுபாவத்தன்படி ேதவர்களாக

இல்லாதவர்களுக்கு அடிைமகளாக இருந்தீர்கள். 9 இப்ெபாழுேதா நீங்கள்
ேதவைன அறந்தருக்க அல்லது ேதவனாேல அறயப்பட்டிருக்க, ெபலன்
இல்லாததும் ெவறுைமயானதுமான அந்த வழிபாடுகளுக்கு நீங்கள் மீண்டும்
தரும்ப , மீண்டும் அைவகளுக்கு அடிைமகளாவதற்கு வரும்புக றது ஏன்?
10 நாட்கைளயும், மாதங்கைளயும், காலங்கைளயும், வருடங்கைளயும் கைடப டித்து
வருகறீர்கேள. 11 நான் உங்களுக்காகப் ப ரயாசப்பட்டது வீணாகப் ேபானேதா
என்றுஉங்கைளக்குறத்துப் பயந்தருக்க ேறன். 12 சேகாதரர்கேள, என்ைனப்ேபால
மாறுங்கள்என்றுஉங்கைளேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்; நான்உங்கைளப்ேபாலும்
ஆேனேன. எனக்கு நீங்கள் அநயாயம் எதுவும் ெசய்யவல்ைல. 13உங்களுக்குத்
ெதரிந்தருக்க றபடி, நான் என்னுைடய சரீர பலவீனத்தனிமித்தம் முதலாம்முைற
உங்களுக்கு நற்ெசய்தையப் ப ரசங்க த்ேதன். 14 அப்படி இருந்தும், என்
சரீரத்தல் இருக்க ற ெபலவீனம் உங்களுக்கு ேசாதைனயாக இருந்தாலும்
நீங்கள் என்ைன ெவறுக்காமலும், தள்ளிவ டாமலும், ேதவதூதைனப்ேபாலவும்,
க றஸ்து இேயசுைவப்ேபாலவும் ஏற்றுக்ெகாண்டீர்கள். 15 அப்ெபாழுது
நீங்கள் ெகாண்டிருந்த ஆனந்தபாக்கயம் எங்ேக? உங்களுைடய கண்கைளப்
படுங்க எனக்குக் ெகாடுக்கமுடியும் என்றால், அைதயும் ெசய்தருப்பீர்கள்
என்று உங்களுக்குச் சாட்ச யாக இருக்க ேறன். 16 நான் உங்களுக்குச்
சத்தயத்ைதச் ெசான்னதனாேல உங்களுக்கு எத ரியாக ஆேனேனா? 17அவர்கள்
ைவராக்கயத்ேதாடு உங்கைளத் ேதடுக றார்கள்; ஆனாலும் நல்லமனேதாடு
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அப்படிச்ெசய்யாமல்,நீங்கள்என்ைனவட்டுவ ட்டு,அவர்கைளைவராக்கயத்ேதாடு
பன்பற்றேவண்டும் என்று வரும்புக றார்கள். 18 நல்லக் காரியத்த ற்காக, நான்
உங்கேளாடு இருக்கும்ெபாழுது மட்டுமில்ைல, எப்ெபாழுதும் ைவராக்கயம்
ெகாள்வது நல்லதுதான். 19 என் சறுப்பள்ைளகேள, க றஸ்து உங்களுக்குள்
உருவாகும்வைரக்கும் உங்களுக்காக மீண்டும் கர்ப்பேவதைனப்படுக ேறன்;
20உங்கைளக்குறத்துநான்சந்ேதகப்படுக றதனால்,நான்இப்ெபாழுதுஉங்களிடம்
வந்து, ேவறுவதமாகப் ேபசவரும்புக ேறன்.

ஆகாரும் சாராளும்
21 நயாயப்ப ரமாணத்தற்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்க வரும்புக ற நீங்கள்

நயாயப்ப ரமாணம் ெசால்லுகறைதக் ேகட்கவல்ைலயா? இைத எனக்குச்
ெசால்லுங்கள். 22 ஆப ரகாமுக்கு இரண்டு குமாரர்கள் இருந்தார்கள் என்று
எழுதயருக்க றது; ஒருவன் அடிைமயான ெபண்ணுக்கும் மற்ெறாருவன்
சுதந்த ரமான ெபண்ணுக்கும் பறந்தவன். 23 அடிைமயானவளுக்குப்
ப றந்தவன் சரீரத்தன்படி ப றந்தான், சுதந்த ரமுள்ளவளுக்குப் ப றந்தவன்
வாக்குத்தத்தத்தன்படி ப றந்தான். 24 இைவகள் ஞான அர்த்தம் உள்ளைவகள்;
அந்த இரண்டு ெபண்களும் இரண்டு ஏற்பாடுகளாம்; ஒன்று சீனாய்மைலயல்
உண்டானஏற்பாடு,அதுஅடிைமத்தனத்தற்குள்ளாகக்குழந்ைதப்ெபறுகறது,அது
ஆகார் என்பவள் தாேன. 25 ஆகார் என்பது அரப ேதசத்தல் உள்ள சீனாய்மைல;
அந்த ஆகார் இப்ெபாழுது இருக்கற எருசேலமுக்கு அைடயாளம்; ஏெனன்றால்,
இவள் தன் பள்ைளகேளாடு அடிைமப்பட்டிருக்க றாேள. 26 ேமலான எருசேலேமா
சுதந்த ரம் உள்ளவள், அவேள நம்ெமல்ேலாருக்கும் தாயானவள். 27 அந்தப்படி
பள்ைளெபறாத மலடிேய, மக ழ்ந்தரு; கர்ப்பேவதைனப்படாதவேள, மக ழ்ச்ச யாக
எழும்ப ஆர்ப்பரி; கணவன் உள்ளவைளவட மலடியான ெபண்ணுக்ேக
அத க பள்ைளகள் உண்டு என்று எழுதயருக்க றது. 28 சேகாதரர்கேள,
நாம் ஈசாக்ைகப்ேபால வாக்குத்தத்தத்தன் பள்ைளகளாக இருக்க ேறாம்.
29 ஆனாலும் சரீரத்தன்படி ப றந்தவன் ஆவயன்படி ப றந்தவைன அப்ெபாழுது
துன்பப்படுத்தனதுேபால, இப்ெபாழுதும் நடந்துவருகறது. 30 அைதக்குறத்து
ேவதம் என்னெசால்லுகறது: அடிைமயானவளின் மகன் சுதந்த ரமுள்ளவளுைடய
மகேனாடுவாரிசாகஇருப்பதல்ைல;ஆகேவ,அடிைமயானவைளயும்,அவளுைடய
மகைனயும் ெவளிேய தள்ளு என்று ெசால்லுகறது. 31 இப்படியருக்க,
சேகாதரர்கேள, நாம் அடிைமயானவளுக்குப் பள்ைளகளாக இல்லாமல்,
சுதந்த ரமுள்ளவளுக்ேக பள்ைளகளாகஇருக்க ேறாம்.

அத்த யாயம் 5
வருத்தேசதனம்

1 ஆனபடியால், நீங்கள் மீண்டும் அடிைமத்தனத்தன் நுகத்த ற்குக் கீழாகாமல்,
க றஸ்து நமக்கு உண்டாக்கன சுதந்த ர நைலைமய ேல நைலத்தருங்கள்.
2 இேதா, நீங்கள் வருத்தேசதனம்பண்ணிக்ெகாண்டால் க றஸ்துவனால்
உங்களுக்குஒருப ரேயாஜனமும்இருக்காது,என்றுபவுலாகயநான்உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 3 ேமலும், வருத்தேசதனம்பண்ணிக்ெகாள்ளுகற எந்த
மனிதனும் நயாயப்ப ரமாணம் முழுவைதயும் நைறேவற்றக் கடனாளியாக
இருக்க றான் என்று மீண்டும் அப்படிப்பட்டவனுக்கு உறுதயாக அறவக்க ேறன்.
4 நயாயப்ப ரமாணத்தனால் நீத மான்களாக வரும்புக ற நீங்கள் எல்ேலாரும்
க றஸ்துைவவட்டுப் ப ரிந்து கருைபயலிருந்து வழுந்தீர்கள். 5 நாங்கேளா
நீத கைடக்கும் என்று ஆவையக்ெகாண்டு வசுவாசத்தனால் நம்ப க்ைகேயாடு
காத்தருக்க ேறாம். 6 க றஸ்து இேயசுவ டம் வருத்தேசதனமும், வருத்தேசதனம்
இல்லாததும் ஒன்றுக்கும் உதவாது, அன்பனால் ெசய்ைககைளச் ெசய்க ற
வசுவாசேம உதவும். 7 நீங்கள் நன்றாக ஓடினீர்கேள; சத்தயத்த ற்குக்
கீழ்ப்படியாமற்ேபாக உங்களுக்குத் தைடெசய்தவன் யார்? 8 இந்தப் ேபாதைன
உங்கைள அைழத்தவரால் உண்டானது இல்ைல. 9 புளிப்பான ெகாஞ்சம் மாவு
பைசந்த மாவு அைனத்ைதயும் உப்பப்பண்ணும். 10 நீங்கள் ேவறுவதமாகச்
ச ந்த க்கமாட்டீர்கள்என்றுநான்கர்த்தருக்குள்உங்கைளக்குறத்துநம்ப க்ைகயாக
இருக்க ேறன்; உங்கைளக் குழப்புக றவன் எப்படிப்பட்டவனாக இருந்தாலும்
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தனக்குரிய தண்டைனைய அைடவான். 11 சேகாதரர்கேள, இதுவைரக்கும்
நான் வருத்தேசதனத்ைதப் ப ரசங்க க்க றவனாக இருந்தால், இதுவைரக்கும்
எதற்காகத் துன்பப்படுக ேறன்? அப்படிெயன்றால் சலுைவையப்பற்ற வரும்
இடறல் ஒழிந்தருக்குேம. 12 உங்கைளக் குழப்புக றவர்கள் உங்களிடமிருந்து
துண்டித்துக்ெகாண்டால் நலமாக இருக்கும். 13 சேகாதரர்கேள, நீங்கள்
சுதந்த ரமாக இருப்பதற்காக அைழக்கப்பட்டீர்கள், இந்தச் சுதந்த ரத்ைத நீங்கள்
சரீரத்த ற்ேகதுவாகஅநுசரிக்காமல்,அன்பனாேலஒருவருக்ெகாருவர் பணிவைட
ெசய்யுங்கள். 14 உன்ைன நீ ேநச க்க றதுேபால மற்றவைனயும் ேநச ப்பாயாக,
என்கற இந்த ஒேர வார்த்ைதய ேல நயாயப்ப ரமாணம் முழுவதும் நைறேவறும்.
15நீங்கள்ஒருவைரெயாருவர் கடித்துவழுங்குவீர்கள்என்றால்அழிவீர்கள்,அப்படி
ஒருவரால்ஒருவர்அழிக்கப்படாதபடிக்குஎச்சரிக்ைகயாகஇருங்கள்.

ஆவயானவராேலஜீவன்
16 பன்னும் நான் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், ஆவயானவருக்கு

ஏற்றபடி நடந்துெகாள்ளுங்கள், அப்ெபாழுது சரீர இச்ைசைய நைறேவற்றாமல்
இருப்பீர்கள். 17 சரீர இச்ைச ஆவயானவருக்கு எத ராக ெசயல்படுகறது.
ஆவயானவர் சரீர இச்ைசக்கு எத ராக ெசயல்படுகறார்; நீங்கள்
ெசய்யேவண்டியைவகைளச் ெசய்யாதபடி, இைவகள் ஒன்றுக்ெகான்று
எத ராக இருக்க றது. 18 ஆவயானவரால் நடத்தப்படுவீர்களானால், நீங்கள்
நயாயப்ப ரமாணத்தற்குக் கீழ்ப்பட்டவர்கள் இல்ைல. 19 சரீரத்தன் ெசய்ைககள்
ெவளியரங்கமாக இருக்கன்றன; அைவயாவன: வபசாரம், ேவச த்தனம்,
அசுத்தம், காமவ காரம், 20 வக்க ரக ஆராதைன, பல்லிசூனியம், பைககள்,
வேராதங்கள், ைவராக்கயங்கள், ேகாபங்கள், சண்ைடகள், ப ரிவைனகள்,
மார்க்கேபதங்கள், 21 ெபாறாைமகள், ெகாைலகள், ெவற கள், களியாட்டுகள்
முதலானைவகேள; இப்படிப்பட்டைவகைளச் ெசய்க றவர்கள் ேதவனுைடய
ராஜ்யத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாள்வதல்ைல என்று முன்னேம நான் ெசான்னதுேபால
இப்ெபாழுதும்உங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன்.

ஆவயானவரின்கனிகள்
22 ஆவயானவரின் கனிேயா, அன்பு, சந்ேதாஷம், சமாதானம், நீடியெபாறுைம,

தயவு, நற்குணம், வசுவாசம், 23 சாந்தம், இச்ைசயடக்கம்; இப்படிப்பட்டைவகளுக்கு
எத ரான ப ரமாணம் ஒன்றும் இல்ைல. 24 க றஸ்துவனுைடயவர்கள்
தங்களுைடய சரீரத்ைதயும் அதன் ஆைசகைளயும் இச்ைசகைளயும்
சலுைவயல் அைறந்தருக்க றார்கள். 25 நாம் ஆவயானவராேல
பைழத்தருந்தால், அவருக்ேகற்றபடி நடப்ேபாம். 26 வீண்புகழ்ச்சைய
வரும்பாமலும், ஒருவைரெயாருவர் ேகாபமூட்டாமலும், ஒருவர்ேமல் ஒருவர்
ெபாறாைமெகாள்ளாமலும்இருப்ேபாம்.

அத்த யாயம் 6
சாந்தமுள்ளஆவேயாடு சேகாதரர்கைளச் சீர்படுத்துதல்

1 சேகாதரர்கேள, ஒருவன் எந்தெவாரு குற்றத்தல் அகப்பட்டாலும்,
ஆவயானவருக்குரியவர்களாகய நீங்கள் சாந்தமுள்ள ஆவேயாடு
அப்படிப்பட்டவைனச் சீர்ப்படுத்துங்கள்; நீயும் ேசாத க்கப்படாதபடி
உன்ைனக்குறத்து எச்சரிக்ைகயாக இரு. 2 ஒருவர் பாரத்ைத ஒருவர்
சுமந்து, இப்படிேய க றஸ்துவனுைடய கட்டைளைய நைறேவற்றுங்கள்.
3 ஒருவன், தான் ஒன்றுமில்லாதருந்தும், தன்ைன ஒரு ெபாருட்ெடன்று
நைனத்தால், தன்ைனத்தாேன ஏமாற்றுகறவன் ஆவான். 4 அவனவன் தன்தன்
சுயெசய்ைககைளச் ேசாத த்துப்பார்க்கேவண்டும்; அப்ெபாழுது மற்றவைனப்
பார்க்கும்ெபாழுது அல்ல, தன்ைனேய பார்க்கும்ெபாழுது ெபருைமபாராட்ட
அவனுக்கு இடம் உண்டாகும். 5 அவனவன் தன்தன் பாரத்ைதச் சுமப்பாேன.
6 ேமலும், தருவசனத்தல் உபேதச க்கப்படுக றவன் உபேதச க்க றவனுக்கு எல்லா
நன்ைமகளிலும் பக ர்ந்துெகாடுக்கேவண்டும். 7 ஏமார்ந்துேபாகாமல் இருங்கள்,
ேதவன் தம்ைமப் பரிகாசம்பண்ணவடமாட்டார்; மனிதன் எைத வைதக்க றாேனா
அைதேய அறுப்பான். 8 தன் சரீரத்த ற்ெகன்று வைதக்க றவன் சரீரத்தனால்
அழிைவ அறுப்பான்; ஆவயானவருக்ெகன்று வைதக்க றவன் ஆவயானவராேல
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ந த்தயஜீவைன அறுப்பான். 9 நன்ைமெசய்க றதல் ேசார்ந்துேபாகாமல்
இருப்ேபாமாக;நாம்தளர்ந்துேபாகாமல்இருந்தால்சரியானேநரத்தல்அறுப்ேபாம்.
10 ஆகேவ, நமக்குக் கைடக்கும் வாய்ப்பன்படி, எல்ேலாருக்கும், வேசஷமாக
வசுவாசகுடும்பத்தார்களுக்கும்நன்ைமெசய்ேவாம்.

வருத்தேசதனமல்ல, புதய பைடப்ேப
11 என் ைகெயழுத்தாக எவ்வளவு எழுத ேனன் என்று பாருங்கள்.

12 சரீரத்தன்படி நல்லவர்கைளப்ேபாலக் காணப்படவரும்புக றவர்கள்
எவர்கேளா, அவர்கள் தாங்கள் கறஸ்துவனுைடய சலுைவயனிமித்தம்
துன்பப்படாதபடிக்கு உங்கைள வருத்தேசதனம்பண்ணிக்ெகாள்ளக்
கட்டாயப்படுத்துகறார்கள். 13 வருத்தேசதனம்பண்ணியருக்க ற அவர்களும்
நயாயப்ப ரமாணத்ைதக் கைடப்ப டிக்காமல் இருக்க றார்கள்; அப்படியருந்தும்,
அவர்கள் உங்களுைடய சரீரத்ைதக்குற த்துப் ெபருைமப்பாராட்டும்படி நீங்கள்
வருத்தேசதனம்பண்ணிக்ெகாள்ளேவண்டும் என்று வரும்புக றார்கள். 14 நாேனா
நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் சலுைவையக்குறத்ேத அல்லாமல்
ேவெறான்ைறயும்குறத்துப் ெபருைமபாராட்டாமல் இருப்ேபனாக; அவரால்
உலகம் எனக்குச் சலுைவயல் அைறயப்பட்டிருக்க றது, நானும் உலகத்த ற்காகச்
சலுைவயல் அைறயப்பட்டிருக்க ேறன். 15 க றஸ்து இேயசுவற்குள்
வருத்தேசதனமும் ஒன்றுமில்ைல, வருத்தேசதனம் இல்லாததும் ஒன்றுமில்ைல;
புதய பைடப்ேப முக்கயம். 16 இந்தக் கட்டைளயன்படி நடந்துவருகறவர்கள்
எவர்கேளா, அவர்களுக்கும், ேதவனுைடய இஸ்ரேவலருக்கும், சமாதானமும்,
இரக்கமும் உண்டாயருப்பதாக. 17 இனிேமல் ஒருவனும் எனக்கு வருத்தம்
உண்டாக்காமல் இருப்பானாக; கர்த்தராக ய இேயசுவனுைடய அைடயாளங்கைள
நான் என் சரீரத்த ேலஅணிந்துெகாண்டிருக்க ேறன். 18 சேகாதரர்கேள, நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் கருைப உங்கள் ஆவேயாடு இருப்பதாக.
ஆெமன்.
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எேபச யர்
ஆச ரியர்

எேபச யருக்கு எழுதப்பட்ட நருபத்தன் ஆச ரியர் அப்ேபாஸ்தலனாகய பவுல்
என்று எேபச யர் 1:1 கூறுகறது. எேபச யர் நருபமானது தருச்சைபயன் ஆரம்ப
நாட்களில் பவுல் எழுதயதாகக் கருதப்பட்டது, ேமலும் அப்ேபாஸ்தல ப தாக்கள்-
ேராமாபுரியன் கெளெமன்ட், இக்ேனசயஸ், ெஹர்மஸ் மற்றும் பாலிகார்ப்
ஆக ேயாரால் ேமற்ேகாள்காட்டப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப 60 காலகட்டங்களில் எழுதப்பட்டது.
ேராம சைறயல்இருந்தேபாதுபவுல்அைதஎழுதயருக்கலாம்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

முதன்ைம ெபறுநராக எேபச ய சைப இருந்தது. அவரது உத்ேதச க்கப்பட்ட
வாசகர்கள்புறஜாத கேளஎன்பைதெதளிவாகக்குற ப்படுக றார். எேபச யர் 2:11-13
ல், தன்னுைடய வாசகர்கள் “ப றப்பால் புறஜாத கள்” (2:11) என்று ெதளிவாகக்
குற ப்படுக றார், எனேவ, யூதர்கள் “வாக்குத்தத்த உடன்படிக்ைககளுக்கு
அந்நயர்களாக” (2:12) கருதுகறார்கள். இேதேபால், எப ெரயர் 3:1 ல் பவுல் தன்
உத்ேதச க்கப்பட்ட வாசகர்களிடம், “புறஜாத களாகய உங்கள் நமித்தம் தான் ஒரு
ைகத ” என்றுகூறுகறார்.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
க றஸ்துவன் முத ர்ச்ச க்கு ஒப்பாக முத ர்ச்ச யைடய வரும்பும் அைனவருேம

இந்த நருபத்ைதப் ெபறுவார்கள் என்று பவுல் எண்ணினார். எேபச யரின்
நருபத்தல் ேதவனுைடய உண்ைமயான பள்ைளகளாக வளர ேதைவயான
ஒழுக்கம் இருக்க றது. ேமலும், எேபச யர் நருபத்ைதக்குற த்த ஒரு ஆய்வு, ஒரு
வசுவாசைய உறுத ப்படுத்த மற்றும் பாதுகாக்க உதவும், அதன்மூலம் அந்த நபர்
ேதவன்ெகாடுத்தஅைழப்பு மற்றும் ேநாக்கத்ைத நைறேவற்றமுடியும். எேபசுவல்
உள்ள வசுவாச களுக்கு தருச்சைபயன் தன்ைமையயும் ேநாக்கத்ைதயும்
வளக்குவதன் மூலம் கறஸ்தவ வசுவாசத்தல் அவர்கள் பலப்படுவதற்கு
பவுல் ேநாக்கம் ெகாண்டிருந்தார். பவுல் எேபச ய நருபத்தல் ஏராளமான
வார்த்ைதகைளப் பயன்படுத்தனார், முந்ைதய மதங்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட,
தைல-உடல், முழுைம, இரகசயம், காலம், அதபத , முதலியைவ அவருைடய
புறஜாத க றஸ்தவ வாசகர்களுக்கு ெதரிந்தருக்கும். க றஸ்துவானவர்,
ெதய்வங்கள் என்பைவகள் மற்றும் ஆவக்குரிய உய ரினங்களுக்கும் ேமலாக
உயர்ந்தவராகவும்ேமலானவராகவும்இருக்க றார்என்பைதஅவரதுவாசகர்களிடம்
நரூப க்கஅவர்இந்தவார்த்ைதகைளபயன்படுத்தனார்.

ைமயக்கருத்து
கறஸ்துவல்ஆசீர்வாதம்

ெபாருளடக்கம்
1. சரீரமானசைபஅங்கத்தனர்களின் சத்தயங்கள்— 1:1-3:21
2. சரீரமானசைபஅங்கத்தனர்களின்கடைமகள்— 4:1-6:24

1 ேதவனுைடய வருப்பத்தனாேல இேயசுக றஸ்துவனுைடய
அப்ேபாஸ்தலனாகயபவுல்,எேபசுவ ேலக றஸ்துஇேயசுவற்குள்வசுவாச களாக
இருக்க ற பரிசுத்தவான்களுக்கு எழுதுகறதாவது: 2 நம்முைடய ப தாவாகய
ேதவனாலும், கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனாலும், உங்களுக்குக் கருைபயும்,
சமாதானமும்உண்டாவதாக.

க றஸ்துவற்குள்ஆவக்குரியஆசீர்வாதங்கள்
3 நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் பதாவாகய ேதவனுக்கு

ஸ்ேதாத்த ரம்; அவர் க றஸ்துவற்குள் உன்னதங்களிேல ஆவயானவருக்குரிய
எல்லா ஆசீர்வாதங்களினாலும் நம்ைம ஆசீர்வத த்தருக்க றார். 4 அவருக்கு
முன்பாகநாம்எல்ேலாரும்பரிசுத்தம்உள்ளவர்களும்,குற்றம்இல்லாதவர்களுமாக
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இருப்பதற்கு, உலகம் உருவாக்கப்படுவதற்கு முன்ேப க றஸ்துவற்குள்
அவர் நம்ைமத் ெதரிந்துெகாண்டபடிேய, 5 ப ரியமானவருக்குள் அவர் நமக்கு
அருளிய அவருைடய கருைபயன் மகைமக்குப் புகழ்ச்ச யாக, 6 அவருைடய
தயவுள்ள வருப்பத்தன்படிேய, இேயசுக றஸ்துவன் மூலமாக அவருக்குச்
ெசாந்த பள்ைளகளாகும்படி நம்ைம முன்குறத்தருக்க றார். 7 ேதவனுைடய
கருைபயன் ஐசுவரியத்தன்படிேய இேயசுக றஸ்துவனுைடய இரத்தத்தனாேல
பாவமன்னிப்பாக ய மீட்பு இவருக்குள் நமக்கு உண்டாயருக்க றது. 8 அந்தக்
கருைபைய அவர் எல்லா ஞானத்தலும் புத்தயலும் எங்களுக்குள்
ெபருகப்பண்ணினார். 9 காலங்கள் நைறேவறும்ேபாது வளங்கும் ஒழுங்கன்படி
பரேலாகத்தலிருக்கறைவகளும் பூேலாகத்தலிருக்கறைவகளுமாகய எல்லாம்
க றஸ்துவற்குள்ேள ஒன்று ேசர்க்கப்படேவண்டுெமன்று, 10 தமக்குள்ேள
தீர்மானித்தருந்த அவருைடய தயவுள்ள த ட்டத்தன் இரகச யத்ைத எங்களுக்கு
அறவத்தார். 11 ேமலும் கறஸ்துவன்ேமல் முன்பு நம்ப க்ைகயாக இருந்த
நாங்கள் அவருைடய மகைமக்குப் புகழ்ச்ச யாக இருப்பதற்காக, 12 அவருைடய
வருப்பத்தன் ஆேலாசைனக்குத்தக்கதாக எல்லாவற்ைறயும் நடப்ப க்க ற
அவருைடய தீர்மானத்தன்படிேய நாங்கள் முன்குறக்கப்பட்டு, க றஸ்துவற்குள்
அவருைடய உரிைமப்பங்காகும்படி ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ேடாம். 13 நீங்களும்
உங்களுைடய இரட்ச ப்பன் நற்ெசய்தயாகய சத்தய வசனத்ைதக்ேகட்டு,
வசுவாச களானேபாது, வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்ட பரிசுத்த ஆவயானவரால்
அவருக்குள் முத்தைரேபாடப்பட்டீர்கள். 14 அவருக்குச் ெசாந்தமானவர்கள்
அவருைடயமகைமக்குப்புகழ்ச்ச யாகமீட்கப்படுவார்கள்என்பதற்குஆவயானவர்
நம்முைடயஉரிைமப்பங்கன்உத்த ரவாதமாகஇருக்க றார்.

நன்றெசலுத்துதலும்ெஜபமும்
15எனேவ,கர்த்தராக யஇேயசுவன்ேமல்உள்ளஉங்களுைடயவசுவாசத்ைதயும்,

பரிசுத்தவான்கள் எல்ேலார்ேமலும் உள்ள உங்களுைடய அன்ைபயும்குறத்து
நான் ேகள்வப்பட்டு, 16 இைடவ டாமல் உங்களுக்காக ஸ்ேதாத்த ரம்பண்ணி,
என் ெஜபங்களில் உங்கைள நைனத்து, 17 நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவன் ேதவனும் மகைமயன் பதாவுமானவர் தம்ைம
நீங்கள் அறந்துெகாள்வதற்கான ஞானத்ைதயும் ெதளிைவயும் அளிக்க ற
ஆவைய உங்களுக்குத் தந்தருளேவண்டுெமன்றும், 18 அவர் நம்ைம
அைழத்ததனாேல நமக்கு உண்டாயருக்க ற நம்ப க்ைக என்னெவன்றும்,
பரிசுத்தவான்களிடத்தல் தமக்கு உண்டாயருக்க ற உரிைமப்பங்கனுைடய
மகைமயன்ஐசுவரியம் என்னெவன்றும்; 19தாம் க றஸ்துைவமரித்ேதாரிலிருந்து
உய ேராடு எழுப்ப , அவரிடத்தல் நடப்ப த்த தமது பலத்த வல்லைமயன்படிேய
வசுவாச க்க றவர்களாகய நம்மிடம் காண்பக்கும் அவருைடய வல்லைமயன்
மகா ேமன்ைமயான மகத்துவம் என்னெவன்றும், நீங்கள் அறயும்படிக்கு, அவர்
உங்களுக்குப் ப ரகாசமுள்ள மனக்கண்கைளக் ெகாடுக்கேவண்டும் என்றும்
ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன். 20 எல்லா ஆளுைகக்கும், அதகாரத்த ற்கும்,
வல்லைமக்கும், கர்த்தத்துவத்த ற்கும், இக்காலத்தல் மட்டுமல்ல
வருங்காலத்த ற்கும் ெபயர்ெபற்றருக்கும் எல்லா நாமத்த ற்கும் ேமலாக அவர்
உயர்ந்தருக்கத்தக்கதாக, 21அவைர உன்னதங்களில் தம்முைடய வலதுபக்கத்தல்
உட்காரும்படிச் ெசய்து, 22 எல்லாவற்ைறயும் அவருைடய பாதங்களுக்குக்
கீழ்ப்படுத்த , 23 எல்லாவற்ைறயும் எல்லாவற்றாலும் ந ரப்புக றவருைடய
நைறவாகய சரீரமான சைபக்கு அவைர எல்லாவற்றற்கும் ேமலான தைலயாகத்
தந்தருளினார்.

அத்த யாயம் 2
க றஸ்துவற்குள்உய ர்ப்ப க்கப்படுதல்

1அக்க ரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மரித்தவர்களாக இருந்த உங்கைள
உய ர்ப்ப த்தார். 2அைவகளில் நீங்கள்முற்காலத்த ேல இந்த உலக வழக்கத்த ற்கு
ஏற்றபடியும், கீழ்ப்படியாத பள்ைளகளிடம் இப்ெபாழுது ெசயலாற்றும் ஆகாயத்து
அதகாரப்ப ரபுவன்ஆவக்குரியபடியும்நடந்துெகாண்டீர்கள். 3அவர்களுக்குள்ேள
நாெமல்ேலாரும் முற்காலத்த ேல நமது சரீர வருப்பத்தன்படிேய நடந்து,
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நமது சரீரமும் மனதும் வரும்பனைவகைளச் ெசய்து, சுபாவத்தனாேல
மற்றவர்கைளப்ேபாலக் ேகாபத்தன் பள்ைளகளாக இருந்ேதாம். 4 ேதவேனா
இரக்கத்தல் ெசல்வந்தமுள்ளவராக நம்மில் அன்புகூர்ந்த தம்முைடய
மிகுந்த அன்பனாேல, 5 அக்க ரமங்களில் மரித்தவர்களாக இருந்த நம்ைமக்
க றஸ்துேவாடுஉய ர்ப்ப த்தார்; கருைபயனாேலஇரட்ச க்கப்பட்டீர்கள்; 6க றஸ்து
இேயசுவற்குள் அவர் நம்ேமல் ைவத்த தயவனாேல, தம்முைடய கருைபயன்
மகா ேமன்ைமயான ெசல்வத்ைத வருங்காலங்களில் வளங்கச்ெசய்வதற்காக,
7 க றஸ்து இேயசுவற்குள் நம்ைம அவேராடு எழுப்ப , உன்னதங்களிேல
அவேராடு உட்காரவும் ெசய்தார். 8 கருைபயனாேல வசுவாசத்ைதக் ெகாண்டு
இரட்ச க்கப்பட்டீர்கள்; இது உங்களால் உண்டானது இல்ைல, இது ேதவனுைடய
ஈவு; 9 ஒருவரும் ெபருைமப்படாதபடி இது ெசயல்களினால் உண்டானது இல்ைல;
10 ஏெனன்றால், நற்ெசயல்கைளச் ெசய்க றதற்கு நாம் க றஸ்து இேயசுவற்குள்
உருவாக்கப்பட்டு, ேதவனுைடய ெசய்ைகயாக இருக்க ேறாம்; அைவகளில் நாம்
நடக்கும்படிஅவர்முன்னதாகஅைவகைளஆயத்தம்பண்ணியருக்க றார்.

க றஸ்துவுக்குள்ஒன்று
11எனேவ,முன்புசரீரத்தன்படியூதரல்லாதவராகஇருந்து,சரீரத்தல்ைகயனாேல

வருத்தேசதனம்பண்ணப்பட்டவர்களால் வருத்தேசதனம்பண்ணப்பாடாதவர்கள்
என்று ெசால்லப்பட்ட நீங்கள், 12 அக்காலத்த ேல க றஸ்துைவச் ேசராதவர்களும்,
இஸ்ரேவலுைடய குடியுரிைமக்குப் புறம்பானவர்களும், வாக்குத்தத்தத்தன்
உடன்படிக்ைககளுக்கு அந்நயர்களாகவும், நம்ப க்ைக இல்லாதவர்களும்,
இந்த உலகத்தல் ேதவனில்லாதவர்களுமாக இருந்தீர்கள் என்பைத
நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 13 முன்ேன தூரத்தல் இருந்த நீங்கள் இப்ெபாழுது
கறஸ்து இேயசுவற்குள் கறஸ்துவன் இரத்தத்தனாேல அருகல் வந்தீர்கள்.
14எப்படிெயன்றால்,அவேரநம்முைடயசமாதானகாரணராக ,இருகூட்டத்தாைரயும்
ஒன்றாக்க , பைகயாக நன்ற ப ரிவைனயாகய நடுச்சுவைரத் தகர்த்து,
15 சட்டத ட்டங்களாகய நயாயப்ப ரமாணத்ைதத் தம்முைடய சரீரத்தனாேல
ஒழித்து, இருகூட்டத்தாைரயும் அவருக்குள்ளாக ஒேர புதய மனிதனாக
உருவாக்க , இப்படிச் சமாதானம்பண்ணி, 16பைகையச் சலுைவயனால் ெகான்று,
அதனாேல இருகூட்டத்தாைரயும் ஒேர சரீரமாக ேதவனுக்கு ஒப்புரவாக்கனார்.
17 அல்லாமலும், அவர் வந்து, தூரத்தல் இருந்த உங்களுக்கும், அருகல் இருந்த
அவர்களுக்கும், சமாதானத்ைத நற்ெசய்தயாக அறவத்தார். 18 அப்படிேய
நாம் இருகூட்டத்தாரும் ஒேர ஆவயானவராேல ப தாவனிடத்தல் ேசரும்
பாக்கயத்ைத அவர் மூலமாகப் ெபற்றருக்க ேறாம். 19 ஆகேவ, நீங்கள் இனி
அந்நயர்களும் பரேதச களுமாக இல்லாமல், பரிசுத்தவான்கேளாடு ஒேர
நகரத்தாரும் ேதவனுைடய குடும்பத்தனராக இருந்து, 20 அப்ேபாஸ்தலர்கள்
தீர்க்கதரிச கள் என்பவர்களுைடய அஸ்தபாரத்தன்ேமல் கட்டப்பட்டவர்களுமாக
இருக்க றீர்கள்; அதற்கு இேயசுக றஸ்துேவ மூைலக்கல்லாக இருக்க றார்;
21அவர்ேமல் மாளிைக முழுவதும் சீராக இைணக்கப்பட்டு, கர்த்தருக்குள் பரிசுத்த
ஆலயமாகஎழும்புக றது; 22அவர்ேமல்நீங்களும்ஆவயானவராேலேதவன்தங்கும்
இடமாகச் ேசர்த்துக்கட்டப்பட்டுவருகறீர்கள்.

அத்த யாயம் 3
யூதரல்லாதவர்களுக்குஇரட்ச ப்பு

1 இதனிமித்தம், பவுலாகய நான் யூதரல்லாேதார்களாக இருக்க ற உங்கள்
ெபாருட்டுக் க றஸ்து இேயசுவனிமித்தம் கட்டுண்டவனாக இருக்க ேறன்.
2 உங்களுக்காக எனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்க ற ேதவகருைபக்குரிய
ஒழுங்குமுைற இன்னெதன்று ேகட்டிருப்பீர்கேள; 3 அது என்னெவன்றால்
யூதரல்லாதவர்கள் நற்ெசய்தயனால் உடன்பங்காளிகளுமாக, ஒேர சரீரத்த ற்கு
உரியவர்களுமாக, க றஸ்துவற்குள் அவர்பண்ணின வாக்குத்தத்தத்த ற்கு
உடன்பங்காளிகளுமாக இருக்க றார்கள் என்கற இந்த இரகச யத்ைத அவர்
எனக்கு ெவளிப்படுத்த அறவத்தார். 4 இைதக்குறத்து நான் முன்னேம
சுருக்கமாக எழுதயருக்க ேறன். 5 அைத நீங்கள் படிக்கும்ேபாது க றஸ்துவன்
இரகசயத்ைதப்பற்ற எனக்கு உண்டாயருக்க ற அறைவ அறந்துெகாள்ளலாம்;
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6 இந்த இரகச யம் இப்ெபாழுது அவருைடய பரிசுத்த அப்ேபாஸ்தலர்களுக்கும்
தீர்க்கதரிச களுக்கும் ஆவயானவராேல ெவளிப்படுத்தப்பட்டிருக்க றதுேபால,
முற்காலங்களில் மனுக்குலத்த ற்கு அறவக்கப்படவல்ைல. 7 ேதவனுைடய
பலத்த வல்லைமயனால் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட வரமாக ய அவருைடய
கருைபயனாேல இந்த நற்ெசய்த ப் பணிக்கு ஊழியக்காரன் ஆேனன்.
8 பரிசுத்தவான்கள் எல்ேலாைரயும்வ ட ச றயவனாகய நான் கறஸ்துவனுைடய
அளவல்லாத ஐசுவரியத்ைத யூதரல்லாதவர்களுக்கு நற்ெசய்தயாக
அறவக்க றதற்காக இந்தக் கருைப எனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்க றது. 9 ேதவன்
நம்முைடய கர்த்தராக ய க றஸ்து இேயசுவற்குள் ெகாண்டிருந்த அநாத
தீர்மானத்தன்படி, 10 உன்னதங்களிலுள்ள ஆட்ச க்கும் அத காரங்களுக்கும்
அவருைடய அநந்த ஞானமானது சைபயன் மூலமாக இப்ெபாழுது
ெதரியவரும்படி, 11இேயசுக றஸ்துைவக்ெகாண்டு எல்லாவற்ைறயும் சருஷ்டித்த
ேதவனுக்குள்ேள ஆதகாலங்கள்முதல் மைறந்தருந்த இரகச யத்தனுைடய
ஐக்கயம் என்னெவன்று, எல்ேலாருக்கும் ெவளிப்பைடயாகக் காண்பக்க றதற்கு,
இந்தக் கருைப எனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்க றது. 12 அவர்ேமல் உள்ள
வசுவாசத்தால் அவருக்குள் நமக்குத் ைதரியமும் த டநம்ப க்ைகேயாடு
ேதவனிடம் ேசரும் பாக்கயமும் உண்டாயருக்க றது. 13 ஆகேவ, உங்களுக்காக
நான் அநுபவக்க ற உபத்த ரவங்களினால் நீங்கள் ேசார்ந்துேபாகாமலிருக்க
ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்;அைவகள்உங்களுக்குமகைமயாகஇருக்க றது.

எேபச யருக்கானபவுலின்ெஜபம்
14 இதற்காக நான் பரேலாகத்தலும் பூேலாகத்தலும் உள்ள

எல்லாக்குடும்பத்த ற்கும் ெபயரிட்ட ச ருஷ்டிகராக ய, 15 நம்முைடய கர்த்தராக
இருக்க ற இேயசுக றஸ்துவனுைடய ப தாைவ ேநாக்க முழங்கால்படிய ட்டு,
16 நீங்கள் அவருைடய ஆவயானவராேல உள்ளானமனிதனில் வல்லைமயாகப்
பலப்படவும், 17 வசுவாசத்தனாேல க றஸ்து உங்களுைடய இருதயங்களில்
குடியருக்கவும்,நீங்கள்அன்ப ேலேவர்ஊன்ற ,நைலெபற்றவர்களாக , 18எல்லாப்
பரிசுத்தவான்கேளாடும் க றஸ்துவனுைடய அன்பன் அகலமும், நீளமும்,
ஆழமும், உயரமும் என்னெவன்று உணர்ந்து; 19அறவற்கு எட்டாத அந்த அன்ைப
அற ந்துெகாள்ள வல்லவர்களாகவும், ேதவனுைடய எல்லாப் பரிபூரணத்தாலும்
நைறயப்படவும், அவர் தமது மகைமயனுைடய ஐசுவரியத்தன்படி,
உங்களுக்கு ஆசயருளேவண்டும் என்று ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன். 20 நாம்
ேவண்டிக்ெகாள்ளுகறதற்கும் நைனக்கறதற்கும் மிகவும் அத கமாக நமக்குள்
க ரிையெசய்க ற வல்லைமயன்படி, நமக்குச் ெசய்ய வல்லவராக ய அவருக்கு,
21 சைபய ேல க றஸ்து இேயசுவன் மூலமாகத் தைலமுைற தைலமுைறக்கும்
எல்லாக் காலங்களிலும்மகைமஉண்டாவதாக. ஆெமன்.

அத்த யாயம் 4
க றஸ்துவன்சரீரத்த ற்குள்ளானஐக்கயம்

1 எனேவ, கர்த்தருக்காக சைறப்பட்டவனாகய நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லுகற புத்த என்னெவன்றால், நீங்கள் அைழக்கப்பட்ட அைழப்புக்குத்
தகுத உள்ளவர்களாக நடந்து, 2 மிகுந்த மனத்தாழ்ைமயும் சாந்தமும் அத க
ெபாறுைமயும் உள்ளவர்களாக, அன்பனால் ஒருவைரெயாருவர் தாங்க ,
3 சமாதானக்கட்டினால் ஆவயானவர் தரும் ஒற்றுைமையக் காத்துக்ெகாள்வதற்கு
கவனமாக இருங்கள். 4 உங்களுக்கு உண்டான அைழப்பனாேல நீங்கள் ஒேர
நம்ப க்ைகக்கு அைழக்கப்பட்டதுேபால, ஒேர சரீரமும், ஒேர ஆவயும் உண்டு;
5 ஒேர கர்த்தரும், ஒேர வசுவாசமும், ஒேர ஞானஸ்நானமும், 6 எல்ேலாருக்கும்
ஒேர ேதவனும் ப தாவும் உண்டு; அவர் எல்ேலார்ேமலும், எல்ேலாேராடும்,
உங்கள் எல்ேலாருக்குள்ளும் இருக்கறவர். 7 க றஸ்துவனுைடய பரிசன்
அளவற்குத்தக்கதாக நம் ஒவ்ெவாருவருக்கும் கருைப அளிக்கப்பட்டிருக்க றது.
8 ஆைகயால், அவர் உன்னதத்த ற்கு ஏற , சைறப்பட்டவர்கைளச் சைறயாக்க ,
மனிதர்களுக்கு வரங்கைள அளித்தார் என்று ெசால்லியருக்க றார். 9 ஏறனார்
என்பதனாேல அவர் அதற்கு முன்ேப பூமியன் தாழ்வான இடங்களில்
இறங்கனார் என்றும் புரிக றதல்லவா? 10 இறங்கனவேர எல்லாவற்ைறயும்
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ந ரப்புவதற்காக, எல்லா வானங்களுக்கும் ேமலாக உன்னதத்த ற்கு ஏறனவருமாக
இருக்க றார். 11 ேமலும் நாம் அைனவரும் ேதவனுைடய குமாரன்ேமலுள்ள
வசுவாசத்தலும் அறவலும் ஒன்றுபட்டவர்களாக , க றஸ்துவனுைடய
நைறவான வளர்ச்ச யன் அளவற்குத்தக்கதாக ேதறன வசுவாச யாகும்
வைரக்கும், 12 பரிசுத்தவான்கள் சீர்படுத்தப்படுவதற்காகவும், நற்ெசய்த
ஊழியத்தன் ேவைலக்காகவும், க றஸ்துவன் சரீரமாக யஆலயமானது பக்தயல்
வளர்ச்ச அைடவதற்காகவும், 13 அவர், ச லைர அப்ேபாஸ்தலர்களாகவும்,
ச லைரத் தீர்க்கதரிச களாகவும், ச லைரச் சுவ ேசஷகர்களாகவும், ச லைர
ேமய்ப்பர்களாகவும், ேபாதகர்களாகவும் ஏற்படுத்தனார். 14 நாம் இனிக்
குழந்ைதகைளப்ேபால இல்லாமல், மனிதர்களுைடய வஞ்சகமான தந்த ரமுள்ள
ேபாதைனயாகய பலவதமான காற்றனாேல, அைலகளினால் அடிபட்டு
அைலகறவர்களாக இல்லாமல், 15 அன்புடன் சத்தயத்தல் நடந்து, தைலயாகய
க றஸ்துவற்குள் எல்லாவற்ற ேலயும், நாம் வளருகறவர்களாக இருப்பதற்காக
அப்படிச் ெசய்தார். 16 அவராேல சரீரம் முழுவதும், அதற்கு உதவயாக இருக்க ற
எல்லா பாகங்களினாலும் சரியாகச் ேசர்த்து இைணக்கப்பட்டு, ஒவ்ெவாரு
சரீர பாகங்களும் தன்தன் அளவற்குத்தக்கதாக ேவைல ெசய்க றபடிேய, அது
அன்பனாேல தனக்கு பக்தவளர்ச்சைய உண்டாக்குவதற்காகச் சரீரவளர்ச்சைய
உண்டாக்குகறது.

ஒளியன்பள்ைளகளாகவாழ்தல்
17எனேவ, கர்த்தருக்குள்நான்உங்களுக்குச் சாட்ச யாகச் ெசால்லிஎச்சரிக்க றது

என்னெவன்றால், யூதரல்லாதவர்கள் தங்களுைடய வீணான ச ந்ைதய ேல
நடக்க றதுேபால நீங்கள் இனி நடக்காமல் இருங்கள். 18 அவர்கள் புத்தயல்
இருள் அைடந்து, தங்களுைடய இருதயக் கடினத்தனால் தங்களில் இருக்கும்
அறயாைமயனாேல ேதவன் தரும் ஜீவனுக்கு அந்நயர்களாக இருந்து;
19 உணர்வல்லாதவர்களாக, எல்லாவத அசுத்தங்கைளயும் ஆவேலாடு
ெசய்வதற்கு, தங்கைளக் காமஇச்ைசகளுக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்தருக்க றார்கள்.
20 நீங்கேளா இந்தவதமாகக் க றஸ்துைவக் கற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல.
21 இேயசுவ டம் உள்ள சத்தயத்தன்படி, நீங்கள் அவரிடம் ேகட்டு, அறந்து,
அவரால் ேபாத க்கப்பட்டீர்கேள. 22 அப்படிேய, முந்தன நடக்ைகக்குரிய
ேமாசம்ேபாக்கும் இச்ைசகளாேல ெகட்டுப்ேபாக ற பைழய மனிதைன நீங்கள்
கைளந்துவ ட்டு, 23உங்களுைடய உள்ளத்த ேல புதயவர்களாக , 24உண்ைமயான
நீதயலும் பரிசுத்தத்தலும் ேதவனுைடய சாயலாக உருவாக்கப்பட்ட புதய
மனிதைன அணிந்துெகாள்ளுங்கள். 25 அன்றயும், நாம் ஒருவருக்ெகாருவர்
சரீர பாகங்களாக இருக்க றபடியால், ெபாய்ையப் ேபசாமல், ஒவ்ெவாருவனும்
மற்றவேனாடு உண்ைமையப் ேபசேவண்டும். 26 நீங்கள் ேகாபப்பட்டாலும் பாவம்
ெசய்யாமல் இருங்கள்; சூரியன் மைறவதற்கு முன்ேப உங்களுைடய எரிச்சல்
மைறந்துேபாகட்டும்; 27 ப சாசுக்கு இடம் ெகாடுக்கேவண்டாம். 28 தருடுகறவன்
இனித் தருடாமல், குைறவாக உள்ளவனுக்குத் தன்னிடமிருந்து ெகாடுக்கும்படி,
தன் ைககளினால் பயனுள்ள ேவைலெசய்து முயற்ச ெசய்யேவண்டும்.
29 ெகட்டவார்த்ைத எதுவும் உங்களுைடய வாய்களால் ேபசேவண்டாம்;
பக்தவளர்ச்ச க்கு தகுந்த நல்லவார்த்ைத இருந்தால், ேகட்க றவர்களுக்குப்
ப ரேயாஜனமாக இருப்பதற்காக அைதேய ேபசுங்கள். 30 அன்றயும், நீங்கள்
மீட்கப்படும் நாளுக்காக முத்தைரயாகப் ெபற்ற ேதவனுைடய பரிசுத்த
ஆவயானவைரத் துக்கப்படுத்தாமல் இருங்கள். 31 எல்லாவதமான கசப்பும்,
ேகாபமும், எரிச்சலும், கூக்குரலும், அவமத ப்பதும், மற்ற எல்லாக் ெகட்டகுணமும்
உங்கைளவ ட்டுநீங்கட்டும். 32ஒருவருக்ெகாருவர் தயவாகவும்மனஉருக்கமாகவும்
இருந்து, க றஸ்துவற்குள் ேதவன் உங்களுக்கு மன்னித்ததுேபால, நீங்களும்
ஒருவருக்ெகாருவர்மன்னியுங்கள்.

அத்த யாயம் 5
1 எனேவ, நீங்கள் ப ரியமான பள்ைளகைளப்ேபால ேதவைனப்

பன்பற்றுகறவர்களாக இருந்து, 2 க றஸ்து நமக்காகத் தம்ைம ேதவனுக்கு
இனிய வாசைனயான காணிக்ைகயாகவும் பலியாகவும் ஒப்புக்ெகாடுத்து
நம்மில் அன்புைவத்ததுேபால, நீங்களும் அன்பாக நடந்துெகாள்ளுங்கள்.
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3 ேமலும், பரிசுத்தவான்களுக்குத் தகுந்தபடி, ேவச த்தனமும், மற்ற எந்த
ஒரு அசுத்தமும், ெபாருளாைசயும் ஆகய இைவகளின் ெபயர்கள்கூட
உங்களுக்குள்ேள ெசால்லப்படக்கூடாது. 4 அப்படிேய ந ந்தைனயும்,
புத்தயல்லாத ேபச்சும், பரிகாசம் ெசய்வதும் தவறானைவகள்; ஸ்ேதாத்த ரம்
ெசய்வேத நல்லது. 5 வபசாரக்காரனாவது, அசுத்தனாவது, வக்க ரக
ஆராதைனக்காரனாகய ெபாருளாைசக்காரனாவது ேதவனுைடய ராஜ்யமாகய
க றஸ்துவன் ராஜ்யத்த ேல இடம் ெபறுவதல்ைலெயன்று அறந்தருக்க றீர்கேள.
6 இப்படிப்பட்டைவகளினால் கீழ்ப்படியாத பள்ைளகள்ேமல் ேதவனுைடய
ேகாபம் வருவதால், யாரும் வீண்வார்த்ைதகளினாேல உங்கைள ஏமாற்றாதபடி
நீங்கள் எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்; 7 அப்படிப்பட்டவர்கேளாடு ேசராமல்
இருங்கள். 8 முற்காலத்தல் நீங்கள் இருளாக இருந்தீர்கள், இப்ெபாழுேதா
கர்த்தருக்குள் ெவளிச்சமாக இருக்க றீர்கள்; ெவளிச்சத்தன் பள்ைளகளாக
நடந்துெகாள்ளுங்கள். 9 ெவளிச்சத்தன் கனி, எல்லா நற்குணத்தலும் நீதயலும்
உண்ைமயலும் ெதரியும். 10 கர்த்தருக்குப் ப ரியமானது என்னெவன்று
நீங்கள் ேசாத த்துப்பாருங்கள். 11 கனி இல்லாத இருளின் ெசயல்களுக்கு
உடன்படாமல், அைவகள் தவறானைவகள் என்று சுட்டிக்காட்டுங்கள். 12அவர்கள்
மைறவான இடத்தல் ெசய்யும் ெசயல்கைளச் ெசால்லுகறதும் ெவட்கமாக
இருக்க றேத. 13 அைவகள் எல்லாம் ெவளிச்சத்தனால் ெவளியாக்கப்படும்;
ெவளியாக்கப்படுவது எல்லாம் ெவளிச்சமாக இருக்க றது. 14 எனேவ, தூங்குகற
நீ வழித்து, மரித்ேதாைரவ ட்டு எழுந்தரு, அப்ெபாழுது கறஸ்து உன்ைனப்
ப ரகாச க்கப்பண்ணுவார் என்று ெசால்லியருக்க றார். 15 எனேவ, நீங்கள் ஞானம்
இல்லாதவர்கைளப்ேபால நடக்காமல்,ஞானம்உள்ளவர்கைளப்ேபாலக் கவனமாக
நடந்துெகாண்டு, 16 நாட்கள் ெபால்லாதைவகளாக இருப்பதால் காலத்ைதச்
சரியாகப்பயன்படுத்த க்ெகாள்ளுங்கள். 17எனேவ,நீங்கள்அறவல்லாதவர்களாக
இல்லாமல், கர்த்தருைடய வருப்பம் என்னெவன்று உணர்ந்துெகாள்ளுங்கள்.
18 ெபால்லாதவழிக்கு உன்ைனக் ெகாண்டுச்ெசல்லும் மதுபானத்ைத நீ குடித்து
ெவறெகாள்ளாமல், பரிசுத்த ஆவயானவரால் நைறந்து; 19 சங்கீதங்களினாலும்
கீர்த்தைனகளினாலும் ஞானப்பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்ெகாருவர்
புத்த ெசால்லிக்ெகாண்டு, உங்களுைடய இருதயத்தல் கர்த்த்தைரப் பாடிக்
கீர்த்தனம்பண்ணி, 20நம்முைடயகர்த்தராக யஇேயசுக றஸ்துவன்நாமத்தனாேல
எப்ெபாழுதும் எல்லாவற்றற்காகவும் ப தாவாகய ேதவைன ஸ்ேதாத்த ரித்து,
21ெதய்வபயத்ேதாடுஒருவருக்ெகாருவர் கீழ்ப்படிந்தருங்கள்.

கணவன்மைனவ உறவு
22 மைனவகேள, கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிக றதுேபால, உங்களுைடய

ெசாந்தக் கணவருக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். 23 க றஸ்து சைபக்குத் தைலயாக
இருக்க றதுேபால, கணவனும் மைனவக்குத் தைலயாக இருக்க றான்;
க றஸ்துேவ சரீரத்த ற்கும் இரட்சகராக இருக்க றார். 24 எனேவ, சைபயானது
கறஸ்துவற்குக் கீழ்ப்படிக றதுேபால மைனவகளும் தங்களுைடய ெசாந்தக்
கணவர்களுக்கு எல்லாக் காரியங்களிலும் கீழ்ப்படிந்தருக்கேவண்டும்.
25 கணவர்கேள, உங்களுைடய மைனவகளிடம் அன்பாக இருங்கள்; அப்படிேய
க றஸ்துவும் சைபயன்ேமல் அன்பாக இருந்து, 26 தாம் அைதத் தருவசனத்ைதக்
ெகாண்டு தண்ணீர் முழுக்கனால் சுத்தப்படுத்த , பரிசுத்தமாக்குக றதற்கும்,
27 கைறேயதும்இல்லாமல் பரிசுத்தமும் பைழ இல்லாததுமான மகைமயுள்ள
சைபயாக அைதத் தமக்குமுன் நறுத்த க்ெகாள்வதற்கும் தம்ைமத்தாேம
அதற்காக ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 28 அப்படிேய, கணவர்களும் தங்களுைடய
மைனவகைளத் தங்களுைடய ெசாந்த சரீரங்களாக நைனத்து, அவர்கள்ேமல்
அன்பாக இருக்கேவண்டும்; தன் மைனவய டம் அன்பாக இருக்க றவன்
தன்ைனத்தாேனேநச க்க றான். 29தன்ெசாந்த சரீரத்ைதப்பைகத்தவன்ஒருவனும்
இல்ைலேய; கர்த்தர் சைபையப் ேபணிக்காப்பாற்றுகறதுேபால ஒவ்ெவாருவனும்
தன் சரீரத்ைதப் ேபணிக்காப்பாற்றுகறான். 30 நாம் அவருைடய சரீரத்தன்
பாகங்களாகவும், அவருைடய சரீரத்த ற்கும் அவருைடய எலும்புகளுக்கும்
உரியவர்களாகவும் இருக்க ேறாம். 31 இதனால் மனிதன் தன் தகப்பைனயும்
தன் தாையயும்வ ட்டு, தன் மைனவயுடன் இைணந்து, இருவரும் ஒேர சரீரமாக
இருப்பார்கள். 32 இந்த இரகச யம் ெபரியது; நான் கறஸ்துைவப்பற்றயும்
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சைபையப்பற்றயும் ெசால்லுக ேறன். 33 எப்படியும், உங்கள்ேமல் நீங்கள் அன்பாக
இருப்பதுேபால, உங்களுைடய மைனவகளிடமும் அன்பாக இருக்கேவண்டும்;
மைனவயும்கணவனிடத்தல்பயபக்தயாகஇருக்கேவண்டும்.

அத்த யாயம் 6
பள்ைளகளும்,ெபற்ேறாரும்

1 பள்ைளகேள, உங்களுைடய ெபற்ேறாருக்குக் கர்த்தருக்குள் கீழ்ப்படியுங்கள்,
இதுேவ சரியானது. 2 உனக்கு நன்ைம உண்டாயருப்பதற்கும், பூமிய ேல
உன் ஆயுசுநாட்கள் அதகரிப்பதற்கும், 3 உன் தகப்பைனயும் உன் தாையயும்
கனம்பண்ணுவாயாக என்பேத ேதவன் வாக்குத்தத்தம்பண்ணின முதலாம்
கட்டைளயாக இருக்க றது. 4 தகப்பன்மார்கேள, நீங்களும் உங்களுைடய
பள்ைளகைளக் ேகாபப்படுத்தாமல், கர்த்தருக்ேகற்ற ஒழுக்கத்தலும்
ேபாதைனயலும்அவர்கைளவளர்த்துங்கள்.

ேவைலக்காரர்களும், எஜமான்களும்
5 ேவைலக்காரர்கேள, நீங்கள் கறஸ்துவற்குக் கீழ்ப்படிக றதுேபால,

சரீரத்தன்படி உங்களுைடய எஜமான்களாக இருக்க றவர்களுக்கும் பயத்ேதாடும்
மரியாைதேயாடும் ேநர்ைமயுள்ள மனேதாடும் கீழ்ப்படிந்து; 6 மனிதர்களுக்குப்
ப ரியமாக இருக்கவரும்புக றவர்களாக அவர்களுைடய பார்ைவக்கு ஊழியம்
ெசய்யாமல், க றஸ்துவன் ஊழியக்காரர்களாக, மனப்பூர்வமாக ேதவனுைடய
வருப்பத்தன்படி ெசய்யுங்கள். 7அடிைமயானவன் என்றாலும், சுதந்த ரமானவன்
என்றாலும், அவனவன் ெசய்க ற நன்ைமயன்படிேய கர்த்தரிடத்தல் பலைன
ெபறுவான் என்று அறந்து, 8 மனிதருக்ெகன்று ஊழியம் ெசய்யாமல்,
கர்த்தருக்ெகன்ேற நல்லமனேதாடு ஊழியம் ெசய்யுங்கள். 9 எஜமான்கேள,
அப்படிேயநீங்களும்,ேவைலக்காரர்களுக்குச்ெசய்யேவண்டியைவகைளச்ெசய்து,
அவர்களுக்கும்உங்களுக்கும்எஜமானானவர்பரேலாகத்தல்இருக்கறார்என்றும்,
அவரிடத்தல் பட்சபாதம் இல்ைல என்றும் அறந்து, கடுைமயான வார்த்ைதகைள
வ ட்டுவடுங்கள்.

க றஸ்துவன்பைடவீரர்களும்,ஆயுதங்களும்
10 கைடச யாக, என் சேகாதரர்கேள, கர்த்தரிலும் அவருைடய வல்லைமயலும்

பலப்படுங்கள். 11 நீங்கள் ப சாசன் தந்த ரங்கேளாடு எத ர்த்து ந ற்கத்
த றைமயுள்ளவர்களாகும்படி, ேதவனுைடய சர்வாயுதங்கைளயும்
அணிந்துெகாள்ளுங்கள். 12 ஏெனன்றால், சரீரத்ேதாடும் இரத்தத்ேதாடும்
இல்ைல, ஆளுைககேளாடும், அதகாரங்கேளாடும், இந்த உலகத்தன்
இருளின் அத பத கேளாடும், வானமண்டலங்களிலுள்ள ெபால்லாத ஆவகளின்
பைடகேளாடும் நமக்குப் ேபாராட்டம் உண்டு. 13 எனேவ, தீங்குநாளிேல
அைவகைள நீங்கள் எத ர்க்கவும், எல்லாவற்ைறயும் ெசய்துமுடித்தவர்களாக
ந ற்கவும் த றைமயுள்ளவர்களாகும்படி, ேதவனுைடய சர்வாயுதங்கைளயும்
எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 14 சத்தயம் என்னும் கச்ைசைய உங்களுைடய இடுப்பல்
கட்டினவர்களாகவும், நீத என்னும் மார்புக்கவசத்ைத அணிந்தவர்களாகவும்;
15 சமாதானத்தன் நற்ெசய்த க்குரிய ஆயத்தம் என்னும் காலணிகைளக்
கால்களிேல ெதாடுத்தவர்களாகவும்; 16 சாத்தான் எய்யும் அக்கனி
அம்புகைளெயல்லாம் அவத்துப்ேபாடத்தக்கதாக, எல்லாவற்றற்கும் ேமலாக
வசுவாசம் என்னும் ேகடயத்ைதப் ப டித்துக்ெகாண்டவர்களாகவும் நல்லுங்கள்.
17 இரட்ச ப்பு என்னும் தைலக்கவசத்ைதயும், ேதவவசனமாகய ஆவயன்
பட்டயத்ைதயும் எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 18 எந்த ேநரத்தலும் எல்லாவதமான
ேவண்டுதேலாடும் வண்ணப்பத்ேதாடும் ஆவயனாேல ெஜபம்பண்ணி,
அதனால் மிகுந்த மனஉறுத ேயாடும் எல்லாப் பரிசுத்தவான்களுக்கான
ேவண்டுதேலாடும் வழித்துக்ெகாண்டிருங்கள். 19 நற்ெசய்த க்காகக்
கட்டப்பட்டிருக்க ற ப ரத ந தயாகய நான் அைதப்பற்ற ப் ேபசேவண்டியைதத்
ைதரியமாகப் ேபசவும், 20 நான் ைதரியமாக என் வாையத் த றந்து நற்ெசய்தயன்
இரகசயத்ைத அறவக்க றதற்கு வாக்கு எனக்குக் ெகாடுக்கப்படும்படி
எனக்காகவும்வண்ணப்பம்பண்ணுங்கள்.
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இறுத வாழ்த்துைர
21அன்றயும்,நான்ெசய்யும்காரியங்கைளயும்,என்சுகெசய்த கைளயும்,நமக்குப்

ப ரியமான சேகாதரனும் கர்த்தருக்குள் உண்ைமயுள்ள ஊழியக்காரனுமாக
இருக்க ற தீக க்கு உங்களுக்கு அறவப்பான். 22 நீங்கள் எங்களுைடய
ெசய்த கைளத் ெதரிந்துெகாள்ளவும், அவன் உங்களுைடய இருதயங்களுக்கு
ஆறுதல் ெசய்யவும், அவைன உங்களிடம் அனுப்ப ேனன். 23 ப தாவாகய
ேதவனாலும் கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனாலும், சேகாதரர்களுக்குச்
சமாதானமும் வசுவாசத்துடன் அன்பும் உண்டாவதாக. 24 நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவடம் அழியாத அன்ேபாடு அன்புகாட்டுக ற எல்ேலாருக்கும்
கருைபஉண்டாயருப்பதாக. ஆெமன்.



பலிப்பயர்அத்தயாயம் 1:1 1523 பலிப்பயர்அத்தயாயம் 1:2

பலிப்ப யர்
ஆச ரியர்

பவுல் இைத எழுதனதாகக் கூறுகறார் (1: 1) மற்றும் ெமாழி, பாணி, மற்றும்
வரலாற்று உண்ைமகளின் அைனத்து உள் குணாத சயங்கள் ஆகயைவ இைத
உறுத ப்படுத்துகறது. ஆரம்பகால சைப, பவுல் ஆச ரியர் என்றும் அதகாரம்
பற்றயும் ெதாடர்ந்து ேபசுக றது. பலிப்பயருக்கு எழுதய நருபம் க றஸ்துவன்
ச ந்ைதைய ெவளிப்படுத்துகறது (2: 1-11). பலிப்பயர் நருபத்ைத எழுதும்ேபாது
பவுல் ைகதயாக இருந்தேபாதலும் அவர் மக ழ்ச்ச யால் நைறந்தருந்தார்.
பலிப்பயர் நருபம் நமக்கு,துன்பங்கள்மற்றும்பாடுகளுக்குநடுவல்இருந்தாலும்
கறஸ்தவர்கள் சந்ேதாஷமாக இருக்க முடியுெமன கற்றுக்ெகாடுக்க றது.
நாம் க றஸ்துவுக்குள்ளிருக்கும் நம்ப க்ைகயன் காரணமாக நாம் மக ழ்ச்ச
அைடக ேறாம்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப 61 க்குஇைடயல்எழுதப்பட்டது.
ேராமாபுரிய ல் சைறச்சாைலயல் இருக்கும்ேபாது பவுல் பலிப்பயர் நருபத்ைத

எழுதனார் (அப்ேபாஸ்தலர் 28: 30). பலிப்பயர் சைபயலிருந்து கைடத்த
ந த உதவயுடன் ேராமில் இருந்த பவுலிடம் வந்த எப்பாப்ப ேராதீத்துவ டம்
பலிப்பயருக்கு எழுதப்பட்ட கடிதம் ெகாடுக்கப்பட்டது. (பலிப்பயர் 2: 25; 4: 18).
ஆனால்ேராமிலிருந்தசமயத்தல்எப்பாப்ப ேராதீத்துேநாயுற்றார்,அதுஅவருைடய
பயணத்ைதத்தாமதமாக , கடிதத்தன்வழங்குவைத (2: 26-27) தாமதப்படுத்தயது.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
மக்ெகேதானியா மாவட்டத்தன் முக்கய நகரங்களில் ஒன்றான பலிப்ப நகரில்

உள்ளகறஸ்தவசைப.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
பவுல் தான் சைறச்சாைலயல் இருந்தேபாது காரியங்கள் எப்படி இருந்தது

என்பைதயும் (1: 12-26), அவருைடய த ட்டங்கள் என்னவாக இருந்தது மற்றும்
அவருைடய வடுதைல ஆகயவற்ைறக்குறத்து சைபயானது அறயும்படி
பவுல் வரும்பனார். (பலி 2: 23-24). சைபயல் சல குழப்பம் மற்றும் ப ரிவு
இருப்பதாகத் காணப்பட்டது, எனேவ அப்ேபாஸ்தலன், ஒற்றுைமைய ேநாக்கய
ஒரு கண்ேணாட்டத்தல் மனத்தாழ்ைமைய ஊக்குவக்க எழுதுகறார் (2: 1-
18; 4: 2-3). ேபாதக இைறயயல் அறஞரான பவுல், (3: 2-3) எத ர்மைறயான
கள்ள உபேதசங்கைளயும் மற்றும் சல குற ப்ப ட்ட தவறான ேபாதகர்களின்
வைளவுகைளத் தைலகீழாக்குமாறு எழுதுகறார். பவுல், எப்பாப ேராதீத்துவன்
ஆேராக்கயத்ைதயும் த ட்டங்கைளயும் பற்ற அறக்ைக ெகாடுக்க தீேமாத்ேதயுைவ
உற்சாகப்படுத்த எழுதனார் (2: 19-30) மற்றும் பவுல் தன்ைனக் குறத்த
சைபயன் அக்கைறக்காகவும், அவர்கள் ெகாடுத்த நன்ெகாைடகள் (4: 10-20)
ஆகயவற்றற்காகவும்நன்ற ெதரிவ க்க பவுல்எழுதனார்.

ைமயக்கருத்து
மக ழ்ச்ச நைறந்தவாழ்க்ைக

ெபாருளடக்கம்
1. வணக்கவுைர— 1:1, 2
2. பவுலின்சூழ்நைலமற்றும் சைபையஉற்சாகப்படுத்துதல்— 1:3-2:30
3. தவறானேபாதைனக்குஎத ரானஎச்சரிக்ைககள்— 3:1-4:1
4.இறுத அறவுைரகள்— 4:2-9
5. நன்ற ெசால்லுதல்— 4:10-20
6.இறுத வாழ்த்துக்கள்— 4:21-23

1 இேயசுக றஸ்துவன் ஊழியக்காரர்களாகய பவுலும், தீேமாத்ேதயும், பலிப்ப
பட்டணத்தல் கறஸ்து இேயசுவற்குள்ளான பரிசுத்தவான்கள் அைனவருக்கும்,
கண்காணிகளுக்கும், உதவக்காரர்களுக்கும் எழுதுகறதாவது: 2 நம்முைடய



பலிப்பயர்அத்தயாயம் 1:3 1524 பலிப்பயர்அத்தயாயம் 1:27

ப தாவாகய ேதவனாலும் கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனாலும் உங்களுக்குக்
கருைபயும் சமாதானமும்உண்டாவதாக.

நன்றெசால்லுதலும்ெஜபமும்.
3 நற்ெசய்த உங்களுக்கு அறவக்கப்பட்ட நாள்முதல் இதுவைரக்கும் நீங்கள்

எங்கேளாடு ஊழியத்தல் ஐக்கயப்பட்டிருப்பதால், 4 நான் பண்ணுகற ஒவ்ெவாரு
வண்ணப்பத்தலும் உங்கள் அைனவருக்காகவும் எப்ெபாழுதும் சந்ேதாஷத்ேதாடு
ெஜபம்பண்ணி, 5 உங்களில் நல்லெசயல்கைளத் ெதாடங்கனவர் அைத
இேயசுக றஸ்துவன் நாள்வைர நடத்தவருவார் என்று நம்ப , 6 நான் உங்கைள
நைனக்கும்ேபாெதல்லாம் என் ேதவைன ஸ்ேதாத்த ரிக்க ேறன். 7 என்
சைறச்சாைலயன் கட்டுகளிலும், நான் நற்ெசய்தையப் ேபாத த்து அைதத்
உறுத ப்படுத்தவருகறதலும், நீங்கள் அைனவரும் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட
கருைபயல் பங்குள்ளவர்களானதால், உங்கைள என் இருதயத்தல்
ைவத்துக்ெகாண்டிருக்க றபடியனாேல, உங்கள் எல்ேலாைரயும்குற த்து நான்
இப்படி நைனக்கறது எனக்குத் தகுதயாக இருக்க றது. 8 இேயசுக றஸ்துவன்
உருக்கமான அன்பனாேல உங்கெளல்ேலாைரயும் காண எவ்வளேவா ஆவலாக
இருக்க ேறன்என்பதற்குேதவேனஎனக்குச்சாட்ச . 9ேமலும்,உத்தமமானைவகைள
நீங்கள் ஒப்புக்ெகாள்ளத்தக்கதாக உங்களுைடய அன்பானது அறவலும்
எல்லா உணர்வலும் இன்னும் அதகமத கமாகப் ெபருகவும், 10 ேதவனுக்கு
மகைமயும் துதயும் உண்டாகும்படி இேயசுக றஸ்துவனால் வருகற நீதயன்
கனிகளால் நைறந்தவர்களாக , 11 நீங்கள் கறஸ்துவன் நாளுக்ெகன்று
ேநர்ைமயானவர்களும், குற்றம் இல்லாதவர்களுமாக இருக்கவும் ேவண்டுதல்
ெசய்க ேறன்.

பவுலின்கட்டுகள்
12 சேகாதரர்கேள, எனக்கு சம்பவத்தைவகள் நற்ெசய்த பரவுவதற்கு ஏதுவானது

என்றுநீங்கள்அறயமனதாயருக்க ேறன். 13அரண்மைனயல்உள்ளவர்களுக்கும்
மற்ற எல்ேலாருக்கும் என் கட்டுகள் கறஸ்துவற்குள்ளான கட்டுகள் என்று
ெதரிந்து, 14 சேகாதரர்களில் அேநகர் என் கட்டுகளாேல கர்த்தருக்குள்
ைதரியம்ெகாண்டு பயம் இல்லாமல் தருவசனத்ைதச் ெசால்லும்படி அத கமாகத்
துணிந்தருக்க றார்கள். 15 ச லர் ெபாறாைமயனாலும் வ ேராதத்தனாலும்,
ச லர் நல்ல மனதனாலும் கறஸ்துைவப் ப ரசங்க க்க றார்கள். 16 ச லர் என்
கட்டுகேளாடுஉபத்த ரவத்ைதயும்ேசர்க்கநைனத்து,சுத்தமனேதாடுக றஸ்துைவ
அறவக்காமல், வேராதத்தனாேல அறவக்க றார்கள். 17 நற்ெசய்த க்காக
நான் உத்தரவுெசால்ல நயமிக்கப்பட்டவன் என்று அறந்து, ச லர் அன்பனாேல
அறவக்க றார்கள். 18இதனால் என்ன? ஏமாற்றுவதனாேலா, உண்ைமயனாேலா,
எப்படியாவது, க றஸ்து அறவக்கப்படுக றார்; அதனால் சந்ேதாஷப்படுக ேறன்,
இனிேமலும் சந்ேதாஷப்படுேவன். 19 அது உங்களுைடய ேவண்டுதலினாலும்
இேயசுக றஸ்துவனுைடய ஆவயன் உதவயனாலும் எனக்கு இரட்ச ப்பாக
முடியும் என்று அற ேவன். 20 நான் ஒன்றலும் ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகாமல்,
எப்ெபாழுதும்ேபால இப்ெபாழுதும், மிகுந்த ைதரியத்ேதாடு ஜீவனாலாவது,
மரணத்தனாலாவது, க றஸ்து என் சரீரத்தனாேல மகைமப்படுவார் என்று
எனக்கு உண்டாயருக்க ற வாஞ்ைசக்கும் நம்ப க்ைகக்கும் தகுந்ததாக
அப்படி முடியும். 21 க றஸ்து எனக்கு ஜீவன், மரணம் எனக்கு ஆதாயம்.
22 ஆனாலும் சரீரத்தல் பைழத்தருக்க றதனாேல என் ெசய்ைகக்குப் பலன்
கைடத்தருப்பதால், நான்ெதரிந்துெகாள்ளேவண்டியதுஎன்னெவன்றுெதரியாது.
23 ஏெனன்றால், இந்த இரண்டிற்கும் இைடேய நான் ெநருக்கப்படுக ேறன்;
சரீரத்ைதவ ட்டுப் ப ரிந்து, க றஸ்துேவாடு இருக்க எனக்கு ஆைச உண்டு, அது
அதக நன்ைமயாக இருக்கும்; 24அப்படியருந்தும், நான் சரீரத்தல் வாழ்ந்தருப்பது
உங்களுக்கு அதக அவசயம். 25 இந்த ந ச்சயத்ைதக்ெகாண்டிருந்து, நான்
மீண்டும் உங்களிடம் வருகறதனால் என்ைனக்குறத்து உங்களுைடய
மக ழ்ச்ச க றஸ்து இேயசுவற்குள் ெபருகுவதற்காக, 26 உங்களுைடய
வசுவாசத்தன் வளர்ச்ச க்காகவும் சந்ேதாஷத்த ற்காகவும் நான் பைழத்து,
உங்கள் அைனவேராடும் இருப்ேபன் என்று அறந்தருக்க ேறன். 27 நான் வந்து
உங்கைளப் பார்த்தாலும், நான் வராமலிருந்தாலும், நீங்கள் ஒேர ஆவய ேல
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உறுதயாக நன்று, ஒேர ஆத்துமாவனாேல நற்ெசய்தயன் வசுவாசத்த ற்காகப்
ேபாராடி, எத ர்க்க றவர்களால் ஒன்றுக்கும் பயப்படாமல் இருக்க றீர்கள்
என்று உங்கைளக்குறத்து நான் ேகள்வப்படும்படி, எந்தவதத்தலும் நீங்கள்
கறஸ்துவன் நற்ெசய்த ற்குத் தகுதயானவர்களாக நடந்துெகாள்ளுங்கள்.
28 நீங்கள் பயப்படாமலிருக்கறது அவர்கள் ெகட்டுப்ேபாக றதற்கும், நீங்கள்
இரட்ச க்கப்படுக றதற்கும் அைடயாளமாக இருக்க றது; இதுவும் ேதவனுைடய
ெசயேல. 29 ஏெனன்றால், க றஸ்துைவ வசுவாச க்க றதற்குமட்டும் இல்ைல,
அவருக்காகப் பாடுகள்படுகறதற்கும் உங்களுக்கு ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது.
30 நீங்கள் என்னிடம் பார்த்ததும் எனக்கு உண்ெடன்று இப்ெபாழுது
ேகள்வப்படுக றதுமானேபாராட்டேமஉங்களுக்கும்உண்டு.

அத்த யாயம் 2
க றஸ்துவன்தாழ்ைம

1 ஆகேவ, க றஸ்துவற்குள் எந்தெவாரு ஆறுதலும், அன்பனாேல எந்தெவாரு
ேதறுதலும், ஆவயன் எந்தெவாரு ஐக்கயமும், எந்தெவாரு உருக்கமான
பரிவும் இரக்கங்களும் உண்டானால், 2 நீங்கள் ஒேர ச ந்ைதயும் ஒேர அன்பும்
உள்ளவர்களாக இருந்து, இைசந்த ஆத்துமாக்களாக ஒன்ைறேய ச ந்த த்து,
என் சந்ேதாஷத்ைத நைறவாக்குங்கள். 3 ஒன்ைறயும் சுயநலத்தனாேலா,
வீண்ெபருைமயனாேலாெசய்யாமல்,மனத்தாழ்ைமயனாேலஒருவைரெயாருவர்
உங்கைளவ ட ேமன்ைமயானவர்களாக நைனக்கேவண்டும். 4 அவனவன்
தன்னுைடய காரியங்கைள மட்டுமல்ல, மற்றவர்களுைடய காரியங்களிலும்
உதவெசய்யேவண்டும். 5 க றஸ்து இேயசுவல் இருந்த ச ந்ைதேய உங்களுக்கும்
இருக்கேவண்டும்; 6அவர்ேதவனுைடயஉருவமாகஇருந்தும், ேதவனுக்குச்சமமாக
இருப்பைதக் ெகாள்ைளயாடின ெபாருளாக நைனக்காமல், 7 தம்ைமத்தாேம
ெவறுைமயாக்க , அடிைமயன்உருவெமடுத்து, மனிதனின் சாயல்ஆனார். 8அவர்
மனித உருவமாக ெவளிப்பட்டு, மரணம்வைரக்கும், அதாவது சலுைவயன்
மரணம்வைரக்கும் கீழ்ப்படிந்தவராக , தம்ைமத்தாேம தாழ்த்தனார். 9 ஆகேவ,
ேதவன் எல்லாவற்றற்கும் ேமலாக அவைர உயர்த்த , 10 இேயசுவன் நாமத்தல்
வானத்தல் உள்ளைவகளும், பூமியல் உள்ளைவகளும், பூமியன் கீழ்
உள்ளைவகளுைடய முழங்கால்கள் எல்லாம் முடங்கும்படிக்கும், 11 ப தாவாகய
ேதவனுக்கு மகைமயாக இேயசுக றஸ்துேவ கர்த்தர் என்று நாக்குகெளல்லாம்
அறக்ைகபண்ணுவதற்கும், எல்லா நாமத்த ற்கும் ேமலான நாமத்ைத அவருக்குத்
தந்தருளினார்.

ப ரகாச க்கும்நட்சத்த ரங்கள்
12ஆகேவ,எனக்குப்ப ரியமானவர்கேள,நீங்கள்எப்ெபாழுதும்கீழ்ப்படிக றபடிேய,

நான் உங்களுக்கு அருகல் இருக்கும்ெபாழுது மட்டுமில்ைல, நான் தூரத்தல்
இருக்கும்ெபாழுதும், அதக பயத்ேதாடும் நடுக்கத்ேதாடும் உங்களுைடய
இரட்ச ப்பு நைறேவறப் ப ரயாசப்படுங்கள். 13 ஏெனன்றால், ேதவேன தம்முைடய
தயவுள்ள வருப்பத்தன்படி வருப்பத்ைதயும் ெசய்ைகையயும் உங்களில்
உண்டாக்குகறவராக இருக்க றார். 14 நான் வீணாக ஓடினதும் வீணாகப்
ப ரயாசப்பட்டதும் இல்ைல என்கற மக ழ்ச்ச க றஸ்துவன் நாளில் எனக்கு
உண்டாயருப்பதற்கு, ஜீவவசனத்ைதப் ப டித்துக்ெகாண்டு, உலகத்த ேல
சுடர்கைளப்ேபாலப்ப ரகாச க்க றநீங்கள், 15ேகாணலும்மாறுபாடுமானவம்சத்தன்
நடுவ ேல குற்றம் இல்லாதவர்களும் கபடு இல்லாதவர்களும், ேதவனுைடய
மாசற்ற பள்ைளகளாக இருப்பதற்கு, 16 எல்லாவற்ைறயும் முறுமுறுப்பு
இல்லாமலும் வாக்குவாதம் இல்லாமலும் ெசய்யுங்கள். 17 ேமலும், உங்களுைடய
வசுவாசமாக ய பலியன்ேமலும் ஊழியத்தன்ேமலும் நான் பானபலியாக
வார்க்கப்பட்டுப் ேபானாலும், நான் மக ழ்ந்து, உங்கள் அைனவேராடும் ேசர்ந்து
சந்ேதாஷப்படுேவன். 18 இதனால் நீங்களும் மக ழ்ந்து, என்ேனாடு ேசர்ந்து
சந்ேதாஷப்படுங்கள்.

தீேமாத்ேதயுவும்எப்பாப்ப ேராதீத்துவும்
19 அன்றயும், நானும் உங்களுைடய ெசய்த கைளத் ெதரிந்து மன ஆறுதல்

அைடவதற்குச் சீக்க ரமாகத் தீேமாத்ேதயுைவ உங்களிடம் அனுப்பலாம் என்று
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கர்த்தராக ய இேயசுவற்குள் நம்பயருக்க ேறன். 20 ஆகேவ, உங்களுைடய
காரியங்கைள உண்ைமயாகக் கவனிப்பதற்கு என்ைனப்ேபால மனதுள்ளவன்
அவைனத்தவ ர ேவறுயாரும் என்னிடம் இல்ைல. 21 மற்ற எல்ேலாரும்
க றஸ்து இேயசுவற்குரியைவகைளத் ேதடாமல், தங்களுக்குரியைவகைளேய
ேதடுக றார்கள். 22 தகப்பனுக்குப் பள்ைள ஊழியம் ெசய்வதுேபால, அவன்
என்ேனாடு ேசர்ந்து நற்ெசய்த க்காக ஊழியம் ெசய்தான் என்று அவனுைடய
உத்தமகுணத்ைதஅற ந்தருக்க றீர்கள். 23ஆகேவ,என்காரியங்கள்எப்படிநடக்கும்
என்று நான் அறந்தவுடேன அவைன அனுப்பலாம் என்று நைனத்தருக்க ேறன்.
24 அன்றயும் நாேன சீக்க ரத்தல் வருேவன் என்று கர்த்தருக்குள் வசுவாசமாக
இருக்க ேறன். 25ேமலும், என் சேகாதரனும், உடன்ேவைலக்காரனும், க றஸ்துவன்
பைடவீரனும், உங்களுைடய தூதுவனாகவும், என்னுைடய குைறவல் உதவ
ெசய்தவனுமான எப்பாப்ப ேராதீத்துைவ உங்களிடம் அனுப்பேவண்டும் என்று
நைனத்ேதன். 26 அவன் உங்கள் எல்ேலார்ேமலும் வாஞ்ைசயுள்ளவனும்,
தான் வயாத ப்பட்டைத நீங்கள் ேகள்வப்பட்டதனாேல அத க மனச்ேசார்வு
அைடந்தவனாகவும் இருக்க றான். 27 அவன் வயாத ப்பட்டு மரணத்தற்கு
அருகல் இருந்தது உண்ைமதான். ஆனாலும், ேதவன் அவனுக்கு இரங்கனார்;
அவனுக்கு இரங்கனதுமட்டுமல்லாமல், துக்கத்தன்ேமல் துக்கம் எனக்கு
உண்டாகாதபடி, எனக்கும் இரங்கனார். 28 ஆகேவ, நீங்கள் அவைன மீண்டும்
பார்த்து சந்ேதாஷப்படவும், என் துக்கம் குைறயவும், அவைன சீக்க ரமாக
அனுப்ப ேனன். 29ஆனபடியால்நீங்கள்கர்த்தருக்குள்அதகமானசந்ேதாஷத்ேதாடு
அவைன ஏற்றுக்ெகாண்டு, இப்படிப்பட்டவர்கைளக் கனம்பண்ணுங்கள்.
30 ஏெனன்றால், நீங்கள் எனக்குச் ெசய்யேவண்டிய ஊழியத்த ேல உங்களுைடய
குைறைவ நைறவாக்குவதற்கு, அவன் தன் உயைரயும் ெபரிதாக நைனக்காமல்,
க றஸ்துவன்ஊழியத்த ற்காக மரணத்தற்குஅருகல்இருந்தான்.

அத்த யாயம் 3
சரீரத்தன்ேமலுள்ளநம்ப க்ைக

1 ேமலும், என் சேகாதரர்கேள, கர்த்தருக்குள் சந்ேதாஷப்படுங்கள்.
எழுதனைவகைளேய மீண்டும் எழுதுவது எனக்கு வருத்தம் இல்ைல,
அது உங்களுக்கு நலமாக இருக்கும். 2 நாய்களுக்கு எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள், ெபால்லாத ேவைலயாட்களுக்கு எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்.
வருத்தேசதனக்காரர்களுக்கு எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். 3 ஏெனன்றால்,
சரீரத்தன்ேமல் நம்ப க்ைகயாக இல்லாமல், ஆவயனாேல ேதவனுக்கு
ஆராதைனெசய்து, க றஸ்து இேயசுவற்குள் ேமன்ைமபாராட்டுக ற
நாேம வருத்தேசதனமுள்ளவர்கள். 4 சரீரத்தன்ேமல் நம்ப க்ைக
ைவக்கேவண்டுமானால் நானும் ைவக்கலாம்; ேவெறாருவன் சரீரத்தன்ேமல்
நம்ப க்ைகயாக இருக்க நைனத்தால் நான் அைதவ ட அத கமாக அப்படிச்
ெசய்யலாம். 5 நான் எட்டாம்நாளில் வருத்தேசதனம்பண்ணப்பட்டவன்,
இஸ்ரேவல் வம்சத்ைதச் ேசர்ந்தவன், ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்ைதச்
ேசர்ந்தவன், எப ெரயரில் ப றந்த எப ெரயன், நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி
பரிேசயன்; 6 பக்தைவராக்கயத்தன்படி சைபையத் துன்பப்படுத்தனவன்,
நயாயப்ப ரமாணத்தன் நீதயன்படி குற்றஞ்சாட்டப்படாதவன். 7 ஆனாலும்,
எனக்கு இலாபமாக இருந்தைவகள் எைவகேளா, அைவகைளக் கறஸ்துவுக்காக
நஷ்டம் என்று நைனத்ேதன். 8 அதுமட்டும் இல்ைல, என் கர்த்தராக ய
க றஸ்து இேயசுைவ அறகற அறவன் ேமன்ைமக்காக எல்லாவற்ைறயும்
நஷ்டம் என்று நைனத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன். 9 நான் கறஸ்துைவ
ஆதாயப்படுத்த க்ெகாள்வதற்காக,நயாயப்ப ரமாணத்தனால்வருகறசுயநீதைய
உைடயவனாக இல்லாமல், க றஸ்துவன்ேமல் உள்ள வசுவாசத்தனால்
வருகறதும், வசுவாசம் மூலமாக ேதவனால் உண்டாயருக்க றதுமான நீதைய
உைடயவனாக இருந்து, க றஸ்துவற்குள் இருக்கறவன் என்று ெதரியும்படிக்கும்,
10 இப்படி நான் அவைரயும் அவருைடய உய ர்த்ெதழுதலின் வல்லைமையயும்,
அவருைடய பாடுகளின் ஐக்கயத்ைதயும் ெதரிந்துெகாள்வதற்கும், அவருைடய
மரணத்தற்கு இைணயான மரணத்தற்குள்ளாக , எப்படியாவது நான்
மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுந்தருப்பதற்குத் தகுதயாவதற்கும்,
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11 அவருக்காக எல்லாவற்ைறயும் நஷ்டெமன்றும் குப்ைபெயன்றும்
நைனக்க ேறன்.

இலக்ைக ேநாக்க ஓடுதல்
12 நான் ெபற்றுக்ெகாண்ேடன் அல்லது முழுவதும் ேதறனவனாேனன் என்று

நைனக்காமல், க றஸ்து இேயசுவனால் நான் எதற்காகப் ப டிக்கப்பட்ேடேனா
அைத நான் ப டித்துக்ெகாள்வதற்காக ஆைசயாகத் ெதாடருக ேறன்.
13 சேகாதரர்கேள, அைதப் ப டித்துக்ெகாண்ேடன் என்று நான் நைனக்கறதல்ைல;
ஒன்றுெசய்க ேறன்,கடந்தைவகைளமறந்து,வருகறைவகைளத்ேதடி, 14க றஸ்து
இேயசுவற்குள் ேதவன் அைழத்த பரம அைழப்பன் பந்தயப்ெபாருளுக்காக
இலக்ைக ேநாக்க த் ெதாடருக ேறன். 15 ஆகேவ, நம்மில் ேதறனவர்கள்
எல்ேலாரும் இந்தச் ச ந்ைதயாகேவ இருக்கேவண்டும்; எந்தக் காரியத்தலாவது
நீங்கள் ேவறு ச ந்ைதயாக இருந்தால், அைதயும் ேதவன் உங்களுக்கு
ெவளிப்படுத்துவார். 16 ஆனாலும் நாம் எதுவைரக்கும் ேதறயருக்க ேறாேமா,
அதுமுதல் ஒேர ஒழுங்காக நடந்துெகாண்டு, ஒேர ச ந்ைதயாக இருப்ேபாமாக.
17 சேகாதரர்கேள, நீங்கள் என்ேனாடு பன்பற்றுகறவர்களாக , நாங்கள்
உங்களுக்கு வழிகாட்டுக றபடி நடக்க றவர்கைள மாத ரியாக ேநாக்க ப் பாருங்கள்.
18 ஏெனன்றால், அேநகர் ேவறுவதமாக நடக்க றார்கள்; அவர்கள் கறஸ்துவன்
சலுைவக்குப் பைகவர்கெளன்று உங்களுக்கு அேநகமுைறச் ெசான்ேனன்,
இப்ெபாழுது கண்ணீேராடும் ெசால்லுக ேறன். 19 அவர்களுைடய முடிவு அழிவு,
அவர்களுைடய ேதவன்வயறு, அவர்களுைடய மகைமஅவர்களுைடயெவட்கேம,
அவர்கள் பூமிக்குரியைவகைளச் ச ந்த க்க றார்கள். 20 நம்முைடய குடியருப்ேபா
பரேலாகத்தல் இருக்க றது, அங்ேகயருந்து கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்து
என்னும் இரட்சகர் வருவதற்காக எத ர்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க ேறாம். 21 அவர்
எல்லாவற்ைறயும்தமக்குக்கீழ்ப்படுத்த க்ெகாள்வதற்குதம்முைடயவல்லைமயான
ெசயலின்படி, நம்முைடய அற்பமான சரீரத்ைத அவருைடய மகைமயான
சரீரத்த ற்குஒப்பாக மறுரூபப்படுத்துவார்.

அத்த யாயம் 4
1 ஆகேவ, எனக்குப் ப ரியமும் வாஞ்ைசயுமான சேகாதரர்கேள, எனக்குச்

சந்ேதாஷமும் க ரீடமுமானவர்கேள, ப ரியமானவர்கேள, இப்படிேய கர்த்தருக்குள்
நைலத்துநல்லுங்கள்.

உற்சாகப்படுத்துதல்
2கர்த்தருக்குள்ஒேரச ந்ைதயாகஇருக்கஎேயாதயாளுக்கும்ச ந்த ேகயாளுக்கும்

புத்த ெசால்லுக ேறன். 3 அன்றயும், என் உத்தம கூட்டாளிேய, அவர்களுக்கு
உதவயாக இருக்கும்படி உன்ைனயும் ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்; அவர்கள்
க ேலெமந்ேதாடும் மற்ற என் உடன்ேவைலயாட்கேளாடும் நற்ெசய்தைய
அறவப்பதல் என்ேனாடு அதகமாக உைழத்தார்கள், அவர்களுைடய
ெபயர்கள் ஜீவபுத்தகத்தல் இருக்கறது. 4 கர்த்தருக்குள் எப்ெபாழுதும்
சந்ேதாஷமாக இருங்கள்; சந்ேதாஷமாக இருங்கள் என்று மீண்டும்
ெசால்லுக ேறன். 5 உங்களுைடய சாந்தகுணம் எல்லா மனிதர்களுக்கும்
ெதரிந்தருப்பதாக. கர்த்தர் அருகல் இருக்கறார். 6 நீங்கள் எைதக்குற த்தும்
கவைலப்படாமல், எல்லாவற்ைறயும்குறத்து உங்களுைடய வண்ணப்பங்கைள
ஸ்ேதாத்த ரத்துடன் ெஜபத்தனாலும் ேவண்டுதலினாலும் ேதவனுக்குத்
ெதரியப்படுத்துங்கள். 7அப்ெபாழுது,எல்லாப்புத்த க்கும்ேமலானேதவசமாதானம்
உங்களுைடய இருதயங்கைளயும் உங்களுைடய ச ந்ைதகைளயும் க றஸ்து
இேயசுவற்குள்ளாகக் காத்துக்ெகாள்ளும். 8 கைடச யாக, சேகாதரர்கேள,
உண்ைமயுள்ளைவகள் எைவகேளா, ஒழுக்கமுள்ளைவகள் எைவகேளா,
நீதயுள்ளைவகள் எைவகேளா, கற்புள்ளைவகள் எைவகேளா, அன்புள்ளைவகள்
எைவகேளா, நற்ெபயர் உள்ளைவகள் எைவகேளா, புண்ணியம் எதுேவா, புகழ்
எதுேவா அைவகைளேய ச ந்த த்துக்ெகாண்டிருங்கள். 9 நீங்கள் என்னிடம்
கற்றுக்ெகாண்டைவகளும், ெபற்றுக்ெகாண்டைவகளும், ேகட்டைவகளும்,
பார்த்தைவகளும் எைவகேளா, அைவகைளேய ெசய்யுங்கள்; அப்ெபாழுது
சமாதானத்தன்ேதவன்உங்கேளாடுஇருப்பார்.
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உதவகளுக்காக நன்றகூருதல்
10 என்ைன வசாரிப்பதற்கு நீங்கள் இப்ெபாழுது மீண்டும் அக்கைற

ெகாண்டதனாேல கர்த்தருக்குள் மிகவும் சந்ேதாஷப்பட்ேடன்; முன்னேம
இப்படிச் ெசய்ய நைனத்தீர்கள், ஆனால் உதவெசய்ய உங்களுக்கு வாய்ப்பு
கைடக்கவல்ைல. 11 என் குைறகளினால் நான் இப்படிச் ெசால்லவல்ைல;
ஏெனன்றால், நான் எந்த நைலைமயல் இருந்தாலும் மனதருப்தயாக இருக்கக்
கற்றுக்ெகாண்ேடன். 12 தாழ்ந்தருக்கவும் எனக்குத் ெதரியும், வாழ்ந்தருக்கவும்
எனக்குத் ெதரியும்; எந்த இடத்தலும் எல்லாவற்றலும் தருப்தயாக இருக்கவும்,
பட்டினியாகஇருக்கவும், பரிபூரணமைடயவும், குைறவுபடவும் கற்றுக்ெகாண்ேடன்.
13 என்ைனப் ெபலப்படுத்துகற க றஸ்துவனாேல எல்லாவற்ைறயும் ெசய்ய
எனக்குப் ெபலன் உண்டு. 14 ஆனாலும் நீங்கள் என் உபத்த ரவத்தல்
என்ேனாடு பங்குெகாண்டது நலமாக இருக்க றது. 15 ேமலும், பலிப்பயேர,
நற்ெசய்த ஊழியத்தன் ஆரம்பத்த ேல நான் மக்ெகேதானியாவலிருந்து
புறப்பட்டேபாது, உங்கைளத்தவ ர ேவறு எந்த சைபயும் எனக்குப் பணம் ெகாடுத்து
உதவெசய்யவல்ைலஎன்றுஉங்களுக்குத்ெதரியும். 16நான்ெதசேலானிக்ேகயல்
இருந்தேபாதும்,என்குைறவுகளில்உதவெசய்யநீங்கள்பலமுைறபணம்அனுப்ப
உதவ ெசய்தீர்கள். 17 உங்களுைடய உதவகைள நான் ேதடாமல், உங்களுைடய
உதவகளால் உங்களுக்கு வரும் பலன் ெபருகுவைதேய பார்க்க வரும்புக ேறன்.
18 எல்லாம் எனக்குக் கைடத்தது, பரிபூரணமும் உண்டாயருக்க றது; உங்களால்
அனுப்பப்பட்டைவகைள ேதவனுக்குச் சுகந்த வாசைனயாகவும், ப ரியமான
பலியாகவும் எப்பாப்ப ேராதீத்துவன் ைககளினால் ெபற்றுக்ெகாண்டதனால்
நான் தருப்தயைடந்தருக்க ேறன். 19 என் ேதவன் தம்முைடய ஐசுவரியத்தன்படி
உங்களுைடய குைறகைளெயல்லாம் க றஸ்து இேயசுவற்குள் மகைமய ேல
நைறவாக்குவார். 20 நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனுக்கு என்ெறன்ைறக்கும்
மகைமஉண்டாவதாக. ஆெமன்.

இறுத வாழ்த்துதல்
21க றஸ்துஇேயசுவற்குள்ளான பரிசுத்தவான்கள் எல்ேலாருக்கும் வாழ்த்துதல்

ெசால்லுங்கள். என்ேனாடு இருக்கற சேகாதரர்கள் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல்
ெசால்லுகறார்கள். 22 பரிசுத்தவான்கள்அைனவரும், வேசஷமாக இராயனுைடய
அரண்மைனயல் உள்ளவர்களும் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் ெசால்லுகறார்கள்.
23நமது கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனுைடய கருைப உங்கள்அைனவேராடும்
இருப்பதாக. ஆெமன்.
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ெகாேலாெசயர்
ஆச ரியர்

ெகாேலாெசயர் பவுலின் உண்ைமயான கடிதம் ஆகும் (1: 1). ஆரம்பகால
சைபயல், ஆச ரியரின் வஷயத்தல் ேபசும் அைனவருேம பவுல் தான்
ஆச ரியர் என்று ெதரிவ க்க றார்கள். ெகாேலாேசயலுள்ள சைப பவுலினால்
நறுவப்படவல்ைல. பவுலின் சக ஊழியர்களில் ஒருவரான எப்பாப்ப ரா
முதலில் ெகாேலாெசயல் சுவ ேசஷத்ைதப் ப ரசங்க த்தருந்தார் (4: 12, 13).
கள்ளப் ேபாதகர்கள் ெகாேலாெசக்கு வ ச த்த ரமான, புதய உபேதசங்கேளாடு
வந்தருந்தார்கள். அவர்கள் கறஸ்தவத்துடன் புறசாத தத்துவம் மற்றும் யூத
மார்க்கத்ைதயும் கலந்தார்கள். க றஸ்துேவ எல்லாவற்றற்கும் ேமலானவர்
என்பைதக் காட்டுவதன் மூலம் இந்தப் ெபாய் ேபாதைனகைள பவுல் எத ர்த்தார்.
ெகாேலாெசயர்நருபமானது,புதயஏற்பாட்டில்க றஸ்துைவைமயமாகக்ெகாண்ட
நருபம் என்று அைழக்கப்படுக றது. இேயசு க றஸ்து எல்லாவற்றற்கும் ேமலாக
தைலைமவக க்க றார் என்பைதஇதுகாட்டுக றது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப 60 க்குஇைடப்பட்ட காலத்தல்எழுதப்பட்டது.
ேராமில் முதலாம் முைறயாக சைறச்சாைலயல் இருக்கும்ேபாது பவுல் அைத

எழுதயருக்கலாம்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

“ெகாேலாெசயாவல் கறஸ்துவல் பரிசுத்தவான்களுக்கும் உண்ைமயுள்ள
சேகாதரர்களுக்கும்” (1: 1-2) என்று எழுதப்பட்டபடி பவுல், எேபசுவலிருந்து
நூறு ைமல் தூரத்தலிருந்த, லீகஸ் பள்ளத்தாக்கன் முக்கய இடத்தல் இருந்த
ெகாேலாேசயலுள்ள சைபக்கு எழுதனார். அப்ேபாஸ்தலன் சைபைய ஒருேபாதும்
சந்த க்கவல்ைல (1: 4; 2: 1).

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ெகாேலாெசயல் எழுந்தருந்த ஆபத்தான கருத்துக்களுக்கு எத ரான அறவுைர

ெகாடுப்பதற்காக பவுல் எழுதனார்: “அைனத்து பைடப்புகளுக்கும் (1: 15;
3: 4), க றஸ்துவன் முழுைமயான, ேநரடி, ெதாடர்ந்து ேமலாத க்கத்ைத
உறுத ப்படுத்தயதன் மூலம், (3: 5; 4: 6) க றஸ்துவன் கண்ேணாட்டத்தல்
வாழ்வதற்காகவும், ஒழுக்கமான கறஸ்தவவாழ்ைவ தக்கைவத்துக் ெகாள்ளவும்,
தவறான ேபாதகர்களின் அச்சுறுத்தலுக்கு எத ராக வசுவாசத்தல் அவர்கள்
உறுதையயும்பராமரிக்கவும் சைபையஊக்குவக்கவும் (2: 2-5) எழுதனார்.

ைமயக்கருத்து
கறஸ்துவன்ேமலாத க்கம்

ெபாருளடக்கம்
1. பவுலின்வணக்கவுைரயும்ெஜபமும்— 1:1-14
2. க றஸ்துவுக்குள்உள்ளநபருக்குபவுலுைடயஉபேதசம்— 1:15-23
3. ேதவனின்த ட்டத்தலும் ேநாக்கத்தலும்பவுலின்பங்கு— 1:24-2:5
4. தவறானேபாதைனக்குஎத ரானஎச்சரிக்ைக— 2:6-15
5. பவுல்மதெவற அச்சுறுத்தைலஎத ர்ெகாள்க றார்— 2:16-3:4
6. க றஸ்துவல்உள்ளபுதயமனிதனின்வளக்கம்— 3:5-25
7. பாராட்டுதல்,இறுத வாழ்த்து— 4:1-18

1 ேதவனுைடய வருப்பத்தனாேல இேயசுக றஸ்துவன் அப்ேபாஸ்தலனாகய
பவுலும், சேகாதரனாகய தீேமாத்ேதயும், 2 ெகாேலாேச பட்டணத்தல்
கறஸ்துவற்குள் பரிசுத்தவான்களும் வசுவாச களுமாக இருக்க ற
சேகாதரர்களுக்கு எழுதுகறதாவது: நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனாலும்
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனாலும் உங்களுக்குக் கருைபயும் சமாதானமும்
உண்டாவதாக.

நன்றெசால்லுதலும்ெஜபமும்
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3 க றஸ்து இேயசுவன்ேமலுள்ள உங்களுைடய வசுவாசத்ைதயும்,
பரிசுத்தவான்கள் எல்லார்ேமலுமுள்ள உங்களுைடய அன்ைபயும்குறத்து
நாங்கள் ேகள்வப்பட்டு, 4 பரேலாகத்தல் உங்களுக்காக ைவத்தருக்க ற
நம்ப க்ைகயனிமித்தம், 5 நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன்
பதாவாகய ேதவனுக்கு நன்றெசலுத்த , எப்ெபாழுதும் உங்களுக்காக
ேவண்டுதல் ெசய்க ேறாம். 6 அந்த நம்ப க்ைகையக்குறத்து, நீங்கள்
முன்னேம சத்தயவசனமாகய நற்ெசய்தயனாேல ேகள்வப்பட்டீர்கள்; அந்த
நற்ெசய்த உலகெமங்கும்பரவ ப் பலன்தருகறதுேபால, உங்களிடத்தலும் வந்து,
நீங்கள் அைதக்ேகட்டு, ேதவகருைபையச் சத்தயத்தன்படி அற ந்துெகாண்ட
நாள்முதல், அது உங்களுக்குள்ளும் பலன் தருகறதாக இருக்க றது; 7 அைத
எங்களுக்குப் ப ரியமான உடன் ேவைலயாளும், உங்களுக்காகக் க றஸ்துவன்
உண்ைமயான ஊழியக்காரனுமாக இருக்க ற எப்பாப்ப ராவனிடம் நீங்கள்
கற்றற ந்தருக்க றீர்கள்; 8 ஆவயானவருக்குள்ளான உங்களுைடய அன்ைபயும்
அவேன எங்களுக்குத் ெதரியப்படுத்தனான். 9 இதனிமித்தம், நாங்கள்
அைதக் ேகட்ட நாள்முதல் உங்களுக்காக இைடவ டாமல் ெஜபம் ெசய்க ேறாம்;
நீங்கள் எல்லா ஞானத்ேதாடும், ஆவயானவருக்குரிய வ ேவகத்ேதாடும்
அவருைடய வருப்பத்ைத அறகற அறவனாேல ந ரப்பப்படவும், 10 எல்லாவத
நல்ல ெசயல்களாகய கனிகைளத் தந்து, ேதவைன அறகற அறவல்
வளர்ச்ச யைடந்து, கர்த்தருக்குப் ப ரியமுண்டாக வாழவும் அவருக்குத் தகுதயாக
நடந்துெகாள்ளவும், 11 சந்ேதாஷத்ேதாடுகூடிய எல்லாப் ெபாறுைமயும் நீடிய
சாந்தமும் உண்டாவதற்கு மகைமயான அவருைடய வல்லைமயன்படி, எல்லா
வல்லைமயாலும் பலப்படுத்தப்படவும், உங்களுக்காக ெஜபம் ெசய்க ேறாம்.
12 ஒளியலுள்ள பரிசுத்தவான்களுைடய சுதந்த ரத்தல் பங்கைடவதற்கு,
நம்ைமத் தகுதயுள்ளவர்களாக்கனவரும், 13 இருளின் அதகாரத்தலிருந்து
நம்ைம வடுதைலயாக்க , தமது அன்பன் குமாரனுைடய ராஜ்யத்த ற்கு
உட்படுத்தனவருமாக இருக்க ற ப தாவற்கு நன்ற ெசலுத்துக ேறாம்.
14 குமாரனாகய இேயசுக றஸ்துவற்குள், அவருைடய இரத்தத்தனாேல,
பாவமன்னிப்பாக யமீட்பு நமக்குஉண்டாயருக்க றது.

க றஸ்துமுதன்ைமயானவர்
15 அவர் கண்ணுக்குத் ெதரியாத ேதவனுைடய ரூபமும், எல்லாப்

பைடப்புக்கும் முதற்ேபறுமானவர். 16 ஏெனன்றால், அவருக்குள் எல்லாம்
பைடக்கப்பட்டது; பரேலாகத்தலுள்ளைவகளும் பூேலாகத்தலுள்ளைவகளுமாகய
காணப்படுகறைவகளும் காணப்படாதைவகளுமான எல்லாப் ெபாருட்களும்,
சங்காசனங்களானாலும், கர்த்தத்துவங்களானாலும், அரசாங்க ஆட்ச
புரிேவார்களானாலும், அதகாரங்களானாலும், எல்லாமும் அவைரக் ெகாண்டும்
அவருக்ெகன்றும்பைடக்கப்பட்டது. 17அவர்எல்லாவற்றற்கும்முந்தனவர்,எல்லாம்
அவருக்குள் நைலநற்க றது. 18அவேர சைபயாகய சரீரத்த ற்குத் தைலயானவர்;
எல்லாவற்றலும்முதல்வராக இருக்கும்படி, அவேர துவக்கமும் மரித்ேதாரிலிருந்து
உய ேராடு எழுந்த முதற்ேபறுமானவர். 19 எல்லாப் பரிபூரணமும் அவருக்குள்ேள
வாசமாக இருக்கவும், 20 அவர் சலுைவயல் ச ந்தன இரத்தத்தனாேல
சமாதானத்ைத உண்டாக்க , பூேலாகத்தலுள்ளைவகள் பரேலாகத்தலுள்ளைவகள்
யாைவயும் அவர் மூலமாகத் தமக்கு ஒப்புரவாக்க க்ெகாள்ளவும் ேதவனுக்கு
வருப்பமானது. 21 முன்ேன ேதவனுக்கு அந்நயர்களாகவும் தீய ெசயல்களினால்
மனத ேல வ ேராத களாகவும் இருந்த உங்கைளயும் பரிசுத்தர்களாகவும்
குற்றமற்றவர்களாகவும் கண்டிக்கப்படாதவர்களாகவும் தமக்குமுன்
நறுத்தும்படியாக அவருைடய மாம்சசரீரத்தல் அைடந்த மரணத்தனாேல
இப்ெபாழுது ஒப்புரவாக்கனார். 22 நீங்கள் ேகட்ட நற்ெசய்தயனால் உண்டாகும்
நம்ப க்ைகையவ ட்டு அைசயாமல், நைலயாகவும் உறுதயாகவும் வசுவாசத்த ேல
நைலத்தருப்பீர்களானால் அப்படியாகும். 23 அந்த நற்ெசய்த வானத்தன்கீேழ
இருக்க ற எல்லாப் பைடப்புகளுக்கும் ப ரசங்க க்கப்பட்டுவருகறது; அதற்ெகன்ேற
பவுலாகயநான்ஊழியக்காரனாேனன்.

பவுலின்பாடுகள்
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24 இப்ெபாழுது நான் உங்கள்நமித்தம் அநுபவக்க ற பாடுகளில்
சந்ேதாஷமைடந்து, க றஸ்துவனுைடய உபத்த ரவங்களில் குைறவானைத
அவருைடய சரீரமாக ய சைபக்காக, என் சரீரத்தனாேல நைறேவற்றுக ேறன்.
25ஆரம்ப காலங்களுக்கும் தைலமுைற தைலமுைறகளுக்கும் மைறவாக இருந்து,
இப்ெபாழுதுஅவருைடயபரிசுத்தவான்களுக்குெவளியாக்கப்பட்டஇரகச யமாகய
ேதவவசனத்ைத நைறவாகத் ெதரியப்படுத்துகறதற்கு, 26 உங்கள்நமித்தம்
ேதவனால் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட ேவைலயன்படிேய நான் அந்தச் சைபக்கு
ஊழியக்காரனாேனன். 27 யூதரல்லாதவர்களுக்குள்ேள வளங்கய இந்த
இரகச யத்தலுள்ள மகைமயன் ஐசுவரியம் இன்னெதன்று, ேதவன் தம்முைடய
பரிசுத்தவான்களுக்குத் ெதரியப்படுத்தப் ப ரியமானார்; க றஸ்துவானவர்
மகைமயன் நம்ப க்ைகயாக உங்களுக்குள் இருப்பேத அந்த இரகச யம். 28 எந்த
மனிதைனயும் கறஸ்து இேயசுவற்குள் ேதறனவனாக நறுத்தும்படிக்கு,
அவைரேய நாங்கள் அறவத்து, எந்த மனிதனுக்கும் புத்த ெசால்லி, எந்த
மனிதனுக்கும் எல்லா ஞானத்ேதாடும் உபேதசம் ெசய்க ேறாம். 29அதற்காக நான்
எனக்குள்ேள வல்லைமயான ெசய்ைகைய நடப்ப க்க ற அவருைடய பலத்தன்படி
ேபாராடிப் ப ரயாசப்படுக ேறன்.

அத்த யாயம் 2
1உங்களுக்காகவும் லேவாத க்ேகயாவல் இருக்கறவர்களுக்காகவும், சரீரத்தல்

என் முகத்ைதக் காணாதருக்க ற மற்ெறல்ேலாருக்காகவும் மிகுந்த ேபாராட்டம்
எனக்குஉண்ெடன்றுநீங்கள்அறயவரும்புக ேறன். 2அவர்களுைடயஇருதயங்கள்
ேதற்றப்பட்டு, அவர்கள் அன்பனால் இைணக்கப்பட்டு, ப தாவாகய ேதவனுக்கும்
கறஸ்துவற்கும் உரிய இரகச யத்ைத அற ந்துெகாள்ளுகற உணர்வன் பூரண
ந ச்சயத்தனுைடய எல்லா ஐசுவரியத்த ற்கும் உரியவர்களாகேவண்டுெமன்ேற
இப்படி வரும்புக ேறன். 3 அவருக்குள் ஞானம் அறவு என்பைவகளாகய
ெபாக்கஷங்கெளல்லாம் அடங்கயருக்க றது. 4 ஒருவனும் ெபாய்யான
வாதங்களால்உங்கைளஏமாற்றாதபடிக்குஇைதச்ெசால்லுக ேறன். 5சரீரத்தன்படி
நான் தூரமாக இருந்தும், ஆவயன்படி உங்கேளாடுகூட இருந்து, உங்களுைடய
ஒழுங்ைகயும், க றஸ்துவன் ேமலுள்ள உங்களுைடய வசுவாசத்தன்
உறுதையயும்பார்த்துச் சந்ேதாஷப்படுக ேறன்.

மனிதர்களுைடயநயமங்களிலிருந்துவடுதைல
6 ஆகேவ, நீங்கள் கர்த்தராக ய க றஸ்து இேயசுைவ ஏற்றுக்ெகாண்டபடிேய,

அவருக்குள் ேவர்ெகாண்டவர்களாகவும், அவர்ேமல் கட்டப்பட்டவர்களாகவும்,
அவருக்குள் நடந்துெகாண்டு, 7 நீங்கள் ேபாத க்கப்பட்டபடிேய, வசுவாசத்தல்
உறுத ப்பட்டு, நன்ற ெசலுத்துவேதாடு அத ேல ெபருகுவீர்களாக. 8 உலக
ஞானத்தனாலும், மாயமான தந்த ரத்தனாலும், ஒருவனும் உங்கைளக்
ெகாள்ைளெகாண்டு ேபாகாதபடிக்கு எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்; அது
மனிதர்களின் பாரம்பரிய ந யாயத்ைதயும் உலக வழிபாடுகைளயும்
பற்றனேதயல்லாமல் க றஸ்துைவப்பற்றனதல்ல. 9 ஏெனன்றால்,
ேதவத்துவத்தன் பரிபூரணெமல்லாம் சரீரப்ப ரகாரமாக அவருக்குள்
குடிெகாண்டிருக்க றது. 10 ேமலும் எல்லாத் துைரத்தனங்களுக்கும்
அதகாரத்த ற்கும் தைலவராக இருக்க ற அவருக்குள் நீங்கள்
பரிபூரணம் உள்ளவர்களாக இருக்க றீர்கள். 11 அல்லாமலும், நீங்கள்
கறஸ்துைவப்பற்றும் வருத்தேசதனத்தனாேல மாம்சத்த ற்குரிய பாவசரீரத்ைதக்
கைளந்துவ ட்டதனால், ைகயால் ெசய்யப்படாத வருத்தேசதனத்ைத
அவருக்குள் ெபற்றீர்கள். 12 ஞானஸ்நானத்த ேல அவேராடுகூட
அடக்கம்பண்ணப்பட்டவர்களாகவும், அத ேல அவைர மரித்ேதாரிலிருந்து
உய ேராடு எழுப்பன ேதவனுைடய ெசயலின்ேமலுள்ள வசுவாசத்தனாேல
அவேராடுகூட உய ேராடு எழுந்தவர்களாகவும் இருக்க றீர்கள். 13 உங்களுைடய
பாவங்களினாேலயும்,உங்களுைடயசரீரவருத்தேசதனம்இல்லாைமயனாேலயும்
மரித்தவர்களாக இருந்த உங்கைளயும் அவேராடுகூட உய ர்ப்ப த்து,
அக்க ரமங்கள் எல்லாவற்ைறயும் உங்களுக்கு மன்னித்து; 14 நமக்கு
எத ரானதாகவும் கட்டைளகளால் நமக்கு வ ேராதமாகவும் இருந்த ைகெயழுத்ைத
அழித்து, அைத நடுவல் இல்லாதபடிக்கு எடுத்து, சலுைவயன்ேமல்



ெகாேலாெசயர்அத்தயாயம் 2:15 1532 ெகாேலாெசயர்அத்தயாயம் 3:16

ஆணியடித்து; 15 துைரத்தனங்கைளயும் அதகாரங்கைளயும் பற த்துக்ெகாண்டு,
ெவளியரங்கமாக ெவளிப்படுத்த , அைவகளின்ேமல் சலுைவய ேல
ெவற்ற ச றந்தார். 16 ஆகேவ, உணைவயும், பானத்ைதயும் குறத்தாவது,
பண்டிைக நாைளயும் மாதப்ப றப்ைபயும் ஓய்வுநாட்கைளயும் குறத்தாவது,
ஒருவனும் உங்கைளக் குற்றப்படுத்தாமல் இருப்பானாக. 17 அைவகள்
வருங்காரியங்களுக்கு நழலாக இருக்க றது; அைவகளின் ெபாருள்
கறஸ்துைவப்பற்றனது. 18 மூட்டுகளாலும் தைச நரம்புகளாலும் உதவெபற்று
இைணக்கப்பட்டு, ேதவவளர்ச்ச யாக வளர்ந்ேதறுகற சரீரமுழுவைதயும்
ஆதரிக்க ற தைலையப் பற்ற க்ெகாள்ளாமல், 19 மாய்மாலமான தாழ்ைமயலும்,
ேதவதூதர்களுக்குச் ெசய்யும் ஆராதைனயலும் வருப்பமைடந்து, காணாத
காரியங்களிேல துணிவாய் நுைழந்து, தன் சரீரச ந்ைதயனாேல வீணாக
கர்வம் ெகாண்டிருக்க ற எவனும் உங்களுைடய பந்தயப்ெபாருைள நீங்கள்
இழந்துேபாகும்படி உங்கைள ஏமாற்றாதருக்கப் பாருங்கள். 20 நீங்கள்
கறஸ்துேவாடுகூட உலகத்தன் வழக்கங்களுக்கு மரித்ததுண்டானால்,
இன்னும் உலக வழக்கத்தன்படி பைழக்க றவர்கள்ேபால, 21 மனிதர்களுைடய
கட்டைளகளின்படியும் ேபாதைனகளின்படியும் நடந்து: ெதாடாேத, ருச பாராேத,
தீண்டாேத என்கற கட்டைளகளுக்கு உடன்படுகறெதன்ன? 22 இைவெயல்லாம்
அநுபவக்க றதனால் அழிந்துேபாகுேம. 23 இப்படிப்பட்டப் ேபாதைனகள்
சுயவருப்பமான ஆராதைனையயும், ேபாலியான தாழ்ைமையயும், சரீர
ஒடுக்கத்ைதயும்பற்ற ஞானம் என்கற ெபயர்ெகாண்டிருந்தாலும், இைவகள்
மாம்சத்ைதப் பாதுகாப்பதற்ேகயன்ற ேவறுஎதற்கும்உபேயாகப்படாது.

அத்த யாயம் 3
பரிசுத்தஜீவயத்த ற்கானவதமுைறகள்

1 நீங்கள் கறஸ்துவுடன்கூட எழுந்ததுண்டானால், க றஸ்து ேதவனுைடய
வலதுபாரிசத்தல் வீற்றருக்கும் இடத்தலுள்ள ேமலானைவகைளத்
ேதடுங்கள். 2 பூமியலுள்ளைவகைள இல்ைல, ேமலானைவகைளேய
வரும்புங்கள். 3 ஏெனன்றால், நீங்கள் மரித்தீர்கள், உங்களுைடய ஜீவன்
கறஸ்துேவாடு ேதவனுக்குள் மைறந்தருக்க றது. 4 நம்முைடய ஜீவனாகய
க றஸ்து ெவளிப்படும்ேபாது, நீங்களும் அவேராடுகூட மகைமய ேல
ெவளிப்படுவீர்கள். 5 ஆகேவ, வபசாரம், அசுத்தம், ேமாகம், தீய எண்ணம்,
வக்க ரக ஆராதைனயான ெபாருளாைச ஆகய இந்த உலகத்த ற்குரிய பாவ
சுபாவத்ைத அழித்துப்ேபாடுங்கள். 6 இைவகளினாேலேய கீழ்ப்படியாைமயன்
பள்ைளகள்ேமல் ேதவனுைடய ேகாபம் வரும். 7 நீங்களும் முற்காலத்தல்
அவர்களுக்குள்ேள வாழ்ந்தேபாது, அைவகைளச் ெசய்துெகாண்டுவந்தீர்கள்.
8இப்ெபாழுேதா ேகாபமும்மூர்க்கமும்ெபாறாைமயும்,உங்களுைடயவாயலிருந்து
வரக்கூடாத ந ந்தைனயும், வம்புவார்த்ைதகளுமாகய இைவகைளெயல்லாம்
வ ட்டுவடுங்கள். 9 ஒருவருக்ெகாருவர் ெபாய் ெசால்லாதருங்கள்;
பைழய மனிதைனயும் அவன் ெசய்ைககைளயும் கைளந்துேபாட்டு,
10 தன்ைனப் பைடத்தவருைடய சாயலுக்கு ஒப்பாக பூரண அறவைடயும்படி
புத தாக்கப்பட்ட புதய மனிதைன அணிந்துெகாண்டிருக்க றீர்கேள.
11 அத ேல க ேரக்கெனன்றும் யூதெனன்றுமில்ைல, வருத்தேசதனம்
உள்ளவெனன்றும், வருத்தேசதனம் இல்லாதவெனன்றுமில்ைல,
யூதனல்லாதவெனன்றும் ெவளிேதசத்தாெனன்றுமில்ைல, அடிைமெயன்றும்
சுதந்த ரமானவெனன்றுமில்ைல; க றஸ்துேவ எல்ேலாரிலும் எல்லாமுமாக
இருக்க றார். 12 ஆகேவ, நீங்கள் ேதவனால் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட
பரிசுத்தரும் ப ரியருமாக, உருக்கமான இரக்கத்ைதயும், தயைவயும்,
மனத்தாழ்ைமையயும், அைமதையயும், நீடிய ெபாறுைமையயும்
அணிந்துெகாண்டு; 13 ஒருவைரெயாருவர் ஏற்றுக்ெகாண்டு, ஒருவர்ேபரில்
ஒருவருக்குக் குைறபாடு உண்டானால், க றஸ்து உங்களுக்கு மன்னித்ததுேபால,
ஒருவருக்ெகாருவர் மன்னியுங்கள். 14 இைவ எல்லாவற்றன்ேமலும், பூரண
நற்குணத்தன் கட்டாக ய அன்ைப அணிந்துெகாள்ளுங்கள். 15 ேதவசமாதானம்
உங்களுைடயஇருதயங்களில்ஆளக்கடவது, இதற்ெகன்ேற நீங்கள் ஒேர சரீரமாக
அைழக்கப்பட்டீர்கள்; நன்றயுள்ளவர்களாகவும் இருங்கள். 16 க றஸ்துவன்
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வசனம் உங்களுக்குள்ேள எல்லா ஞானத்ேதாடும் பரிபூரணமாக குடியருப்பதாக;
பாடல்களினாலும் கீர்த்தைனகளினாலும் ஞானப்பாட்டுகளினாலும்
ஒருவருக்ெகாருவர் ேபாத த்து புத்த ெசால்லிக்ெகாண்டு, உங்களுைடய
இருதயத்த ேல கர்த்த்தைரப் பக்தயுடன் பாடி; 17 வார்த்ைதயனாலாவது
ெசயல்களினாலாவது, நீங்கள் எைதச்ெசய்தாலும், அைதெயல்லாம் கர்த்தராக ய
இேயசுவன் நாமத்தனாேல ெசய்து, அவர் மூலமாகப் ப தாவாகய ேதவனுக்கு
நன்ற ெசலுத்துங்கள்.

க றஸ்தவகுடும்பத்த ற்கானவதமுைறகள்
18 மைனவகேள, கர்த்தருக்ேகற்கும்படி உங்களுைடய கணவர்களுக்குக்

கீழ்ப்படியுங்கள். 19 கணவன்மார்கேள, உங்களுைடய மைனவகளில் அன்பு
ெசலுத்துங்கள், அவர்கள்ேமல் கசந்துெகாள்ளாதருங்கள். 20 பள்ைளகேள,
உங்களுைடய ெபற்ேறாருக்கு எல்லாக் காரியத்த ேலயும் கீழ்ப்படியுங்கள்; இது
கர்த்தருக்கு வருப்பமானது. 21 ப தாக்கேள, உங்களுைடய பள்ைளகள் மனம்
தளர்ந்துேபாகாதபடி, அவர்கைள ேகாபமூட்டாமலிருங்கள். 22 ேவைலக்காரர்கேள,
சரீரத்தன்படி உங்களுைடய எஜமான்களாக இருக்க றவர்களுக்கு எல்லாக்
காரியத்த ேலயும் கீழ்ப்படிந்து, நீங்கள் மனிதர்கைளப் ப ரியப்படுத்த
வரும்புக றவர்களாகப் பார்ைவக்கு பணிவைடெசய்யாமல், ேதவனுக்குப்
பயப்படுக றவர்களாகக் கபடமில்லாத இருதயத்ேதாடு பணிவைடெசய்யுங்கள்.
23 நீங்கள் கர்த்தராக ய க றஸ்துைவத் ெதாழுதுெகாள்ளுகறதனாேல,
உரிைமப்பங்கன் பலைனக் கர்த்தராேல ெபறுவீர்கெளன்று அறந்து,
24எைதச்ெசய்தாலும், அைத மனிதர்களுக்ெகன்றுெசய்யாமல், கர்த்தருக்ெகன்ேற
மனப்பூர்வமாகச் ெசய்யுங்கள். 25 அநயாயம் ெசய்க றவன் தான் ெசய்த
அநயாயத்த ற்குரிய பலைனஅைடவான்; பட்சபாதேமஇல்ைல.

அத்த யாயம் 4
1 எஜமான்கேள, உங்களுக்கும் பரேலாகத்தல் எஜமான் இருக்கறாெரன்று

அறந்து, ேவைலக்காரர்களுக்குநீதயும்ெசம்ைமயுமானைதச்ெசய்யுங்கள்.
அறவுைரகள்

2 இைடவ டாமல் ெஜபம்பண்ணுங்கள், நன்றயுள்ள இருதயத்ேதாடு
ெஜபத்தல் வழித்தருங்கள். 3 க றஸ்துவனுைடய இரகச யத்தனிமித்தம்
கட்டப்பட்டிருக்க ற நான் அந்த இரகச யத்ைதக்குற த்துப் ேபசேவண்டிய
ப ரகாரமாகப் ேபச , அைத ெவளிப்படுத்துவதற்கு, 4 ேதவவார்த்ைத
ெசல்லும்படியான வாசைல ேதவன் தறந்தருளும்படி எங்களுக்காகவும்
ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள். 5 அவசுவாச களுக்கு முன்பாக ஞானமாக நடந்து,
காலத்ைதப் பயன்படுத்த க்ெகாள்ளுங்கள். 6 அவனவனுக்கு எவ்வாறு
பதல்ெசால்லேவண்டுெமன்று நீங்கள் அறயும்படிக்கு, உங்களுைடய வசனம்
எப்ெபாழுதும் கருைப ெபாருந்தனதாகவும் உப்பனால் சாரேமறனதாகவும்
இருப்பதாக.

இறுத வாழ்த்துக்கள்
7 ப ரியமான சேகாதரனும், உண்ைமயுள்ள ஊழியக்காரனும், கர்த்தருக்குள்

எனக்கு உடன் ேவைலயாளுமாக இருக்க ற தீக க்கு என்பவன் என்
ெசய்த கைளெயல்லாம் உங்களுக்கு அறவப்பான். 8உங்களுைடய ெசய்த கைள
அறயவும், உங்களுைடய இருதயங்கைளத் ேதற்றவும், 9 அவைனயும்,
உங்களில் ஒருவனாக இருக்க ற உண்ைமயும் ப ரியமும் உள்ள சேகாதரனாகய
ஒேநசமு என்பவைனயும், உங்களிடம் அனுப்பயருக்க ேறன்; அவர்கள்
இந்த இடத்துச் ெசய்த கைளெயல்லாம் உங்களுக்கு அறவப்பார்கள்.
10 என்ேனாடுகூடக் காவலில் இருக்கற அரிஸ்தர்க்கும், பர்னபாவற்கு
ெநருங்கய உறவனரான மாற்கும் வாழ்த்துதல் ெசால்லுகறார்கள்.
மாற்குைவக்குறத்து உத்தரவுெபற்றீர்கேள; இவன் உங்களிடம் வந்தால் இவைன
அங்கீகரித்துக்ெகாள்ளுங்கள். 11 யுஸ்து என்னப்பட்ட இேயசுவும் வாழ்த்துதல்
ெசால்லுகறான். வருத்தேசதனம் உள்ளவர்களில் இவர்கள்மட்டும் ேதவனுைடய
ராஜ்யத்த ற்காக என் உடன்ேவைலயாட்களாக இருந்து, எனக்கு ஆறுதல்
ெசய்துவந்தார்கள். 12 எப்பாப்ப ராவும் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் ெசால்லுகறான்;
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உங்கைளச் ேசர்ந்தவனும் கறஸ்துவன் ஊழியக்காரனுமாகய இவன்,
நீங்கள் ேதவனுக்குச் ச த்தமானைவகள் எல்லாவற்றலும் ேதறனவர்களாகவும்
பூரண ந ச்சயமுள்ளவர்களாகவும் நைலநற்கேவண்டுெமன்று, தன்
ெஜபங்களில் உங்களுக்காக எப்ெபாழுதும் ேபாராடுக றான். 13 இவன்
உங்களுக்காகவும், லேவாத க்ேகயருக்காகவும், எராப்ேபாலியருக்காகவும், மிகுந்த
வழிப்புள்ளவனாக இருக்க றான் என்பதற்கு நான் சாட்ச யாக இருக்க ேறன்.
14 ப ரியமான மருத்துவனாகய லூக்காவும், ேதமாவும், உங்களுக்கு வாழ்த்துதல்
ெசால்லுகறார்கள். 15 லேவாத க்ேகயாவலிருக்கற சேகாதரர்கைளயும்,
ந ம்பாைவயும், அவன் வீட்டில் கூடுகற சைபையயும் வாழ்த்துங்கள். 16 இந்தக்
கடிதம் உங்களிடம் வாச க்கப்பட்டபன்பு இது லேவாத க்ேகயா சைபயலும்
வாச க்கப்படும்படி ெசய்யுங்கள்; லேவாத க்ேகயாவலிருந்து வரும் கடிதத்ைத
நீங்களும் வாச யுங்கள். 17 அர்க்க ப்ைபக் கண்டு: நீ கர்த்தரிடத்தல் ெபற்ற
ஊழியத்ைத நைறேவற்றும்படி கவனமாக இருப்பாயாகெவன்று ெசால்லுங்கள்.
18 பவுலாகய நான் என் ைகயனால் எழுத , உங்கைள வாழ்த்துக ேறன். நான்
கட்டப்பட்டிருக்க றைத நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள். கருைப உங்கேளாடிருப்பதாக.
ஆெமன்.



1ெதசேலானிக்ேகயர்அத்தயாயம் 1:1 1535 1ெதசேலானிக்ேகயர்அத்தயாயம் 1:5

1ெதசேலானிக்ேகயர்
ஆச ரியர்

அப்ேபாஸ்தலனாகயபவுல்இந்தகடிதத்தன்ஆச ரியர்என்றுஇருமுைறதன்ைன
அைடயாளம் காட்டினார் (1: 1; 2: 18). பவுலின் மிஷனரி பயணத் ேதாழர்களான
சீலா மற்றும் தீேமாத்ேதயு (3: 2, 6), இரண்டாவது மிஷனரி பயணத்தன்ேபாது
(அப்ேபாஸ்தலர் 17: 1-9) சைபைய நறுவயேபாது, அவர் அந்த சைபைய வ ட்டுக்
கடந்துெசன்றசலமாதங்களுக்குள்அந்தவசுவாச களுக்குஇந்தமுதல்கடிதத்ைத
எழுதனார். ெதசேலானிக்ேகயல் பவுல் ெசய்த ஊழியம் யூதர்கைள மட்டுமல்ல,
புறஜாதயைரயும் உண்ைமயாகேவ ெதாட்டது. சைபயல் உள்ள பல புறஜாத கள்
வக்க ரகாராதைனையவ ட்டுெவளிேயவந்தார்கள்,அதுஅந்த ேநரத்தல்யூதர்கள்
மத்தயல்ஒருகுற ப்ப ட்டப ரச்சைனயாகஇருக்கவல்ைல (1ெதசேலானிக்ேகயர் 1:
9).

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப . 51 க்குஇைடயல்எழுதப்பட்டது.
ெகாரிந்து பட்டணத்தலிருந்துெதசேலானிக்ேக சைபக்கு பவுல்முதல் கடிதத்ைத

எழுதனார்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

ெதசேலானிக்ேகயர் 1: 1 ல், ெதசேலானிக்ேகயர்களின் சைபயன்
உறுப்பனர்கேள ெதசேலானிக்ேகயர்களுக்கு முதல் கடிதத்தன் உத்ேதச க்கப்பட்ட
வாசகர்களாக அைடயாளம் காட்டுக றது, இருந்தாலும் ெபாதுவாக எல்லா
இடங்களிலும்உள்ளஎல்லா க றஸ்தவர்களுக்கும்அதுெபாருந்துகறது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
இந்த கடிதத்ைத எழுதும்ேபாது பவுலின் ேநாக்கம் என்னெவன்றால், புத தாக

மனந்தரும்பயவர்கள் தங்களின் ேசாதைனகளில் உற்சாகப்படுத்துவது (3: 3-
5), ேதவபக்தயான வாழ்க்ைகையப் பற்றய அறவுைரகைள வழங்குவது (4: 1-
12) க றஸ்துவன் வருைகக்குமுன் இருக்கும் வசுவாச கள் எத ர்காலத்ைதப் பற்ற
உறுதயளிப்பது (4: 13-18),ஒழுக்கமற்றும்நைடமுைற,வஷயங்கைளசரி ெசய்வது
ேபான்றைவயாகும்.

ைமயக்கருத்து
ேதவாலயத்தல்அக்கைற

ெபாருளடக்கம்
1. நன்றகூறுதல்— 1:1-10
2.அப்ேபாஸ்தலநடவடிக்ைககளின்பாதுகாப்பு— 2:1-3:13
3. ெதசேலானிக்ேகயர்களுக்குஉற்சாகமூட்டுதல்— 4:1-5:22
4.முடிவானெஜபமும்ஆசீர்வாதம்கூறுதலும்— 5:23-28
1 பவுலும், ச ல்வானும், தீேமாத்ேதயும், ப தாவாகய ேதவனுக்குள்ளும்

கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவற்குள்ளும் இருக்கற ெதசேலானிக்ேகயர்
சைபக்கு எழுதுகறதாவது: நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனாலும் கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவனாலும்உங்களுக்குக்கருைபயும் சமாதானமும்உண்டாவதாக.

ெதசேலானிக்ேகயர்களின்வசுவாசத்த ற்காக நன்ற ெசால்லுதல்
2 ேதவனுக்குப் ப ரியமான சேகாதரர்கேள, உங்களுைடய வசுவாசத்தன்

ெசயல்கைளயும், உங்களுைடய அன்பன் ப ரயாசத்ைதயும், நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன்ேமலுள்ள உங்களுைடய நம்ப க்ைகயன்
ெபாறுைமையயும், நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனுக்குமுன்பாக நாங்கள்
இைடவ டாமல் நைனவுகூர்ந்து, 3 நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்கெளன்று
நாங்கள் அற ந்து, 4 எங்களுைடய ெஜபங்களில் இைடவ டாமல்
உங்கைளக்குறத்து ேவண்டுதல்ெசய்து, உங்கெளல்ேலாருக்காகவும்
எப்ெபாழுதும் ேதவனுக்கு நன்ற ெசலுத்துக ேறாம். 5 எங்களுைடய
நற்ெசய்த உங்களிடம் வசனத்ேதாடுமாத்த ரமல்ல, வல்லைமேயாடும், பரிசுத்த
ஆவயானவேராடும், முழு ந ச்சயத்ேதாடும் வந்தது; நாங்களும் உங்களுக்குள்ேள
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இருந்தேபாது உங்களுக்காக எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்ேதாெமன்று
அறந்தருக்க றீர்கேள. 6 நீங்கள் மிகுந்த உபத்த ரவத்த ேல, பரிசுத்த
ஆவயானவரின் மக ழ்ச்ச ேயாடு, தருவசனத்ைத ஏற்றுக்ெகாண்டு, எங்கைளயும்
கர்த்த்தைரயும் பன்பற்றுகறவர்களாக , 7 இவ்வதமாக மக்ெகேதானியாவலும்
அகாயாவலுமுள்ள வசுவாச கள் அைனவருக்கும் மாத ரிகளானீர்கள்.
8எப்படிெயன்றால்,உங்களிடமிருந்துகர்த்தருைடயவசனம்மக்ெகேதானியாவலும்
அகாயாவலும் பரவயதுமல்லாமல், நாங்கள் அைதக்குறத்து ஒன்றும்
ெசால்லேவண்டியதாக இல்லாதபடிக்கு, ேதவைனப்பற்றன உங்களுைடய
வசுவாசம் எல்லா இடங்களிலும் ப ரச த்தமானது. 9 ஏெனன்றால்,
அவர்கள்தாேம எங்கைளக்குறத்து, உங்களிடம் எங்களுக்குக் கைடத்த
வரேவற்பு இன்னெதன்பைதயும், ஜீவனுள்ள ெமய்யான ேதவனுக்கு
ஊழியம் ெசய்வதற்கு, நீங்கள் சைல வழிபாடுகைளவ ட்டு ேதவனிடத்த ற்கு
மனந்தரும்பனைதயும், 10 அவர் மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுந்தவரும்,
இனிவரும் ேகாபத்தலிருந்து நம்ைம வடுவத்து இரட்ச க்க றவருமாக இருக்க ற
அவருைடய குமாரனாகய இேயசு பரேலாகத்தலிருந்து வருவைத நீங்கள்
எத ர்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க றைதயும்அறவக்க றார்கேள.

அத்த யாயம் 2
ெதசேலானிக்ேகயாவல்பவுலின்ஊழியம்

1 சேகாதரர்கேள, நாங்கள் உங்களிடம் வந்தது ப ரேயாஜனமில்லாததாக
இருக்கவல்ைலெயன்று நீங்கேள அற ந்தருக்க றீர்கள். 2 உங்களுக்குத்
ெதரிந்தருக்க றபடி, முன்ேன பலிப்ப ப்பட்டணத்த ேல நாங்கள் பாடுகள்பட்டு
ந ந்ைதயைடந்தருந்தும், மிகுந்த ேபாராட்டத்ேதாடு ேதவனுைடய
நற்ெசய்தைய உங்களுக்குச் ெசால்லும்படி, நம்முைடய ேதவனுக்குள்
ைதரியங்ெகாண்டிருந்ேதாம். 3 எங்களுைடய ேபாதகம் வஞ்சகத்தனாலும்
தவறான வருப்பத்தனாலும் உண்டாகவல்ைல, அது தந்த ரமுள்ளதாகவும்
இருக்கவல்ைல. 4 ேதவன் எங்கைள ேநர்ைமயானவர்கள் என்று நம்ப
நற்ெசய்தைய எங்களிடம் ஒப்புவத்தார். நாங்கள் மனிதர்களுக்கு அல்ல,
எங்களுைடய இருதயங்கைளச் ேசாத த்தற க ற ேதவனுக்ேக ப ரியமுண்டாகப்
ேபசுக ேறாம். 5 உங்களுக்குத் ெதரிந்தருக்க றபடி, நாங்கள் ஒருேபாதும்
முகத்துதயான வசனங்கைளச் ெசால்லவுமில்ைல, ெபாருளாைசயுள்ளவர்களாக
மாயம்பண்ணவும் இல்ைல; ேதவேன சாட்ச . 6 நாங்கள் கறஸ்துவன்
அப்ேபாஸ்தலர்களாக உங்களுக்குப் பாரமாக இருக்கக்கூடியவர்களானாலும்,
உங்களிடத்தலாவது, மற்றவர்களிடத்தலாவது, மனிதர்களால் வரும்
மகைமைய நாங்கள் ேதடவல்ைல. 7 பால் ெகாடுக்க ற தாயானவள் தன்
பள்ைளகைளக் காப்பாற்றுகறதுேபால நாங்கள் உங்களிடம் கனிவாக
நடந்துெகாண்ேடாம்; 8 நாங்கள் உங்கள்ேமல் வாஞ்ைசயாக இருந்து,
ேதவனுைடய நற்ெசய்தைய உங்களுக்குக் ெகாடுத்ததுமல்லாமல், நீங்கள்
எங்களுக்குப் ப ரியமானவர்களானபடியனாேல, எங்களுைடய உயைரயும்
உங்களுக்குக் ெகாடுக்க வருப்பமாக இருந்ேதாம். 9 சேகாதரர்கேள, நாங்கள்
பட்ட ப ரயாசமும் வருத்தமும் உங்களுக்கு ஞாபகமாக இருக்கும்; உங்களில்
ஒருவனுக்கும் பாரமாக இல்லாதபடிக்கு, இரவும் பகலும் நாங்கள் ேவைலெசய்து,
ேதவனுைடய நற்ெசய்தைய உங்களுக்குப் ப ரசங்க த்ேதாம். 10வசுவாச களாகய
உங்களுக்குள்ேள நாங்கள் எவ்வளவு பரிசுத்தமும் நீதயும் பைழயல்லாமலும்
நடந்ேதாம் என்பதற்கு நீங்களும் சாட்ச , ேதவனும் சாட்ச . 11 ேமலும், தம்முைடய
ராஜ்யத்த ற்கும் மகைமக்கும் உங்கைள அைழத்த ேதவனுக்கு நீங்கள்
தகுதயுள்ளவர்களாக நடக்கேவண்டுெமன்று, 12 தகப்பன் தன் பள்ைளகளுக்குச்
ெசால்லுகறதுேபால, நாங்கள் உங்களில் ஒவ்ெவாருவனுக்கும் புத்தயும்,
பாராட்டுதலும், எச்சரிப்புமாகச் ெசான்னைத அறந்தருக்க றீர்கள். 13 ஆகேவ,
நீங்கள் ேதவவசனத்ைத எங்களாேல ேகள்வப்பட்டு ஏற்றுக்ெகாண்டேபாது,
அைத மனித வசனமாக ஏற்றுக்ெகாள்ளாமல், ேதவவசனமாகேவ
ஏற்றுக்ெகாண்டதனாேல நாங்கள் இைடவ டாமல் ேதவனுக்கு நன்ற
ெசலுத்துக ேறாம்; அது ெமய்யாகேவ ேதவவசனம்தான், வசுவாச க்க ற
உங்களுக்குள்ேளஅதுெபலனாகஇருக்க றது. 14எப்படிெயன்றால், சேகாதரர்கேள,
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யூேதயா நாட்டில் க றஸ்து இேயசுவற்குள்ளான ேதவனுைடய சைபகைள நீங்கள்
பன்பற்றனவர்களாக , அவர்கள் யூதர்களாேல எப்படிப் பாடுகள்பட்டார்கேளா,
அப்படிேய நீங்களும் உங்களுைடய ெசாந்த மக்களாேல பாடுகள்பட்டீர்கள்.
15அந்த யூதர்கள் கர்த்தராக ய இேயசுைவயும், தங்களுைடய தீர்க்கதரிச கைளயும்,
ெகாைல ெசய்தவர்களும், எங்கைளத் துன்பப்படுத்தனவர்களும், ேதவனுக்கு
வருப்பமில்லாதவர்களும், மனிதர்கள் அைனவருக்கும் வ ேராத களுமாக இருந்து,
16யூதரல்லாதவர்கள்இரட்ச க்கப்படுவதற்குநாங்கள்அவர்கேளாடுேபசாதபடிக்குத்
தைட ெசய்க றார்கள்; இவ்வதமாக எக்காலத்தலும் தங்களுைடய பாவங்கைள
முழுைமயாக்குகறார்கள்;அவர்கள்ேமல் ேகாபம்பூரணமாகவந்தருக்க றது.

பவுல்ெதசேலானிக்ேகயர்கைளக்காணவரும்புதல்
17 சேகாதரர்கேள, நாங்கள் இருதயத்தன்படி உங்கேளாடிருந்து, சரீரத்தன்படி

ெகாஞ்சநாட்கள் உங்கைளவ ட்டுப் ப ரிந்தருந்ததனாேல, உங்களுைடய
முகத்ைதப் பார்க்கேவண்டுெமன்று மிகுந்த ஆைசேயாடு அத கமாக முயற்ச
ெசய்ேதாம். 18ஆகேவ, நாங்கள்உங்களிடம் வர ஒன்றுஇரண்டுமுைறவருப்பமாக
இருந்ேதாம். பவுலாகய நாேன வர வருப்பமாக இருந்ேதன்; சாத்தாேனா
எங்கைளத் தைடெசய்தான். 19 எங்களுக்கு நம்ப க்ைகயும் சந்ேதாஷமும்
மக ழ்ச்ச யன் க ரீடமுமாக இருப்பவர்கள் யார்? நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்து வரும்ேபாது அவருைடய சந்ந தானத்த ேல நீங்களல்லவா
அப்படியருப்பீர்கள்; 20 நீங்கேள எங்களுக்கு மகைமயும் சந்ேதாஷமுமாக
இருக்க றீர்கள்.

அத்த யாயம் 3
1 ஆகேவ, நாங்கள் இனிக் காத்தருக்கமுடியாமல், அத்ேதேன பட்டணத்தல்

தனிைமயாக இருப்பது நல்லது என்று நைனத்ேதாம். 2 இந்த
உபத்த ரவங்களினாேல ஒருவனும் அைசக்கப்படாதபடிக்கு உங்கைளத்
த டப்படுத்தவும், உங்களுைடய வசுவாசத்ைதப்பற்ற உங்களுக்குப்
புத்த ெசால்லவும், நம்முைடய சேகாதரனும் ேதவ ஊழியக்காரனும்
கறஸ்துவன் நற்ெசய்தயல் எங்களுைடய உடன்ேவைலயாளுமாகய
தீேமாத்ேதயுைவ அனுப்ப ேனாம். 3 இப்படிப்பட்ட உபத்த ரவங்கைளச் சக க்க
நாம் நயமிக்கப்பட்டிருக்க ேறாெமன்று நீங்கள் அறந்தருக்க றீர்கேள. 4 நமக்கு
உபத்த ரவம் வருெமன்று நாங்கள் உங்களிடத்தலிருந்தேபாது, உங்களுக்கு
முன்னறவத்ேதாம்; அப்படிேய சம்பவத்தெதன்றும் அறந்தருக்க றீர்கள்.
5 ஆகேவ, நான் இனிப் ெபாறுத்தருக்கமுடியாமல், எங்களுைடய ேவைல
வீணாகப்ேபாகத்தக்கதாகச் ேசாதைனக்காரன் உங்கைளச் ேசாதைனக்கு
உட்படுத்தனதுண்ேடாெவன்று, உங்களுைடய வசுவாசத்ைத அறயும்படிக்கு
அவைனஅனுப்ப ேனன்.

தீேமாத்ேதயுவன்உற்சாகப்படுத்தும்அறக்ைக
6 இப்ெபாழுது தீேமாத்ேதயு உங்களிடமிருந்து எங்களிடம் வந்து, உங்களுைடய

வசுவாசத்ைதயும் அன்ைபயும்குறத்து, நீங்கள் எப்ெபாழுதும் எங்கைள
அன்பாக நைனத்துக்ெகாண்டு, நாங்கள் உங்கைளக் காண வாஞ்ைசயாக
இருக்க றதுேபால நீங்களும் எங்கைளக் காண வாஞ்ைசயாக இருக்க றீர்கள்
என்பைதக்குற த்தும், எங்களுக்கு நற்ெசய்த ெசான்னதனாேல, 7 சேகாதரர்கேள,
எங்களுக்குச்சம்பவத்தஎல்லாெநருக்கத்தலும்,உபத்த ரவத்தலும்உங்களுைடய
வசுவாசத்தனாேல உங்களால் ஆறுதல் அைடந்ேதாம். 8 நீங்கள் கர்த்தருக்குள்
நைலத்தருந்தால் நாங்கள் பைழத்தருப்ேபாம். 9 ேமலும், நம்முைடய
ேதவனுக்குமுன்பாக நாங்கள் உங்கைளக்குறத்து அைடந்தருக்க ற மிகுந்த
சந்ேதாஷத்த ற்காக, நாங்கள் ேதவனுக்கு எவ்வதமாக நன்ற ெசலுத்துேவாம்?
10 உங்களுைடய முகத்ைதக் கண்டு, உங்களுைடய வசுவாசத்தன் குைறவுகைள
நைறவாக்கும்படிக்கு, இரவும் பகலும் மிகவும் ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறாேம.
11 நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனும் நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவும்
உங்களிடத்த ற்கு எங்கைள ேநராக வழிநடத்துவாராக. 12 நாங்கள் உங்களிடம்
ைவத்தருக்க ற அன்புக்கு ஒப்பாக, நீங்களும் ஒருவரிெலாருவர் ைவக்கும்
அன்பலும் மற்ற எல்லா மனிதர்களிடத்தல் ைவக்கும் அன்பலும் கர்த்தர்
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உங்கைளப் ெபருகவும் நைலத்ேதாங்கவும் ெசய்து, 13 இவ்வதமாக நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்து தமது பரிசுத்தவான்கள் அைனவேராடும்கூட
வரும்ேபாது, நீங்கள் நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனுக்கு முன்பாகப் பைழயற்ற
பரிசுத்தமுள்ளவர்களாக இருக்கும்படி உங்களுைடய இருதயங்கைளப்
பலப்படுத்துவாராக.

அத்த யாயம் 4
ேதவனுக்குப்ப ரியமாகவாழ்வது

1 அன்றயும், சேகாதரர்கேள, நீங்கள் இந்தவதமாக நடக்கவும், ேதவனுக்குப்
ப ரியமாக இருக்கவும்ேவண்டுெமன்று, நீங்கள் எங்களால் ேகட்டு
ஏற்றுக்ெகாண்டபடிேய, அதகமத கமாக முன்ேனறும்படிக்கு, கர்த்தராக ய
இேயசுவற்குள் உங்கைள ேவண்டிக்ெகாண்டு புத்தெசால்லுக ேறாம்.
2கர்த்தராக ய இேயசுவனாேல நாங்கள்உங்களுக்குக் ெகாடுத்த வழிமுைறகைள
அறந்தருக்க றீர்கேள. 3 நீங்கள் பரிசுத்தமுள்ளவர்களாக ேவண்டுெமன்பேத
ேதவனுைடய வருப்பமாக இருக்க றது. அந்தப்படி, நீங்கள் ேவச த்தனத்த ற்கு
வலகயருந்து, 4 ேதவைன அறயாத மக்கைளப்ேபால ேமாக இச்ைசக்குட்படாமல்,
5 உங்களில் அவனவன் தன்தன் சரீரத்ைதப் பரிசுத்தமாகவும் மரியாைதயாகவும்
ஆண்டுெகாள்ளும்படி அற ந்து: 6 இந்தக் காரியத்தல் ஒருவனும் தன்
சேகாதரைன ஏமாற்றாமலும் ெகடுதல் ெசய்யாமலும்இருக்கேவண்டும்; முன்னேம
நாங்கள் உங்களுக்குச் ெசால்லி, சாட்ச யாக எச்சரித்தபடிேய இப்படிப்பட்டக்
காரியங்கள் எல்லாவற்ைறயும்குறத்துக் கர்த்தர் நீதைய நைலநாட்டுக றவராக
இருக்க றார். 7 ேதவன் நம்ைம அசுத்தத்த ற்கு அல்ல பரிசுத்தத்த ற்ேக
அைழத்தருக்க றார். 8 ஆகேவ, புறக்கணிக்க றவன் மனிதர்கைள அல்ல, தமது
பரிசுத்த ஆவயானவைர நமக்குத் தந்தருளின ேதவைனேய புறக்கணிக்க றான்.
9 சேகாதர அன்ைபக்குற த்து நான் உங்களுக்கு எழுதேவண்டியதல்ைல; நீங்கள்
ஒருவரிெலாருவர் அன்பாக இருப்பதற்கு ேதவனால் ேபாத க்கப்பட்டவர்களாக
இருக்க றீர்கேள. 10 அந்தப்படி நீங்கள் மக்ெகேதானியா நாெடங்கலும்
உள்ள சேகாதரர்கெளல்ேலாருக்கும் ெசய்துவருகறீர்கள். சேகாதரர்கேள,
அன்ப ேல நீங்கள் இன்னும் அதகமாகப் ெபருகவும்; 11 அவசுவாச களிடத்தல்
ஒழுக்கமாக நடந்து, ஒன்றலும் உங்களுக்குக் குைறவல்லாதருக்கும்படிக்கு,
12 நாங்கள் உங்களுக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய, அைமதலுள்ளவர்களாக
இருக்கவரும்பவும், உங்களுைடய ெசாந்த ேவைலகைளப் பார்க்கவும்,
உங்களுைடய ெசாந்தக் ைககளினாேல ேவைலெசய்யவும் ேவண்டுெமன்று
உங்களுக்குப்புத்த ெசால்லுக ேறாம்.

கர்த்தருைடயவருைக
13 அன்றயும், சேகாதரர்கேள, மரித்துப்ேபானவர்களுக்காக நீங்கள்

நம்ப க்ைக இல்லாதவர்களான மற்றவர்கைளப்ேபால துக்கப்பட்டு,
அறவல்லாமலிருக்க எனக்கு மனதல்ைல. 14 இேயசுவானவர் மரித்து, பன்பு
உய ேராடு எழுந்தருந்தாெரன்று நம்புக ேறாேம; அப்படிேய இேயசுவற்குள்
மரித்தவர்கைளயும் ேதவன் அவேராடு ெகாண்டுவருவார். 15 கர்த்தருைடய
வார்த்ைதைய முன்னிட்டு நாங்கள் உங்களுக்குச் ெசால்லுகறதாவது:
கர்த்தருைடய வருைகவைரக்கும் உய ேராடிருக்கும் நாம் மரித்தவர்களுக்கு
முந்த க்ெகாள்வதல்ைல. 16 ஏெனன்றால், கர்த்தர்தாேம ஆரவாரத்ேதாடும்,
ப ரதானதூதனுைடய சத்தத்ேதாடும், ேதவ எக்காளத்ேதாடும் பரேலாகத்தலிருந்து
இறங்கவருவார்; அப்ெபாழுது கறஸ்துவற்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது
எழுந்தருப்பார்கள். 17 பன்பு, உய ேராடிருக்கும் நாமும் கர்த்தருக்கு எத ர்ெகாண்டு
ேபாக, ேமகங்கள்ேமல் அவர்கேளாடு ஆகாயத்தல் எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டு,
இவ்வதமாக எப்ெபாழுதும் கர்த்தேராடு இருப்ேபாம். 18 ஆகேவ, இந்த
வார்த்ைதகளினாேலநீங்கள்ஒருவைரெயாருவர் ேதற்றுங்கள்.

அத்த யாயம் 5
1 சேகாதரர்கேள, இைவகள் நடக்கும் நாட்கைளயும் ேநரங்கைளயும்குறத்து

உங்களுக்கு எழுதேவண்டியதல்ைல. 2 இரவ ேல தருடன் வருகறவதமாகக்
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கர்த்தருைடய நாள் வருெமன்று நீங்கேள நன்றாக அற ந்தருக்க றீர்கள்.
3 சமாதானமும் பாதுகாப்பும் உண்ெடன்று அவர்கள் ெசால்லும்ேபாது,
கர்ப்பவதயானவளுக்கு ேவதைன வருகறதுேபால, அழிவு த டீெரன
அவர்கள்ேமல் வரும்; அவர்கள் தப்ப ப்ேபாவதல்ைல. 4 சேகாதரர்கேள, அந்த
நாள் தருடைனப்ேபால உங்கைளப் ப டித்துக்ெகாள்ளத்தக்கதாக, நீங்கள்
இருளில் இருக்க றவர்களில்ைலேய. 5 நீங்கெளல்ேலாரும் ெவளிச்சத்தன்
பள்ைளகளும், பகலின் பள்ைளகளுமாக இருக்க றீர்கள்; நாம் இரவற்கும்
இருளுக்கும் உரியவர்களல்ல. 6 ஆகேவ, மற்றவர்கள் தூங்குகறதுேபால
நாமும் தூங்காமல், வழித்துக்ெகாண்டு ெதளிந்தவர்களாக இருக்கக்கடேவாம்.
7தூங்குகறவர்கள் இரவ ேலதூங்குவார்கள்; ெவறெகாள்ளுகறவர்கள் இரவ ேல
ெவறெகாள்ளுவார்கள். 8 பகலுக்குரியவர்களாகய நாேமா ெதளிந்தவர்களாக
இருந்து, வசுவாசம், அன்பு என்னும் மார்புக்கவசத்ைதயும், இரட்ச ப்பன்
நம்ப க்ைகெயன்னும் தைலக்கவசத்ைதயும் அணிந்துெகாண்டிருக்கக்கடேவாம்.
9 ேதவன் நம்ைமத் தண்டிப்பதற்காக நயமிக்காமல், நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்து மூலமாக இரட்ச ப்பைடவதற்ெகன்று நயமித்தார். 10 நாம்
உய ேராடிருக்க றவர்களானாலும், மரித்தவர்களானாலும், அவேராடு நாம்
ஒன்றாகப் பைழத்தருப்பதற்காக அவர் நமக்காக மரித்தாேர. 11 ஆகேவ,
நீங்கள் ெசய்துவருகறபடிேய, ஒருவைரெயாருவர் ேதற்ற , ஒருவருக்ெகாருவர்
பக்தவளர்ச்ச உண்டாகும்படிச்ெசய்யுங்கள்.

இறுத அறவுைரகள்
12 அன்றயும், சேகாதரர்கேள, உங்களுக்குள்ேள கடுைமயாக உைழத்து,

கர்த்தருக்குள் உங்கைள வசாரைண ெசய்கறவர்களாக இருந்து, உங்களுக்குப்
புத்த ெசால்லுகறவர்கைள நீங்கள் மத த்து, 13 அவர்களுைடய ெசயல்களின்
அடிப்பைடயல் அவர்கைள மிகவும் அன்பாக நைனத்துக்ெகாள்ளும்படி உங்கைள
ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறாம். உங்களுக்குள்ேள சமாதானமாக இருங்கள்.
14 ேமலும், சேகாதரர்கேள, நாங்கள் உங்களுக்குப் ேபாத க்க றெதன்னெவன்றால்,
ஒழுங்கல்லாதவர்களுக்குப் புத்த ெசால்லுங்கள், த டனற்றவர்கைளத்
ேதற்றுங்கள், பலவீனைரத் தாங்குங்கள், எல்ேலாரிடத்தலும் நீடியசாந்தமாக
இருங்கள். 15 ஒருவனும் மற்ெறாருவன் ெசய்யும் தீைமக்குத் தீைமெசய்யாதபடி
பாருங்கள்; உங்களுக்குள்ளும் மற்ற அைனவருக்குள்ளும் எப்ெபாழுதும்
நன்ைமெசய்ய வரும்புங்கள். 16 எப்ெபாழுதும் சந்ேதாஷமாக இருங்கள்.
17 இைடவ டாமல் ெஜபம்ெசய்யுங்கள். 18 எல்லாவற்ற ேலயும் நன்ற
ெசால்லுங்கள்; அப்படிச் ெசய்வேத க றஸ்து இேயசுவற்குள் உங்கைளக்குறத்து
ேதவனுைடய வருப்பமாக இருக்க றது. 19ஆவைய அவத்துப்ேபாடாமலிருங்கள்.
20 தீர்க்கதரிசனங்கைள சாதாரணமாக எண்ணாதருங்கள். 21 எல்லாவற்ைறயும்
ேசாத த்துப்பார்த்து, நலமானைதப் ப டித்துக்ெகாள்ளுங்கள். 22 தீைமயாகத்
ேதான்றுகறஎல்லாவற்ைறயும்வ ட்டுவலகுங்கள். 23சமாதானத்தன்ேதவன்தாேம
உங்கைள முற்றலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக. உங்களுைடய ஆவ , ஆத்துமா,
சரீரம் முழுவதும், நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்து வரும்ேபாது
குற்றமற்றதாயருக்கும்படி காக்கப்படுவதாக. 24 உங்கைள அைழக்க றவர்
உண்ைமயுள்ளவர், அவர் அப்படிேய ெசய்வார். 25 சேகாதரர்கேள, எங்களுக்காக
ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள். 26 சேகாதரர்கள் எல்ேலாைரயும் பரிசுத்த முத்தத்ேதாடு
வாழ்த்துங்கள். 27 இந்தக் கடிதம் பரிசுத்தமான சேகாதரர்கள் எல்ேலாருக்கும்
வாச க்கப்படேவண்டுெமன்று கர்த்தரின்ேபரில் ஆைணயட்டு உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 28 நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனுைடய கருைப
உங்கேளாடுகூடஇருப்பதாக. ஆெமன்.
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2ெதசேலானிக்ேகயர்
ஆச ரியர்

1 ெதசேலானிக்ேகயைரப் ேபாலேவ இந்த கடிதமும் பவுல், சீலா தீேமாத்ேதயு
ஆக ேயாரிடமிருந்து வந்தது. இந்த கடிதத்தன் எழுத்தாளர், பவுல் எழுதய 1
ெதசேலானிக்ேகயர் மற்றும் ப ற கடிதங்களில் உள்ள அேத எழுத்துநைடையப்
பயன்படுத்துகறார். பவுல் முக்கய எழுத்தாளர் என்று இது காட்டுக றது.
சீலாவும் தீேமாத்ேதயும் வாழ்த்துக்களில் ேசர்க்கப்படுக றார்கள் (2 ெதச 1: 1).
பல வசனங்களில், நாங்கள் எழுதுக ேறாம் என்ற வார்த்ைதகள், மூன்று ேபரும்
ஒப்புக் ெகாண்டிருக்க றார்கள் என்பைதஇதுகாட்டுக றது. இறுத வாழ்த்துமற்றும்
ெஜபத்ைதமட்டும் எழுதயதல்இருந்துபவுலின்ைகெயழுத்துஅல்ல (2ெதச 3: 17).
பவுல்இந்தக்கடிதத்தன்வார்த்ைதகைளஒருேவைளதீேமாத்ேதயுவ டேமாஅல்லது
சீலாவ டேமாகூறயருக்கலாம்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப 51-52 க்குஇைடயல்எழுதப்பட்டது.
1 ெதசேலானிக்ேகயர் எழுதயேபாது இருந்த ெகாரிந்துவல் 2

ெதசேலானிக்ேகயர் நருபத்ைதயும்பவுல்எழுதனார்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

2 ெதசேலானிக்ேகயர் நருபத்தன் உத்ேதச க்கப்பட்ட வாசகர்கள்,
ெதசேலானிக்ேகயர் சைபயன் உறுப்பனர்கள் என 2 ெதசேலானிக்ேகயர் 1: 1
கூறுகறது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
கர்த்தருைடய நாள் பற்றய உபேதசத்தல் இருந்த பைழகைளச் சரிெசய்வேத

இதன் ேநாக்கம் ஆகும். வசுவாச கைள பாராட்டவும், வசுவாசத்தல் தங்களுைடய
வ டாமுயற்சையயும் ஊக்குவப்பதற்காகவும், ஆண்டவரின் வருைகயன்
நாள் மிக வைரவ ேலேய சம்பவக்கும் என்று கைடச க் காலத்ைதக் குற த்து
தங்கைளேய வஞ்ச த்து, தங்கள் ெசாந்த ஆதாயத்த ற்காக உபேதசத்ைத
கைறப்படுத்துபவர்கைளகடிந்துெகாள்வதற்காகவும்எழுதப்பட்டது.

ைமயக்கருத்து
நம்ப க்ைகயல்வாழ்தல்

ெபாருளடக்கம்
1. வாழ்த்துைர— 1:1, 2
2. துயரத்தல்ஆறுதல்— 1:3-12
3. கர்த்தரின் நாள்பற்றயதருத்தம்— 2:1-12
4.அவர்களுைடயமுடிைவக்குறத்துநைனவூட்டல்— 2:13-17
5. நைடமுைறவஷயங்கைளப்பற்ற அறவுைர— 3:1-15
6.இறுத வாழ்த்துக்கள்— 3:16-18

1பவுலும், ச ல்வானும், தீேமாத்ேதயும், நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனுக்குள்ளும்,
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவற்குள்ளும் இருக்கற ெதசேலானிக்ேகயர்
சைபக்கு எழுதுகறதாவது: 2 நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனாலும் கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவனாலும்உங்களுக்குக்கருைபயும் சமாதானமும்உண்டாவதாக.

நன்றெசால்லுதலும்,ெஜபமும்
3 சேகாதரர்கேள, நாங்கள் எப்ெபாழுதும் உங்களுக்காக ேதவனுக்கு

நன்றெசலுத்த கடனாளிகளாக இருக்க ேறாம்; உங்களுைடய வசுவாசம் மிகவும்
ெபருகுகறதனாலும்,நீங்கெளல்ேலாரும்ஒருவரிெலாருவர்ைவத்தருக்க றஅன்பு
அதகரிக்க றதனாலும், அப்படிச் ெசய்க றது தகுதயாக இருக்க றது. 4 நீங்கள்
சக க்க ற எல்லாத் துன்பங்களிலும் உபத்த ரவங்களிலும் ெபாறுைமையயும்
வசுவாசத்ைதயும் காண்பக்க றதனாேல உங்கைளக்குறத்து நாங்கள்
ேதவனுைடய சைபகளில் ேமன்ைமபாராட்டுக ேறாம். 5 நீங்கள் ேதவனுைடய
ராஜ்யத்தனிமித்தம் பாடுகள்அநுபவக்க றவர்களாக இருக்க, அந்த ராஜ்யத்த ற்கு
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நீங்கள் தகுதயுைடயவர்கள் என்று எண்ணப்படும்படிக்கு, ேதவன் நயாயமானத்
தீர்ப்புச் ெசய்க றவெரன்பதற்கு, அதுேவ ஆதாரமாக இருக்க றது. 6 உங்கைள
உபத்த ரவப்படுத்துகறவர்களுக்கு உபத்த ரவத்ைதயும், உபத்த ரவப்படுக ற
உங்களுக்கு எங்கேளாடுகூட இைளப்பாறுதைலயும் ப ரத பலனாகக்ெகாடுப்பது
ேதவனுக்கு நீதயாக இருக்க றேத. 7 ேதவைன அறயாதவர்களுக்கும், நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் நற்ெசய்த க்குக் கீழ்ப்படியாதவர்களுக்கும்
நீதயுள்ள தண்டைனையக் ெகாடுக்கும்படிக்கு, 8 கர்த்தராக ய இேயசு தமது
வல்லைமயன் தூதர்கேளாடும், எரிக ற அக்கனிேயாடும், வானத்தலிருந்து
ெவளிப்படும்ேபாது அப்படியாகும். 9 அந்த நாளிேல தம்முைடய
பரிசுத்தவான்களில் மகைமப்படத்தக்கவராகவும், நீங்கள் எங்களுைடய சாட்சைய
நம்பனபடியனாேல உங்களிடத்தலும், நம்புக றவர்கெளல்ேலாரிடத்தலும்
ஆச்சரியப்படத்தக்கவராகவும், 10 அவர் வரும்ேபாது, அவர்கள் கர்த்தருைடய
சந்ந தானத்தலிருந்தும், அவருைடய வல்லைமெபாருந்தய மகைமயலிருந்தும்
வலக , ந த்தய அழிவாக ய தண்டைனைய அைடவார்கள். 11ஆகேவ, நம்முைடய
ேதவனும் கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவும் அளிக்கும் கருைபயன்படிேய
நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் நாமம் உங்களிடத்தலும், நீங்கள்
அவரிடத்தலும் மகைமப்படும்படிக்கு; 12 நம்முைடய ேதவன் உங்கைளத் தமது
அைழப்புக்குத்தகுதயுள்ளவர்களாக்கவும்,தமதுதயவுள்ளவருப்பம்முழுவைதயும்
வசுவாசத்தன் ெசயல்கைளயும் பலமாக உங்களிடம் நைறேவற்றவும்
ேவண்டுெமன்று, எப்ெபாழுதும்உங்களுக்காக ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறாம்.

அத்த யாயம் 2
கர்த்தருைடயவருைக

1 அன்றயும், சேகாதரர்கேள, நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன்
வருைகையயும், நாம் அவரிடத்தல் ேசர்க்கப்படுவைதயும்குறத்து, நாங்கள்
உங்கைள ேவண்டிக்ெகாள்ளுகறது என்னெவன்றால், 2 க றஸ்துவனுைடய நாள்
வந்துவ ட்டது என்று தீர்க்கதரிசனமாகேவா எங்களுைடய வார்த்ைதயாகேவா
எங்களிடத்தலிருந்து கடிதம் வந்ததாகேவா ெசால்லப்பட்டால், உடேன
சஞ்சலப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள். 3 எவ்வதத்தனாலும் ஒருவனும்
உங்கைள ேமாசம்ேபாக்காதபடிக்கு எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்; ஏெனன்றால்,
வசுவாச துேராகம் முன்னதாக நடந்து, பன்பு அழிவன் மகனாகய
பாவமனிதன் ெவளிப்பட்டாெலாழிய, அந்த நாள் வராது. 4 அவன் எத ர்த்து
ந ற்க றவனாகவும், ேதவெனன்னப்படுவது எதுேவா, ஆராத க்கப்படுவது
எதுேவா, அைவெயல்லாவற்றற்கும்ேமலாகத் தன்ைன உயர்த்துகறவனாகவும்,
ேதவனுைடயஆலயத்தல்ேதவன்ேபாலஉட்கார்ந்து,தன்ைனத்தான்ேதவெனன்று
காண்பக்க றவனாகவும் இருப்பான். 5 நான் உங்களிடத்தலிருந்தேபாது
இைவகைளச் ெசான்னது உங்களுக்கு ஞாபகமில்ைலயா? 6 அவன் தன்
காலத்த ேல ெவளிப்படும்படிக்கு, இப்ெபாழுது அவைனத் தைடெசய்க றது
இன்னெதன்றும் அறந்தருக்க றீர்கேள. 7 அக்க ரமத்தன் இரகச யம்
இப்ெபாழுேத க ரிையெசய்க றது; ஆனாலும், தைடெசய்க றவன் நடுவலிருந்து
நீக்கப்படுவதற்குமுன்ேன அது ெவளிப்படாது. 8 நீக்கப்படும்ேபாது, அந்த
அக்க ரமக்காரன் ெவளிப்படுவான்; அவைனக் கர்த்தர் தம்முைடய வாயன்
சுவாசத்தனாேல அழித்து, தம்முைடய வருைகயன் ேதாற்றத்தனாேல
நாசம்பண்ணுவார். 9 அந்த அக்க ரமக்காரனுைடய வருைக சாத்தானுைடய
ெசயலின்படி எல்லா ெபாய்யான வல்லைமேயாடும் அைடயாளங்கேளாடும்
அற்புதங்கேளாடும், 10 ெகட்டுப்ேபாக றவர்களுக்குள்ேள அநீதயனால்
உண்டாகும் எல்லாவத வஞ்சகத்ேதாடும் இருக்கும். இரட்ச க்கப்படத்தக்கதாகச்
சத்தயத்ைத ேநச க்க அவர்கள் மறுத்ததனால் அப்படி நடக்கும்.
11 ஆகேவ, சத்தயத்ைத வசுவாச க்காமல் அநீதயல் ப ரியப்படுக ற
எல்ேலாரும் தண்டைனக்குள்ளாக்கப்படும்படிக்கு, 12 அவர்கள் ெபாய்ைய
வசுவாச க்கத்தக்கதாகக் ெகாடிய மாய வஞ்சகத்ைத ேதவன் அவர்களுக்கு
அனுப்புவார்.

நைலெகாண்டிருங்கள்
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13 கர்த்தருக்குப் ப ரியமான சேகாதரர்கேள, நீங்கள் ஆவயானவராேல
பரிசுத்தமாக்கப்படுக றதனாலும், சத்தயத்ைத வசுவாச க்க றதனாலும்
இரட்ச ப்பைடயும்படிக்கு, ெதாடக்கம் முதல் ேதவன் உங்கைளத்
ெதரிந்துெகாண்டபடியனாேல, நாங்கள் உங்கைளக்குறத்து எப்ெபாழுதும்
ேதவனுக்கு நன்றெசால்ல கடனாளிகளாக இருக்க ேறாம். 14 நீங்கள் நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் மகைமைய அைடயும்படிக்கு எங்களுைடய
நற்ெசய்தயனாேல அந்த இரட்ச ப்ப ற்கு அவர் உங்கைள அைழத்தார்.
15 ஆகேவ, சேகாதரர்கேள, நீங்கள் உறுதெகாண்டு, வார்த்ைதயனாலாவது
கடிதத்தனாலாவது நாங்கள் உங்களுக்கு உபேதச த்த முைறைமகைளக்
ைகக்ெகாள்ளுங்கள். 16நம்முைடய கர்த்தராக யஇேயசுக றஸ்துவும், நம்மிடத்தல்
அன்புகூர்ந்து ந த்தயஆறுதைலயும் நல்நம்ப க்ைகையயும் கருைபயாக
நமக்குக் ெகாடுத்தருக்க ற நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனும், 17 உங்களுைடய
இருதயங்கைளத் ேதற்ற , எல்லா நல்வசனத்தலும் ெசயல்களிலும் உங்கைள
உறுத ப்படுத்துவாராக.

அத்த யாயம் 3
பவுல்அவர்கைளெஜப க்க ேவண்டுதல்

1 கைடச யாக, சேகாதரர்கேள, உங்களிடம் கர்த்தருைடய வசனம் பரவ
மகைமப்படுக றதுேபால, எவ்வ டத்தலும் பரவ மகைமப்படும்படிக்கும்,
2 துன்மார்க்கமான ெபால்லாத மனிதர்களுைடய ைகயலிருந்து நாங்கள்
வடுவக்கப்படும்படிக்கும், எங்களுக்காக ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள்; வசுவாசம்
எல்ேலாரிடத்தலும் இல்ைலேய. 3 கர்த்தேரா உண்ைமயுள்ளவர், அவர் உங்கைள
உறுத ப்படுத்த , தீைமயலிருந்து வலக்க க் காத்துக்ெகாள்ளுவார். 4 ேமலும்,
நாங்கள் கட்டைளயடுகறைவகைள நீங்கள் ெசய்துவருகறீர்கெளன்றும்,
இனிேமலும் ெசய்வீர்கெளன்றும், உங்கைளக்குறத்துக் கர்த்தருக்குள்
நம்ப க்ைகயாக இருக்க ேறாம். 5 கர்த்தர் உங்களுைடய இருதயங்கைள
ேதவைனப்பற்றும் அன்புக்கும் க றஸ்துவன் ெபாறுைமக்கும் ேநராக
நடத்துவாராக.

ேவைலயல்லாமல்இருப்பைதக்குற த்த எச்சரிக்ைக
6 ேமலும், சேகாதரர்கேள, எங்களிடம் ஏற்றுக்ெகாண்ட முைறைமயன்படி

நடக்காமல், ேசாம்ேபறயாக இருக்க ற எந்தச் சேகாதரைனயும் நீங்கள்
வ ட்டுவலகேவண்டுெமன்று, நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன்
நாமத்தனாேல, உங்களுக்குக் கட்டைளயடுக ேறாம். 7 இன்னவதமாக
எங்கைளப் பன்பற்றேவண்டுெமன்று நீங்கள் அறந்தருக்க றீர்கேள; நாங்கள்
உங்களுக்குள்ேள ேசாம்ேபறயாக நடக்காமல், 8 ஒருவனிடத்தலும் இலவசமாகச்
சாப்ப டாமலும், உங்களில் ஒருவனுக்கும் பாரமாக இல்லாதபடிக்கு இரவும் பகலும்
ப ரயாசத்ேதாடும் வருத்தத்ேதாடும் ேவைலெசய்து சாப்ப ட்ேடாம். 9 உங்கள்ேமல்
பாரத்ைத ைவப்பதற்கான அதகாரம் எங்களுக்கு இல்ைலெயன்பதனாேல
அப்படிச் ெசய்யாமல், நீங்கள் எங்கைளப் பன்பற்றும்படிக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு
மாத ரியாக இருக்கேவண்டுெமன்ேற அப்படிச்ெசய்ேதாம். 10 ஒருவன்
ேவைலெசய்ய மனதல்லாதருந்தால் அவன் சாப்ப டவும்கூடாெதன்று நாங்கள்
உங்களிடம் இருந்தேபாது உங்களுக்குக் கட்டைளய ட்ேடாேம. 11 உங்களில்
சலர் எந்தெவாரு ேவைலயும் ெசய்யாமல், மற்றவர்களுைடய ேவைலயல்
தைலய ட்டு, ேசாம்ேபற களாகத் த ரிக றார்கெளன்று ேகள்வப்படுக ேறாம்.
12 இப்படிப்பட்டவர்கள் அைமதேலாடு ேவைலெசய்து, தங்களுைடய
ெசாந்த உணைவச் சாப்ப டேவண்டுெமன்று, நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவனாேல அவர்களுக்குக் கட்டைளய ட்டுப் புத்த ெசால்லுக ேறாம்.
13 சேகாதரர்கேள, நீங்கள் நன்ைம ெசய்வத ேல ேசார்ந்துேபாகாமல் இருங்கள்.
14 ேமலும், இந்தக் கடிதத்தல் ெசால்லிய எங்களுைடய வசனத்தற்கு
ஒருவன் கீழ்ப்படியாமற்ேபானால், அவைனக் கவனத்தல் ெகாண்டு, அவன்
ெவட்கப்படும்படிக்கு அவேனாடுகூட ேசராமல் இருங்கள். 15 ஆனாலும்
அவைன வேராத யாக நைனக்காமல், சேகாதரனாக நைனத்து, அவனுக்குப்
புத்த ெசால்லுங்கள்.
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இறுத வாழ்த்துதல்
16 சமாதானத்தன் கர்த்தர்தாேம எப்ெபாழுதும் எல்லாவதத்தலும் உங்களுக்குச்

சமாதானத்ைதத் தந்தருளுவாராக. கர்த்தர் உங்கள் அைனவேராடும் இருப்பாராக.
17 பவுலாகய நான் என் ைகெயழுத்தாேல உங்கைள வாழ்த்துக ேறன், என்
கடிதங்கள் ஒவ்ெவான்றுக்கும் இதுேவ அைடயாளம்; இப்படிேய எழுதுக ேறன்.
18 நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் கருைப உங்கள் அைனவேராடும்
இருப்பதாக. ஆெமன்.
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1தீேமாத்ேதயு
ஆச ரியர்

இந்தநருபத்தன்ஆச ரியர்பவுல்ஆவார், 1தீேமாத்ேதயுவன்வார்த்ைதகள்,இந்த
நருபத்ைத அப்ேபாஸ்தலனாகய பவுல் எழுதயதாக ெதளிவாகக் கூறுகன்றன.
ேதவனுைடயச த்தத்தனாேலஇேயசுக றஸ்துவன்அப்ேபாஸ்தலனாகயபவுல் (1
தீேமா 1:1) (1 தீ. 1:1). ஆரம்பகால சைப அது உண்ைமய ேலேய பவுலின் நருபம்
என்றுெதளிவாகக்கூறுகறது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப 62-64 க்குஇைடயல்எழுதப்பட்டது.
பவுல், எேபசுவல் தீேமாத்ேதயுைவ வ ட்டுச் ெசன்றேபாது, அவர்

மக்ெகேதானியாவுக்குெசன்றார். அங்கருந்துஅவர்தீேமாத்ேதயுவுக்குஎழுதனார்.
(1 தீேமாத்ேதயு. 1:3; 3:14, 15).

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
பவுலின் பயணத் ேதாழனும் மிஷனரி பயணத்தல் உதவயாளனுமான

தீேமாத்ேதயுவுக்கு பவுல் எழுதுவதால், அைழப்பதாேலேய இந்த நருபம்
தீேமாத்ேதயு என்றுெபயரிடப்பட்டது. தீேமாத்ேதயு மற்றும் சைபஆகயஇருவரும் 1
தீேமாத்ேதயுவன்வாசகர்கேள.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
தீேமாத்ேதயுைவ ேதவனுைடய குடும்பம் எவ்வாறு நடந்துெகாள்ளேவண்டும்

என்பைத (3:14-15) அறவுறுத்துவதற்கும் தீேமாத்ேதயு இந்த வழிமுைறகைள
எவ்வாறு கைடப்ப டிக்க ேவண்டும் என்பைத அறவுறுத்துவதற்கும் இந்த நருபம்
எழுதப்பட்டது. இந்த வசனங்கள் 1 தீேமாத்ேதயு நருபத்த ற்கான பவுலின்
எண்ணக்கருவாக ெசயல்படுகன்றன. ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய சைபயார்,
சத்தயத்தன் தூணும் அஸ்தவாரமுமாய் இருக்க றவர்கள், ேதவனுைடய வீட்டிேல
தங்கைளச் ெசய்யேவண்டியது இன்னெதன்று அவர்களுக்குத் ெதரியும்படிக்கு
அவர் எழுதுகறார். பவுல் கடிதங்கைள அனுப்ப , சைபகைள பலப்படுத்துவது
மற்றும்கட்டிெயழுப்புவதுஎப்படி என்றுஆண்களுக்குஅவர்குற ப்படுக றார்.

ைமயக்கருத்து
ஒருஇளம்சீடனுக்கானவழிமுைறகள்

ெபாருளடக்கம்
1.ஊழியத்தன்பயற்ச கள்— 1:1-20
2.ஊழியத்தன்ெகாள்ைககள்— 2:1-3:16
3.ஊழியத்தன்ெபாறுப்புகள். — 4:1-6:21

1 நம்முைடய இரட்சகராக இருக்க ற ேதவனும், நம்முைடய நம்ப க்ைகயாக
இருக்க ற கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவும் கட்டைளய ட்டபடிேய,
இேயசுக றஸ்துவன் அப்ேபாஸ்தலனாகய பவுல், 2 வசுவாசத்தல் உத்தம
குமாரனாகய தீேமாத்ேதயுவற்கு எழுதுகறதாவது: நம்முைடய ப தாவாகய
ேதவனாலும் நம்முைடய கர்த்தராக ய க றஸ்து இேயசுவனாலும் கருைபயும்
இரக்கமும் சமாதானமும்உண்டாவதாக.

தவறானஉபேதசத்ைதக்குற த்த எச்சரிக்ைக
3 மாறுபாடான உபேதசங்கைளப் ேபாத க்காதபடிக்கும், வசுவாசத்தனால்

வளங்கும் ெதய்வீக பக்தவளர்ச்ச க்கு ஏதுவாக இல்லாமல், வாக்குவாதங்களுக்கு
ஏதுவாக இருக்க ற கட்டுக்கைதகைளயும் முடிவல்லாத வம்சவரலாறுகைளயும்
கவனிக்காதபடிக்கும், நீ சலருக்குக் கட்டைளயடும்படி, 4 நான்
மக்ெகேதானியாவற்குப் ேபாகும்ேபாது, உன்ைன எேபசு பட்டணத்தல் இருக்கக்
ேகட்டுக்ெகாண்டபடிேய ெசய். 5 இந்த கட்டைளயன் ெபாருள் என்னெவன்றால்,
சுத்தமானஇருதயத்தலும் நல்லமனச்சாட்ச யலும் மாயமில்லாத வசுவாசத்தலும்
ப றக்கும்அன்ேப. 6இைவகைளச்சலர்பார்க்காமல்வீண்ேபச்சுக்குஇடம்ெகாடுத்து
வலக ப்ேபானார்கள். 7 தாங்கள் ெசால்லுகறதும், தாங்கள் உறுதயாக
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நம்புக றதும் என்னெவன்றும் ெதரியாமல், ேவதபண்டிதர்களாக இருக்க
வரும்புக றார்கள். 8ஒருவன் நயாயப்ப ரமாணத்ைத நயாயப்படி கைடப டித்தால்,
நயாயப்ப ரமாணம் நல்லது என்று அறந்தருக்க ேறாம். 9 எங்களுக்குத்
ெதரிந்தருக்க றபடி, நயாயப்ப ரமாணம் நீத மானுக்கு வதக்கப்படாமல்,
அக்க ரமக்காரர்களுக்கும், அடங்காதவர்களுக்கும், பக்தயல்லாதவர்களுக்கும்,
பாவ களுக்கும், அசுத்தமானவர்களுக்கும், சீர்ெகட்டவர்களுக்கும், தகப்பைனயும்
தாையயும் ெகாைல ெசய்க றவர்களுக்கும், ெகாைலபாதகர்களுக்கும்,
10 ேவச க்கள்ளர்களுக்கும், ஆண்புணர்ச்ச க்காரர்களுக்கும், ெகாத்தடிைமகளாக
வற்க மனிதர்கைளத் தருடுகறவர்களுக்கும், ெபாய்யர்களுக்கும்,
ெபாய்யாைண இடுகறவர்களுக்கும், ஆேராக்கயமான உபேதசத்த ற்கு எத ராக
ேபாத க்க றவர்களுக்கும், 11 ஸ்ேதாத்தரிக்கப்பட்ட ேதவனுைடய மகைமயான
நற்ெசய்தயன்படி எனக்குஒப்புவக்கப்பட்டிருக்க றது.

பவுலுக்குக்கர்த்தருைடயகருைப
12 என்ைனப் பலப்படுத்துகற நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்து என்ைன

உண்ைமயானவன் என்று நைனத்து, இந்த ஊழியத்த ற்கு நயமித்தபடியால்
அவருக்கு நன்ற ெசலுத்துக ேறன். 13 கடந்த காலத்தல் நான் ந ந்த க்க றவனும்,
துன்பப்படுத்துகறவனும், ெகாடுைமப்படுத்துகறவனுமாக இருந்ேதன்;
அப்படி இருந்தும், நான் ெதரியாமல், வசுவாசம் இல்லாமல் அப்படிச்
ெசய்ததனால் இரக்கம்ெபற்ேறன். 14 நம்முைடய கர்த்தரின் கருைப க றஸ்து
இேயசுவன்ேமலுள்ள வசுவாசத்ேதாடும் அன்ேபாடும் ேசர்ந்து என்னிடத்தல்
பரிபூரணமாகப் ெபருகயது. 15 பாவ கைள இரட்ச க்க க றஸ்து இேயசு
உலகத்த ற்கு வந்தார் என்கற வார்த்ைத உண்ைமயும் எல்லா அங்கீகரிப்புக்கும்
தகுதயுள்ளதாக இருக்க றது; அவர்களில் ேமாசமான பாவ நான். 16 அப்படி
இருந்தும், ந த்தயஜீவைன அைடவதற்காக இனிேமல் இேயசுக றஸ்துவடம்
வசுவாசமாக இருப்பவர்களுக்கு மாத ரியாக இருக்கும்படிக்கு ேமாசமான
பாவயாகய என்னிடத்தல் அவர் எல்லா நீடிய ெபாறுைமையயும் காண்பக்கும்படி
இரக்கம்ெபற்ேறன். 17 ந த்தயமாக நைலத்தருக்க ற அழிவல்லாத கண்ணுக்குத்
ெதரியாத ராஜனுமாக, தாம் ஒருவேர ஞானமுள்ள ேதவனுமாக இருக்க றவருக்கு,
கனமும் மகைமயும் எல்லாக் காலங்களிலும் உண்டாயருப்பதாக. ஆெமன்.
18 என் குமாரனாகய தீேமாத்ேதயுேவ, உன்ைனக்குறத்து முன்னேம
ெசான்ன தீர்க்கதரிசனங்களின்படிேய, நீ வசுவாசத்ைதயும் மனசாட்சையயும்
பற்ற க்ெகாண்டு நல்லப் ேபாராட்டத்ைதப் ேபாராடும்படி, இந்தக் கட்டைளைய
உனக்கு ஒப்புவக்க ேறன். 19 இந்த நல்ல மனச்சாட்சையச் சலர் தள்ளிவ ட்டு,
வசுவாசமாக ய கப்பைலச் ேசதப்படுத்தனார்கள். 20இெமேனயும் அெலக்சந்தரும்
அப்படிப்பட்டவர்கள்; அவர்கள் கர்த்த்தைர அவமத க்காமல் இருக்கக்
கற்றுக்ெகாள்ளஅவர்கைளசாத்தானிடத்தல்ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்.

அத்த யாயம் 2
ஆராதைனக்கானஅறவுைரகள்

1 நான் முதலாவது ெசால்லுகற புத்த என்னெவன்றால், எல்லா
மனிதருக்காகவும் வண்ணப்பங்கைளயும் ெஜபங்கைளயும் ேவண்டுதல்கைளயும்
நன்றெசலுத்துதைலயும் ெசய்யேவண்டும்; 2 நாம் எல்லாப் பக்த ேயாடும்,
நல்ெலாழுக்கத்ேதாடும், சண்ைட இல்லாமல் அைமதயான வாழ்க்ைக
வாழும்படிக்கு, ராஜாக்களுக்காகவும், அதகாரமுள்ள எல்ேலாருக்காகவும்
அப்படிேய ெசய்யேவண்டும். 3நம்முைடயஇரட்சகராக ய ேதவனுக்குமுன்பாக அது
நன்ைமயும் ப ரியமுமாக இருக்க றது. 4 எல்லா மனிதர்களும் இரட்ச க்கப்படவும்,
சத்தயத்ைத அறகற அறைவ அைடயவும், அவர் வருப்பமுள்ளவராக
இருக்க றார். 5 ேதவன் ஒருவேர, ேதவனுக்கும் மனிதர்களுக்கும் மத்தயஸ்தரும்
ஒருவேர. 6 எல்ேலாைரயும் மீட்பதற்காகத் தம்ைமத்தாேம ஒப்புக்ெகாடுத்த
மனிதனாகய க றஸ்து இேயசு அவேர; இதற்குரிய சாட்ச ஏற்ற காலங்களில்
வளங்கவருகறது. 7இதற்காகேவ நான்ப ரசங்கயாகவும்,அப்ேபாஸ்தலனாகவும்,
யூதரல்லாேதார்களுக்கு வசுவாசத்ைதயும் சத்தயத்ைதயும் வளங்கப்பண்ணுகற
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ேபாதகனாகவும் நயமிக்கப்பட்டிருக்க ேறன்; நான் ெபாய் ெசால்லாமல்
க றஸ்துவற்குள்உண்ைமையச்ெசால்லுக ேறன்.

8 அன்றயும், ஆண்கள் ேகாபமும், வாக்குவாதமும் இல்லாமல் பரிசுத்தமான
கரங்கைள உயர்த்த , எல்லா இடங்களிேலயும் ெஜபம்பண்ணேவண்டும் என்று
வரும்புக ேறன். 9 ெபண்களும் மயைரப் பன்னுவதனாலும், ெபான்னினாலும்
மற்றும் முத்துக்களினாலும், வைலயுயர்ந்த ஆைடகளினாலும் தங்கைள
அலங்கரிக்காமல், 10 தகுதயான ஆைடயனாலும், நாணத்தனாலும், ெதளிந்த
புத்தயனாலும், ேதவபக்தயுள்ளவர்கள் என்று ெசால்லிக்ெகாள்ளுகற
ெபண்களுக்குரிய நற்க ரிையகளினாலும், தங்கைள அலங்கரிக்கேவண்டும்.
11 ெபண் என்பவள் எல்லாவற்றலும் அடக்கமுைடயவளாக இருந்து,
அைமத ேயாடு கற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும். 12உபேதசம்பண்ணவும், ஆணின்ேமல்
அதகாரம்பண்ணவும் ெபண்ணிற்கு நான் அனுமத ெகாடுப்பது இல்ைல;
அவள் அைமதயாக இருக்கேவண்டும். 13 ஏெனன்றால், முதலாவது ஆதாம்
உருவாக்கப்பட்டான், பன்பு ஏவாள் உருவாக்கப்பட்டாள். 14 ேமலும், ஆதாம்
ஏமாற்றப்படவல்ைல, ெபண்ேணஏமாற்றப்பட்டு மீறுதலுக்குஉட்பட்டாள். 15அப்படி
இருந்தும், ெதளிந்த புத்த ேயாடு வசுவாசத்தலும் அன்பலும் பரிசுத்தத்தலும்
நைலத்தருந்தால்,குழந்ைதப்ெபறுவதனாேலகாக்கப்படுவாள்.

அத்த யாயம் 3
கண்காணிகளும்உதவக்காரர்களும்

1 கண்காணி ெபாறுப்ைப வரும்புக றவன் நல்ல ேவைலைய வரும்புக றான்,
இது உண்ைமயான வார்த்ைத. 2 எனேவ கண்காணியானவன்
குற்றஞ்சாட்டப்படாதவனும், ஒேர மைனவையயுைடய கணவனும்,
ந தானமுள்ளவனும், ெதளிந்த புத்த உள்ளவனும், ேயாக்கயைத உள்ளவனும்,
அந்நயர்கைள உபசரிக்க றவனும், த றைமயாகப் ேபாத க்க றவனுமாக
இருக்கேவண்டும். 3அவன் மதுபானத்த ற்கு அடிைமயானவனும், அடிக்க றவனும்,
இழிவானஆதாயத்ைத வரும்புக றவனுமாக இல்லாமல், ெபாறுைம உள்ளவனும்,
சண்ைடபண்ணாதவனும், பணஆைச இல்லாதவனுமாக இருந்து, 4 தன்
ெசாந்தக் குடும்பத்ைத நன்றாக நடத்துகறவனும், தன் குழந்ைதகைள
எல்லா நல்ெலாழுக்கமும் உள்ளவர்களாகக் கீழ்ப்படியப்பண்ணுகறவனுமாக
இருக்கேவண்டும். 5 ஒருவன் தன் ெசாந்தக் குடும்பத்ைத நடத்தத்ெதரியாமல்
இருந்தால், ேதவனுைடய சைபைய எப்படி வ சாரிப்பான்? 6 அவன்
ெபருைம அைடந்து, சாத்தாைனப்ேபால தண்டைனயேல வழாதபடிக்கு,
புதய சீடனாக இருக்கக்கூடாது. 7 அவன் நந்தைனயலும், ப சாசன்
கண்ணியலும் வழாதபடிக்கு, வசுவாசமில்லாத மக்களிடம் நற்ெபயர்
ெபற்றவனாக இருக்கேவண்டும். 8 அப்படிேய, உதவக்காரர்களும்
இருநாக்கு உள்ளவர்களாகவும், மதுபானத்த ற்கு அடிைமயானவர்களாகவும்,
இழிவான ஆதாயத்ைத வரும்புக றவர்களாகவும் இல்லாமல், நல்ெலாழுக்கம்
உள்ளவர்களாகவும், 9 வசுவாசத்தன் இரகச யத்ைதச் சுத்த மனச்சாட்ச ய ேல
காத்துக்ெகாள்ளுகறவர்களாகவும்இருக்கேவண்டும். 10ேமலும்,இவர்கள்முதலில்
ேசாத க்கப்படேவண்டும்; குற்றஞ்சாட்டப்படாதவர்கெளன்றால் உதவக்காரர்களாக
ஊழியம் ெசய்யலாம். 11 அப்படிேய ெபண்களும் நல்ெலாழுக்கமுள்ளவர்களும்,
அவதூறுபண்ணாதவர்களும், ெதளிந்த புத்தயுள்ளவர்களும், எல்லாவற்றலும்
உண்ைமயுள்ளவர்களாகவும் இருக்கேவண்டும். 12 ேமலும், உதவக்காரர்கள் ஒேர
மைனவையயுைடய கணவனும், தங்களுைடய குழந்ைதகைளயும் ெசாந்தக்
குடும்பத்ைதயும் நன்றாக நடத்துகறவர்களுமாக இருக்கேவண்டும். 13 இப்படி
உதவக்காரர்களுைடய ஊழியத்ைத நன்றாகச் ெசய்க றவர்கள் தங்களுக்கு
நல்ல நைலையயும், க றஸ்து இேயசுவல் உள்ள வசுவாசத்தல் மிகுந்த
ைதரியத்ைதயும் அைடவார்கள். 14 நான் உன்னிடத்த ற்குச் சீக்க ரமாக வருேவன்
என்று நம்பயருக்க ேறன். 15 தாமத ப்ேபன் என்றால், ேதவனுைடய வீட்டிேல
நடக்கேவண்டிய முைறைய நீ அறயும்படி இைவகைள உனக்கு எழுதுக ேறன்;
அந்த வீடு ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய சைபயாய்ச் சத்தயத்த ற்குத் தூணும்
ஆதாரமுமாக இருக்க றது. 16 அன்றயும், ேதவபக்த க்குரிய இரகச யமானது
அைனவரும்ஒப்புக்ெகாள்ளுகறபடிேய மகாேமன்ைமயுள்ளது. ேதவன் சரீரத்த ேல
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ெவளிப்பட்டார், ஆவயானவராேல நீதயுள்ளவர் என்று வளங்கப்பட்டார்,
ேதவதூதர்களால் காணப்பட்டார், யூதரல்லாதவர்களிடத்தல் ப ரசங்க க்கப்பட்டார்,
உலகத்த ேலவசுவாச க்கப்பட்டார்,மகைமய ேலஎடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டார்.

அத்த யாயம் 4
தீேமாத்ேதயுவற்குபவுலின்அறவுைரகள்

1ஆனாலும், ஆவயானவர் ெவளிப்பைடயாக ெசால்லுகறபடி, கைடச காலத்தல்
மனச்சாட்ச யல் சூடுண்ட ெபாய்யருைடய மாயத்தனாேல சலர் ஏமாற்றுகற
ஆவகளுக்கும்,ப சாசுகளின்உபேதசங்களுக்கும்கீழ்ப்படிந்து,வசுவாசத்ைதவ ட்டு
வலக ப்ேபாவார்கள். 2 தருமணம் ெசய்யக்கூடாது என்றும், 3 வசுவாச களும்,
சத்தயத்ைத அற ந்தவர்களும் நன்ற ெசலுத்த அனுபவக்கும்படி ேதவன்
பைடத்த உணவுகைளச் சாப்ப டக்கூடாது என்றும் அந்தப் ெபாய்யர்கள்
கட்டைளயடுவார்கள். 4 ேதவன் பைடத்தைவகள் அைனத்தும் நல்லதாக
இருக்க றது; நன்ற ேயாடு ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுமானால் ஒன்றும்
தள்ளப்படேவண்டியது இல்ைல. 5 அது ேதவவசனத்தனாலும் ெஜபத்தனாலும்
பரிசுத்தமாக்கப்படும். 6 இைவகைள நீ சேகாதரர்களுக்குப் ேபாத த்துவந்தால்,
வசுவாசத்த ற்குரிய வார்த்ைதகளிலும் நீ அநுசரித்த நல்லேபாதகத்தலும்
ேதறனவனாக , இேயசுக றஸ்துவற்கு நல்ல ஊழியக்காரனாக இருப்பாய்.
7 சீர்ேகடும், க ழவகள் ேபச்சுமாக இருக்க ற கட்டுக்கைதகளுக்கு வலக ,
ேதவபக்த க்கானைவகைள முயற்ச பண்ணு. 8 சரீரமுயற்ச ெகாஞ்சம்
ப ரேயாஜனமுள்ளது;ஆனால்,ேதவபக்தயானதுஇந்தஜீவனுக்கும்இதற்குப்பன்பு
வரும் ஜீவனுக்கும் உள்ள வாக்குத்தத்தமுள்ளதாைகயால் எல்லாவற்றலும்
ப ரேயாஜனமுள்ளது. 9 இந்த வார்த்ைத உண்ைமயும் எல்லா அங்கீகரிப்புக்கும்
தகுத உள்ளதாக இருக்க றது. 10 இதற்காகேவ ப ரயாசப்படுக ேறாம்,
ந ந்ைதயும் அைடக ேறாம்; ஏெனன்றால், எல்லா மனிதர்களுக்கும், வேசஷமாக
வசுவாச களுக்கும் இரட்சகராக ய ஜீவனுள்ள ேதவன்ேமல் நம்ப க்ைக
ைவத்தருக்க ேறாம். 11 இைவகைள நீ கட்டைளய ட்டுப் ேபாத த்துக்ெகாண்டிரு.
12உன் இளைமையக்குறத்து ஒருவனும் உன்ைன அசட்ைடபண்ணாதபடி, நீ உன்
வார்த்ைதயலும், நடக்ைகயலும், அன்பலும், ஆவயலும், வசுவாசத்தலும்,
கற்பலும், வசுவாச களுக்கு முன்மாத ரியாக இரு. 13 நான் வரும்வைரக்கும்
வாச க்க றதலும் புத்த ெசால்லுகறதலும் உபேதச க்க றதலும் ஜாக்க ரைதயாக
இரு. 14 சைப மூப்பர்களாகய சங்கத்தனர்கள் உன்ேமல் கரங்கைள ைவத்தேபாது
தீர்க்கதரிசனத்தனால் உனக்கு அளிக்கப்பட்ட வரத்ைதக்குற த்து அசதயாக
இருக்கேவண்டாம். 15 உன்னுைடய வளர்ச்ச எல்ேலாருக்கும் ெதரியும்படி
இைவகைளேயநீச ந்த த்து,இைவகளில்நைலத்தரு. 16உன்ைனக்குறத்தும்,உன்
உபேதசத்ைதக்குற த்தும் எச்சரிக்ைகயாக இரு, இைவகளில் நைலெகாண்டிரு,
நீ இப்படிச் ெசய்தால், உன்ைனயும், உன் உபேதசத்ைதக் ேகட்பவர்கைளயும்
இரட்ச த்துக்ெகாள்ளுவாய்.

அத்த யாயம் 5
ஆேலாசைனகள்

1 முத ர்வயதானவைரக் கடிந்துேபசாமல், அவைரத் தகப்பைனப்ேபாலவும்,
வாலிபர்கைள சேகாதரர்கைளப்ேபாலவும், 2 முத ர்வயதுள்ள ெபண்கைளத்
தாய்கைளப்ேபாலவும், வாலிபப்ெபண்கைள எல்லாக் கற்புடன்
சேகாதரிகைளப்ேபாலவும் நைனத்து, புத்த ெசால்லு. 3 ஆதரவற்ற
வதைவகைளக் கனம்பண்ணு. 4 வதைவயானவளுக்கு குழந்ைதகளாவது,
ேபரன் ேபத்த களாவது இருந்தால், இவர்கள் முதலாவது தங்களுைடய ெசாந்தக்
குடும்பத்ைதத் ேதவபக்தயாக நடத்த , ெபற்ேறார் ெசய்த நன்ைமகளுக்குப்
பதல் நன்ைமகைளச் ெசய்யக் கற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும்; அது நன்ைமயும்
ேதவனுக்கு முன்பாகப் ப ரியமுமாக இருக்க றது. 5 ஆதரவற்ற வதைவயாக
இருந்து தனிைமயாக இருக்க றவள் ேதவன்ேமல் நம்ப க்ைகயுள்ளவளாக, இரவும்
பகலும் ேவண்டுதல்களிலும் ெஜபங்களிலும் நைலத்தருப்பாள். 6 சுகேபாகமாக
வாழ்க றவள் உய ேராடு ெசத்தவள். 7 அவர்கள் குற்றஞ்சாட்டப்படாதவர்களாக
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இருக்கும்படி இைவகைளக் கட்டைளயடு. 8 ஒருவன் தன் ெசாந்த
உறவனர்கைளயும்,வேசஷமாகத்தன்குடும்பத்ைதயும்கவனிக்காமல்இருந்தால்,
அவன் வசுவாசத்ைத மறுதலித்தவனும், அவசுவாசையவ ட ெகட்டவனுமாக
இருப்பான். 9 அறுபது வயதுக்குக் குைறயாதவளும், ஒேர கணவனுக்கு
மைனவயாக இருந்து, 10 குழந்ைதகைள வளர்த்து, அந்நயர்கைள உபசரித்து,
பரிசுத்தவான்களுைடய கால்கைளக்கழுவ , உபத்த ரவப்படுக றவர்களுக்கு
உதவெசய்து, எல்லா நல்லக ரிையகைளயும் கவனமாக ெசய்து, இவ்வதமாக
நற்க ரிையகைளக்குறத்து நற்ெபயர் ெபற்றவளுமாக இருந்தால், அப்படிப்பட்ட
வ தைவகைளேய வதைவகள் கூட்டத்தல் ேசர்த்துக்ெகாள்ளேவண்டும்.
11 இளம்வயதுள்ள வதைவகைள அத ேல ேசர்த்துக்ெகாள்ளாேத; ஏெனன்றால்,
அவர்கள் கறஸ்துவற்கு வேராதமாக காமஇச்ைசெகாள்ளும்ேபாது தருமணம்
ெசய்துெகாள்ள வரும்ப , 12 முதலில் ெகாண்டிருந்த வாக்குறுதைய
வ ட்டுவடுவதனாேல தண்டிக்கப்படுவார்கள். 13 அதுவுமல்லாமல், அவர்கள்
ேசாம்பலுள்ளவர்களாக, வீடுவீடாகத் த ரியப்பழகுவார்கள்; ேசாம்பலுள்ளவர்களாக
மட்டுமல்ல, அலப்புக றவர்களாகவும், மற்றவர்களுைடய ேவைலயல்
தைலயடுகறவர்களாகவும், ேவண்டாத காரியங்கைளப் ேபசுக றவர்களாகவும்
இருப்பார்கள். 14 எனேவ இளவயதுள்ள வதைவகள் தருமணம்ெசய்யவும்,
குழந்ைதகைளப் ெபற்றுக்ெகாள்ளவும், வீட்ைட நடத்தவும், எத ரியானவன்
அவதூறாக ேபசுவதற்கு இடம்ெகாடுக்காமலும் இருக்கேவண்டும் என்று
வரும்புக ேறன். 15 ஏெனன்றால், இதற்குமுன்பு சலர் சாத்தாைனப் பன்பற்ற
வலக ப்ேபானார்கள். 16வசுவாச யாகய ெபண்ணின் ெசாந்தத்தல் வதைவகள்
இருந்தால், அவள் அவர்களுக்கு உதவெசய்யேவண்டும்; சைபயானது
ஆதரவற்ற வதைவகளுக்கு உதவெசய்யேவண்டியருப்பதால் அந்தச்
சுைமைய அதன்ேமல் ைவக்கக்கூடாது. 17 நன்றாக வ சாரிக்க ற மூப்பர்கைள,
வேசஷமாகத் தருவசனத்தலும் உபேதசத்தலும் ப ரயாசப்படுக றவர்கைள,
இரட்டிப்பான கனத்தற்கு தகுதயுள்ளவர்களாகக் கருதேவண்டும். 18 ேபாரடிக்க ற
மாட்டின் வாையக் கட்டக்கூடாது என்றும், ேவைலெசய்க றவன் தன்
கூலிக்குத் தகுதயானவன் என்றும், ேவதவாக்கயம் ெசால்லுகறேத.
19 மூப்பனானவனுக்கு வேராதமாக ஒருவன் ெசய்யும் குற்றச்சாட்ைட இரண்டு
மூன்று சாட்ச கள் இல்லாமல் நீ ஏற்றுக்ெகாள்ளக்கூடாது. 20 மற்றவர்களுக்குப்
பயமுண்டாகும்படி. பாவம் ெசய்தவர்கைள எல்ேலாருக்கும் முன்பாகக்
கடிந்துெகாள். 21 நீ பட்சபாதத்ேதாடு ஒன்றும் ெசய்யாமலும், வசாரிப்பதற்குமுன்பு
முடிவுபண்ணாமலும், இைவகைளக் காத்துநடக்கும்படி, ேதவனுக்கும், கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவற்கும், ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட தூதர்களுக்கும்முன்பாக,
உறுதயாகக் கட்டைளயடுக ேறன். 22 யார்ேமலும் சீக்க ரமாகக் கரங்கைள
ைவக்கேவண்டாம்;மற்றவர்கள்ெசய்யும்பாவங்களுக்கும்உடன்படாேத;உன்ைனச்
சுத்தமானவனாகக் காத்துக்ெகாள். 23 நீ இனிேமல் தண்ணீர்மட்டும் குடிக்காமல்,
உன் வயற்றுக்காகவும், உனக்கு அடிக்கடி வருகற பலவீனங்களுக்காகவும்,
ெகாஞ்சம் த ராட்ைசரசத்ைதயும் குடித்துக்ெகாள். 24 ச லருைடய பாவங்கள்
ெவளிப்பைடயாக இருந்து, நயாயத்தீர்ப்புக்கு முந்த க்ெகாள்ளும்; ச லருைடய
பாவங்கள்அவர்கைளப்பன்ெதாடரும். 25அப்படிேயசலருைடயநல்லெசயல்களும்
ெவளிப்பைடயாகஇருக்கும்;அப்படிஇல்லாதைவகளும்மைறந்தருக்கமுடியாது.

அத்த யாயம் 6
1 ேதவனுைடய நாமமும் உபேதசமும் அவமத க்கப்படாதபடிக்கு,

அடிைமத்தனத்தற்கு உட்பட்டிருக்க ற ேவைலக்காரர்கள் அைனவரும்
தங்களுைடய எஜமான்கைள எல்லாக் கனத்த ற்கும் தகுதயுள்ளவர்கள் என்று
நைனத்துக்ெகாள்ளேவண்டும். 2வசுவாச களாகயஎஜமான்கைளஉைடயவர்கள்,
தங்களுைடய எஜமான்கள் சேகாதரர்களாக இருப்பதனால் அவர்கைள
அசட்ைடபண்ணாமல், நல்ல ேவைலயன் பலைனப் ெபற்றுக்ெகாள்ளுகறவர்கள்
வசுவாச களும், ப ரியமுள்ளவர்களுமாக இருப்பதனால் அவர்களுக்கு அதகமாக
ஊழியம்ெசய்யுங்கள்;இந்தப்படிேய ேபாத த்துப் புத்த ெசால்லு.

பணத்தன்மீதானஆைச
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3 ஒருவன் நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் ஆேராக்கயமான
வார்த்ைதகைளயும், ேதவபக்த க்குரிய உபேதசங்கைளயும் ஏற்றுக்ெகாள்ளாமல்,
மாறுபாடான உபேதசங்கைளப் ேபாத க்க றவனானால், 4 அவன் ெபருைம
உள்ளவனும், ஒன்றும் அறயாதவனும், தர்க்கமும், வாக்குவாதமும் பண்ணுகற
ேநாய்ெகாண்டவனுமாக இருக்க றான்; அைவகளினாேல ெபாறாைமயும்,
சண்ைடயும், அவதூறுகளும், ெபால்லாத சந்ேதகங்களும் உண்டாக , 5 ெகட்ட
ச ந்ைதயுள்ளவர்களும் சத்தயமில்லாதவர்களும் ேதவபக்தையஆதாயத்ெதாழில்
என்று நைனக்கறவர்களுமாக இருக்க ற மனிதர்களால் உண்டாகும் மாறுபாடான
தர்க்கங்களும்பறக்கும்;இப்படிப்பட்டவர்கைளவ ட்டுவலக இரு. 6ேபாதும்என்கற
மனேதாடுகூடிய ேதவபக்த ேய மிகுந்த ஆதாயம். 7 உலகத்த ேல நாம் ஒன்றும்
ெகாண்டுவந்ததும்இல்ைல, இதலிருந்து நாம் ஒன்றும் ெகாண்டுேபாவதுமில்ைல
என்பது ந ச்சயம். 8 உண்பதற்கும் உடுத்துவதற்கும் நமக்கு இருந்தால் அது
ேபாதும் என்று இருக்கேவண்டும். 9 ெசல்வந்தர்களாவதற்கு வரும்புக றவர்கள்
ேசாதைனயலும் கண்ணியலும், மனிதர்கைளத் தீைமயலும், அழிவலும்
அமிழ்த்த ப்ேபாடுக ற மத ேகடும் ேசதமுமான பலவதமான இச்ைசகளிலும்
வழுகறார்கள். 10 பணஆைச எல்லாத் தீைமகளுக்கும் ேவராக இருக்க றது;
ச லர் அைத வரும்ப , வசுவாசத்ைதவ ட்டு வலக , அேநக ேவதைனகளாேல
தங்கைளத்தாங்கேளெகடுத்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

தீேமாத்ேதயுவற்குபவுலின்கட்டைளகள்
11 நீேயா, ேதவனுைடய மனிதேன, இைவகைளவட்டு வலக , நீதையயும்

ேதவபக்தையயும் வசுவாசத்ைதயும் அன்ைபயும் ெபாறுைமையயும்
சாந்தகுணத்ைதயும் நாடிப் ெபற்றுக்ெகாள். 12 வசுவாசத்தன்
நல்ல ேபாராட்டத்ைதப் ேபாராடு, ந த்தயஜீவைனப் பற்ற க்ெகாள்;
அதற்காகேவ நீ அைழக்கப்பட்டாய்; அேநக சாட்ச களுக்கு முன்பாக நல்ல
அறக்ைகபண்ணினவனுமாக இருக்க றாய். 13 நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்து வரும்வைரக்கும், நீ இந்தக் கட்டைளைய மாசல்லாமலும்
குற்றமில்லாமலும் கைடப டிக்கும்படி, 14 எல்லாவற்ைறயும் உய ேராடு
இருக்கச்ெசய்க ற ேதவனுைடய சந்ந தானத்த ேலயும், ெபாந்தயுபலாத்துவற்கு
முன்பாக நல்ல அறக்ைகையச் சாட்ச யாக வளங்கப்பண்ணின கறஸ்து
இேயசுவனுைடய சந்ந தானத்த ேலயும் உனக்குக் கட்டைளயடுக ேறன்.
15இேயசுவன் வருைகைய ேதவன் தம்முைடய காலங்களில் ெவளிப்படுத்துவார்.
அவேர ஸ்ேதாத்தரிக்கப்பட்ட ஏகசக்கராத பதயும், ராஜாத ராஜாவும்,
கர்த்தாத கர்த்தாவும், 16 அவர் ஒருவேர மரணம் இல்லாதவரும், ஒருவரும்
ெநருங்கமுடியாதஒளியல்வாழ்க றவரும்,மனிதர்களில்ஒருவரும்காணாதவரும்,
காணக்கூடாதவருமாக இருக்க றவர்; அவருக்ேக கனமும் ந த்தய வல்லைமயும்
உண்டாயருப்பதாக. ஆெமன். 17 இந்த உலகத்தல் ெசல்வந்தர்கள்
ெபருைமயான ச ந்ைதயுள்ளவர்களாக இல்லாமலும், நைலயல்லாத
ெசல்வத்தன்ேமல் நம்ப க்ைக ைவக்காமலும், நாம் அனுபவக்க றதற்கு
எல்லாவத நன்ைமகைளயும் நமக்கு பரிபூரணமாகக் ெகாடுக்க ற ஜீவனுள்ள
ேதவன்ேமல் நம்ப க்ைகைவக்கவும், 18 நன்ைமெசய்யவும், நல்ல ெசயல்களில்
ெசல்வந்தர்களாகவும், தாராளமாகக் ெகாடுக்க றவர்களும், தங்களிடம்
உள்ளைதப் பக ர்ந்துெகாடுக்க றவர்களாகவும் இருக்கவும், 19 ந த்தயஜீவைனப்
ெபற்றுக்ெகாள்ளும்படி வருங்காலத்த ற்காகத் தங்களுக்கு உறுதயான
அஸ்தபாரத்ைதப் ெபாக்கஷமாக ைவக்கவும் அவர்களுக்குக் கட்டைளயடு.
20 ஓ தீேமாத்ேதயுேவ, உன்னிடத்தல் ஒப்புவக்கப்பட்டைத நீ காத்துக்ெகாண்டு,
சீர்ேகடானவீண்ேபச்சுகளுக்கும்,ஞானெமன்றுெபாய்யாகப் ெபயர்ெபற்றருக்க ற
ெகாள்ைகயன் வபரீதங்களுக்கும் வலக இரு. 21 ச லர் அைதப் பாராட்டி,
வசுவாசத்ைதவ ட்டு வலக ப்ேபானார்கள். கருைபயானது உன்ேனாடு
இருப்பதாக. ஆெமன்.
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2தீேமாத்ேதயு
ஆச ரியர்

ேராம சைறயல் இருந்து பவுல் வடுவக்கப்பட்ட ப றகு, நான்காவது மிஷனரி
பயணத்தன்ேபாது, 1தீேமாத்ேதயுஎழுதனார்,பவுல்மீண்டும்ேபரரசர்நீேராவனால்
சைறயல் அைடக்கப்பட்டார். இந்த சமயத்தல் அவர் 2 தீேமாத்ேதயு எழுதனார்.
அவரது முதல் சைறத்தண்டைனக்கு மாறாக, அவர் ஒரு வாடைக வீட்டில்
(அப்ேபாஸ்தலர் 28: 30)வச த்த ேபாது, இப்ேபாது ஒரு சாதாரணகுற்றவாளி ேபால
(1: 16; 2: 9) சங்கலியால் பைணக்கப்பட்டு ஒரு குளிர்ச்ச யான சைறச்சாைலயல்
அைடக்கப்பட்டிருந்தார் (4: 13). பவுல் தன்னுைடய ேவைலையச் ெசய்து
முடித்துவ ட்டார் என்றும் அவருைடய வாழ்க்ைக முடிவுக்கு வந்துவ ட்டது (4: 6-8)
என்பைதஅற ந்தருந்தார்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறத்தாழ க ப 66-67இைடயல்எழுதப்பட்டது.
பவுல் ேராமிலிருந்த 2 வது முைறயாக சைறத்தண்டைன அனுபவத்தார், அவர்

மரணதண்டைனக்குக்காத்தருக்கும்ேபாதுஇந்தகடிதத்ைதஎழுதனார்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

தீேமாத்ேதயுேவ இரண்டாம் தீேமாத்ேதயு நருபத்தன் முக்கய வாசகர் ஆவார்,
ஆனால்அவர்வஷயங்கைளசைபக்குபக ர்ந்துெகாண்டார்.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
இறுதயான உற்சாகத்ேதாடும் பாராட்டுகேளாடும் பவுல் தீேமாத்ேதயுவுக்குக்

ெகாடுத்த ேவைலைய ைதரியத்ேதாடும் (1: 3-14), குறக்ேகாளுடனும் (2: 1-26),
மற்றும்வ டாமுயற்சயுடனும் (3: 14-17; 4: 1-8)ெதாடரும்படி தீேமாத்ேதயுைவவ ட்டுச்
ெசல்வதற்காக.

ைமயக்கருத்து
வசுவாசமுள்ளஊழியத்த ற்குஒருெபாறுப்பு

ெபாருளடக்கம்
1.ஊழியத்த ற்கானஉற்சாகம்— 1:1-18
2.ஊழியத்தல்முன்மாத ரி— 2:1-26
3. தவறானேபாதைனக்குஎத ரானஎச்சரிக்ைக— 3:1-17
4. உற்சாகத்தன்வார்த்ைதகளும்ஆச ர்வாதமும்— 4:1-22

1 க றஸ்து இேயசுவனால் உண்டாயருக்க ற ஜீவைனக்குறத்த
வாக்குத்தத்தத்தன்படி, ேதவனுைடய வருப்பத்தனாேல, இேயசுக றஸ்துவன்
அப்ேபாஸ்தலனாகஇருக்க றபவுல், 2ப ரியமுள்ளகுமாரனாகயதீேமாத்ேதயுவற்கு
எழுதுகறதாவது: ப தாவாகய ேதவனாலும் நம்முைடய கர்த்தராக ய க றஸ்து
இேயசுவனாலும்கருைபயும்இரக்கமும் சமாதானமும்உண்டாவதாக.

உண்ைமயாயருக்கஉற்சாகப்படுத்துதல்
3 நான் இரவும் பகலும் இைடவ டாமல் என் ெஜபங்களில் உன்ைன நைனத்து,

உன் கண்ணீைரயும் நைனவுகூர்ந்து, மக ழ்ச்ச யால் நைறயப்படும்படிக்கு
உன்ைனக் காண வாஞ்ைசயாக இருந்து, 4 உன்னிலுள்ள மாயமில்லாத
வசுவாசத்ைத நைனவுகூருகறதனால், என் முன்ேனார்கள் முதற்ெகாண்டு
சுத்தமனச்சாட்ச ேயாடுஆராத த்துவரும்ேதவனுக்குநான்நன்ற ெசலுத்துக ேறன்.
5 அந்த வசுவாசம் முந்த உன் பாட்டியாகய ேலாவ சாளுக்குள்ளும் உன்
தாயாகய ஐனிக்ேகயாளுக்குள்ளும் நைலத்தருந்தது; அது உனக்குள்ளும்
நைலத்தருக்க றெதன்று ந ச்சய த்தருக்க ேறன். 6 இதனிமித்தமாக, நான்
உன்ேமல் என் கரங்கைள ைவத்ததனால் உனக்கு உண்டான ேதவ வரத்ைத நீ
அனல்மூட்டி எழுப்பவடும்படி உனக்கு நைனப்பூட்டுக ேறன். 7 ேதவன் நமக்குப்
பயமுள்ள ஆவையக் ெகாடுக்காமல், பலமும் அன்பும் ெதளிந்த புத்தயுமுள்ள
ஆவையேய ெகாடுத்தருக்க றார். 8 ஆகேவ, நம்முைடய கர்த்த்தைரப்பற்றய
சாட்சையக்குறத்தாவது,அவர்ந மித்தம்கட்டப்பட்டிருக்க றஎன்ைனக்குறத்தாவது,
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நீ ெவட்கப்படாமல், ேதவ வல்லைமக்குரியபடி நற்ெசய்த க்காக என்ேனாடுகூடத்
தீங்கு அனுபவ . 9 அவர் நம்முைடய ெசயல்களின்படி நம்ைம இரட்ச க்காமல்,
தம்முைடய தீர்மானத்தன்படியும், ஆரம்பகாலமுதல் கறஸ்து இேயசுவற்குள்
நமக்கு அருளப்பட்ட கருைபயன்படியும், நம்ைம இரட்ச த்து, பரிசுத்த
அைழப்பனாேல அைழத்தார். 10 நம்முைடய இரட்சகராக ய இேயசுக றஸ்து
இந்த உலகத்தல் ேதான்றயதன் மூலமாக அந்தக் கருைப இப்ெபாழுது
ெவளிப்படுத்தப்பட்டது; அவர் மரணத்ைத அழித்து, ஜீவைனயும்
அழியாைமையயும் நற்ெசய்தயனாேல ெவளியரங்கமாக்கனார். 11 அதற்கு
நான் ப ரசங்கயாகவும், அப்ேபாஸ்தலனாகவும், யூதரல்லாதவர்களுக்குப்
ேபாதகனாகவும் நயமிக்கப்பட்ேடன். 12 அதனாேல நான் இந்தப் பாடுகைளயும்
அனுபவக்க ேறன்; ஆனாலும், நான் ெவட்கப்படுக றதல்ைல; ஏெனன்றால், நான்
வசுவாச த்தவர் யார் என்று அற ேவன், நான் அவரிடத்தல் ஒப்புக்ெகாடுத்தைத
அவர் அந்தநாள்வைரக் காத்துக்ெகாள்ள வல்லவராக இருக்க றார் என்று
உறுதயாக நம்புக ேறன். 13 நீ க றஸ்து இேயசுைவப்பற்றும் வசுவாசத்ேதாடும்
அன்ேபாடும் என்னிடத்தல் ேகட்டிருக்க ற ஆேராக்கயமான வார்த்ைதகைள
மாத ரியாக ைவத்துப் பன்பற்று. 14 உன்னிடத்தல் ஒப்புவக்கப்பட்ட அந்த
நற்காரியங்கைள நமக்குள்ேள வாசம்பண்ணுகற பரிசுத்த ஆவயானவராேல
காத்துக்ெகாள். 15 ஆசயா நாட்டிலிருக்க ற அைனவரும், அவர்களில்
ப ெகல்லு, எர்ெமாெகேன என்பவர்கள் என்ைனவட்டு வலகனார்கெளன்று
அறந்தருக்க றாய். 16 ஒேநச ப்ேபாருவன் குடும்பத்தனருக்குக் கர்த்தர் இரக்கம்
கட்டைளயடுவாராக; அவன் அேநகமுைற என்ைன இைளப்பாரச்ெசய்தான்;
என் கட்டுக்கைளக்குறத்து அவன் ெவட்கப்படவுமில்ைல; 17 அவன் ேராமாவல்
வந்தருந்தேபாதுமிகுந்தப ரயாசப்பட்டுஎன்ைனத்ேதடிக்கண்டுபடித்தான். 18அந்த
நாளிேலஅவன்கர்த்தரிடத்தல்இரக்கத்ைதக் கண்டைடயும்படி, கர்த்தர் அவனுக்கு
இரக்கம்ெசய்வாராக; அவன் எேபசுவ ேல ெசய்த பலவதமான உதவகைளயும் நீ
நன்றாகஅற ந்தருக்க றாேய.

அத்த யாயம் 2
1 ஆதலால், என் மகேன, நீ க றஸ்து இேயசுவலுள்ள கருைபயல்

பலப்படு. 2 அேநக சாட்ச களுக்கு முன்பாக நீ என்னிடத்தல் ேகட்டைவகைள
மற்றவர்களுக்குப் ேபாத க்கத்தக்க உண்ைமயுள்ள மனிதர்களிடத்தல் ஒப்புவ .
3 நீயும் இேயசுக றஸ்துவற்கு நல்ல ேபார்வீரனாக தீங்கு அனுபவ . 4 பைடயல்
ேசர்ந்துெகாண்ட எவனும், தன்ைன அதல் ேசர்த்துக்ெகாண்ட தைலவனுக்குப்
ப ரியமாகஇருக்கும்படி,பைழப்புக்கடுத்தேவைலகளில்ச க்க க்ெகாள்ளமாட்டான்.
5 ேமலும் ஒரு வைளயாட்டு வீரன் சட்டத்தன்படி வைளயாடாவ ட்டால்
முடிசூட்டப்படமாட்டான். 6 ப ரயாசப்பட்டுப் பய ரிடுக றவன் பலனில் முதலாவதாக
பங்கைடயேவண்டும். 7 நான் ெசால்லுகறைவகைளச் ச ந்த த்துக்ெகாள்; கர்த்தர்
எல்லாக் காரியங்களிலும் உனக்குப் புத்தையத் தந்தருளுவார். 8 தாவீதன்
சந்ததயல் ப றந்த இேயசுக றஸ்து, என்னுைடய நற்ெசய்தயன்படிேய,
மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுப்பப்பட்டவர் என்று நைனத்துக்ெகாள். 9இந்த
நற்ெசய்தயனிமித்தம் நான் ெபரும் பாவம் ெசய்தவைனப்ேபாலக் கட்டப்பட்டு,
துன்பத்ைதஅனுபவக்க ேறன்;ேதவவசனேமாகட்டப்பட்டிருக்கவல்ைல. 10ஆகேவ,
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்கள் கறஸ்து இேயசுவனால் உண்டான இரட்ச ப்ைப
ந த்தய மகைமேயாடு ெபற்றுக்ெகாள்ளும்படி, எல்லாவற்ைறயும் அவர்கள்
ந மித்தமாக சக த்துக்ெகாள்ளுக ேறன். 11 இந்த வார்த்ைத உண்ைமயுள்ளது;
என்னெவன்றால், நாம் அவேராடுகூட மரித்ேதாமானால், அவேராடுகூடப்
பைழத்துமிருப்ேபாம்; 12 அவேராடுகூடப் பாடுகைளச் சக த்ேதாமானால்
அவேராடுகூட ஆளுைகயும் ெசய்ேவாம்; நாம் அவைர மறுதலித்தால், அவரும்
நம்ைம மறுதலிப்பார்; 13 நாம் உண்ைம இல்லாதவர்களாக இருந்தாலும், அவர்
உண்ைமஉள்ளவராகஇருக்க றார்;அவர்தம்ைமத்தாம் மறுதலிக்கமாட்டார்.

ேதவனால்அங்கீகரிக்கப்பட்டஊழியக்காரன்
14இைவகைள அவர்களுக்கு நைனப்பூட்டி, ஒன்றுக்கும் ப ரேயாஜனமில்லாமல்,

ேகட்க றவர்கைளக் ேதால்வயைடயச் ெசய்வதற்கு ஏதுவான வாக்குவாதம்
ெசய்யாதபடிக்கு, கர்த்தருக்கு முன்பாக அவர்களுக்கு எச்சரித்துப் புத்த ெசால்லு.
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15 நீ ெவட்கப்படாத ஊழியக்காரனாகவும் சத்தய வசனத்ைத ந தானமாகப்
பகுத்துப் ேபாத க்க றவனாகவும் உன்ைன ேதவனுக்குமுன்பாக உத்தமனாக
நறுத்தும்படி வழிப்பாக இரு. 16 சீர்ேகடான வீண்ேபச்சுகளுக்கு வலகயரு;
அைவகளால் (கள்ளப்ேபாதகர்களான) அவர்கள் அதக அவபக்த உள்ளவர்கள்
ஆவார்கள்; 17 அவர்களுைடய வார்த்ைத அழுகல் ேநாையப்ேபால பரவும்;
இெமேனயும் ப ேலத்தும் அப்படிப்பட்டவர்கள்; 18 அவர்கள் சத்தயத்ைதவ ட்டு
வலக , உய ர்த்ெதழுதல் நடந்துவ ட்டெதன்று ெசால்லி, ச லருைடய நம்ப க்ைகைய
அழித்துப்ேபாடுக றார்கள். 19 ஆனாலும் ேதவனுைடய உறுதயான அஸ்தபாரம்
நைலத்தருக்க றது;கர்த்தர்தம்முைடயவர்கைளஅறவாெரன்பதும்,க றஸ்துவன்
நாமத்ைதச் ெசால்லுகற எவனும் அநயாயத்ைதவ ட்டு வலகக்கடவன்
என்பதும், அதற்கு முத்தைரயாக இருக்க றது. 20 ஒரு ெபரிய வீட்டிேல
ெபான்னும் ெவள்ளியுமான பாத்த ரங்கள் மட்டுமல்லாமல், மரமும் மண்ணுமான
பாத்த ரங்களும் உண்டு; அைவகளில் சல மத ப்புமிக்கைவகளும், ச ல
மத ப்பற்றைவகளும் ஆகும். 21 ஆகேவ, ஒருவன் இைவகைளவட்டுத்
தன்ைனச் சுத்த கரித்துக்ெகாண்டால், அவன் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதும்,
எஜமானுக்கு உபேயாகமானதும், எந்த நல்ல ெசயல்களுக்கும் ஆயத்தம்
ெசய்யப்பட்டதுமான மத ப்புமிக்கப் பாத்த ரமாக இருப்பான். 22 அன்றயும்,
பாலியத்த ற்குரிய இச்ைசகளுக்கு நீ வலக ஓடி, சுத்த இருதயத்ேதாடு கர்த்த்தைர
ெதாழுதுெகாள்ளுகறவர்களுடேன, நீதையயும் வசுவாசத்ைதயும் அன்ைபயும்
சமாதானத்ைதயும் அைடயும்படி நாடு. 23 புத்தயீனமும் அறவல்லாததுமான
வாக்குவாதங்கள் சண்ைடகைள உண்டாக்குெமன்று அறந்து, அைவகளுக்கு
வலக இரு. 24 கர்த்தருைடய ஊழியக்காரன் சண்ைடபண்ணுகறவனாக
இல்லாமல், எல்ேலாரிடத்தலும் சாந்தமுள்ளவனும், ேபாத ப்பதற்குத்
த றைமயுள்ளவனும், தீைமையச் சக க்க றவனுமாக இருக்கேவண்டும்.
25 எத ர்ேபசுக றவர்கள் சத்தயத்ைத அறயும்படி ேதவன் அவர்களுக்கு
மனந்தரும்புதைலெகாடுக்கத்தக்கதாகவும், 26ப சாசானவனுைடயஇச்ைசயன்படி
ெசய்ய அவனால் ப டிக்கப்பட்டிருக்க ற அவர்கள் மறுபடியும் மயக்கம்
ெதளிந்து அவன் தந்த ரத்த ற்கு நீங்கத்தக்கதாகவும், சாந்தமாக அவர்களுக்கு
உபேதச க்கேவண்டும்.

அத்த யாயம் 3
கைடச காலங்கள்பற்றனமுன்னறவப்பு

1 ேமலும், கைடச நாட்களில் ெகாடியகாலங்கள் வருெமன்று அறவாயாக.
2 எப்படிெயன்றால், மனிதர்கள் தற்ப ரியர்களாகவும், பணப்ப ரியர்களாகவும்,
வீம்புக்காரர்களாகவும், அகந்ைத உள்ளவர்களாகவும், ந ந்த க்க றவர்களாகவும்,
தாய் தகப்பன்மாருக்குக் கீழ்ப்படியாதவர்களாகவும், நன்ற இல்லாதவர்களாகவும்,
பரிசுத்தமில்லாதவர்களாகவும், 3 ெமய்யான அன்பு இல்லாதவர்களாகவும்,
மன்னிக்காதவர்களாகவும், அவதூறு ெசய்க றவர்களாகவும், இச்ைசயடக்கம்
இல்லாதவர்களாகவும், ெகாடுைம ெசய்க றவர்களாகவும், நல்லைவகைள
ெவறுக்கறவர்களாகவும், 4 துேராக களாகவும், துணிகரம் உள்ளவர்களாகவும்,
இறுமாப்பு உள்ளவர்களாகவும், ேதவனுக்குப் ப ரியமானவர்களாக இல்லாமல்
சுகேபாகப்ப ரியர்களாகவும், 5 ேதவ பக்தயன் ேவஷத்ைதத்தரித்து அதன்
ெபலைன மறுதலிக்கறவர்களாகவும் இருப்பார்கள்; இப்படிப்பட்டவர்கைள நீ
வ ட்டுவலகு. 6 பாவங்களால் நைறந்து, பற்பல இச்ைசகளால் இழுக்கப்பட்டு,
7 எப்ேபாதும் கற்றாலும் ஒருேபாதும் சத்தயத்ைத அற ந்து உணராதவர்களாக
இருக்க ற ெபண்களுைடய வீடுகளில் இப்படிப்பட்டவர்கள் நுைழந்து, அவர்கைள
வசப்படுத்த க்ெகாள்ளுகறார்கள். 8 யந்ேநயும் யம்ப ேரயும் ேமாேசக்கு
எத ர்த்துநன்றதுேபால இவர்களும் சத்தயத்த ற்கு எத ர்த்துந ற்க றார்கள்;
இவர்கள் தீய ச ந்ைதயுள்ள மனிதர்கள், வசுவாச காரியத்தல் பரீட்ைசக்கு
ந ற்காதவர்கள். 9 ஆனாலும், இவர்கள் அதகமாகப் பலப்படுவதல்ைல; அந்த
இருவருைடய அறவீனம் எல்ேலாருக்கும் ெவளிப்பட்டதுேபால, இவர்களுைடய
அறவீனமும்ெவளிப்படும்.

தீேமாத்ேதயுவற்குபவுலின்அறவுைரகள்
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10 நீேயா என் ேபாதகத்ைதயும் நடக்ைகையயும் ேநாக்கத்ைதயும்
வசுவாசத்ைதயும் நீடிய சாந்தத்ைதயும் அன்ைபயும் ெபாறுைமையயும்,
11 அந்த ேயாகயா, இக்ேகானியா, லீஸ்த ரா என்னும் பட்டணங்களில் எனக்கு
உண்டான துன்பங்கைளயும் பாடுகைளயும் நன்றாக அற ந்தருக்க றாய்;
எவ்வளேவா துன்பங்கைளச் சக த்ேதன்; இைவகள் எல்லாவற்றலிருந்தும்
கர்த்தர் என்ைனக் காப்பாற்றனார். 12 அன்றயும் க றஸ்து இேயசுவற்குள்
ேதவபக்தயாக நடக்க வருப்பமாக இருக்க ற அைனவரும் துன்பப்படுவார்கள்.
13ெபால்லாதவர்களும்ஏமாற்றுகறவர்களாகவும் ேமாசம்ேபாக்குக றவர்களாகவும்,
ேமாசம்ேபாக றவர்களாகவும் இருந்து ேமன்ேமலும் ேகடுள்ளவர்களாவார்கள்.
14 நீ கற்று உறுதெசய்துெகாண்டைவகளில் நைலத்தரு; அைவகைள
யாரிடத்தலிருந்து கற்றுக்ெகாண்டாய் என்று நீ அற ந்தருக்க றதுமல்லாமல்,
15க றஸ்துஇேயசுைவப்பற்றும் வசுவாசத்தனாேல உன்ைனஇரட்ச ப்ப ற்கு ஏற்ற
ஞானம் உள்ளவனாக்கத்தக்க பரிசுத்த ேவத எழுத்துக்கைள, நீ சறுவயதுமுதல்
அறந்தவெனன்றும் உனக்குத் ெதரியும். 16 ேவத வாக்கயங்கெளல்லாம்
ேதவனால் அருளப்பட்டிருக்க றது; ேதவனுைடய மனிதன் ேதறனவனாகவும்,
எந்த நல்லெசயல்கைளயும் ெசய்யத் தகுதயுள்ளவனாகவும் இருக்கும்படியாக,
17 அைவகள் உபேதசத்த ற்கும், கடிந்துெகாள்ளுதலுக்கும், சீர்தருத்தலுக்கும்,
நீதையப் படிப்ப க்குதலுக்கும்ப ரேயாஜனமுள்ளைவகளாகஇருக்க றது.

அத்த யாயம் 4
1 நான் ேதவனுக்கு முன்பாகவும், உய ேராடு இருக்க றவர்கைளயும்

மரித்தவர்கைளயும் நயாயந்தீர்க்கப்ேபாக ற கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவற்கு
முன்பாகவும், அவருைடய வருைகையயும், அவருைடய ராஜ்யத்ைதயும்
சாட்ச யாக ைவத்துக் கட்டைளயடுகறதாவது: 2 சமயம் வாய்த்தாலும்
வாய்க்காவ ட்டாலும் கவனமாக தருசனத்ைதப் ப ரசங்கம்பண்ணு; எல்லா நீடிய
சாந்தத்ேதாடும் உபேதசத்ேதாடும் தவெறன்று எடுத்துைறத்து, கடிந்துெகாண்டு,
புத்த ெசால்லு. 3 ஏெனன்றால், அவர்கள் ஆேராக்கயமான உபேதசத்ைதப்
ெபாறுக்க மனதல்லாமல், ெசவ ெகாடுக்காதவர்களாக , தங்களுைடய
சுயவருப்பங்களுக்குத் தகுந்த ேபாதகர்கைளத் தங்களுக்கு மிகுதயாக
ேசர்த்துக்ெகாண்டு. 4 சத்தயத்த ற்குச் ெசவைய வலக்க , கட்டுக்கைதகளுக்குச்
சாய்ந்துேபாகும் காலம் வரும். 5 நீேயா எல்லாவற்றலும் மனத்ெதளிவுள்ளவனாக
இரு, தீங்கு அனுபவ , சுவ ேசஷகனுைடய ேவைலையச் ெசய், உன் ஊழியத்ைத
நைறேவற்று. 6 ஏெனன்றால், நான் இப்ெபாழுேத பானபலியாகத் தந்துவ ட்ேடன்;
நான் சரீரத்ைதவ ட்டுப் ப ரியும் ேநரம் வந்தது. 7 நல்ல ேபாராட்டத்ைதப்
ேபாராடிேனன், ஓட்டத்ைத முடித்ேதன், வசுவாசத்ைதக் காத்துக்ெகாண்ேடன்.
8 இப்ெபாழுது நீதயன் க ரீடம் எனக்காக ைவக்கப்பட்டிருக்க றது, நீதயுள்ள
நயாயாத பதயாகய கர்த்தர் அந்த நாளிேல அைத எனக்குக் ெகாடுப்பார்;
எனக்கு மாத்த ரமல்ல, அவருைடயவருைகையவரும்பும்அைனவருக்கும்அைதக்
ெகாடுப்பார்.

தனிப்பட்டஅறவுைரகள்
9 நீ சீக்க ரமாக என்னிடத்தல் வரும்படி ஆயத்தப்படு. 10 ஏெனன்றால்,

ேதமா இந்த உலகத்தன்ேமல் ஆைசைவத்து, என்ைனவட்டுப் ப ரிந்து,
ெதசேலானிக்ேக பட்டணத்தற்குப் ேபாய்வ ட்டான்; க ெரஸ்ேக கலாத்தயா
நாட்டிற்கும், தீத்து தல்மாத்தயா நாட்டிற்கும் ேபாய்வ ட்டார்கள். 11 லூக்காமட்டும்
என்ேனாடு இருக்கறான். மாற்குைவ உன்ேனாடு அைழத்துக்ெகாண்டுவா;
ஊழியத்தல் அவன் எனக்குப் ப ரேயாஜனமுள்ளவன். 12 தீக க்குைவ நான்
எேபசுவற்கு அனுப்ப ேனன். 13 துேராவா பட்டணத்தலிருக்கற கார்ப்பு
என்பவனிடத்தல் நான் ைவத்துவ ட்டுவந்த ேமலங்கையயும், புத்தகங்கைளயும்,
வேசஷமாகத் ேதால் சுருள்கைளயும், நீ வருகறேபாது எடுத்துக்ெகாண்டுவா.
14 கன்னானாகய அெலக்சந்தர் எனக்கு ெவகு தீைமெசய்தான்; அவனுைடய
ெசய்ைகக்குத்தக்கதாகக் கர்த்தர் அவனுக்குப் பதலளிப்பாராக. 15 நீயும்
அவைனக்குறத்து எச்சரிக்ைகயாக இரு; அவன் நம்முைடய வார்த்ைதகளுக்கு
மிகவும் எத ர்த்து நன்றவன். 16 நான் முதல்முைற உத்தரவுெசால்ல ந ற்கும்ேபாது
ஒருவனும்என்ேனாடுகூடஇருக்கவல்ைல, எல்ேலாரும்என்ைனக்ைகவ ட்டார்கள்;
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அந்தக்குற்றம்அவர்கள்ேமல் சாராதருப்பதாக. 17கர்த்தேரா எனக்குத்துைணயாக
நன்று, என்னாேல ப ரசங்கம் நைறேவறுகறதற்காகவும், யூதரல்லாத எல்ேலாரும்
ேகட்க றதற்காகவும்,என்ைனப்பலப்படுத்தனார்;சங்கத்தன்வாயலிருந்தும்நான்
காப்பாற்றப்பட்ேடன். 18 கர்த்தர் எல்லாத் தீைமயலிருந்தும் என்ைன இரட்ச த்து,
தம்முைடய பரேலாக ராஜ்யத்ைதஅைடயும்படி காப்பாற்றுவார்; அவருக்கு எல்லாக்
காலங்களிலும்மகைமஉண்டாவதாக. ஆெமன்.

இறுத வாழ்த்துக்கள்
19 ப ரிஸ்காளுக்கும் ஆக்கல்லாவற்கும், ஒேநச ப்ேபாருவன்

குடும்பத்தனருக்கும் என் வாழ்த்துதைலச் ெசால்லு. 20 எரஸ்து ெகாரிந்து
பட்டணத்தல் தங்கவ ட்டான்; துேராப்பீமுைவ மிேலத்துவல் வயாத ப்பட்டவனாக
வ ட்டுவந்ேதன். 21 மைழக்காலத்த ற்குமுன் நீ வந்துேசரும்படி ஆயத்தப்படு.
ஐபூலுவும், புேதஞ்சும், லீனுவும், கலவுதயாளும், மற்ெறல்லா சேகாதரர்களும்
உனக்கு வாழ்த்துதல் ெசால்லுகறார்கள். 22 கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்து உன்
ஆவயுடேனகூடஇருப்பாராக. கருைபஉங்கேளாடிருப்பதாக. ஆெமன்.
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தீத்து
ஆச ரியர்

தீத்துவுக்கு எழுதப்பட்ட நருபத்தன் ஆச ரியர் என பவுல் தன்ைன
அைடயாளப்படுத்துகறார், ேமலும் அவர் தன்ைன ேதவனுக்கு ஒரு கட்டப்பட்ட
அடிைம ஊழியனாகவும், இேயசு க றஸ்துவன் அப்ேபாஸ்தலனாகவும்
தன்ைன அைழத்தார் (1: 1). தீத்துவுடனான பவுலின் உறவன் ஆரம்பம்
இரகச யமாக மூடி மைறக்கப்பட்டிருக்க றது, என்றாலும் பவுல் ஊழியத்தனால்
அவர் மனமாற்றமைடந்தருக்கலாம் என்று கருதலாம், அவர் தீத்துைவ
ஒரு ெபாதுவான வசுவாசத்தல் என் உண்ைமயான மகன் என்று (1: 4)
அைழத்தார். பவுல் ெதளிவாக தீத்துைவ ஒரு நண்பனாகவும் சுவ ேசஷத்தல் சக
ஊழியனாகவும் புகழ்ெபற்றவராகவும், தீத்துைவ அவனுைடய பாசத்த ற்காகவும்,
ஆர்வத்துக்காகவும்,மற்றவர்களிடம்ஆறுதல்படுத்துவதற்காகவும்பாராட்டினார்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப . 63-65 க்குஇைடயல்எழுதப்பட்டது.
அப்ேபாஸ்தலனுைடய முதல் ேராம சைறயல் இருந்து வடுவக்கப்பட்ட ப றகு

பவுல் தன்னுைடய கடிதத்ைத தீத்துவற்கு ந க்ேகாெபாலிஸிலிருந்து எழுதனார்.
எேபசுவல் தீேமாத்ேதயுைவ ஊழியம் ெசய்வதற்காக வ ட்டுவந்த ப றகு பவுல்
தீத்துவுடன்ேசர்ந்துக ேரத்தா தீவுக்குச்ெசன்றார்.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
க ேரத்தாவலிருந்தவசுவாசத்தல்மகனும்இன்ெனாருசகஊழியக்காரனுமான,

தீத்துவுக்குஎழுதப்பட்டது.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்

க ேரத்தாவலுள்ள இளம் சைபகளில் சல குைறபாடுகைள சரிெசய்ய
தீத்துைவ அறவுறுத்துதல், ஒழுங்கைமத்தல் மற்றும் ஒழுங்கற்ற நடத்ைதயுைடய
உறுப்பனர்கள்ஆக ேயாருக்கு உதவுவதற்காக, (1) புதய மூப்பர்கைள நயமித்தல்,
(2) க ேரத்தாவலுள்ள அவசுவாச களுக்கு முன்பாக வசுவாசத்தன் ச றந்த
சாட்ச கைளெகாடுப்பதற்குஅவர்கைளதயார்படுத்துதல் (1: 5).

ைமயக்கருத்து
நடத்ைதக்கானஒருைகேயடு

ெபாருளடக்கம்
1. வாழ்த்துக்கள்— 1:1-4
2.மூப்பர்களின்நயமனம்— 1:5-16
3. பல்ேவறுவயதனைரப் பற்றயஅறவுைர— 2:1-3:11
4.முடிவுைரகுற ப்புகள்— 3:12-15

1 ேதவனுைடய ஊழியக்காரனும், இேயசுக றஸ்துவனுைடய
அப்ேபாஸ்தலனுமாகய பவுல், ெபாதுவான வசுவாசத்தன்படி உத்தம
மகனாகய தீத்துவற்கு எழுதுகறதாவது: 2 ப தாவாகய ேதவனாலும்,
நம்முைடய இரட்சகராக இருக்க ற கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனாலும்,
கருைபயும் இரக்கமும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. 3 ெபாய்யுைரயாத
ேதவன் ஆரம்பகாலமுதல் ந த்தயஜீவைனக்குறத்து வாக்குத்தத்தம் ெசய்து
அைதக்குறத்த நம்ப க்ைகையப்பற்ற ேதவபக்த க்ேகதுவான சத்தயத்ைத
அறகற அறவும் வசுவாசமும் ேதவனால் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்களுக்கு
உண்டாகும்படி, 4 ஏற்றகாலங்களிேல நம்முைடய இரட்சகராக ய ேதவனுைடய
கட்டைளயன்படி எனக்கு ஒப்புவக்கப்பட்ட ப ரசங்கத்தனாேல தமது வார்த்ைதைய
ெவளிப்படுத்தனார்.

க ேரத்தா தீவல்தீத்துவன்பணி
5 நீ குைறவாயருக்க றைவகைள ஒழுங்குபடுத்தும்படிக்கும், நான்

உனக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய, பட்டணங்கள்ேதாறும் மூப்பர்கைள
ஏற்படுத்தும்படிக்கும், உன்ைனக் க ேரத்தா தீவ ேல வ ட்டுவந்ேதன்.
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6 குற்றஞ்சாட்டப்படாதவனும், ஒேர மைனவையயுைடய புருஷனும்,
துன்மார்க்கர்கெளன்றும்அடங்காதவர்கெளன்றும்ெபயெரடுக்காதவசுவாசமுள்ள
பள்ைளகைள உைடயவனுமாகய ஒருவன் இருந்தால் அவைனேய மூப்பராக
ஏற்படுத்தலாம். 7 ஏெனன்றால், கண்காணியானவன் ேதவனுைடய
ேமற்பார்ைவக்காரனுக்குரியவ தமாக, குற்றஞ்சாட்டப்படாதவனும், தன் இஷ்டப்படி
ெசய்யாதவனும், முற்ேகாபமில்லாதவனும், மதுபானப்ப ரியமில்லாதவனும்,
அடிக்காதவனும், இழிவான ஆதாயத்ைத இச்ச க்காதவனும், 8 அந்நயர்கைள
உபசரிக்க றவனும், நல்லைவகள்ேமல் ப ரியமுள்ளவனும், ெதளிந்த
புத்தயுள்ளவனும், நீத மானும், பரிசுத்தவானும், இச்ைசயடக்கமுள்ளவனும்,
9 ஆேராக்கயமான உபேதசத்தனாேல புத்த ெசால்லவும், எத ர்த்து
ேபசுக றவர்கைளக் கடிந்துெகாள்ளவும் வல்லவனுமாக இருக்கும்படி,
தான் ேபாத க்கப்பட்டதற்ேகற்ற உண்ைமயான வசனத்ைத நன்றாகப்
பற்ற க்ெகாள்ளுகறவனுமாக இருக்கேவண்டும். 10 அேநகர், வேசஷமாக
வருத்தேசதனமுள்ளவர்கள், அடங்காதவர்களும், வீண் ேபச்சுக்காரர்களும்,
மனைத மயக்குகறவர்களுமாக இருக்க றார்கள். 11 அவர்களுைடய வாைய
அடக்கேவண்டும்; அவர்கள் இழிவான ஆதாயத்த ற்காகத் தகாதைவகைள
உபேதச த்து, முழுக்குடும்பங்கைளயும் கவழ்த்துப்ேபாடுக றார்கள். 12 க ேரத்தா
தீைவச்ேசர்ந்தவர்கள் ஓயாத ெபாய்யர்கள், காட்டுமிராண்டிகள், ெபருந்தீனிச்
ேசாம்ேபற கள் என்று அவர்களில் ஒருவனாகய அவர்கள் தீர்க்கதரிச யானவேன
ெசால்லியருக்க றான். 13 இந்தச் சாட்ச உண்ைமயாக இருக்க றது;
எனேவ, அவர்கள் யூதர்களுைடய கட்டுக்கைதகளுக்கும், சத்தயத்ைதவ ட்டு
வலகுகற மனிதர்களுைடய கட்டைளகளுக்கும் ெசவெகாடுக்காமல்,
14 வசுவாசத்த ேல ஆேராக்கயமுள்ளவர்களாக இருக்கும்படி, நீ அவர்கைளக்
கண்டிப்பாய்க் கடிந்துெகாள். 15 சுத்தமுள்ளவர்களுக்குச் சகலமும் சுத்தமாக
இருக்கும்; அசுத்தமுள்ளவர்களுக்கும் அவசுவாசமுள்ளவர்களுக்கும்
ஒன்றும் சுத்தமாக இருக்காது; அவர்களுைடய புத்தயும் மனச்சாட்ச யும்
அசுத்தமாக இருக்கும். 16 அவர்கள் ேதவைன அறந்தருக்க ேறாெமன்று
அறக்ைகபண்ணுகறார்கள், ெசயல்களினாேலா அவைர மறுதலிக்கறார்கள்;
அவர்கள் அருவருக்கப்படத்தக்கவர்களும், கீழ்ப்படியாதவர்களும், எந்த நல்ல
ெசயல்கைளயும்ெசய்யதகுதயற்றவர்களுமாகஇருக்க றார்கள்.

அத்த யாயம் 2
தீத்துவற்குஅறவுைரகள்

1 நீேயா ஆேராக்கயமான உபேதசத்த ற்குரியைவகைளப்
ேபாத க்கேவண்டும். 2 முத ர்வயதுள்ள ஆண்கள் ஜாக்க ரைதயுள்ளவர்களும்,
நல்ெலாழுக்கமுள்ளவர்களும், ெதளிந்த புத்தயுள்ளவர்களும்,
வசுவாசத்தலும் அன்பலும் ெபாறுைமயலும் ஆேராக்கயமுள்ளவர்களுமாக
இருக்கும்படி புத்த ெசால்லு. 3 முத ர்வயதுள்ள ெபண்களும் அப்படிேய
பரிசுத்தத்த ற்குரியவ தமாக நடக்க றவர்களும், அவதூறுபண்ணாதவர்களும்,
மதுபானத்த ற்கு அடிைமப்படாதவர்களுமாக இருக்கவும், 4 ேதவவசனம்
தூஷக்கப்படாதபடிக்கு வாலிபப் ெபண்கள் தங்களுைடய கணவர்களிடமும்,
தங்களுைடய பள்ைளகளிடமும் அன்புள்ளவர்களும், 5 ெதளிந்த
புத்தயுள்ளவர்களும், கற்புள்ளவர்களும், வீட்டில் தரித்தருக்க றவர்களும்,
நல்லவர்களும், தங்களுைடய கணவர்களுக்குக் கீழ்ப்படிக றவர்களுமாக
இருக்கும்படி, அவர்களுக்குக் கற்றுக்ெகாடுக்கத்தக்க நல்லகாரியங்கைளப்
ேபாத க்க றவர்களுமாக இருக்கவும் முத ர்வயதுள்ள ெபண்களுக்குப்
புத்த ெசால்லு. 6 அப்படிேய, இைளஞர்களும் ெதளிந்த புத்தயுள்ளவர்களாக
இருக்கவும் நீ புத்த ெசால்லி, 7 நீேய எல்லாவற்றலும் உன்ைன நல்ல
ெசயல்களுக்கு மாத ரியாகக் காண்பத்து, 8 எத ரியானவன் உங்கைளக்குறத்துப்
ெபால்லாங்கு ெசால்லுகறதற்கு ஒன்றுமில்லாமல் ெவட்கப்படத்தக்கதாக,
உபேதசத்த ேல ேவறுபாடில்லாதவனும், நல்ெலாழுக்கமுள்ளவனும் குற்றம்
கண்டுபடிக்க முடியாத ஆேராக்கயமான வசனத்ைதப் ேபசுக றவனுமாக
இருப்பாயாக. 9 ேவைலக்காரர்கள் நம்முைடய இரட்சகராக ய ேதவனுைடய
உபேதசத்ைத எல்லாவதத்தலும் கவரக்கூடியதாக்கும்படி, 10 தங்களுைடய
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எஜமான்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்தருந்து எத ர்த்துப்ேபசாமல், எல்லாவற்றலும்
ப ரியமுண்டாக நடந்துெகாள்ளவும், தருடாமலிருந்து, எல்லாவதத்தலும்
உண்ைமையயும் ேநர்ைமையயும் காண்பக்கும்படி புத்த ெசால்லு. 11ஏெனன்றால்,
எல்லா மனிதர்களுக்கும் இரட்ச ப்ைப அளிக்கத்தக்க ேதவகருைபயானது
ெவளிப்பட்டது. 12 நாம் அவபக்தையயும் உலக இச்ைசகைளயும் ெவறுத்து,
ெதளிந்த புத்தயும் நீதயும் ேதவபக்தயும் உள்ளவர்களாக இந்த உலகத்த ேல
வாழ்ந்து, 13 நாம் நம்பயருக்க ற ஆனந்தபாக்கயத்த ற்கும், மகா ேதவனும்
நமது இரட்சகருமாகய இேயசுக றஸ்துவனுைடய மகைமயன் வருைகக்காக
எத ர்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்படி நமக்குப் ேபாத க்க றது. 14அவர் நம்ைம எல்லா
அக்க ரமங்களிலிருந்து மீட்டுக்ெகாண்டு, தமக்குரிய ெசாந்த மக்களாகவும்,
நல்லெசயல்கைளச் ெசய்ய பக்தைவராக்கயம் உள்ளவர்களாகவும் நம்ைமச்
சுத்த கரிக்கும்படி, நமக்காகத் தம்ைமத்தாேம ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 15 இைவகைள
நீ ேபச , ேபாத த்து, எல்லா அத காரத்ேதாடும் கடிந்துெகாள். ஒருவனும் உன்ைன
அசட்ைடபண்ணஇடங்ெகாடுக்காதருப்பாயாக.

அத்த யாயம் 3
நன்ைமயானைதச்ெசய்தல்

1 தைலவர்களுக்கும் அதகாரங்களுக்கும் கீழ்ப்படிந்து அடங்கயருக்கவும்,
எல்லாவதமான நல்ல ெசயல்கைளயும் ெசய்ய ஆயத்தமாக
இருக்கவும், 2 ஒருவைனயும் அவமத க்காமலும், சண்ைடபண்ணாமலும்,
ெபாறுைமயுள்ளவர்களாக எல்லா மனிதர்களுக்கும் சாந்தகுணத்ைதக்
காண்பக்கவும்அவர்களுக்குநைனப்பூட்டு. 3ஏெனன்றால்,முற்காலத்த ேலநாமும்
புத்தயீனர்களும்,கீழ்ப்படியாதவர்களும்,வழிதப்ப நடக்க றவர்களும்,பலவதமான
இச்ைசகளுக்கும் இன்பங்களுக்கும் அடிைமப்பட்டவர்களும், துர்க்குணத்ேதாடும்
ெபாறாைமேயாடும் வாழ்க றவர்களும், பைகக்கப்படத்தக்கவர்களும்,
ஒருவைரெயாருவர் பைகக்க றவர்களுமாக இருந்ேதாம். 4 நம்முைடய
இரட்சகராக ய ேதவனுைடய தயவும் மனிதர்கள்ேமலுள்ள அன்பும்
ெவளிப்பட்டேபாது, 5 நாம் ெசய்த நீதயன் ெசயல்களினிமித்தம் அவர் நம்ைம
இரட்ச க்காமல், தமது இரக்கத்தன்படிேய, மறுபறப்பு முழுக்கனாலும், பரிசுத்த
ஆவயானவருைடய புத தாக்குதலினாலும் நம்ைம இரட்ச த்தார். 6 தமது
கருைபயனாேல நாம் நீத மான்களாக்கப்பட்டு, ந த்தய ஜீவனுண்டாகும்
என்கற நம்ப க்ைகயன்படி சுதந்த ரராகத்தக்கதாக, 7 அவர் நமது இரட்சகராக ய
இேயசுக றஸ்துவன் மூலமாக, அந்தப் பரிசுத்த ஆவயானவைர நம்ேமல்
சம்பூரணமாகப் ெபாழிந்தருளினார். 8இந்தவார்த்ைதஉண்ைமயுள்ளது; ேதவைன
வசுவாச க்க றவர்கள் நல்லெசயல்கைளச்ெசய்யஜாக்க ரைதயாகஇருக்கும்படி நீ
இைவகைளக்குறத்துத் த ட்டமாகப் ேபாத க்கேவண்டுெமன்று வரும்புக ேறன்;
இைவகேள நன்ைமயும் மனிதர்களுக்குப் ப ரேயாஜனமுமானைவகள்.
9 புத்தயீனமான தர்க்கங்கைளயும், வம்சவரலாறுகைளயும், சண்ைடகைளயும்,
நயாயப்ப ரமாணத்ைதக்குறத்து உண்டாக ற வாக்குவாதங்கைளயும்
வ ட்டுவலகு; அைவகள் ப ரேயாஜனமில்லாததும் வீணானதாகவும் இருக்கும்.
10 ேவதப்புரட்டனாக இருக்க ற ஒருவனுக்கு நீ இரண்ெடாருமுைற புத்த
ெசான்னபன்பு அவைனவட்டு வலகு. 11 அப்படிப்பட்டவன் நைலதவற ,
தன்னிேலதாேன ஆக்கைனத்தீர்ப்புைடயவனாகப் பாவம் ெசய்க றவெனன்று
அறந்தருக்க றாேய.

இறுத அறவுைரகள்
12 நான் அர்த்ெதமாைவயாவது தீக க்குைவயாவது உன்னிடத்தல்

அனுப்பும்ேபாது நீ ந க்ெகாப்ேபாலிக்கு என்னிடத்தல் வருவதற்குத்
தீவ ரப்படு; குளிர்காலத்த ேல அங்ேக தங்கும்படி தீர்மானித்தருக்க ேறன்.
13 நயாயப்பண்டிதனாகய ேசனாவற்கும், அப்ெபால்ேலாவற்கும் ஒரு
குைறவுமில்லாதபடிக்கு அவர்கைள ஜாக்க ரைதயாக வ சாரித்து வழியனுப்பு.
14 நம்முைடயவர்களும் கனியற்றவர்களாக இல்லாதபடி மற்றவர்களுைடய
அன்றாட ேதைவகைள நைறவுெசய்யும் முைறயல் நல்ல ெசயல்கைளச் ெசய்யப்
பழக க்ெகாள்ளட்டும். 15 என்ேனாடு இருக்கற அைனவரும் உனக்கு வாழ்த்துதல்
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ெசால்லுகறார்கள். வசுவாசத்த ேல நம்ைமச் ச ேநக க்க றவர்களுக்குவாழ்த்துதல்
ெசால்லு. கருைபயானதுஉங்கள்அைனவேராடும்இருப்பதாக. ஆெமன்.
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ப ேலேமான்
ஆச ரியர்

ப ேலேமான் புத்தகத்ைத எழுதயவர் அப்ேபாஸ்தலன் பவுல் (1: 1).
ப ேலேமானுக்கு பவுல் எழுதய கடிதத்தல் ஒேநசமுைவ ப ேலேமானிடம்
மீண்டும் அனுப்புக றார், மற்றும் ெகாேலாெசயர் 4: 9 ல் ஒேநசமு தீக க்குவுடன்
ெகாேலேச பட்டணத்தற்கு வருபவராக அைடயாளம் காணப்படுகறார்.
(ெகாேலாெசயர்களுக்கு நருபத்ைதக் ெகாடுக்கும் நபர்) பவுல் இந்த கடிதத்ைத
தனது ெசாந்தக் ைகயால் எழுதுவதன்மூலம் இது எவ்வளவு முக்கயமானது
என்பைதகாட்டுவதுசுவராச யமானஒன்றாகும்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப 60 காலகட்டத்தல்எழுதப்பட்டது.
பவுல் ேராமில் ப ேலேமான் நருபத்ைத எழுதனார், ப ேலேமானுக்கு கடிதம்

எழுதப்பட்ட சமயத்தல்பவுல்ைகதயாகஇருந்தார்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

ப ேலேமான், அப்பயாள், அர்க்க ப்பு மற்றும் அர்க்க ப்புவன் வீட்டில் கூடிவரும்
சைபக்கு பவுல் கடிதம் எழுதனார். நருபத்தன் உள்ளடக்கத்தலிருந்து, அது
முதன்ைமயான உத்ேதச க்கப்பட்ட வாசகர் ப ேலேமான் என்று ெதளிவாக
ெதரிக றது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
பவுல் ஒேநசமுைவ தரும்பவும் தண்டைனயன்ற ேசர்த்துக்ெகாள்வதற்காக

ப ேலேமாைன சம்மத க்க ெசய்தல் (10-12, 17). (அடிைமயாகய ஒேனசமு
தன் எஜமான் ப ேலேமானிடமிருந்து தருடிவ ட்டு தப்ப ஓடிவ ட்டார்) ேமலும்
ஒேனசமுைவ அடிைமயாக அல்ல, ஒரு “ப ரியமான சேகாதரனாக” (15-16)
ப ேலேமான் ஏற்றுக்ெகாள்ளும்படி பவுல் வரும்பனார். ஒேனசமு இன்னும்
ப ேலேமானுைடய ெசாத்தாக இருந்தான், மற்றும் ஒேனசமு தனது எஜமானிடம்
தரும்புவதற்கானவழிையசுமூகமாக்குவதற்காகபவுல்எழுதனார். பவுல்அவரிடம்
சாட்ச ெகாடுத்ததால்,ஒேநசமுஒருகறஸ்தவராக மாறனார் (1: 10).

ைமயக்கருத்து
மன்னிப்பு

ெபாருளடக்கம்
1. வாழ்த்துைர— 1:1-3
2. நன்றகூறுதல்— 1:4-7
3. ஒேனசமுவுக்காக மன்றாடுதல்— 1:8-22
4.இறுத வார்த்ைதகள்— 1:23-25

1 க றஸ்து இேயசுவுக்காக சைறச்சாைலயல் கட்டப்பட்டவனாக இருக்க ற
பவுலும், சேகாதரனாகய தீேமாத்ேதயும், எங்களுக்குப் ப ரியமுள்ளவனும்
உடன்ேவைலயாளுமாக இருக்க ற ப ேலேமானுக்கும், 2 ப ரியமுள்ள
அப்பயாளுக்கும், எங்களுைடய உடன் ேபார்வீரனாகய அர்க்க ப்புவற்கும்,
உம்முைடய வீட்டிேல கூடிவருகற சைப வசுவாச களுக்கும் எழுதுகறதாவது:
3 நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனாலும், கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனாலும்,
உங்களுக்குக்கருைபயும் சமாதானமும்உண்டாவதாக.

நன்ற கூறுதலும்,ெஜபமும்
4 கர்த்தராக ய இேயசுவ டம் உள்ள உம்முைடய வசுவாசத்ைதயும்,

எல்லாப் பரிசுத்தவான்களிடமும் உள்ள உம்முைடய அன்ைபயும் நான்
ேகள்வப்பட்டு, 5 என் ெஜபங்களில் உம்ைம நைனத்து, எப்ெபாழுதும்
என் ேதவனுக்கு நன்ற ெசலுத்த , 6 க றஸ்துவல் நமக்குள் உள்ள எல்லா
நன்ைமகளும் ெதரியப்படுக றதனாேல உம்முைடய வசுவாசத்தன்
ஐக்கயம் க றஸ்து இேயசுவுக்காகப் பயன்படேவண்டுெமன்று ேவண்டுதல்
ெசய்க ேறன். 7 சேகாதரேன, பரிசுத்தவான்களுைடய உள்ளங்கள் உம்மாேல
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உற்சாகமானதனால், உம்முைடய அன்பனாேல அத க சந்ேதாஷமும் ஆறுதலும்
அைடந்தருக்க ேறன்.

ஒேநசமுக்காக பவுலின்மன்றாடல்
8 ஆகேவ, பவுலாகய நான் முத ர்வயதானவனாகவும், இேயசுக றஸ்துவுக்காக

இப்ெபாழுது சைறச்சாைலயல் கட்டப்பட்டவனாகவும் இருக்க றதனால்,
9 நீர் ெசய்யேவண்டியைத உமக்குக் கட்டைளயடுவதற்குக் க றஸ்துவற்குள்
நான் துணிவுள்ளவனாக இருந்தாலும், அப்படிச் ெசய்யாமல், அன்பனாேல
மன்றாடுக ேறன். 10 என்னெவன்றால், சைறச்சாைலயல் கட்டப்பட்டிருக்கும்ேபாது
நான் ெபற்ற என் மகனாகய ஒேநசமுக்காக உம்ைம மன்றாடுக ேறன். 11முன்ேன
அவன் உமக்குப் ப ரேயாஜனமில்லாதவனாக இருந்தான், இப்ெபாழுேதா
உமக்கும் எனக்கும் ப ரேயாஜனமாக இருக்க றான். 12 அவைன நான் உம்மிடம்
அனுப்புக ேறன்; என் இருதயம்ேபால் இருக்க ற அவைன நீர் ஏற்றுக்ெகாள்ளும்.
13 நற்ெசய்த க்காகக் கட்டப்பட்டிருக்க ற எனக்கு ஊழியம் ெசய்வதற்காக உமக்குப்
பதலாக அவைன என்ேனாடு ைவத்துக்ெகாள்ளேவண்டும் என்று நைனத்ேதன்.
14ஆனாலும்நீர்ெசய்யும்நன்ைமையக்கட்டாயத்தனால்இல்ைல,மனப்பூர்வமாகச்
ெசய்வதற்காக,நான்உம்முைடயசம்மதம்இல்லாமல்ஒன்றும்ெசய்வதற்குஎனக்கு
மனமில்ைல. 15அவன் என்ெறன்ைறக்கும் உம்முைடயவனாக இருப்பதற்காகவும்,
இனிேமல் அவன் அடிைமயானவனாக இல்ைல, அடிைமயானவனுக்கு
ேமலானவனாகவும் ப ரியமுள்ள சேகாதரனாகவும் இருப்பதற்காகவும்
ெகாஞ்சக்காலம் உம்ைமவ ட்டுப் ப ரிந்துேபானான். 16அவன் எனக்குப் ப ரியமான
சேகாதரெனன்றால், உமக்கு சரீரத்தன்படியும் கர்த்தருக்குள்ளும் எவ்வளவு
ப ரியமுள்ளவனாக இருக்கேவண்டும்! 17 ஆகேவ, நீர் என்ைன உம்முைடய
உடன்ஊழியனாக ஏற்றுக்ெகாள்வதுேபால அவைனயும் ஏற்றுக்ெகாள்ளும்.
18அவன்உமக்கு ஏதாவது அநயாயம் ெசய்ததும், உம்மிடம் கடன்பட்டதுமிருந்தால்,
அைத என் கணக்க ேல ைவத்துக்ெகாள்ளும். 19 பவுலாகய நான் இைத என்
ெசாந்தக் கரத்தனாேல எழுதுக ேறன், நான் அைதத் தரும்பச்ெசலுத்துேவன்.
நீர் உன்ைனநீேய எனக்குக் கடனாகச் ெசலுத்தேவண்டும் என்று நான் உமக்குச்
ெசால்லேவண்டியது இல்ைலேய. 20 ஆம், சேகாதரேன, கர்த்தருக்குள் உம்மாேல
எனக்குப் ப ரேயாஜனம் உண்டாகட்டும்; க றஸ்துவற்குள் என் இருதயத்ைத
ஆறுதல் ெசய்யும். 21 நான் ெசால்லுகறைதவ ட அத கமாகச் ெசய்வீர் என்று
அறந்து,இதற்குநீர் சம்மத ப்பீர் என்கறஉறுத ேயாடு,உமக்குஎழுதயருக்க ேறன்.
22 ேமலும், உங்களுைடய ெஜபங்களினாேல நான் உங்களிடம் அனுப்பப்படுேவன்
என்று நம்பயருக்க றதனால், நான் தங்குவதற்காக ஒரு அைறைய எனக்காக
ஆயத்தம்பண்ணும். 23 க றஸ்து இேயசுவுக்காக என்ேனாடு சைறக்காவலில்
ைவக்கப்பட்டிருக்க றஎப்பாப்ப ராவும், 24என்உடன்ேவைலயாட்களாகயமாற்குவும்,
அரிஸ்தர்க்கும், ேதமாவும், லூக்காவும் உமக்கு வாழ்த்துதல் ெசால்லுகறார்கள்.
25நம்முைடயகர்த்தராக யஇேயசுக றஸ்துவன்கருைபஉங்களுைடயஆவேயாடு
இருப்பதாக. ஆெமன்.
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எப ெரயர்
ஆச ரியர்

எப ெரயர்களுக்கு எழுதய கடிதத்தன் எழுத்தாளர் யார் என்பது இன்னும்
இரகசயமாக இருக்க றது. ச ல அறஞர்கள் பவுல்தான் இந்த நருபத்தன்
ஆச ரியர் என்று கருதுகன்றனர். ஆனால் உண்ைமயான எழுத்தாளர் யார்
என்பது புத ராகேவ இருக்க றது. க றஸ்தவத்தன் ப ரதான ஆசாரியராக,
ஆேரானின் ஆசாரியத்துவத்த ற்கு ேமலானவராகவும், நயாயப்ப ரமாணத்தலும்
தீர்க்கதரிசனங்களிடமிருந்தும் க றஸ்துைவ வைரயறுக்க ற ேவறு புத்தகம்
இல்ைல. இந்த புத்தகம், க றஸ்துைவ நம் வசுவாசத்ைதத் துவக்குபவராகவும்
முழுைமயாக்குபவராகவும்ெவளிப்படுத்துகறது (எப ெரயர் 12: 2).

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய 1 க ப 64-70 க்குஇைடேயஎழுதப்பட்டது.
எப ேரயருக்கு எழுதப்பட்ட கடிதம் எருசேலமில் எழுதப்பட்டது, க றஸ்து

பரேலாகத்த ற்கு ெசன்ற சல காலத்த ற்குப் ப றகு, எருசேலமின் அழிவ ற்கு சல
நாட்களுக்குமுன்புஆகயஇைடப்பட்ட காலத்தல்எழுதப்பட்டது.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
பைழய ஏற்பாட்ைட அற ந்தருந்த மனந்தரும்பய யூதர்களுக்கு இந்த கடிதம்

முதன்ைமயாக எழுதப்பட்டது. அவர்கள் யூத மதத்த ற்குத் தரும்புவதற்கு அல்லது
யூதசுவ ேசஷத்ைதத்தரும்பேசாத க்கப்பட்டார்கள். வசுவாச களுக்குக்கீழ்ப்படிந்த
பல ஆசாரியர்களிடமிருந்து ெபற்றவர்கள் (அப். 6: 7) இருந்து வந்தார்கள்
என்பைதயும்இதுெதரிவ க்கப்பட்டுள்ளது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
உள்ளூர் யூத ேபாதைனகைள ந ராகரிக்கவும், இேயசுவுக்கு ெதாடர்ந்து

உண்ைமயாக இருக்கவும், இேயசு க றஸ்து ேமன்ைமயானவர் என்பைதக்
காட்டவும், அவர், ேதவதூதர்கள், ஆசாரியர்கள், பைழய ஏற்பாட்டுத் தைலவர்கள்,
அல்லது எந்த மதம் ஆகயவற்ைறக் காட்டிலும் ேதவனுைடய குமாரன்
ச றந்தவர் என்பைதக் காட்டும்படி எப ெரயர் நருபத்ைத எழுதயவர், அவருைடய
சைபயாைர ஊக்கப்படுத்த எழுதனார். க றஸ்து சலுைவயல் இறந்து
உய ர்த்ெதழுப்பப்படுவதன் மூலம், வசுவாச களின் இரட்ச ப்பு மற்றும் ந த்தய
ஜீவைனஉறுதப்படுத்துகறார், நம்முைடய பாவங்களுக்காக க றஸ்துெசலுத்தய
தயாக பலியானது, பூரணமானதுமற்றும்முழுைமயானதுஆகும். வசுவாசமானது
ேதவைனப் ப ரியப்படுத்துகறது, நாம் ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிதல் மூலம்
வசுவாசத்ைதெவளிப்படுத்துக ேறாம்.

ைமயக்கருத்து
கறஸ்துவன்ேமன்ைம

ெபாருளடக்கம்
1.இேயசுக றஸ்துேதவதூதர்கைளவ டஉயர்ந்தவர்— 1:1-2:18
2. இேயசு, நயாயப்ப ரமாணம் மற்றும் பைழய உடன்படிக்ைகக்கு ேமலானவர் —
3:1-10:18

3. வசுவாசம்மற்றும் ேசாதைனகள்மூலம்சக ப்புக்குஒருஅைழப்பு— 10:19-12:29
4.இறுத அறவுைரகள்மற்றும்வாழ்த்துக்கள்— 13:1-25

தீர்க்கதரிச களிலும் ேமலானவர்
1 முற்காலத்தல் ெவவ்ேவறு காலங்களில், அேநக வதங்களில் தீர்க்கதரிச கள்

மூலமாக முற்ப தாக்கேளாடு ேபசன ேதவன், 2 இந்தக் கைடச நாட்களில்
குமாரன் மூலமாக நம்ேமாடு ேபசனார்; இவைர எல்லாவற்றற்கும் வாரிசாக
ந யமித்தார், இவர் மூலமாக உலகங்கைளயும் உண்டாக்கனார். 3 இவர்
ப தாவுைடய மகைமயன் ப ரகாசமும், அவருைடய குணத்தன் சாயலாகவும்
இருந்து, எல்லாவற்ைறயும் தம்முைடய வல்லைமயுள்ள வசனத்தனாேல
தாங்குகறவராக, அவர்தாேம நம்முைடய பாவங்கைள நீக்கும் சுத்த கரிப்ைப
உண்டுபண்ணி, உன்னதத்தலுள்ள மகத்துவமானவருைடய வலதுபக்கத்தல்
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உட்கார்ந்தார். 4 இவர் ேதவதூதர்கைளவ ட எவ்வளவு வேசஷமான
நாமத்ைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாண்டாேரா, அவ்வளவு அதகமாக அவர்கைளவ ட
ேமன்ைமயுள்ளவரானார். 5எப்படிெயன்றால், நீர் என்னுைடய ேநசகுமாரன், இன்று
நான் உம் தகப்பனாேனன் என்றும்; நான் அவருக்குப் ப தாவாக இருப்ேபன்,
அவர் எனக்குக் குமாரனாக இருப்பார் என்றும், அவர் தூதர்களில் யாருக்காவது
எப்ேபாதாவது ெசான்னது உண்டா? 6 ேமலும், தமது முதற்ேபறானவைர
உலகத்தல் ப ரேவச க்கச்ெசய்தேபாது: ேதவதூதர்கள் எல்ேலாரும்
அவைரத் ெதாழுதுெகாள்ளேவண்டும் என்றார். 7 ேதவதூதர்கைளப்பற்ற :
தம்முைடய தூதர்கைளக் காற்றுகளாகவும், தம்முைடய ஊழியக்காரர்கைள
அக்கனிஜூவாைலகளாகவும் ெசய்க றார் என்று ெசால்லியருக்க றது.
8 குமாரைனப்பற்ற : ேதவேன, உம்முைடய சங்காசனம் என்ெறன்ைறக்கும்
உள்ளது, உம்முைடய ராஜ்யத்தன் ெசங்ேகால் நீதயுள்ள ெசங்ேகாலாக
இருக்க றது. 9 நீர் நீதைய வரும்ப , அக்க ரமத்ைத ெவறுத்தருக்க றீர்; எனேவ,
ேதவேன, உம்முைடய ேதவன், உமது ேதாழர்கைளவ ட உம்ைம ஆனந்தத்
ைதலத்தனால் அப ேஷகம்பண்ணினார் என்றும்; 10 கர்த்தாேவ, நீர் ஆரம்பத்த ேல
பூமிைய அஸ்தபாரப்படுத்தனீர்; வானங்கள் உம்முைடய ைகேவைலகளாக
இருக்க றது; 11 அைவகள் அழிந்துேபாகும்; நீேரா நைலத்தருப்பீர்; அைவகள்
எல்லாம் ஆைடேபாலப் பைழைமயாகப்ேபாகும்; 12 ஒரு சால்ைவையப்ேபால
அைவகைளச் சுருட்டுவீர், அப்ெபாழுது அைவகள் மாற ப்ேபாகும்; ஆனால்,
நீேரா மாறாதவராக இருக்க றீர், உம்முைடய ஆண்டுகள் முடிந்து ேபாவதல்ைல
என்றும் ெசால்லியருக்க றது. 13 ேமலும், நான் உம்முைடய எத ரிகைள உமது
பாதத்தன் கீேழ ேபாடும்வைர நீர் என்னுைடய வலதுபக்கத்தல் உட்கார்ந்தரும்
என்று தூதர்களில் யாருக்காவது எப்ேபாதாவது அவர் ெசான்னதுண்டா?
14அவர்கள்எல்ேலாரும்,இரட்ச ப்ைபச்சுதந்தரிக்கப்ேபாக றவர்களுக்காகஊழியம்
ெசய்வதற்கு அனுப்பப்பட்ட பணிவைட ெசய்யும் ஆவகளாக இருக்க றார்கள்
அல்லவா?

அத்த யாயம் 2
கவனிக்கேவண்டுெமனஎச்சரிப்பு

1 எனேவ, நாம் ேகட்டைவகைளவ ட்டு வலகாமல் இருக்க, அைவகைள
அதக கவனமாகக் கவனிக்கேவண்டும். 2 ஏெனன்றால், ேதவதூதர்கள்
மூலமாகச் ெசால்லப்பட்ட வசனத்த ற்கு எத ரான எந்தச் ெசய்ைகக்கும்
கீழ்ப்படியாைமக்கும் நீதயான தண்டைன வரத்தக்கதாக அவர்களுைடய
வசனம் உறுத ப்படுத்தப்பட்டிருக்க றது. 3 முதலாவது கர்த்தர் மூலமாக
அறவக்கப்பட்டு, பன்பு அவரிடம் ேகட்டவர்களாேல நமக்கு உறுதயாக்கப்பட்டதும்,
4 அற்புதங்களினாலும், அத சயங்களினாலும் பலவதமான பலத்த
ெசய்ைககளினாலும், தம்முைடய வருப்பத்தன்படி பக ர்ந்துெகாடுத்த பரிசுத்த
ஆவயன் வரங்களினாலும், ேதவன்தாேம சாட்ச ெகாடுத்ததுமாக இருக்க ற
இவ்வளவு ெபரிதான இரட்ச ப்ைபக்குற த்து நாம் கவைல இல்லாமல் இருப்ேபாம்
என்றால்தண்டைனக்குஎப்படித் தப்ப த்துக்ெகாள்ளுேவாம்.

இேயசுஅவருைடய சேகாதரர்கைளப்ேபாலமாற்றப்பட்டார்
5 இனிவரும் உலகத்ைதப்பற்ற ப் ேபசுக ேறாேம, அைத அவர் தூதர்களுக்குக்

கீழ்ப்படுத்தவல்ைல. 6 ஒரு இடத்த ேல ஒருவன் சாட்ச யாக: மனிதைன நீர்
நைனக்கறதற்கும், மனிதனுைடய குமாரைன நீர் வ சாரிக்க றதற்கும் அவன்
எம்மாத்த ரம்? 7 அவைன ேதவதூதர்கைளவ ட ெகாஞ்சம் ச றயவனாக்கனீர்;
மகைமயனாலும் கனத்தனாலும் அவனுக்கு முடிசூட்டி, உம்முைடய ைககளின்
ெசயல்களின்மீது அவைனஅதகாரியாக ைவத்து, எல்லாவற்ைறயும் அவனுைடய
பாதங்களுக்குக் கீழ்ப்படுத்தனீர் என்று ெசான்னான். 8 எல்லாவற்ைறயும்
அவனுக்குக் கீழ்ப்படுத்தனார் என்கற காரியத்தல், அவர் அவனுக்குக்
கீழ்ப்படுத்தாத ெபாருள் ஒன்றும் இல்ைல; ஆனால், இன்னும் எல்லாம்
அவனுக்கு கீழ்ப்பட்டிருப்பைதக் காணமுடியவல்ைல. 9 என்றாலும்,
ேதவனுைடய கருைபயனால் ஒவ்ெவாருவருக்காகவும், மரணத்ைத ருச பார்க்க
ேதவதூதர்கைளவ டெகாஞ்சம்ச றயவராக்கப்பட்டிருந்தஇேயசுமகைமயனாலும்
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கனத்தனாலும் முடிசூட்டப்பட்டைதப் பார்க்க ேறாம். 10 ஏெனன்றால், தமக்காகவும்
தம்மூலமாகவும் எல்லாவற்ைறயும் உண்டாக்கனவர், அேநக பள்ைளகைள
மகைமயல் ெகாண்டுவந்து ேசர்க்கும்ேபாது அவர்களுைடய இரட்ச ப்பன்
அத பதைய உபத்த ரவங்களினாேல பூரணப்படுத்துவது அவருக்கு ஏற்றதாக
இருந்தது. 11 எப்படிெயன்றால், பரிசுத்தம் பண்ணுகறவரும் பரிசுத்தம்
பண்ணப்பட்டவர்களுமாகய எல்ேலாரும் ஒருவராேல உண்டாயருக்க றார்கள்;
இதனால் அவர்கைளச் சேகாதரர்கள் என்று ெசால்ல அவர் ெவட்கப்படாமல்:
12 உம்முைடய நாமத்ைத என் சேகாதரர்களுக்கு அறவத்து, சைப நடுவல்
உம்ைமத் துத த்துப்பாடுேவன் என்றும்; 13 நான் அவரிடம் நம்ப க்ைகயாக
இருப்ேபன் என்றும்; இேதா, நானும், ேதவன் எனக்குக் ெகாடுத்த பள்ைளகளும்
என்றும் ெசால்லியருக்க றார். 14 எனேவ, பள்ைளகள் சரீரத்ைதயும்
இரத்தத்ைதயும் உைடயவர்களாக இருக்க, அவரும் அவர்கைளப்ேபால
சரீரத்ைதயும் இரத்தத்ைதயும் உைடயவரானார்; மரணத்தற்கு அதகாரியாக ய
ப சாசானவைனத் தமது மரணத்தனாேல அழிப்பதற்கும், 15 ஜீவகாலெமல்லாம்
மரணபயத்தனாேல அடிைமத்தனத்தல் வாழ்ந்தவர்கள் எல்ேலாைரயும்
வடுதைலபண்ணுவதற்கும் அப்படியானார். 16 எனேவ, அவர் ேதவதூதர்களுக்கு
உதவயாகக் ைகெகாடுக்காமல், ஆப ரகாமின் வம்சத்த ற்கு உதவயாகக்
ைகெகாடுத்தார். 17 அன்றயும், அவர் மக்களின் பாவங்கைள நவர்த்த
ெசய்வதற்காக, ேதவகாரியங்கைளக்குறத்து இரக்கமும் உண்ைமயும்
உள்ள ப ரதான ஆசாரியராக இருப்பதற்கு எல்லாவதத்தலும் தம்முைடய
சேகாதரர்கைளப்ேபால மாறேவண்டியதாக இருந்தது. 18 எனேவ, அவர்தாேம
ேசாத க்கப்பட்டுப் பாடுகள்பட்டதனாேல, அவர் ேசாத க்கப்படுக றவர்களுக்கு
உதவெசய்யவல்லவராகஇருக்க றார்.

அத்த யாயம் 3
இேயசு ேமாேசயலும்ெபரியவர்

1 இப்படியருக்க, பரேலாக அைழப்புக்குப் பங்குள்ளவர்களாகய பரிசுத்த
சேகாதரர்கேள, நாம் அற க்ைகபண்ணுகற அப்ேபாஸ்தலர்களும் ப ரதான
ஆசாரியருமாக இருக்க ற க றஸ்து இேயசுைவக் கவனித்துப்பாருங்கள்; 2 ேமாேச
ேதவனுைடய வீட்டில் எல்லாவற்றலும் உண்ைமயுள்ளவனாக இருந்ததுேபால
இவரும் தம்ைம நயமித்தவருக்கு உண்ைமயுள்ளவராக இருந்தார். 3 வீட்ைடக்
கட்டுக றவன் வீட்ைடவ ட அத க கனத்தற்குரியவனாக இருக்க றான்; அதுேபால
ேமாேசையவ ட இவர் அத க மகைமக்குத் தகுதயானவராக இருக்க றார்.
4 ஏெனன்றால், எந்த வீடும் ஒருவனால் உண்டாக்கப்படும்; எல்லாவற்ைறயும்
உண்டுபண்ணினவர் ேதவன். 5 ெசால்லப்படப்ேபாக ற காரியங்களுக்குச்
சாட்ச யாக, ேமாேச பணிவைடக்காரனாக, ேதவனுைடய வீட்டில் எல்லாவற்றலும்
உண்ைமயுள்ளவனாக இருந்தான். 6 க றஸ்துேவா ேதவனுைடய வீட்டில்
அதகாரமுள்ள மகனாக உண்ைமயுள்ளவராக இருக்க றார்; நம்ப க்ைகயனாேல
உண்டாகும் ைதரியத்ைதயும் ேமன்ைமபாராட்டைலயும் முடிவுவைரக்கும்
உறுதயாகப் பற்ற க்ெகாண்டிருப்ேபாம் என்றால், நாேம அவருைடய வீடாக
இருப்ேபாம்.

அவசுவாசத்ைதக்குற த்துஎச்சரிப்பு
7எனேவ,பரிசுத்தஆவயானவர்ெசால்லுகறபடி: இன்றுஅவருைடயசத்தத்ைதக்

ேகட்பீர்களானால், 8 வனாந்த ரத்த ேல ேகாபமூட்டினேபாதும், ேசாதைனநாளிலும்
நடந்ததுேபால, உங்களுைடய இருதயங்கைளக் கடினப்படுத்தாமல் இருங்கள்.
9 அங்ேக உங்களுைடய முற்ப தாக்கள் என்ைனச் ேசாத த்து, என்ைனப்
பரீட்ைசபார்த்து, நாற்பது வருடகாலங்கள் என் ெசய்ைககைளப் பார்த்தார்கள்.
10 எனேவ, நான் அந்த வம்சத்தாைர ெவறுத்து, அவர்கள் எப்ெபாழுதும்
வழுவப்ேபாக ற இருதயமுள்ள மக்கெளன்றும், என்னுைடய வழிகைளத்
ெதரியாதவர்கெளன்றும் ெசால்லி; 11 என்னுைடய இைளப்பாறுதலில் அவர்கள்
ப ரேவச க்கமாட்டார்கள் என்று என்னுைடய ேகாபத்த ேல ஆைணயட்ேடன்
என்றார். 12 சேகாதரர்கேள, ஜீவனுள்ள ேதவைனவட்டு வலகுவதற்கான
அவசுவாசமுள்ள ெபால்லாத இருதயம் உங்களில் யாருக்கும் இல்லாதபடி
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நீங்கள் எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். 13 உங்களில் ஒருவரும் பாவத்தன்
ஏமாற்றுதலினாேல கடினப்பட்டுப்ேபாகாமல்இருக்க,இன்றுஎன்றுெசால்லப்படும்
நாள்வைர ஒவ்ெவாருநாளும் ஒருவருக்ெகாருவர் புத்த ெசால்லுங்கள்.
14 நாம் ஆரம்பத்த ேல ெகாண்ட நம்ப க்ைகைய முடிவுவைரக்கும் உறுதயாகப்
ப டித்துக்ெகாண்டிருப்ேபாமானால்,க றஸ்துவடம்பங்குள்ளவர்களாகஇருப்ேபாம்.
15 இன்று அவருைடய சத்தத்ைதக் ேகட்பீர்களானால், ேகாபமூட்டுதலில்
நடந்ததுேபால உங்களுைடய இருதயங்கைளக் கடினப்படுத்தாமல் இருங்கள்
என்று ெசால்லியருக்க றேத. 16 ேகட்டவர்களில் ேகாபமூட்டினவர்கள்
யார்? ேமாேசயனால் எக ப்தலிருந்து புறப்பட்ட எல்ேலாரும் அப்படிச்
ெசய்தார்களல்லவா? 17 ேமலும், அவர் நாற்பது வருடங்களாக யாைர
ெவறுத்தார்? பாவம் ெசய்தவர்கைளத்தாேன? அவர்களுைடய மரித்த சடலங்கள்
வனாந்த ரத்தல் வழுந்துேபானேத. 18 பன்னும், என்னுைடய இைளப்பாறுதலில்
ப ரேவச க்கமாட்டார்கள் என்று அவர் யாைரப்பற்ற ஆைணயட்டார்?
கீழ்ப்படியாதவர்கைளப்பற்ற த்தாேன? 19 எனேவ, அவசுவாசத்தனாேல அவர்கள்
அதல்ப ரேவச க்கமுடியாமல் ேபானார்கள்என்றுபார்க்க ேறாம்.

அத்த யாயம் 4
ேதவபள்ைளகளுக்குஇைளப்பாறுதல்

1 ஆகேவ, அவருைடய இைளப்பாறுதலில் ப ரேவச ப்பதற்குத் தகுந்த
வாக்குத்தத்தம் நமக்கு உண்டாயருக்க, உங்களில் ஒருவனும் அைத அைடயாமல்
பன்வாங்க ப்ேபானவனாக இல்லாமலிருக்கக் கவனமாக இருப்ேபாம்.
2 ஏெனன்றால், நற்ெசய்த அவர்களுக்கு அறவக்கப்பட்டதுேபால நமக்கும்
அறவக்கப்பட்டது; ேகட்டவர்கள் வசுவாசம் இல்லாமல் ேகட்டதனால், அவர்கள்
ேகட்ட வசனம் அவர்களுக்குப் பயனுள்ளதாக இருக்கவல்ைல. 3 வசுவாச த்த
நாேமா அந்த இைளப்பாறுதலில் நுைழக ேறாம்; வசுவாச யாதவர்கைளக்
குறத்து ேதவன் : இவர்கள் என்னுைடய இைளப்பாறுதலில் நுைழயமாட்டார்கள்
என்று என்னுைடய ேகாபத்த ேல ஆைணயட்ேடன் என்றார். அவருைடய
ெசயல்கள் உலகம் ேதான்றய காலத்த ேலேய முடிந்தருந்தும் இப்படிச்
ெசான்னார். 4 ஏெனன்றால், ேதவன் தம்முைடய ெசயல்கைளெயல்லாம் முடித்து
ஏழாம் நாளிேல ஓய்ந்தருந்தார் என்று ஏழாம்நாைளக்குறத்து ஒரு இடத்தல்
ெசால்லியருக்க றார். 5 அன்றயும், அவர்கள் என்னுைடய இைளப்பாறுதலில்
நுைழயமாட்டார்கள் என்றும் அந்த இடத்த ேலதாேன ெசால்லியருக்க றார்.
6 எனேவ, ச லர் அதல் ப ரேவச ப்பது இன்னும் வரப்ேபாக ற காரியமாக
இருக்க றதனாலும், நற்ெசய்தையமுதலாவதுேகட்டவர்கள்கீழ்ப்படியாததனாேல
அதல் நுைழயாமல்ேபானதனாலும், 7 இன்று அவருைடய சத்தத்ைதக்
ேகட்பீர்களானால் உங்களுைடய இருதயங்கைளக் கடினப்படுத்தாமல் இருங்கள்
என்று நீண்டகாலத்த ற்குப்பன்பு தாவீதன் சங்கீதத்த ேல ெசால்லியருக்க றபடி,
இன்று என்று ெசால்வதனாேல பன்னும் ஒரு நாைளக் குறத்தருக்க றார்.
8 ேயாசுவா அவர்கைள இைளப்பாறுதலுக்குள் நடத்தயருந்தால், பன்பு
அவர் மற்ெறாரு நாைளக்குறத்துச் ெசால்லியருக்கமாட்டாேர. 9 எனேவ,
ேதவனுைடய மக்களுக்கு இைளப்பாறுகற காலம் இனி வருகறதாக இருக்க றது.
10 ஏெனன்றால், அவருைடய இைளப்பாறுதலில் நுைழந்தவன், ேதவன்
தம்முைடய ெசயல்கைள முடித்து ஓய்ந்ததுேபால, தானும் தன் ெசயல்கைள
முடித்து ஓய்ந்தருப்பான். 11 எனேவ, இந்த மாத ரியன்படி ஒருவனும்
கீழ்ப்படியாைமயனாேலவழுந்துேபாகாமல்இருக்க,நாம்இந்தஇைளப்பாறுதலில்
நுைழய கவனமாக இருப்ேபாம். 12 ேதவனுைடய வார்த்ைதயானது ஜீவனும்
வல்லைமயும் உள்ளதாகவும், இரண்டு பக்கமும் கூர்ைமயான எல்லாப்
பட்டயத்ைதயும்வ ட கூர்ைமயானதாகவும், ஆத்துமாைவயும், ஆவையயும்,
கணுக்கைளயும் ஊைனயும் ப ரிக்க உருவக் குத்துகறதாகவும், இருதயத்தன்
நைனவுகைளயும் ேயாசைனகைளயும் பகுத்தற க றதாகவும் இருக்க றது.
13 அவருைடய பார்ைவக்கு மைறவான பைடப்பு ஒன்றும் இல்ைல; எல்லாம்
அவருைடய கண்களுக்குமுன்பாக மைறக்கப்படாததாகவும், ெவளிப்பைடயாகவும்
இருக்க றது,அவருக்ேக நாம் கணக்குஒப்புவக்கேவண்டும்.



எப ெரயர்அத்தயாயம் 4:14 1565 எப ெரயர்அத்தயாயம் 6:6

இேயசுமகா ப ரதானஆசாரியர்
14 வானங்களின்வழியாகப் பரேலாகத்த ற்குப்ேபான ேதவகுமாரனாகய

இேயசு என்னும் மகா ப ரதான ஆசாரியர் நமக்கு இருக்கறதனால், நாம்
பண்ணின அறக்ைகைய உறுதயாகப் பற்ற க்ெகாண்டிருப்ேபாம். 15 நம்முைடய
பலவீனங்கைளக்குறத்துப் பரிதாபப்படமுடியாத ப ரதான ஆசாரியர் நமக்கு
இல்லாமல், எல்லாவதத்தலும் நம்ைமப்ேபால ேசாத க்கப்பட்டும், பாவம்
இல்லாதவராக இருக்க ற ப ரதான ஆசாரியேர நமக்கு இருக்கறார். 16 எனேவ,
நாம் இரக்கத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாள்ளவும், சரியான ேநரத்தல் உதவெசய்யும்
கருைபையஅைடயவும்,ைதரியமாகக் கருைபயன்சங்காசனத்த டம் ேசருேவாம்.

அத்த யாயம் 5
1 அன்றயும், மனிதர்களில் இருந்து ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட எந்தப் ப ரதான

ஆசாரியனும் பாவங்களுக்காகக் காணிக்ைககைளயும் பலிகைளயும் ெசலுத்த,
மனிதர்களுக்காக ேதவகாரியங்கள் ெசய்வதற்கு நயமிக்கப்படுக றான். 2ப ரதான
ஆசாரியனும் பலவீனமுள்ளவனாக இருக்க றதனாேல, அறயாதவர்களுக்கும்
வழி தவற ப்ேபானவர்களுக்கும் இரங்கத்தக்கவனாக இருக்க றான். 3 இதனால்,
அவன் மக்களுைடய பாவங்களுக்காகப் பலிய டேவண்டியதுேபால, தன்னுைடய
பாவங்களுக்காகவும் பலிய டேவண்டியதாக இருக்க றது. 4 ேமலும்,
ஆேராைனப்ேபால ேதவனால் அைழக்கப்படாமல், ஒருவனும் இந்தக் கனமான
ஊழியத்த ற்குத் தானாக ஏற்படுக றதல்ைல. 5 அப்படிேய க றஸ்துவும்
ப ரதான ஆசாரியராக றதற்குத் தம்ைமத்தாேம உயர்த்தவல்ைல; நீர்
என்னுைடய ேநசகுமாரன், இன்று நான் உம் தகப்பனாேனன் என்று அவேராடு
ெசான்னவேர அவைர உயர்த்தனார். 6 அப்படிேய ேவெறாரு இடத்தலும்:
நீர் ெமல்க ேசேதக்கன் முைறைமயன்படி என்ெறன்ைறக்கும் ஆசாரியராக
இருக்க றீர் என்று ெசால்லியருக்க றார். 7 அவர் சரீரத்தல் இருந்த நாட்களில்,
தம்ைம மரணத்தலிருந்து இரட்ச க்க வல்லைம உள்ளவைர ேநாக்க பலத்த
சத்தத்ேதாடும் கண்ணீேராடும் ெஜபம்பண்ணி, ேவண்டுதல்ெசய்து, தமக்கு
உண்டான பயபக்தயனால் ேகட்கப்பட்டு, 8 அவர் குமாரனாக இருந்தும், அவர்
பட்டபாடுகளினாேல கீழ்ப்படிதைலக் கற்றுக்ெகாண்டு, 9 தாம் பூரணரானபன்பு,
தமக்குக் கீழ்ப்படிக ற எல்ேலாரும் ந த்தயஇரட்ச ப்ைபஅைடவதற்குக் காரணராக ,
10 ெமல்க ேசேதக்கன் முைறைமயன்படியான ப ரதான ஆசாரியர் என்று
ேதவனாேலெபயர்ெகாடுக்கப்பட்டது.

இடற ப்ேபாவைதக்குற த்த எச்சரிக்ைக
11இந்த ெமல்க ேசேதக்ைகப்பற்ற நாம் அத கமாகப் ேபசலாம்; நீங்கள் ேகட்பதல்

மந்தமாக இருப்பதனால், அைத உங்களுக்கு வளக்க ச் ெசால்லுகறது எனக்குக்
கடினமாக இருக்கும். 12 காலத்ைதப் பார்த்தால், ேபாதகர்களாக இருக்கேவண்டிய
உங்களுக்கு ேதவனுைடய வார்த்ைதகளின் அடிப்பைட உபேதசங்கைள
மீண்டும் உபேதச க்கேவண்டியதாக இருக்க றது; நீங்கள் த டமான உணைவச்
சாப்படுக றவர்களாக இல்ைல, பாைலக் குடிக்க றவர்களானீர்கள். 13 பாைலக்
குடிக்க றவன் குழந்ைதயாக இருக்க றதனாேல நீதயன் வசனத்தல் அனுபவம்
இல்லாதவனாக இருக்க றான். 14த டமான உணவானது, நன்ைம எது? தீைம எது?
என்று புரிந்துெகாள்ளும் பயற்சயனால் சரியானது என்ன? தவறானது என்ன?
என்றுபகுத்தறயும்அனுபவம்உள்ளவர்களாகய ேதறனவர்களுக்ேகஉரியது.

அத்த யாயம் 6
1 ஆகேவ, க றஸ்துைவப்பற்ற ச் ெசால்லிய அடிப்பைட உபேதசவசனங்கைள

நாம்வ ட்டுவ ட்டு, ெசத்த ெசய்ைககைளவ ட்டு மனம்தரும்புதல், ேதவன்ேமல்
ைவக்கும் வசுவாசம், 2 ஞானஸ்நான உபேதசம், கரங்கைள ைவத்தல்,
மரித்ேதாரின் உய ர்த்ெதழுதல், ந த்தய நயாயத்தீர்ப்பு என்ற உபேதசங்களாகய
அஸ்தபாரத்ைத மீண்டும் ேபாடாமல், ேதறனவர்களாகும்படி கடந்துேபாேவாம்.
3 ேதவனுக்கு வருப்பமானால் இப்படிேய ெசய்ேவாம். 4 ஏெனன்றால்,
ஒருமுைற ப ரகாச க்கப்பட்டும், பரேலாக பரிைச ருச பார்த்தும், பரிசுத்த
ஆவயானவைரப் ெபற்றும், 5 ேதவனுைடய நல்வார்த்ைதையயும் இனிவரும்
உலகத்தன் ெபலன்கைளயும் ருச பார்த்தும், 6 மறுதலித்துப்ேபானவர்கள்,
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ேதவனுைடய குமாரைனத் தாங்கேள மீண்டும் சலுைவயல் அைறந்து
அவமானப்படுத்துகறதனால், மனந்தரும்புவதற்காக அவர்கைள மீண்டும்
புதுப்ப க்க றது முடியாதகாரியம். 7 எப்படிெயன்றால், தன்ேமல் அடிக்கடி
ெபய்க ற மைழநீைரக் குடித்து, தன்னிடம் பய ரிடுக றவர்களுக்குத்
ேதைவயான பயைர முைளப்ப க்கும் நலமானது ேதவனால் ஆசீர்வாதம்
ெபறும். 8 முள்ெசடிகைளயும் முள்பூண்டுகைளயும் முைளப்ப க்க ற நலேமா
மத ப்பல்லாததும், சப க்கப்படுக றதாகவும் இருக்க றது; சுட்ெடரிக்கப்படுவேத
அதன் முடிவு. 9 ப ரியமானவர்கேள, நாங்கள் இப்படிச் ெசான்னாலும்,
நன்ைமயானைவகளும் இரட்ச ப்ப ற்குரிய காரியங்களும் உங்களிடம்
உண்டாயருக்க றெதன்று நம்பயருக்க ேறாம். 10 ஏெனன்றால், உங்களுைடய
ெசயல்கைளயும், நீங்கள் பரிசுத்தவான்களுக்கு ஊழியம் ெசய்ததனாலும்,
ெசய்து வருகறதனாலும் அவருைடய நாமத்த ற்காகக் காண்பத்த உங்களுைடய
அன்ைபயும் மறந்துவடுகறதற்கு ேதவன் அநீதயுள்ளவர் இல்ைலேய. 11 நீங்கள்
அசதயாக இல்லாமல், வாக்குத்தத்தமான ஆசீர்வாதங்கைள வசுவாசத்தனாலும்
அதக ெபாறுைமயனாலும் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுகறவர்கைளப்
பன்பற்றுகறவர்களாக இருந்து, 12 உங்களுக்கு நம்ப க்ைகயன் பூரணந ச்சயம்
உண்டாக நீங்கள் எல்ேலாரும் முடிவுவைரக்கும் அத க கவனத்ைதக்
காண்பக்கேவண்டும்என்றுஆைசயாகஇருக்க ேறாம்.

ேதவனுைடயவாக்குத்தத்தத்தன்ந ச்சயம்
13 ஆப ரகாமுக்கு ேதவன் வாக்குத்தத்தம்பண்ணினேபாது,

ஆைணயடுவதற்கு தம்ைமவ ட ெபரியவர் ஒருவரும் இல்லாததனாேல
தமது நாமத்தனாேல ஆைணயட்டு: 14 ந ச்சயமாக நான் உன்ைன
ஆசீர்வத க்கேவ ஆசீர்வத த்து, உன்ைனப்ெபருகேவ ெபருகப்பண்ணுேவன்
என்றார். 15 அப்படிேய, அவன் ெபாறுைமயாகக் காத்தருந்து,
வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்டைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டான். 16 மனிதர்கள்
தங்கைளவ ட ெபரியவர்கள் ெபயரில் ஆைணயடுவார்கள்; எல்லா
வவாதங்களிலும் உறுத ப்படுத்துவதற்கு ஆைணயடுதேல முடிவு.
17 அப்படிேய, ேதவனும் வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்டைவகைளச்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுகறவர்களுக்குத் தமது ஆேலாசைனயன் மாறாத
ந ச்சயத்ைதப் பரிபூரணமாகக் காண்பக்க வருப்பம் உள்ளவராக, ஒரு
ஆைணயனாேல அைத உறுத ப்படுத்தனார். 18 நமக்கு முன்பாக ைவக்கப்பட்ட
நம்ப க்ைகையப் பற்ற க்ெகாள்வதற்கு அைடக்கலமாக ஓடிவந்த நமக்கு இரண்டு
மாறாத வ ேசஷங்களினால் நைறந்த ஆறுதல் உண்டாவதற்கு, ெகாஞ்சம்கூட
ெபாய் ெசால்லாத ேதவன் அப்படிச் ெசய்தார். 19 அந்த நம்ப க்ைக நமக்கு
நைலயானதும், ஆத்துமாக்களுக்கு உறுதயான நங்கூரமாகவும், தைரக்குப்
பன்ேன மகா பரிசுத்த இடத்த ற்குள் ப ரேவச க்க றதாகவும் இருக்க றது. 20 நமக்கு
முன்ேனாடியானவராக ய இேயசுக றஸ்து, ெமல்க ேசேதக்கன் முைறைமயல்
ந த்தயப ரதானஆசாரியராக நமக்காகஅந்தத்தைரக்குள்ப ரேவச த்தருக்க றார்.

அத்த யாயம் 7
ஆசாரியனாகயெமல்க ேசேதக்கு

1 இந்த ெமல்க ேசேதக்கு சாேலமின் ராஜாவும், உன்னதமான ேதவனுைடய
ஆசாரியனுமாகஇருந்தான்; ராஜாக்கைளமுறயடித்துதரும்பவந்தஆப ரகாமுக்கு
இவன் எத ர்ெகாண்டுேபாய், அவைன ஆசீர்வத த்தான். 2 இவனுக்கு ஆப ரகாம்
எல்லாவற்றலும் தசமபாகம் ெகாடுத்தான்; இவனுைடய முதல் ெபயராக ய
ெமல்க ேசேதக்கு என்பதற்கு நீதயன் ராஜா என்றும், பன்பு சாேலமின்
ராஜா என்பதற்கு சமாதானத்தன் ராஜா என்றும் அர்த்தமாகும். 3 இவன்
தகப்பனும், தாயும், வம்சவரலாறும் இல்லாதவன்; இவன் வாழ்நாட்களின்
துவக்கமும், முடிவும் இல்லாதவனாக, ேதவனுைடய குமாரைனப்ேபால
என்ெறன்ைறக்கும் ஆசாரியனாக நைலத்தருக்க றான். 4 இவன் எவ்வளவு
ெபரியவனாக இருக்க றான் பாருங்கள்; ேகாத்த ரத்தைலவனாகய ஆப ரகாம்கூட
ெகாள்ைளய டப்பட்ட ெபாருள்களில் இவனுக்குத் தசமபாகம் ெகாடுத்தான்.
5 ேலவயன் குமாரர்களில் ஆசாரியத்துவத்ைத அைடக றவர்களும்,
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ஆப ரகாமின் வம்சத்தலிருந்து வந்த தங்களுைடய சேகாதரர்களான
மக்களிடம் ந யாயப்ப ரமாணத்தன்படி தசமபாகம் வாங்குகறதற்குக் கட்டைளப்
ெபற்றருக்க றார்கள். 6 ஆனாலும், அவர்களுைடய வம்சவரிைசயல்
வராதவனாகய ெமல்க ேசேதக்கு ஆப ரகாமிடம் தசமபாகம் வாங்க ,
வாக்குத்தத்தங்கைளப் ெபற்றருந்த அவைன ஆசீர்வத த்தான். 7 ச றயவன்
ெபரியவனாேல ஆசீர்வத க்கப்படுவான், அதல் சந்ேதகம் இல்ைல. 8 அன்றயும்,
இங்ேக, தசமபாகம் வாங்குகற மனிதர்கள் ஒருநாளில் மரித்துப்ேபாவார்கள்;
அங்ேகேயா, ஆப ரகாமிடம் தசமபாகத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டவன், உய ேராடு
இருப்பவன் என்று சாட்ச ெபற்றவன். 9அன்றயும், ெமல்க ேசேதக்குஆப ரகாமுக்கு
எத ர்ெகாண்டுேபானேபாது, ேலவயானவன் தன் முற்ப தாவாகய ஆப ரகாமின்
சரீரத்தல் இருந்ததனால், 10 தசமபாகம் வாங்குகற அவனும் ஆப ரகாமின்
மூலமாகத் தசமபாகம்ெகாடுத்தான்என்றுெசால்லலாம்.

ெமல்க ேசேதக்ைகப்ேபாலஇேயசு
11 அல்லாமலும், இஸ்ரேவல் மக்கள் ேலவ ேகாத்த ர ஆசாரிய

முைறைமக்கு உட்பட்டிருந்துதான் நயாயப்ப ரமாணத்ைதப் ெபற்றார்கள்;
அந்த ஆசாரியமுைறைமயனாேல பூரணப்படுதல் உண்டாயருக்குமானால்,
ஆேரானுைடய முைறைமயன்படி அைழக்கப்படாமல், ெமல்க ேசேதக்குைடய
முைறைமயன்படி அைழக்கப்பட்ட ேவெறாரு ஆசாரியர் எழும்பேவண்டியது
என்ன? 12 ஆசாரியத்துவம் மாற்றப்பட்டிருந்தால், நயாயப்ப ரமாணமும்
மாற்றப்படேவண்டும். 13 இைவகள் யாைரப்பற்ற ச் ெசால்லப்பட்டிருக்க றேதா,
அவர் ேவறு ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவராக இருக்க றாேர; அந்தக்
ேகாத்த ரத்தல் ஒருவனும் பலிபீடத்து ஊழியம் ெசய்தது இல்ைலேய.
14 நம்முைடய கர்த்தர் யூதாேகாத்த ரத்தல் ேதான்றனார் என்பது ெதளிவாக
இருக்க றது; அந்தக் ேகாத்த ரத்தாரின் ஆசாரியத்துவத்ைதப்பற்ற ேமாேச
ஒன்றும் ெசால்லவல்ைலேய. 15 அல்லாமலும், ெமல்க ேசேதக்ைகப்ேபால
ேவெறாரு ஆசாரியர் எழும்புக றார் என்று ெசால்லியருப்பது மிகவும்
ெதளிவாக வளங்குகறது. 16 அவர் சரீர சம்பந்தமான கட்டைளயாகய
நயாயப்ப ரமாணத்தனால் ஆசாரியர் ஆகாமல், 17 நீர் ெமல்க ேசேதக்கன்
முைறைமயன்படி என்ெறன்ைறக்கும் ஆசாரியராக இருக்க றீர் என்று
ெசால்லிய சாட்ச க்குத் தகுந்தபடி அழியாத ஜீவனுக்குரிய வல்லைமயன்படிேய
ஆசாரியர் ஆனார். 18 முந்தன கட்டைள ெபலவீனமுள்ளதும் பயன்
இல்லாததுமாக இருந்ததனால் மாற்றப்பட்டது. 19 நயாயப்ப ரமாணமானது
ஒன்ைறயும் பூரணப்படுத்தவல்ைல, ஆனால், ச றந்த நம்ப க்ைக
நமக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது; அந்த நம்ப க்ைகயனாேல ேதவனுக்கு
அருகல் ேசருக ேறாம். 20 அன்றயும், அவர்கள் ஆைணயல்லாமல்
ஆசாரியர்களாக்கப்படுக றார்கள்; இவேரா; நீர் ெமல்க ேசேதக்கன்
முைறைமயன்படி என்ெறன்ைறக்கும் ஆசாரியராக இருக்க றீர் என்று
கர்த்தர் ஆைணயட்டார், மனம்மாறாமலும் இருப்பார் என்று தம்ேமாடு
ெசான்னவராேல ஆைணேயாடு ஆசாரியர் ஆனார். 21 எனேவ, இேயசுவானவர்
ஆைணயன்படிேய ஆசாரியராக்கப்பட்டது எவ்வளவு சறந்த காரியேமா,
22 அவ்வளவு சறந்த உடன்படிக்ைகக்கு உத்த ரவாதமானார். 23 அன்றயும்,
அவர்கள் மரணத்தனால் ஆசாரிய ஊழியத்தல் நைலத்தருக்க முடியாததனால்,
அேநகர் ஆசாரியர்களாக்கப்படுக றார்கள். 24 ஆனால், இேயசுக றஸ்துேவா
என்ெறன்ைறக்கும் நைலத்தருக்க றதனால், அவருைடய ஆசாரியத்துவம்
என்றும் மாறாதது. 25 ேமலும், அவர் மூலமாக ேதவனிடம் ேசருக றவர்களுக்காக
ேவண்டுதல்ெசய்ய அவர் எப்ெபாழுதும் உய ேராடு இருப்பதால் அவர்கைள
முழுவதும்இரட்ச க்க வல்லவராகவும் இருக்க றார். 26பரிசுத்தமுள்ளவரும், குற்றம்
இல்லாதவரும்,மாசுஇல்லாதவரும், பாவ களுக்குவலகனவரும்,வானங்களிலும்
உயர்ந்தவருமாக இருக்க ற ப ரதான ஆசாரியேர நமக்கு இருக்கறார். 27 அவர்
ப ரதான ஆசாரியர்கைளப்ேபால முதலில் தன் ெசாந்தப் பாவங்களுக்காகவும்,
பன்பு மக்களுைடய பாவங்களுக்காகவும் தனமும் பலிய டேவண்டியதல்ைல;
ஏெனன்றால், தம்ைமத்தாேம பலிய ட்டேபாேத இைத ஒேரமுைற ெசய்துமுடித்தார்.
28 நயாயப்ப ரமாணம் ெபலவீனமுள்ள மனிதர்கைளப் ப ரதான ஆசாரியர்களாக
ஏற்படுத்துகறது; ஆனால், நயாயப்ப ரமாணத்தற்குப்பன்பு வந்த ஆைணயன்
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வசனேமா, என்ெறன்ைறக்கும் பூரண ப ரதான ஆசாரியராக இருக்க ற
ேதவகுமாரைனப ரதானஆசாரியராக ஏற்படுத்தயது.

அத்த யாயம் 8
புதயஉடன்படிக்ைகயன்ப ரதானஆசாரியன்

1 ேமேல ெசால்லியைவகளின் முக்கயமான ெபாருள் என்னெவன்றால்;
பரேலாகத்தல் உள்ள மகத்துவமான சங்காசனத்தன் வலதுபக்கத்த ேல
உட்கார்ந்தருக்க றவருமாக, 2 பரிசுத்த இடத்தலும், மனிதர்களால் அல்ல,
கர்த்தரால் நறுவப்பட்ட உண்ைமயான கூடாரத்தலும் ஆசாரிய ஊழியம்
ெசய்க றவருமாக இருக்க ற ப ரதான ஆசாரியர் நமக்கு உண்டு. 3 ஒவ்ெவாரு
ப ரதான ஆசாரியனும் காணிக்ைககைளயும் பலிகைளயும் ெசலுத்துவதற்காக
நயமிக்கப்படுக றான்; ஆகேவ, ெசலுத்துவதற்கு எதாவது ஒன்று இவருக்கும்
அவசயமாக இருக்க றது. 4 பூமிய ேல க றஸ்து இருப்பாரானால் ஆசாரியராக
இருக்கமாட்டார்; ஏெனன்றால், நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி காணிக்ைககைளச்
ெசலுத்துகற ஆசாரியர்கள் இருக்க றார்கேள; 5 இவர்கள் ெசய்யும் ஆராதைன
பரேலாகத்தல் இருப்பைவகளின் சாயலுக்கும் ந ழலுக்கும் ஒத்தருக்க றது;
அப்படிேய, ேமாேச கூடாரத்ைதக் கட்டப் ேபாகும்ேபாது: மைலய ேல உனக்குக்
காண்பக்கப்பட்ட மாத ரியன்படிேய நீ எல்லாவற்ைறயும் ெசய்ய எச்சரிக்ைகயாக
இரு என்று ேதவன்அவனுக்குக் கட்டைளய ட்டார். 6க றஸ்துவானவர் வ ேசஷத்த
வாக்குத்தத்தங்களினால் நறுவக்கப்பட்ட வ ேசஷத்த உடன்படிக்ைகக்கு எப்படி
மத்தயஸ்தராக இருக்க றாேரா, அப்படிேய முக்கயமானஆசாரியஊழியத்ைதயும்
ெபற்றருக்க றார். 7 அந்த முதலாம் உடன்படிக்ைக பைழயல்லாமல் இருந்தால்,
இரண்டாம் உடன்படிக்ைக ேதைவயல்ைலேய. 8 அவர்கைளக் குற்றப்படுத்த ,
அவர்கைளப்பார்த்து: இேதா,கர்த்தர்ெசால்லுகறதுஎன்னெவன்றால்: இஸ்ரேவல்
குடும்பத்ேதாடும்யூதாகுடும்பத்ேதாடும்நான்புதயஉடன்படிக்ைகையஏற்படுத்தும்
காலம் வருகறது. 9 அவர்களுைடய முற்ப தாக்கைள எக ப்துேதசத்தலிருந்து
ெகாண்டுவர நான் அவர்களுைடய ைகையப் ப டித்த நாளிேல அவர்கேளாடு
ெசய்த உடன்படிக்ைகையப்ேபால இதுஇருப்பதல்ைல; அந்த உடன்படிக்ைகய ேல
அவர்கள் நைலத்து நற்கவல்ைலேய, நானும் அவர்கைளப் புறக்கணித்ேதன்
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகறார். 10 அந்த நாட்களுக்குப்பன்பு நான் இஸ்ரேவல்
குடும்பத்தாேராடு ெசய்யும் உடன்படிக்ைகயாவது: என்னுைடய ப ரமாணங்கைள
அவர்களுைடய மனத ேல ைவத்து, அவர்களுைடய இருதயங்களில் அைவகைள
எழுதுேவன்; நான் அவர்கள் ேதவனாக இருப்ேபன், அவர்கள் என் மக்களாக
இருப்பார்கள். 11அப்ெபாழுது ச றயவன்முதல் ெபரியவன்வைரக்கும் எல்ேலாரும்
என்ைன அறவார்கள்; ஆகேவ, கர்த்த்தைர அற ந்துெகாள் என்று ஒருவன் தன்
அயலானுக்கும், ஒருவன் தன் சேகாதரனுக்கும் ேபாத க்கேவண்டியது இல்ைல.
12 ஏெனன்றால், நான் அவர்கள் அநயாயங்கைளக் கருைபயாக மன்னித்து,
அவர்கள் பாவங்கைளயும், அக்க ரமங்கைளயும் இனி நைனக்கமாட்ேடன் என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகறார். 13புதய உடன்படிக்ைக என்றுஅவர் ெசால்லுகறதனாேல
முந்தனைதப் பழைமயாக்கனார்; பழைமயானதும் நாள்பட்டதுமாக இருக்க றது
உருக்குைலந்துேபாகும்காலம்ெநருங்கயருக்க றது.

அத்த யாயம் 9
ஆசாரிப்புக்கூடாரத்தல்ஆராதைன

1அன்றயும், முதலாம் உடன்படிக்ைகயானதுஆராதைனக்குரிய முைறைமகளும்
பூமிக்குரிய பரிசுத்த இடமும் உைடயதாக இருந்தது. 2 எப்படிெயன்றால், ஒரு
கூடாரம் உண்டாக்கப்பட்டிருந்தது; அதன் முந்தன பாகத்தல் குத்துவளக்கும்,
ேமைஜயும், ேதவ சமுகத்து அப்பங்களும் இருந்தன; அது பரிசுத்த
இடம் எனப்படும். 3 இரண்டாம் தைரக்கு உள்ேள மகா பரிசுத்த இடம்
என்று ெசால்லப்பட்ட கூடாரம் இருந்தது. 4 அத ேல தங்கத்தால் ெசய்த
தூபகலசமும், முழுவதும் தங்கத்தகடு பத க்கப்பட்ட உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியும்
இருந்தன; அந்தப் ெபட்டிய ேல மன்னா ைவக்கப்பட்ட தங்கப்பாத்த ரமும்,
ஆேரானுைடய துளிர்த்த ேகாலும், உடன்படிக்ைகயன் கற்பலைககளும்
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இருந்தன. 5 அதற்கு ேமேல மகைமயுள்ள ேகருபீன்கள் ைவக்கப்பட்டுக்
கருபாசனத்ைத ந ழலிட்டிருந்தன; இைவகைளப்பற்ற வளக்க ச்ெசால்ல
இப்ெபாழுது ேநரமில்ைல. 6 இைவகள் இவ்வதமாக ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்க,
ஆசாரியர்கள் ஆராதைன முைறைமகைள நைறேவற்ற முதலாம் கூடாரத்த ற்குள்
எப்ெபாழுதும் ப ரேவச ப்பார்கள். 7 இரண்டாம் கூடாரத்த ற்குள் ப ரதான
ஆசாரியன்மட்டும் வருடத்த ற்கு ஒருமுைற இரத்தத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டு
உள்ேள ப ரேவச த்து, அந்த இரத்தத்ைதத் தனக்காகவும் மக்களுைடய
தவறுகளுக்காகவும் ெசலுத்துவான். 8 அதனாேல, முதலாம் கூடாரம்
ந ற்கும்வைரக்கும் மகா பரிசுத்த இடத்த ற்குப் ேபாக ற வழி இன்னும்
ெவளிப்படவல்ைல என்று பரிசுத்த ஆவயானவர் ெதரியப்படுத்தயருக்க றார்.
9 அந்தக் கூடாரம் இந்தக் காலத்த ற்கு உதவுகற ஒப்பைனயாக இருக்க றது;
அதற்ேகற்றபடி ெசலுத்தப்பட்டுவருகற காணிக்ைககளும் பலிகளும் ஆராதைன
ெசய்க றவனுைடயமனச்சாட்சையப்பூரணப்படுத்தமுடியாதைவகள். 10உண்பதும்,
குடிப்பது, பலவதமான குளியல்களும், சரீரத்த ற்குரிய சடங்குகேளதவ ர
ேவேறான்றும் இல்ைல. இைவகள் சீர்தருத்தல் உண்டாகும் காலம்வைரக்கும்
ெசய்வதற்குகட்டைளய டப்பட்டது.

க றஸ்துவன்இரத்தம்
11 க றஸ்துவானவர் வரப்ேபாக ற நன்ைமகளுக்குரிய ப ரதான ஆசாரியராக

ெவளிப்பட்டு, ைகயனால் ெசய்யப்பட்டதாக ய இந்தப் பைடப்பு சம்பந்தமான
கூடாரத்தன்வழியாக அல்ல, ெபரிதும் உத்தமுமான கூடாரத்தன்வழியாகவும்,
12 ெவள்ளாட்டுக்கடா, இளங்காைள இைவகளுைடய இரத்தத்தனாேல அல்ல,
தம்முைடய ெசாந்த இரத்தத்தனாலும் ஒேரமுைற மகா பரிசுத்த இடத்த ற்குள்
நுைழந்து, ந த்தய மீட்ைப உண்டுபண்ணினார். 13அது எப்படிெயன்றால், காைள
ெவள்ளாட்டுக்கடாஇைவகளின்இரத்தமும், தீட்டுப்பட்டவர்கள்ேமல்ெதளிக்கப்பட்ட
கடாரியன் சாம்பலும், சரீரசுத்தம் உண்டாகப் பரிசுத்தப்படுத்துெமன்றால்,
14 ந த்தய ஆவயானவராேல தம்ைமத்தாேம பழுதல்லாத பலியாக ேதவனுக்கு
ஒப்புக்ெகாடுத்த க றஸ்துவனுைடய இரத்தம் ஜீவனுள்ள ேதவனுக்கு ஊழியம்
ெசய்வதற்கு உங்களுைடய மனச்சாட்சையச் ெசத்த ெசயல்கள் இல்லாமல்
சுத்த கரிப்பது எவ்வளவு ந ச்சயம்! 15 ஆகேவ, முதலாம் உடன்படிக்ைகயன்
காலத்த ேல நடந்த அக்க ரமங்கைள நீக்குவதற்காக அவர் மரணமைடந்து,
அைழக்கப்பட்டவர்கள் வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்ட ந த்தய சுதந்த ரத்ைத
அைடந்துெகாள்வதற்காக, புதய உடன்படிக்ைகயன் மத்தயஸ்தராக இருக்க றார்.
16 ஏெனன்றால், எங்ேக மரணசாசனம் உண்ேடா, அங்ேக அந்த சாசனத்ைத
எழுதனவனுைடய மரணமும் உண்டாகேவண்டும். 17 எப்படிெயன்றால்,
மரணம் உண்டான பன்ேப மரணசாசனம் உறுத ப்படும்; அைத எழுதனவன்
உயேராடு இருக்கும்ேபாது அதற்குப் பயன் இல்ைலேய. 18 அப்படிேய,
முதலாம் உடன்படிக்ைகயும் இரத்தம் இல்லாமல் உறுத ெசய்யப்படவல்ைல.
19 எப்படிெயன்றால், ேமாேச, நயாயப்ப ரமாணத்தனால், எல்லா மக்களுக்கும்
எல்லாக் கட்டைளகைளயும் ெசான்னபன்பு, இளங்காைள, ெவள்ளாட்டுக்கடா
இைவகளின் இரத்தத்ைதத் தண்ணீேராடும், சவப்பான ஆட்டு முடிேயாடும்,
ஈேசாப்ேபாடும் எடுத்து, புத்தகத்தன் ேமலும் மக்கள் எல்ேலார்ேமலும் ெதளித்து:
20 ேதவன்உங்களுக்குக் கட்டைளய ட்ட உடன்படிக்ைகயன்இரத்தம்இதுேவ என்று
ெசான்னான். 21 இவ்வதமாக, கூடாரத்தன்ேமலும் ஆராதைனக்குரிய எல்லாப்
பணிமுட்டுகளின்ேமலும்இரத்தத்ைதத்ெதளித்தான். 22நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி
ஏறக்குைறய எல்லாம் இரத்தத்தனாேல சுத்த கரிக்கப்படும்; இரத்தம் ச ந்துதல்
இல்லாமல் மன்னிப்பு உண்டாகாது. 23ஆகேவ, பரேலாகத்தல்உள்ளைவகளுக்குச்
சாயலானைவகள் இப்படிப்பட்ட பலிகளினாேல சுத்த கரிக்கப்பட ேவண்டியதாக
இருந்தது;பரேலாகத்தல்உள்ளைவகேளாஇைவகளிலும்வ ேசஷத்தபலிகளாேல
சுத்த கரிக்கப்படேவண்டியைவகள். 24 அப்படிேய, உண்ைமயான பரிசுத்த
இடத்த ற்கு அைடயாளமான ைகயனால் ெசய்யப்பட்ட பரிசுத்த இடத்த ேல
க றஸ்துவானவர் நுைழயாமல், பரேலாகத்த ேல இப்ெபாழுது நமக்காக
ேதவனுைடய சமூகத்தல் ேவண்டுதல் ெசய்வதற்காக நுைழந்தருக்க றார்.
25 ப ரதான ஆசாரியன் மற்றவர்களுைடய இரத்தத்ேதாடு ஒவ்ெவாரு
வருடமும் பரிசுத்த இடத்த ற்குள் நுைழவதுேபால, அவர் அேநகமுைற
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தம்ைமப் பலியடுவதற்காக நுைழயவல்ைல. 26 அப்படியருந்தால், உலகம்
உண்டானதுமுதல் அவர் அேநகமுைற பாடுபடேவண்டியதாக இருக்குேம; அப்படி
இல்ைல, அவர் தம்ைமத்தாேம பலியடுகறதனாேல பாவங்கைள நீக்க இந்தக்
கைடச காலத்தல் ஒேரமுைற ெவளிப்பட்டார். 27அன்றயும், ஒேரமுைற இறப்பதும்,
பன்பு நயாயத்தீர்ப்பு அைடவதும், மனிதர்களுக்கு நயமிக்கப்பட்டிருக்க றபடிேய,
28 க றஸ்துவும் அேநகருைடய பாவங்கைளச் சுமந்து தீர்ப்பதற்காக ஒேரமுைற
பலிய டப்பட்டு, தமக்காகக் காத்துக்ெகாண்டு இருக்கறவர்களுக்கு இரட்ச ப்ைப
அருளும்படிஇரண்டாவதுமுைறபாவம்இல்லாமல்தரிசனமாவார்.

அத்த யாயம் 10
க றஸ்துவன்தயாகம்

1 இப்படியருக்க, நயாயப்ப ரமாணமானது வரப்ேபாக ற நன்ைமகளின்
ெபாருளாக இல்லாமல், அைவகளின் ந ழலாகமட்டும் இருக்க றதனால்,
ஒவ்ெவாரு வருடமும் இைடவ டாமல் ெசலுத்தப்பட்டுவருகற ஒேரவ தமான
பலிகளினாேல அைவகைளச் ெசலுத்த வருகறவர்கைள ஒருேபாதும்
பூரணப்படுத்தாது. 2 பூரணப்படுத்துமானால், ஆராதைன ெசய்க றவர்கள்
ஒருமுைறசுத்தமாக்கப்பட்டப்பன்பு,இன்னும்பாவங்கள்உண்டுஎன்றுஉணர்த்தும்
மனச்சாட்ச அவர்களுக்கு இல்லாததனால், அந்தப் பலிகைளச் ெசலுத்துகறது
நறுத்தப்படும் அல்லவா? 3 அப்படி நறுத்தாததனால், பாவங்கள் உண்டு என்று
அைவகளினாேல ஒவ்ெவாரு வருடமும் நைனவுகூருதல் உண்டாயருக்க றது.
4அல்லாமலும், காைள, ெவள்ளாட்டுக்கடா இைவகளுைடய இரத்தம் பாவங்கைள
நவர்த்த ெசய்யமுடியாேத. 5 ஆகேவ, அவர் உலகத்த ற்கு வந்தேபாது:
பலிையயும், காணிக்ைகையயும் நீர் வரும்பவல்ைல, ஒரு சரீரத்ைத எனக்கு
ஆயத்தம்பண்ணினீர்; 6 சர்வாங்க தகனபலிகளும், பாவநவாரணபலிகளும்
உமக்குப் ப ரியமானதுஇல்ைலஎன்றீர். 7அப்ெபாழுது நான்: ேதவேன,உம்முைடய
வருப்பத்தன்படிெசய்ய, இேதா, வருக ேறன், புத்தகச்சுருளில் என்ைனக்குறத்து
எழுதயருக்க றது என்று ெசான்ேனன் என்றார். 8 நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி
ெசலுத்தப்பட்டுவருகற பலிகைளக்குறத்து ேமேல ெசான்னதுேபால: பலிையயும்,
காணிக்ைகையயும், சர்வாங்கதகனபலிகைளயும், பாவநவாரணபலிகைளயும்
நீர் வரும்பவல்ைல, அைவகள் உமக்குப் ப ரியமானது இல்ைல என்று
ெசான்னபன்பு: 9 ேதவேன, உம்முைடய வருப்பத்தன்படிெசய்ய, இேதா,
வருக ேறன் என்று ெசான்னார். இரண்டாவைத நைலநறுத்துவதற்காக
முதலாவைத நீக்க ப்ேபாடுக றார். 10இேயசுக றஸ்துவனுைடய சரீரம் ஒேரமுைற
பலிய டப்பட்டதனாேல, அந்த வருப்பத்தன்படி நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு
இருக்க ேறாம். 11 அன்றயும், எந்த ஆசாரியனும் தனந்ேதாறும் ஆராதைன
ெசய்க றவனாகவும், பாவங்கைள ஒருேபாதும் நவர்த்த ெசய்யமுடியாத
ஒேரவ தமான பலிகைள அேநகமுைற ெசலுத்தவருகறவனாகவும் ந ற்பான்.
12 இவேரா, பாவங்களுக்காக ஒேர பலிையச் ெசலுத்த என்ெறன்ைறக்கும்
ேதவனுைடயவலதுபக்கத்தல்உட்கார்ந்து, 13இனித்தம்முைடயஎத ரிகைளத்தமது
பாதத்தன் கீேழ ேபாடும்வைரக்கும் காத்துக்ெகாண்டிருக்க றார். 14 ஏெனன்றால்,
பரிசுத்தமாக்கப்படுக றவர்கைள ஒேர பலியனாேல இவர் என்ெறன்ைறக்கும்
பூரணப்படுத்தயருக்க றார். 15 இைதப்பற்ற பரிசுத்த ஆவயானவரும் நமக்குச்
சாட்ச ச்ெசால்லுகறார்; எப்படிெயன்றால்: 16 அந்த நாட்களுக்குப்பன்பு நான்
அவர்கேளாடு ெசய்யும் உடன்படிக்ைகயாவது: நான் என்னுைடய கட்டைளகைள
அவர்களுைடய இருதயங்களில் ைவத்து, அைவகைள அவர்களுைடய
மனதல் எழுதுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகறார் என்பைத உைரத்தப்பன்பு,
17 அவர்களுைடய பாவங்கைளயும் அவர்களுைடய அக்க ரமங்கைளயும்
நான் இனி நைனப்பதல்ைல என்பைதச் ெசால்லுகறார். 18 இைவகள்
மன்னிக்கப்பட்டதுண்டானால், இனிப் பாவத்த ற்காக பலி ெசலுத்தப்படுவது
இல்ைல.

வசுவாசத்தல்உறுத
19 ஆகேவ, சேகாதரர்கேள, நாம் பரிசுத்த இடத்தல் நுைழவதற்கு

இேயசுவானவர் தமது சரீரமாக ய தைரயன்வழியாகப் புதயதும் ஜீவனுமான
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வழிைய நமக்கு உண்டுபண்ணினதனால், 20 அந்தவழியாக நுைழவதற்கு
அவருைடய இரத்தத்தனாேல நமக்குத் ைதரியம் உண்டாயருக்க றதனாலும்,
21 ேதவனுைடய வீட்டின்ேமல் அதகாரியான ப ரதான ஆசாரியர்கள் ஒருவர்
நமக்கு இருக்கறதனாலும், 22 தீயமனச்சாட்ச நீங்கத் ெதளிக்கப்பட்ட இருதயம்
உள்ளவர்களாகவும், சுத்த தண்ணீரினால் கழுவப்பட்ட சரீரம் உள்ளவர்களாகவும்,
உண்ைமயுள்ள இருதயத்ேதாடும் வசுவாசத்தன் பூரண ந ச்சயத்ேதாடும்
ேசரக்கடேவாம். 23 அல்லாமலும், நம்முைடய நம்ப க்ைகைய அறக்ைகயடுவதல்
அைசவல்லாமல் உறுதயாக இருப்ேபாம்; வாக்குத்தத்தம்பண்ணினவர்
உண்ைமயுள்ளவராக இருக்க றாேர. 24 ேமலும், அன்புக்கும் நல்ல
ெசய்ைககளுக்கும் நாம் ஏவப்படுவதற்காக ஒருவைரெயாருவர் கவனித்து;
25 சைப கூடிவருகறைதச் சலர் வ ட்டுவடுகறதுேபால நாமும் வ ட்டுவ டாமல்,
ஒருவருக்ெகாருவர் புத்த ெசால்லேவண்டும்; நாட்கள் ெநருங்க வருகறைத
எவ்வளவாகப் பார்க்க றீர்கேளா அவ்வளவாகப் புத்த ெசால்லேவண்டும்.
26 சத்தயத்ைத அறயும் அறைவ அைடந்தபன்பு, நாம் மனப்பூர்வமாகப் பாவம்
ெசய்க றவர்களாக இருந்தால், பாவங்களுக்காக ெசலுத்தப்படும் ேவெறாரு பலி
இனி இல்லாமல், 27 நயாயத்தீர்ப்பு வரும் என்று பயத்ேதாடு எத ர்பார்ப்பதும்,
எத ரிகைளஅழிக்கும் ேகாபத்தன் தண்டைனயுேமஇருக்கும். 28 ேமாேசயனுைடய
நயாயப்ப ரமாணத்ைதத் தள்ளுகறவன் இரக்கம்ெபறாமல் இரண்டு மூன்று
சாட்ச களின் வாக்கனாேல சாக றாேன; 29 ேதவனுைடய குமாரைனக் காலின்
கீழ்மித த்து, தன்ைனப்பரிசுத்தம்ெசய்தஉடன்படிக்ைகயன்இரத்தத்ைதஅசுத்தம்
என்று நைனத்து, கருைபயன் ஆவைய அவமத க்க றவன் எவ்வளவு ெகாடிய
தண்டைனக்கு தகுதயானவனாக இருப்பான் என்பைத ேயாச த்துப்பாருங்கள்.
30 பழிவாங்குதல் என்னுைடயது, நாேன பதல்ெசய்ேவன் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார் என்றும், கர்த்தர் தம்முைடய மக்கைள நயாயந்தீர்ப்பார்
என்றும் ெசான்னவர் யார் என்று அற ேவாம். 31 ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய
ைககளில் வழுகறது பயங்கரமாக இருக்குேம. 32 முந்தன நாட்கைள
நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்; நீங்கள் ப ரகாசமாக்கப்பட்டிருந்த அந்த நாட்களில்
உபத்த ரவங்களாகய அத க ேபாராட்டத்ைதச் சக த்தீர்கேள. 33 ந ந்ைதகளாலும்,
உபத்த ரவங்களாலும் நீங்கள் ேவடிக்ைகயாக்கப்பட்டதுமட்டுமில்லாமல், அப்படி
நடத்தப்பட்டவர்களுக்குப் பங்காளிகளுமானீர்கள். 34நான் கட்டப்பட்டிருக்கும்ேபாது
நீங்கள் என்ைனக்குறத்துப் பரிதாபப்பட்டதுமில்லாமல், பரேலாகத்தல்
அத க ேமன்ைமயும் நைலயுள்ளதுமான ெசாத்து உங்களுக்கு உண்டு என்று
அறந்து, உங்களுைடய ஆஸ்தகைளயும் சந்ேதாஷமாகக் ெகாள்ைளய டக்
ெகாடுத்தீர்கள். 35 ஆகேவ, அதக பலைனத் தரும் உங்களுைடய ைதரியத்ைத
வ ட்டுவ டாமல் இருங்கள். 36 நீங்கள் ேதவனுைடய வருப்பத்தன்படிெசய்து,
வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்டைதப் ெபறுவதற்குப் ெபாறுைம உங்களுக்கு
ேவண்டியதாக இருக்க றது. 37 வருகறவர் இன்னும் ெகாஞ்சக்காலத்தல்
வருவார், தாமதம் ெசய்யார். 38 வசுவாசத்தனாேல நீத மான் பைழப்பான்,
பன்வாங்க ப்ேபாவான் என்றால் அவன்ேமல் என் ஆத்துமா ப ரியமாக இருக்காது
என்கறார். 39 நாேமா ெகட்டுப்ேபாகப் பன்வாங்குகறவர்களாக இருக்காமல்,
ஆத்துமாைவக்காக்கவசுவாச க்க றவர்களாகஇருக்க ேறாம்.

அத்த யாயம் 11
வசுவாசம்

1 வசுவாசமானது நம்பப்படுக றைவகளின் உறுதயும், காணப்படாதைவகளின்
ந ச்சயமுமாக இருக்க றது. 2 அதனாேல முன்ேனார்கள் நற்சாட்ச
ெபற்றார்கள். 3 வசுவாசத்தனாேல நாம் உலகங்கள் ேதவனுைடய
வார்த்ைதயாேலஉண்டாக்கப்பட்டது என்றும், இவ்வதமாக, காணப்படுகறைவகள்
காணப்படுகறைவகளால் உண்டாகவல்ைல என்றும் அறந்தருக்க ேறாம்.
4 வசுவாசத்தனாேல ஆேபல் காயீனுைடய பலிையவ ட ேமன்ைமயான பலிைய
ேதவனுக்குச் ெசலுத்தனான்; அதனாேலஅவன் நீதமான் என்று சாட்ச ெபற்றான்;
அவனுைடய காணிக்ைககைளப்பற்ற ேதவேன சாட்ச ெகாடுத்தார்; அவன்
மரித்தும்இன்னும்ேபசுக றான். 5வசுவாசத்தனாேலஏேனாக்குமரணமைடயாமல்
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டான்; ேதவன் அவைன எடுத்துக்ெகாண்டதனால்,
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அவன் காணப்படாமல் ேபானான்; அவன் ேதவனுக்குப் ப ரியமானவன் என்று
அவன் எடுத்துக்ெகாள்ளப்படுவதற்கு முன்ேப சாட்ச ெபற்றான். 6 வசுவாசம்
இல்லாமல் ேதவனுக்குப் ப ரியமாக இருப்பது முடியாதகாரியம்; ஏெனன்றால்,
ேதவனிடம் ேசருக றவன் அவர் இருக்க றார் என்றும், அவர் தம்ைமத்
ேதடுக றவர்களுக்குப் பலன் ெகாடுக்க றவர் என்றும் வசுவாச க்கேவண்டும்.
7வசுவாசத்தனாேல ேநாவா அவனுைடய நாட்களிேல பார்க்காதைவகைளப்பற்ற
ேதவ எச்சரிப்ைபப் ெபற்று, பயபக்தயுள்ளவனாக, தன் குடும்பத்ைத
இரட்ச ப்பதற்குக் கப்பைல உண்டாக்கனான்; அதனாேல அவன் உலகம்
தண்டைனக்குரியது என்று முடிவுெசய்து, வசுவாசத்தனால் உண்டாகும் நீத க்கு
வாரிசானான். 8 வசுவாசத்தனாேல ஆப ரகாம் தான் உரிைமப்பங்காகப்
ெபறப்ேபாக றஇடத்த ற்குப்ேபாகஅைழக்கப்பட்டேபாது,கீழ்ப்படிந்து,தான்ேபாகும்
இடம் எதுெவன்று ெதரியாமல் புறப்பட்டுப்ேபானான். 9 வசுவாசத்தனாேல
அவன் வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்ட ேதசத்த ேல அந்நயைனப்ேபால
வாழ்ந்து, அந்த வாக்குத்தத்தத்த ற்கு உடன் வாரிசாக ய ஈசாக்ேகாடும்
யாக்ேகாேபாடும் கூடாரங்களிேல குடியருந்தான்; 10 ஏெனன்றால், ேதவேன
கட்டி உண்டாக்கன அஸ்தபாரங்கள் உள்ள நகரத்த ற்கு அவன் காத்தருந்தான்.
11 வசுவாசத்தனாேல சாராளும் வாக்குத்தத்தம்பண்ணினவர் உண்ைமயுள்ளவர்
என்று எண்ணி, கர்ப்பந்தரிக்கப் ெபலன் ெபற்று, வயதானவளாக இருந்தும்
குழந்ைதப் ெபற்றாள். 12 எனேவ, சரீரம் ெசத்தவன் என்று நைனக்கப்படும்
ஒருவனாேல, வானத்தல் உள்ள அதகமான நட்சத்த ரங்கைளப்ேபாலவும்
கடற்கைரயல் உள்ள எண்ணமுடியாத மணைலப்ேபாலவும் அத க மக்கள்
ப றந்தார்கள். 13 இவர்கள் எல்ேலாரும், வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்டைவகைளப்
ெபறாமல், தூரத்த ேல அைவகைளப் பார்த்து, நம்ப , அைணத்துக்ெகாண்டு,
பூமியன்ேமல் தங்கைள அந்நயர்களும், பரேதச களும் என்று அறக்ைகய ட்டு
வசுவாசத்ேதாடு மரித்தார்கள். 14 இப்படி அறக்ைகயடுகறவர்கள் ெசாந்த
ேதசத்ைத ேதடிப்ேபாக ேறாம் என்று ெதரியப்படுத்துகறார்கள். 15 தாங்கள்
வ ட்டுவந்த ேதசத்ைத நைனத்தார்கள் என்றால், அதற்குத் தரும்ப ப்ேபாவதற்கு
அவர்களுக்கு ேநரம் கைடத்தருக்குேம. 16அைதயல்ல, அைதவ ட ேமன்ைமயான
பரமேதசத்ைதேய வரும்பனார்கள்; ஆகேவ, ேதவன் அவர்களுைடய ேதவன்
என்று ெசால்லப்பட ெவட்கப்படுவது இல்ைல; அவர்களுக்கு ஒரு நகரத்ைத
ஆயத்தம்பண்ணினாேர. 17 ேமலும் வசுவாசத்தனாேல ஆப ரகாம் தான்
ேசாத க்கப்பட்டேபாது ஈசாக்ைகப் பலியாக ஒப்புக்ெகாடுத்தான். 18 ஈசாக்க டம்
உன் வம்சம் வளங்கும் என்று அவனிடம் ெசால்லப்பட்டிருந்தேத; இப்படிப்பட்ட
வாக்குத்தத்தங்கைளப் ெபற்றவன், மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுப்ப ேதவன்
வல்லவராக இருக்க றார் என்று நைனத்து, 19 தன்னுைடய ஒேர மகைனப்
பலியாக ஒப்புக்ெகாடுத்தான்; மரித்ேதாரிலிருந்து அவைன ஒப்பைனயாகத்
தரும்பவும் ெபற்றுக்ெகாண்டான். 20 வசுவாசத்தனாேல ஈசாக்கு வருகன்ற
காரியங்கைளக்குறத்து யாக்ேகாைபயும் ஏசாைவயும் ஆசீர்வத த்தான்.
21 வசுவாசத்தனாேல யாக்ேகாபு தன் மரணகாலத்தல் ேயாேசப்பனுைடய
குமாரர்கள் இருவைரயும் ஆசீர்வத த்து, தன் ேகாலின் முைனயேல சாய்ந்து
ெதாழுதுெகாண்டான். 22 வசுவாசத்தனாேல ேயாேசப்பு இஸ்ரேவல் மக்கள்
எக ப்து ேதசத்ைதவ ட்டுப் புறப்படுவார்கள் என்பைதப்பற்ற த் தன்னுைடய
கைடச காலத்தல் ேபச , தன்எலும்புகைளத்தங்கேளாடு எடுத்துக்ெகாண்டுேபாகக்
கட்டைளக் ெகாடுத்தான். 23 ேமாேச ப றந்தேபாது அவனுைடய ெபற்ேறார்
அவைனஅழகானகுழந்ைதெயன்றுகண்டு, வசுவாசத்தனாேல, ராஜாவனுைடய
கட்டைளக்குப் பயப்படாமல் அவைன மூன்று மாதங்கள் ஒளித்து ைவத்தார்கள்.
24 வசுவாசத்தனாேல ேமாேச தான் ெபரியவனானேபாது பார்ேவானுைடய
குமாரத்தயன் மகன் என்று ெசால்லப்படுவைத ெவறுத்து, 25 நைலயல்லாத
பாவசந்ேதாஷங்கைள அனுபவப்பைதவ ட ேதவனுைடய மக்கேளாடு துன்பத்ைத
அனுபவப்பைதேய ெதரிந்துெகாண்டு, 26 இனிவரும் பலன்ேமல் ேநாக்கமாக
இருந்து, எக ப்தல் உள்ள ெபாக்கஷங்கைளவ ட க றஸ்துவுக்காக வரும்
ந ந்ைதைய அதக பாக்கயம் என்று நைனத்தான். 27 வசுவாசத்தனாேல
அவன் கண்ணுக்குத் ெதரியாதவைரக் காண்கறதுேபால உறுதயாக
இருந்து, ராஜாவன் ேகாபத்த ற்குப் பயப்படாமல் எக ப்ைதவ ட்டுப் ேபானான்.
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28 வசுவாசத்தனாேல, தைலப்பள்ைளகைளக் ெகால்லுகறவன் இஸ்ரேவலைரத்
ெதாடாமல் இருக்க, அவன் பஸ்காைவயும் இரத்தம் பூசுதலாகய நயமத்ைதயும்
ஆசரித்தான். 29 வசுவாசத்தனாேல அவர்கள் ெசங்கடைல உலர்ந்த தைரையக்
கடந்துேபாவைதப்ேபாலக்கடந்துேபானார்கள்;எக ப்தயரும்அப்படிக்கடந்துேபாகத்
துணிந்து மூழ்க ப்ேபானார்கள். 30 வசுவாசத்தனாேல எரிேகா பட்டணத்தன்
மதல்கள் ஏழுநாட்கள் சுற்றவரப்பட்டு வழுந்தது. 31 வசுவாசத்தனாேல
ராகாப் என்னும் ேவச ேவவுகாரர்கைளச் சமாதானத்ேதாடு ஏற்றுக்ெகாண்டு,
கீழ்ப்படியாதவர்கேளாடு ேசர்ந்து அழிந்துேபாகாமல் இருந்தாள். 32 பன்னும்
நான் என்ன ெசால்லுேவன்? க த ேயான், பாராக், ச ம்ேசான், ெயப்தா,
தாவீது, சாமுேவல் என்பவர்கைளயும், தீர்க்கதரிச கைளயும்குறத்து நான்
வபரம் ெசால்லேவண்டுெமன்றால் காலம்ேபாதாது. 33 வசுவாசத்தனாேல
அவர்கள் ராஜ்யங்கைள ெஜயத்தார்கள், நீதைய நடப்ப த்தார்கள்,
வாக்குத்தத்தங்கைளப் ெபற்றார்கள், சங்கங்களின் வாய்கைள அைடத்தார்கள்,
34அக்கனியன் ேகாபத்ைத அைணத்தார்கள், பட்டயக்கருக்குக்குத் தப்பனார்கள்,
பலவீனத்தல் பலன் ெகாண்டார்கள்; யுத்தத்தல் வல்லவர்களானார்கள்,
அந்நயர்களுைடய பைடகைள முறயடித்தார்கள். 35 ெபண்கள் சாகக்ெகாடுத்த
தங்களுைடயவர்கைள உய ேராடு எழுந்தருக்கப் ெபற்றார்கள்; ேவறுசலர்
ேமன்ைமயான உய ர்த்ெதழுதைல அைடவதற்கு, வடுதைலெபறச் சம்மத க்காமல்,
வாத க்கப்பட்டார்கள்; 36ேவறுசலர் ந ந்ைதகைளயும்,அடிகைளயும், கட்டுகைளயும்,
சைறக்காவைலயும் அனுபவத்தார்கள்; 37 கல்ெலறயப்பட்டார்கள், வாளால்
அறுக்கப்பட்டார்கள், பரீட்ைசப் பார்க்கப்பட்டார்கள், பட்டயத்தனாேல
ெவட்டப்பட்டு மரித்தார்கள், ெசம்மறயாட்டுத் ேதால்கைளயும் ெவள்ளாட்டுத்
ேதால்கைளயும் ேபார்த்துக்ெகாண்டு த ரிந்து, குைறைவயும், உபத்த ரவத்ைதயும்,
துன்பத்ைதயும் அனுபவத்தார்கள்; 38 உலகம் அவர்களுக்குத் தகுதயாக
இருக்கவல்ைல; அவர்கள் வனாந்த ரங்களிலும், மைலகளிலும், குைககளிலும்,
பூமியன் ெவடிப்புகளிலும், ச தற அைலந்தார்கள். 39 இவர்கள் எல்ேலாரும்
வசுவாசத்தனாேல நற்சாட்ச ெபற்றும், வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டைத
ெபற்றுக்ெகாள்ளாமற்ேபானார்கள். 40 நாம் இல்லாமல் அவர்கள்
பூரணர்களாகாதபடிவ ேசஷத்தநன்ைமயானைதேதவன்நமக்காகமுன்னதாகேவ
நயமித்தருந்தார்.

அத்த யாயம் 12
ேதவனுைடயசீர்படுத்துதல்

1 ஆகேவ, ேமகத்ைதப்ேபால இத்தைன அதகமான சாட்ச கள் நம்ைமச்
சூழ்ந்துெகாண்டிருக்க, பாரமான எல்லாவற்ைறயும், நம்ைமச் சுற்ற ெநருங்க
ந ற்க ற பாவத்ைதயும் தள்ளிவ ட்டு, வசுவாசத்ைதத் துவக்குகறவரும்
முடிக்க றவருமாக இருக்க ற இேயசுைவப் பார்த்து, நமக்கு நயமித்தருக்க ற
ஓட்டத்தல் ெபாறுைமேயாடு ஓடுேவாம்; 2 அவர் தமக்குமுன்பாக ைவத்தருந்த
சந்ேதாஷத்தன்ெபாருட்டு, அவமானத்ைத நைனக்காமல், சலுைவையச் சக த்து,
ேதவனுைடய சங்காசனத்தன்வலதுபக்கத்தல்வீற்றருக்க றார். 3ஆகேவ, நீங்கள்
மனம் தளர்ந்தவர்களாக உங்களுைடய ஆத்துமாக்களில் ேசார்ந்துேபாகாமல்
இருக்க, தமக்கு வ ேராதமாகப் பாவ களால் ெசய்யப்பட்ட இந்தவதமான
ெவறுக்கத்தக்க காரியங்கைளச் சக த்த அவைரேய நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
4பாவத்த ற்குவ ேராதமாகப் ேபாராடுக றதல்இரத்தம்ச ந்தப்படத்தக்கதாகநீங்கள்
இன்னும் எத ர்த்து ந ற்கவல்ைலேய. 5 அன்றயும்: என் மகேன, கர்த்தருைடய
கண்டிப்ைப அற்பமாக நைனக்காேத, அவரால் கடிந்துெகாள்ளப்படும்ேபாது
ேசார்ந்துேபாகாேத. 6 கர்த்தர் எவைன ேநச க்க றாேரா அவைன அவர்
கண்டித்து, தாம் ேசர்த்துக்ெகாள்ளுகற எந்த மகைனயும் தண்டிக்க றார் என்று
குழந்ைதகளுக்குச் ெசால்லுகறதுேபால உங்களுக்குச் ெசால்லியருக்க ற
புத்த மத கைள மறந்தீர்கள். 7 நீங்கள் கண்டிக்கப்படுவைத சக க்க றவர்களாக
இருந்தால் ேதவன் உங்கைளப் பள்ைளகளாக எண்ணி நடத்துகறார்; தகப்பன்
கண்டிக்காத பள்ைளகள் உண்ேடா? 8 எல்ேலாருக்கும் கைடக்கும் கண்டிப்பு
உங்களுக்குக் கைடக்காமல் இருந்தால் நீங்கள் ேதவனுைடய பள்ைளகளாக
இல்லாமல் ேவசயன் பள்ைளகளாக இருப்பீர்கேள. 9 அன்றயும், நம்முைடய
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சரீரத்தன் தகப்பன்மார்கள் நம்ைமக் கண்டிக்கும்ேபாது, அவர்களுக்கு நாம் பயந்து
நடந்தருக்க, நாம் பைழப்பதற்காக ஆவகளின் ப தாவற்கு அதகமாக அடங்க
நடக்கேவண்டுமல்லவா? 10 அவர்கள் தங்களுக்கு நல்லெதன்று ேதான்றனபடி
ெகாஞ்சக்காலம் கண்டித்தார்கள்; இவேரா தம்முைடய பரிசுத்தத்த ற்கு நாம்
பங்குள்ளவர்களாவதற்காக நம்முைடய ப ரேயாஜனத்துக்காகேவ நம்ைமக்
கண்டிக்க றார் 11 எந்தக் கண்டித்தலும் தற்காலத்தல் சந்ேதாஷமாக இல்லாமல்
துக்கமாக இருக்கும்; ஆனாலும் பற்காலத்தல் அதல் பழகனவர்களுக்கு அது
நீதயாகய சமாதான பலைனத் தரும். 12 ஆகேவ, ெநக ழ்ந்த ைககைளயும்
தளர்ந்த முழங்கால்கைளயும் நீங்கள் தரும்ப ந மிர்த்த , 13 முடமாக இருக்க றது
ெபலவீனமாக ப்ேபாகாமல் குணமாவதற்காக, உங்களுைடய பாதங்களுக்கு
வழிகைளச் சீர்ப்படுத்துங்கள்.

ேதவைனந ராகரிப்பவர்களுக்கானஎச்சரிப்பு

14எல்ேலாேராடும்சமாதானமாகஇருக்கவும்,பரிசுத்தமுள்ளவர்களாகஇருக்கவும்
வரும்புங்கள்; பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கர்த்த்தைர தரிச க்கமுடியாது.
15 ஒருவனும் ேதவனுைடய கருைபைய இழந்துேபாகாமல் இருக்கவும்,
எந்தெவாரு கசப்பான ேவர் முைளத்து எழும்ப க் கலகம் உண்டாக்குகறதனால்
அேநகர் தீட்டுப்படாமல் இருக்கவும், 16 ஒருவனும் ேவச க்கள்ளனாகவும்,
ஒருேநர உணவற்காக தன் புத்த ரசுவகாரத்ைத வற்றுப்ேபாட்ட
ஏசாைவப்ேபாலச் சீர்ெகட்டவனாகவும் இராதபடிக்கு எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்.
17 ஏெனன்றால், பன்பதாக அவன் ஆசீர்வாதத்ைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ள
வரும்பயும், தகுதயற்றவன் என்று தள்ளப்பட்டைத அறவீர்கள்; அவன்
கண்ணீர்வட்டு, கவைலேயாடு ேதடியும் மனம் மாறுதைலப் ெபற்றுக்ெகாள்ள
முடியவல்ைல. 18 அன்றயும், ெதாடக்கூடியதும், அக்கனி பற்ற ெயரிக ற
மைலயனிடமும், மந்தாரம், இருள், ெபருங்காற்று ஆகய இைவகளிடமும்,
19 எக்காளமுழக்கத்தனிடமும், வார்த்ைதகளுைடய சத்தத்தனிடமும், நீங்கள்
வந்து ேசரவல்ைல; அந்தச் சத்தத்ைதக் ேகட்டவர்கள் பன்னும் தங்களுக்கு
வார்த்ைத ெசால்லப்படாதபடி ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். 20 ஏெனன்றால், ஒரு
மிருகமானாலும் மைலையத் ெதாட்டால், அது கல்ெலறயப்பட்டு, அல்லது
அம்பனால் எய்யப்பட்டுச் சாகேவண்டும் என்று ெசால்லப்பட்ட கட்டைளையச்
சக க்கமுடியாமல் இருந்தார்கள். 21 ேமாேசயும்: நான் மிகவும் பயந்து
நடுங்குக ேறன் என்று ெசால்லும் அளவற்கு அந்தக் காட்ச அவ்வளவு
பயங்கரமாக இருந்தது. 22 நீங்கேளா சீேயான் மைலயனிடமும், ஜீவனுள்ள
ேதவனுைடயநகரமாக யபரமஎருசேலமிடமும்,ஆயரமாய ரம்ேதவதூதர்களிடமும்,
23 பரேலாகத்தல் ெபயர் எழுதயருக்க ற தைலப்பள்ைளகளின் சர்வசங்கமாகய
சைபயனிடமும், எல்ேலாருக்கும் நயாயாத பதயாகய ேதவனிடமும்,
பூரணர்களாக்கப்பட்ட நீத மான்களுைடய ஆவகளினிடமும், 24 புதய
உடன்படிக்ைகயன் மத்தயஸ்தராக ய இேயசுவனிடமும், ஆேபலினுைடய
இரத்தம் ேபசனைதவ ட நன்ைமயானைவகைளப் ேபசுக ற இரத்தமாக ய
ெதளிக்கப்படும் இரத்தத்தனிடமும் வந்து ேசர்ந்தீர்கள். 25 ேபசுக றவருக்கு
நீங்கள் கவனிக்கமாட்ேடாம் என்று வலகாமல் இருக்க எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்;
ஏெனன்றால்,பூமிய ேலேபசனவருக்குகவனிக்கமாட்ேடாம்என்றுவலகனவர்கள்
தண்டைனக்குத் தப்ப த்துக்ெகாள்ளாமல் இருக்க, பரேலாகத்தல் இருந்து
ேபசுக றவைர நாம் வ ட்டுவலகனால் எப்படித் தப்ப த்துக்ெகாள்ளுேவாம்?
26 அவருைடய சத்தம் அப்ெபாழுது பூமிைய அைசயப்பண்ணினது; இன்னும்
ஒருமுைற நான்பூமிைய மட்டுமல்ல, வானத்ைதயும்அைசயப்பண்ணுேவன்என்று
இப்ெபாழுது வாக்குத்தத்தம் ெசய்தருக்க றார். 27 இன்னும் ஒருமுைற என்கற
ெசால்லானது அைசயாதைவகள் நைலத்தருப்பதற்காக, அைசவுள்ளைவகள்
உண்டாக்கப்பட்டைவகள்ேபால மாற ப்ேபாகும் என்பைதக் குற க்க றது.
28 ஆகேவ, அைசவல்லாத ராஜ்யத்ைதப் ெபறுகறவர்களாகய நாம் பயத்ேதாடும்
பக்த ேயாடும் ேதவனுக்குப் ப ரியமாக ஆராதைன ெசய்வதற்காக கருைபையப்
பற்ற க்ெகாள்ளேவண்டும். 29 நம்முைடய ேதவன் சுட்ெடரிக்க ற அக்கனியாக
இருக்க றாேர.
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இறுத ெஜபமும்வாழ்த்துக்களும்
1 சேகாதர அன்பு நைலத்தருக்கட்டும். 2 அந்நயர்கைள உபசரிக்க

மறக்காதருங்கள்; அதனாேல சலர் அறயாமல் ேதவதூதர்கைளயும்
உபசரித்ததுண்டு. 3 சைறச்சாைலயல் இருக்கறவர்கேளாடு
நீங்களும் சைறச்சாைலய ேல இருக்கறவர்கைளப்ேபால அவர்கைள
நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்; அவர்களுைடய சரீரங்கைளப்ேபால உங்களுைடய
சரீரங்களும் தீங்கு அனுபவத்ததாக நைனத்து, தீங்கு அனுபவக்க றவர்கைள
நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 4 தருமணம் எல்ேலாருக்குள்ளும் கனமுள்ளதாகவும்,
பரிசுத்தமாகவும் இருப்பதாக; ேவச க்கள்ளர்கைளயும் வபசாரக்காரர்கைளயும்
ேதவன் நயாயந்தீர்ப்பார். 5 நீங்கள் பணஆைச இல்லாதவர்களாக நடந்து,
உங்களுக்கு இருக்கறைவகேள ேபாதும் என்று எண்ணுங்கள்; நான்
உன்ைனவட்டு வலகுவதும் இல்ைல, உன்ைனக் ைகவடுவதும் இல்ைல
என்று அவர் ெசால்லியருக்க றாேர. 6 அதனாேல நாம் ைதரியத்ேதாடு:
கர்த்தர் எனக்கு உதவெசய்க றவர், நான் பயப்படமாட்ேடன், மனிதன் எனக்கு
என்ன ெசய்வான் என்று ெசால்லலாேம. 7 ேதவவசனத்ைத உங்களுக்குப்
ேபாத த்து உங்கைள நடத்தனவர்கைள நீங்கள் நைனத்து, அவர்களுைடய
நடக்ைகயன் முடிைவ நன்றாகச் ச ந்த த்து, அவர்களுைடய வசுவாசத்ைதப்
பன்பற்றுங்கள். 8 இேயசுக றஸ்து ேநற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராக
இருக்க றார். 9 பலவதமான அந்நய ேபாதைனகளால் அைலந்து த ரியாமல்
இருங்கள். உணவுெபாருட்களால் இல்ைல, கருைபயனாேல இருதயம்
உறுத ப்படுத்தப்படுக றது நல்லது; உணவுெபாருட்களால் பயனில்ைலேய.
10 நமக்கு ஒரு பலிபீடம் உண்டு, அங்குள்ளைவகைளச் சாப்படுக றதற்கு
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தல் ஆராதைன ெசய்க றவர்களுக்கு அதகாரம் இல்ைல.
11 ஏெனன்றால், எந்த மிருகங்களுைடய இரத்தம் பாவங்களுக்காகப் பரிசுத்த
இடத்த ற்குள் ப ரதான ஆசாரியனாேல ெகாண்டுவரப்படுக றேதா, அந்த
மிருகங்களின் உடல்கள் முகாமிற்கு ெவளிேய சுட்ெடரிக்கப்படும். 12 அப்படிேய,
இேயசுவும் தம்முைடய ெசாந்த இரத்தத்தனாேல மக்கைளப் பரிசுத்தம்
பண்ணுவதற்காக நகர வாசலுக்கு ெவளிேய பாடுகள்பட்டார். 13 ஆகேவ, நாம்
அவருைடய ந ந்ைதையச் சுமந்து, முகாமிற்கு ெவளிேய அவரிடம் புறப்பட்டுப்
ேபாேவாம். 14 நைலயான நகரம் நமக்கு இங்ேக இல்ைல; வரப்ேபாக றைதேய
வரும்ப த்ேதடுக ேறாம். 15 ஆகேவ, அவருைடய நாமத்ைதத் துத க்கும்
உதடுகளின் கனியாக ய ஸ்ேதாத்த ரபலிைய அவர் மூலமாக எப்ேபாதும்
ேதவனுக்குச் ெசலுத்துேவாம். 16 அன்றயும் நன்ைமெசய்யவும், தானதர்மம்
பண்ணவும் மறக்காமல் இருங்கள்; இப்படிப்பட்ட பலிகளின்ேமல் ேதவன்
ப ரியமாக இருக்க றார். 17 உங்கைள நடத்துகறவர்கள், உங்களுைடய
ஆத்துமாக்களுக்காகஉத்த ரவாதம்பண்ணுகறவர்களாகவழித்தருக்க றதனால்,
அவர்கள் துக்கத்ேதாடு இல்ைல, சந்ேதாஷத்ேதாடு அைதச் ெசய்வதற்காக,
அவர்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து அடங்க இருங்கள்; அவர்கள் துக்கத்ேதாடு
அைதச்ெசய்தால்அதுஉங்களுக்குப்ப ரேயாஜனமாகஇருக்காது. 18எங்களுக்காக
ெஜபம்பண்ணுங்கள்; நாங்கள் நல்லமனச்சாட்ச உள்ளவர்களாக எல்லாவற்றலும்
ேயாக்கயமாக நடக்க வரும்புக ேறாம் என்று உறுதயாக நம்புக ேறாம்.
19 நான் மிகவும் சீக்க ரமாக உங்களிடம் வருவதற்கு நீங்கள் ேதவைன
ேவண்டிக்ெகாள்ளும்படி உங்கைள அதகமாகக் ேகட்டுக்ெகாள்ளுக ேறன்.
20 ந த்தய உடன்படிக்ைகயன் இரத்தத்தனாேல ஆடுகளுைடய ெபரிய
ேமய்ப்பரான நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுைவ மரித்ேதாரிலிருந்து
எழும்பவரப்பண்ணின சமாதானத்தன் ேதவன், 21இேயசுக றஸ்துைவக்ெகாண்டு
தமக்குமுன்பாகப் ப ரியமானைத உங்களில் நடப்ப த்து, நீங்கள் தம்முைடய
வருப்பத்தன்படிெசய்ய உங்கைள எல்லாவதமான நல்லெசய்ைகயலும் தகுத
உள்ளவர்களாக்குவாராக; அவருக்கு என்ெறன்ைறக்கும் மகைம உண்டாவதாக.
ஆெமன். 22 சேகாதரர்கேள, நான் சுருக்கமாக உங்களுக்கு எழுதன இந்தப்
புத்த மதயான வார்த்ைதகைள நீங்கள் ெபாறுைமயாக ஏற்றுக்ெகாள்ள
உங்கைள ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன். 23 சேகாதரனாகய தீேமாத்ேதயு
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வடுதைலயாக்கப்பட்டான் என்று ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள்; அவன் சீக்க ரமாக
வந்தால், நான் அவேனாடுகூட வந்து, உங்கைளப் பார்ப்ேபன். 24 உங்கைள
நடத்துகறவர்கைளயும், பரிசுத்தவான்கள் எல்ேலாைரயும் வாழ்த்துங்கள்.
இத்தாலியா ேதசத்தார் எல்ேலாரும் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் ெசால்லுகறார்கள்.
25கருைபயானதுஉங்கள்அைனவேராடும்இருப்பதாக. ஆெமன்.
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யாக்ேகாபு
ஆச ரியர்

யாக்ேகாபு ஆவார். யாக்ேகாபு (1:1), இவர் எருசேலம் ேதவாலயத்தல் முக்கயத்
தைலவரும், இேயசு க றஸ்துவன் சேகாதரனும்ஆவார். யாக்ேகாபு க றஸ்துவன்
பலசேகாதரர்களில்ஒருவராகஇருந்தார்,மத் 13:55.அேனகமாகெபயர்ப்பட்டியலில்
முதலாவதாக வருவதால் மூத்தவராக இருக்கலாம். ஆரம்பத்தல் அவர்
இேயசுைவ நம்பவல்ைல, ேமலும் அவர் இேயசுவுக்கு சவால் வடுத்து,
அவருைடயஊழியத்ைதத் தவறாக புரிந்துெகாண்டார் (ேயா 7:2-5). பன்னர் அவர்
ேதவாலயத்தல் மிகவும் முக்கயமானவராக ஆனார். க றஸ்து உய ர்த்ெதழுந்த
ப றகு காட்ச யளித்த நபர்களில் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ஒருவராக இருந்தார் (1
ெகாரிந்த யர் 15:7), பவுல் அவைர ேதவாலயத்தன் தூணாக அைழத்தார் (கலா
2:9).

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப . 40முதல் 50வைரயானகாலப்பகுதயல்எழுதப்பட்டது.
க ப 50 ல் எருசேலம் கவுன்சலுக்குமுன்னும், க ப 70 ேதவாலயத்தன்அழிவுக்கு

முன்னதாக எழுதப்பட்டது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

அந்த கடிதத்தன் யாருக்காக எழுதப்பட்டதுகள், அேனகமாக யூேதயா மற்றும்
சமாரியா முழுவதும் ச தற இருந்த யூத வசுவாச களாக இருந்தனர். யாக்ேகாபு
ஆரம்பத்தல் “ேதசங்களிைடேய ச தறயருந்த பன்னிெரண்டு ேகாத்த ரத்தாருக்கு”
ெகாடுக்கப்பட்ட வாழ்த்துக்கைள அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு கவனிக்கும்ேபாது,
இந்த பகுத கள் யாக்ேகாபன் உண்ைமயான வாசகர்களின் இருப்ப டத்த ற்கு
வலுவானவாய்ப்புகள்ஆகும்.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
யாக்ேகாபன் ப ரதானமான ேநாக்கத்ைத அறய யாக்ேகாபு 1:2, 4 ஐ பார்க்க

ேவண்டும். அவருைடயஆரம்பவரிகளில்,யாக்ேகாபுதன்வாசகர்களுக்குகூறயது
என்னெவனில், எனது சேகாதர சேகாதரிகேள, நீங்கள் பலவத ேசாதைனகைள
சந்த க்கும்ேபாது, அைத சந்ேதாஷமாகக் கருதுங்கள். ஏெனன்றால், உங்கள்
வசுவாசத்தன் பரீட்ைசயானது, வ டாமுயற்சைய உண்டாகும் என்பைத நீங்கள்
அறவீர்கள் என்றார். இந்த பத்தயானது, யாக்ேகாபன் வாசகர்கள் பல
வைகயான ேசாதைனைய சந்த த்தனர் என்று குறப்படுக றது. யாக்ேகாபு,
ேதவனிடத்தலிருந்து ஞானத்ைதத் ெதாடர அவரது வாசகர்கைள அைழத்தார்
(1:5) இதனால் அவர்கள் தங்களது ேசாதைனகளில் மக ழ்ச்ச யாக இருக்கமுடியும்.
யாக்ேகாபன் வாசகர்களில் சலர் வசுவாசத்தலிருந்து ெவகுதூரம் ெசன்று
வட்டனர். யாக்ேகாபு, உலகத்ேதாடு நண்பர்களாக இருப்பைத எச்சரித்தார் (4:4),
யாக்ேகாபுேதவன்அவர்கைளஉயர்த்தும்படிவசுவாச கள்தாழ்ைமயுள்ளவர்களாக
இருக்கும்படி கூறுகறார். ேதவனுக்கு முன் மனத்தாழ்ைமயாக இருத்தல்
ஞானத்தற்கானஒருபாைதஎன்றுகற்ப க்க றார் (4:8-10).

ைமயக்கருத்து
உண்ைமயானவசுவாசம்

ெபாருளடக்கம்
1. யாக்ேகாபுஉண்ைமயானமதத்ைதப் பற்றயஅறவுைரகள்— 1:1-27
2. உண்ைமயானவசுவாசம் நல்லெசயல்களால்நரூப க்கப்படுக றது— 2:1-3:12
3. உண்ைமயானஞானம்ேதவனிடமிருந்துவருகறது— 3:13-5:20
1 ேதவனுக்கும் கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவற்கும் ஊழியக்காரனாகய

யாக்ேகாபு, உலகெமங்கும் ச தறுண்டு வாழும் பன்னிரண்டு ேகாத்த ரங்களுக்கும்
வாழ்த்துதல்ெசால்லிஎழுதுகறதாவது.

ேசாதைனகளும்வசுவாசத்தன்பரீட்ைசயும்
2 என் சேகாதரர்கேள, நீங்கள் பலவதமான ேசாதைனகளில்

ச க்க க்ெகாள்ளும்ேபாது, 3 உங்களுைடய வசுவாசத்தன் பரீட்ைசயானது
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சக ப்புத்தன்ைமைய உண்டாக்குெமன்று அறந்து, அைத மிகுந்த
சந்ேதாஷமாக எண்ணுங்கள். 4 நீங்கள் ஒன்றலும் குைறவுள்ளவர்களாக
இல்லாமல், ேதறனவர்களாகவும் நைறவுள்ளவர்களாகவும் இருப்பதற்காக,
சக ப்புத்தன்ைமயானதுதனதுெசயைலச்ெசய்துமுடிக்கட்டும். 5உங்களில்ஒருவன்
ஞானத்தல் குைறவுள்ளவனாக இருந்தால், எல்ேலாருக்கும் பரிபூரணமாகக்
ெகாடுக்க றவரும் ஒருவைரயும் கடிந்துெகாள்ளாதவருமாகய ேதவனிடத்தல்
ேகட்கட்டும், அப்ெபாழுது அவனுக்குக் ெகாடுக்கப்படும். 6 ஆனாலும்
அவன் ெகாஞ்சம்கூட சந்ேதகப்படாமல் வசுவாசத்ேதாடு ேகட்கேவண்டும்;
சந்ேதகப்படுக றவன் காற்றனால் அடிபட்டு அைலகற கடலின் அைலக்கு ஒப்பாக
இருக்க றான். 7 அப்படிப்பட்ட மனிதன், தான் கர்த்தரிடத்தல் எைதயாவது
ெபறலாெமன்று நைனக்காமல் இருப்பானாக. 8 ஏெனன்றால், இருமனமுள்ளவன்
தன்வழிகளிெலல்லாம் நைலயற்றவனாகஇருக்க றான்.

9 ஏழ்ைமயான சேகாதரன் தான் உயர்த்தப்பட்டைதக்குற த்து
ேமன்ைமபாராட்டட்டும். 10 ஐசுவரியவான் தான் தாழ்த்தப்பட்டைதக்குற த்து
ேமன்ைமபாராட்டட்டும்; ஏெனன்றால், அவன் புல்லின் பூைவப்ேபால
ஒழிந்துேபாவான். 11சூரியன்கடும்ெவயலுடன்உதத்து,புல்ைலஉலர்த்தும்ேபாது,
அதன் பூ உத ர்ந்து, அதன் அழகான வடிவம் அழிந்துேபாகும்; ஐசுவரியவானும்
அப்படிேய தன் வழிகளில் அழிந்துேபாவான். 12 ேசாதைனையச் சக க்க ற
மனிதன் பாக்கயவான்; அவன் உத்தமன் என்று ெதரிந்தபன்பு கர்த்தர், தம்ைம
ேநச க்க றவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் ெசய்யப்பட்ட ஜீவக ரீடத்ைதப் ெபறுவான்.
13 ேசாத க்கப்படுக ற எவனும், நான் ேதவனால் ேசாத க்கப்படுக ேறன் என்று
ெசால்லாமல் இருப்பானாக; ேதவன் தீைமகளினால் ேசாத க்கப்படுக றவர்
இல்ைல, ஒருவைனயும் அவர் ேசாத க்க றவரும் இல்ைல. 14 அவனவன் தன்தன்
ெசாந்த ஆைசயனாேல இழுக்கப்பட்டு, ச க்குண்டு, ேசாத க்கப்படுக றான்.
15 பன்பு ஆைசயானது கர்ப்பந்தரித்து, பாவத்ைதப் ெபற்ெறடுக்கும், பாவம்
பூரணமாகும்ேபாது, மரணத்ைதப் ெபற்ெறடுக்கும். 16 என் ப ரியமான
சேகாதரர்கேள, ஏமாந்துேபாகேவண்டாம். 17 நன்ைமயான எந்த ஈவும் பூரணமான
எந்த வரமும் பரேலாகத்தலிருந்து உண்டாக , ஒளிகளின் ப தாவனிடத்தலிருந்து
இறங்க வருகறது; அவரிடத்தல் எந்தெவாரு மாறுதலும், எந்தெவாரு
ேவற்றுைமயன் நழலும் இல்ைல. 18 அவர் வருப்பம்ெகாண்டு தம்முைடய
பைடப்புகளில் நாம் முதற்கனிகளாவதற்கு நம்ைமச் சத்தயவசனத்தனாேல
ெபற்ெறடுத்தார்.

வசனத்தன்படிெசய்தல்
19 ஆகேவ, என் ப ரியமான சேகாதரர்கேள, அைனவரும் ேகட்க றதற்கு

வைரவாகவும், ேபசுக றதற்கு ெபாறுைமயாகவும், ேகாப த்துக்ெகாள்க றதற்குத்
தாமதமாகவும் இருக்கேவண்டும்; 20 மனிதனுைடய ேகாபம் ேதவனுைடய
நீதைய நடப்ப க்கமாட்டாேத. 21 ஆகேவ, நீங்கள் எல்லாவத பாவமான
அசுத்தங்கைளயும் ெகாடிய தீயகுணத்ைதயும் அகற்றவ ட்டு, உங்களுைடய
உள்ளத்தல் நாட்டப்பட்டதாகவும், உங்களுைடய ஆத்துமாக்கைள
இரட்ச க்க வல்லைமயுள்ளதாகவும் இருக்க ற தருவசனத்ைதச்
சாந்தமாக ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். 22 அல்லாமலும், நீங்கள் உங்கைள
ஏமாற்றாதபடிக்குத் தருவசனத்ைதக் ேகட்க றவர்களாக மாத்த ரமல்ல,
அதன்படி ெசய்க றவர்களாகவும் இருங்கள். 23 ஏெனன்றால், ஒருவன்
தருவசனத்ைதக்ேகட்டும் அதன்படி ெசய்யாதவனானால், கண்ணாடிய ேல தன்
முகத்ைதப் பார்க்க ற மனிதனுக்கு ஒப்பாக இருப்பான்; 24அவன் தன்ைனத்தாேன
பார்த்து, அந்த இடத்ைதவ ட்டுப் ேபானவுடேன, தன் சாயல் என்னெவன்பைத
மறந்துவடுவான். 25 ஆனால், சுதந்த ரம் ெகாடுக்க ற பூரணப்ப ரமாணத்ைத
உற்றுப்பார்த்து, அத ேல நைலத்தருக்க றவன் ேகட்க றைத மறக்க றவனாக
இல்லாமல், அைதச் ெசய்க றவனாக இருப்பதனால் அவன் பாக்கயவானாக
இருப்பான். 26 உங்களில் ஒருவன் தன் நாக்ைக அடக்காமல், தன் இருதயத்ைத
ஏமாற்ற ,தன்ைனேதவபக்தயுள்ளவெனன்றுநைனத்தால்அவனுைடயேதவபக்த
வீணாயருக்கும். 27 த க்கற்ற பள்ைளகளும், வதைவகளும் படுகற பாடுகளிேல
அவர்கைள வசாரிக்க றதும், உலகத்தால் கைறபடாதபடிக்குத் தன்ைனக்
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காத்துக்ெகாள்ளுவேத ப தாவாகய ேதவனுக்குமுன்பாக குற்றமில்லாத சுத்தமான
பக்தயாகஇருக்க றது.

அத்த யாயம் 2
ெசல்வந்தைனயும், ஏைழகைளயும் சமமாக நடத்துதல்

1என்சேகாதரர்கேள,மகைமயுள்ளநம்முைடயகர்த்தராக யஇேயசுக றஸ்துைவ
வசுவாச க்க ற நீங்கள் ஒரு சலைர பட்சபாதத்துடன் நடத்தாதருங்கள்.
2 ஏெனன்றால், ெபான்ேமாத ரமும் அழகான ஆைடயும் அணிந்தருக்க ற ஒரு
மனிதனும், கந்ைதயான ஆைட அணிந்தருக்க ற ஒரு ஏழ்ைமயானவனும்
உங்களுைடயஆலயத்த ற்குவரும்ேபாது, 3அழகானஆைடஅணிந்தருந்தவைனப்
பார்த்து: ஐயா இந்த நல்ல இடத்தல் உட்காருங்கள் என்றும்; ஏழ்ைமயானவைனப்
பார்த்து: நீ அங்ேக நல்லு, அல்லது இங்ேக என் காலடிய ேல உட்காரு என்றும்
நீங்கள்ெசான்னால், 4உங்களுக்குள்ேளபட்சபாதத்துடன், தகாத ச ந்தைனகேளாடு
தீர்ப்பளிக்க றவர்களாக இருப்பீர்களல்லவா? 5 என் ப ரியமான சேகாதரர்கேள,
ேகளுங்கள்; ேதவன் இந்த உலகத்தன் ஏழ்ைமயானவர்கைள வசுவாசத்தல்
ஐசுவரியவான்களாகவும், தம்மிடத்தல் அன்பு ெசலுத்துகறவர்களுக்குத்
தாம் வாக்குத்தத்தம் ெசய்த ராஜ்யத்ைதச் சுதந்தரிக்க றவர்களாகவும்
ெதரிந்துெகாள்ளவல்ைலயா? 6 நீங்கேளா ஏைழகைள அவமத க்க றீர்கள்.
ெசல்வந்தர்களல்லேவா உங்கைள ஒடுக்குகறார்கள்? அவர்களல்லேவா
உங்கைள நீத மன்றத்த ற்கு இழுக்கறார்கள்? 7 உங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட
நல்ல நாமத்ைத அவர்களல்லேவா ந ந்த க்க றார்கள்? 8 உன்னிடத்தல் நீ
அன்பு ெசலுத்துகறதுேபால மற்றவனிடத்தலும் அன்புெசலுத்துவாயாக
என்று ேவதவாக்கயம் ெசால்லுகற ராஜரீகப்ப ரமாணத்ைத நீங்கள்
நைறேவற்றனால் நன்ைமெசய்வீர்கள். 9 நீங்கள் பட்சபாதமுள்ளவர்களாக
இருந்தால், பாவம்ெசய்து, மீறனவர்கெளன்று நயாயப்ப ரமாணத்தனாேல
நயாயந்தீர்க்கப்படுவீர்கள். 10 எப்படிெயன்றால், ஒருவன் நயாயப்ப ரமாணம்
முழுவைதயும் ைகக்ெகாண்டிருந்தும், ஒன்ற ேல தவறனால் எல்லாவற்றலும்
குற்றவாளியாகஇருப்பான். 11ஏெனன்றால்,வபசாரம்ெசய்யாதருப்பாயாகஎன்று
ெசான்னவர் ெகாைல ெசய்யாதருப்பாயாக என்றும் ெசான்னார்; ஆதலால், நீ
வ பசாரம் ெசய்யாமலிருந்தும் ெகாைல ெசய்தாயானால் நயாயப்ப ரமாணத்ைத
மீறனவனாவாய். 12 சுதந்த ரப்ப ரமாணத்தனால் நயாயத்தீர்ப்பு
அைடயப்ேபாக றவர்களாக அதற்ேகற்றபடி ேபச , அதற்ேகற்றபடி ெசய்யுங்கள்.
13 ஏெனன்றால், இரக்கம் ெசய்யாதவனுக்கு இரக்கமில்லாத நயாயத்தீர்ப்பு
கைடக்கும்; நயாயத்தீர்ப்புக்குமுன்பாகஇரக்கம் ேமன்ைமபாராட்டும்.

வசுவாசம்இல்லாதெசயல்கள்
14 என் சேகாதரர்கேள, ஒருவன் தனக்கு வசுவாசம் உண்ெடன்று ெசால்லியும்,

ெசயல்களில்லாதவனாக இருந்தால் அவனுக்குப் பயன் என்ன? அந்த
வசுவாசம் அவைன இரட்ச க்குமா? 15 ஒரு சேகாதரனாவது சேகாதரியாவது,
ஆைடயல்லாமலும், அனுதன ஆகாரமில்லாமலும் இருக்கும்ேபாது, 16 உங்களில்
ஒருவன் அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் சமாதானத்ேதாடு ேபாங்கள்,
குளிர்காய்ந்து பசயாற்ற க்ெகாள்ளுங்கள் என்று ெசால்லியும், சரீரத்த ற்கு
ேவண்டியைவகைளஅவர்களுக்குக்ெகாடுக்காவ ட்டால்பயன்என்ன? 17அப்படிேய
வசுவாசமும் ெசயல்களில்லாதருந்தால் அது தன்னிேலதாேன உய ரில்லாததாக
இருக்கும். 18 ஒருவன்: உனக்கு வசுவாசமுண்டு, எனக்கு ெசயல்களும்
உண்டு; ெசயல்களில்லாமல் உன் வசுவாசத்ைத எனக்குக் காண்ப , நான் என்
வசுவாசத்ைத என் ெசயல்களினாேல உனக்குக் காண்பப்ேபன் என்பாேன.
19 ேதவன் ஒருவர் உண்ெடன்று வசுவாச க்க றாய், அப்படிச் ெசய்க றது
நல்லதுதான்; ப சாசுகளும் வசுவாச த்து, நடுங்குகன்றன. 20வீணான மனிதேன,
ெசயல்களில்லாத வசுவாசம் உய ரில்லாதது என்று நீ அறயேவண்டுமா?
21 நம்முைடய தகப்பனாகய ஆப ரகாம் தன் மகன் ஈசாக்ைகப் பலிபீடத்தன்ேமல்
ைவக்கும்ேபாது, ெசயல்களினாேல அல்லேவா நீத மானாக்கப்பட்டான்?
22 வசுவாசம் அவனுைடய ெசயல்கேளாடுகூட முயற்ச ெசய்து, ெசயல்களினாேல
வசுவாசம் பூரணப்பட்டெதன்று பார்க்க றாேய. 23 அப்படிேய ஆப ரகாம்
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ேதவைன வசுவாச த்தான், அது அவனுக்கு நீதயாக எண்ணப்பட்டது என்கற
ேவதவாக்கயம் நைறேவறயது; அவன் ேதவனுைடய நண்பன் எனப்பட்டான்.
24 ஆதலால், மனிதன் வசுவாசத்தனால் மாத்த ரமல்ல, ெசயல்களினாேலயும்
நீத மானாக்கப்படுக றான் என்று நீங்கள் பார்க்க றீர்கேள. 25 அந்தப்படி ராகாப்
என்னும்ேவசயும்தூதர்கைளஏற்றுக்ெகாண்டுேவறுவழியாகஅனுப்பவ ட்டேபாது,
ெசயல்களினாேல அல்லேவா நீதயுள்ளவளாக்கப்பட்டாள்? 26 அப்படிேய,
ஆவயல்லாத சரீரம் உய ரில்லாததாக இருக்க றதுேபால, ெசயல்களில்லாத
வசுவாசமும்உய ரில்லாததாகஇருக்க றது.

அத்த யாயம் 3
நாக்ைகஅடக்குதல்

1 என் சேகாதரர்கேள, அதக தண்டைனைய அைடேவாம் என்று அறந்து,
உங்களில் அேநகர் ேபாதகர்களாகாதருங்கள். 2 நாம் எல்ேலாரும்
அேநக காரியங்களில் தவறுக ேறாம்; ஒருவன் ெசால் தவறாதவனானால்
அவன் பூரணமனிதனும், தன் சரீரம் முழுவைதயும் கடிவாளத்தனாேல
அடக்க க்ெகாள்ளக்கூடியவனுமாகஇருக்க றான். 3பாருங்கள்,குதைரகள்நமக்குக்
கீழ்ப்படியும்படிக்கு அைவகளின் வாய்களில் கடிவாளம்ேபாட்டு, அைவகளுைடய
முழுச்சரீரத்ைதயும் தருப்ப நடத்துக ேறாம். 4 கப்பல்கைளயும் பாருங்கள்,
அைவகள் மகா ெபரியைவகளாக இருந்தாலும், கடுங்காற்றுகளால் அடிபட்டாலும்,
அைவகைள நடத்துகறவன் ேபாகும்படி ேயாச க்கும் இடம் எதுேவா அந்த
இடத்த ற்கு ேநராக மிகவும் ச ற தான சுக்கானாேல தருப்புக றான். 5 அப்படிேய,
நாக்கானதும் ச றய உறுப்பாக இருந்தும் ெபருைமயானைவகைளப் ேபசும்.
பாருங்கள், ச றய ெநருப்பு எவ்வளவு ெபரிய காட்ைடக் ெகாளுத்தவடுகறது!
6 நாக்கும் ெநருப்புத்தான், அது அநீத நைறந்த உலகம் ேபான்றது;
நம்முைடய உறுப்புகளில் நாக்கானது முழுச்சரீரத்ைதயும் கைறப்படுத்த ,
வாழ்க்ைக சக்கரத்ைதக் ெகாளுத்தவடுகறதாகவும், நரக அக்கனியனால்
ெகாளுத்தப்படுக றதாகவும் இருக்க றது! 7 எல்லாவதமான மிருகங்கள்,
பறைவகள், ஊரும் ப ராணிகள், நீரில்வாழும் உய ரினங்கள் ஆகய இைவகள்
மனிதர்களால் அடக்கப்படும், அடக்கப்பட்டதும் உண்டு. 8 நாக்ைக அடக்க ஒரு
மனிதனாலும் முடியாது; அது அடங்காத ெபால்லாங்கு உள்ளதும், மரணத்தற்கு
ஏதுவான வஷம் நைறந்ததுமாக இருக்க றது. 9 அதனாேல நாம் ப தாவாகய
ேதவைனத் துதக்க ேறாம்; ேதவனுைடய சாயலின்படி உண்டாக்கப்பட்ட
மனிதர்கைள அதனாேலேய சப க்க ேறாம். 10 துதத்தலும் சப த்தலும் ஒேர
வாயலிருந்து புறப்படுக றது. என் சேகாதரர்கேள, இப்படி இருக்ககூடாது.
11 ஒேர ஊற்றுக்கண்ணிலிருந்து த த்த ப்பும் கசப்புமான தண்ணீர் சுரக்குமா?
12 என் சேகாதரர்கேள, அத்தமரம் ஒலிவப்பழங்கைளயும், த ராட்ைசச்ெசடி
அத்த ப்பழங்கைளயும்ெகாடுக்குமா? அப்படிேயஉவர்ப்பானநீரூற்றுத்த த்த ப்பான
தண்ணீைரக்ெகாடுக்காது.

இரண்டுவதமானஞானம்
13 உங்களில் ஞானியும் வ ேவகயுமாக இருக்க றவன் எவேனா, அவன்

ஞானத்தற்குரிய சாந்தத்ேதாடு தன் ெசயல்கைள நல்ல நடக்ைகயனாேல
காண்பக்கேவண்டும். 14 உங்களுைடய இருதயத்த ேல கசப்பான
ைவராக்கயத்ைதயும் வ ேராதத்ைதயும் ைவத்தீர்களானால், நீங்கள்
ெபருைமபாராட்டேவண்டாம்; சத்தயத்த ற்கு வ ேராதமாகப் ெபாய்
ெசால்லாமலிருங்கள். 15 இப்படிப்பட்ட ஞானம் பரத்தலிருந்து இறங்கவருகற
ஞானமாக இல்லாமல், உலக சம்பந்தமானதும், ெஜன்ம சுபாவத்த ற்குரியதாகவும்,
ேபய்த்தனத்த ற்குரியதுமாகவும் இருக்க றது. 16 ைவராக்கயமும், வேராதமும்
எங்ேக உண்ேடா, அங்ேக கலகமும் எல்லாத் தீயச்ெசய்ைககளுமுண்டு.
17 பரத்தலிருந்து வருகற ஞானேமா முதலாவது சுத்தமுள்ளதாகவும், பன்பு
சமாதானமும் சாந்தமும், அன்புமிக்கதாகவும், இரக்கத்தாலும் நற்கனிகளாலும்
நைறந்ததாகவும், பட்சபாதமில்லாததாகவும், மாயமில்லாததாகவும் இருக்க றது.
18நீதயாகய கனியானது சமாதானத்ைத நடப்ப க்க றவர்களாேல சமாதானத்த ேல
வைதக்கப்படுக றது.
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அத்த யாயம் 4
ேதவனுக்குக்கீழ்ப்படிந்தருங்கள்

1 உங்களுக்குள்ேள வாக்குவாதங்களும் சண்ைடகளும் எதனாேல வருகறது;
உங்களுைடய அவயவங்களிேல ேபார்ெசய்க ற ஆைசகளினாலல்லவா?
2 நீங்கள் ஆைசப்பட்டும் உங்களுக்குக் கைடக்கவல்ைல; நீங்கள்
ெகாைலெசய்தும், ெபாறாைமயுள்ளவர்களாக இருந்தும், அைடயக்கூடாமல்
ேபாக றீர்கள்; நீங்கள் சண்ைடயும், யுத்தமும் ெசய்தும், நீங்கள்
வண்ணப்பம்ெசய்யாமல் இருக்கறதனாேல, உங்களுக்குக் கைடப்பதல்ைல.
3 நீங்கள் வண்ணப்பம்ெசய்தும், உங்களுைடய ஆைசகைள
நைறேவற்றும்படி ெசலவழிக்கேவண்டும் என்று தவறான ேநாக்கத்ேதாடு
வண்ணப்பம்ெசய்க றதனால், ெபற்றுக்ெகாள்ளாமல் இருக்கறீர்கள்.
4 வபசாரக்காரர்கேள, வபசாரிகேள, உலக நட்பு ேதவனுக்கு வேராதமான
பைகெயன்று உங்களுக்குத் ெதரியாதா? ஆகேவ, உலகத்த ற்கு நண்பனாக
இருக்கவரும்புக றவன் ேதவனுக்குப் பைகஞனாக றான். 5 நம்மில்
வாசமாக இருக்க ற ஆவயானவர் நம்மிடத்தல் ைவராக்கய வாஞ்ைசயாக
இருக்க றாெரன்று ேவதவாக்கயம் வீணாகச் ெசால்லுகறெதன்று
நைனக்கறீர்களா? 6 அவர் அத கமான கருைபைய அளிக்க றாேர.
ஆதலால் ேதவன் ெபருைமயுள்ளவர்களுக்கு எத ர்த்து ந ற்க றார்,
தாழ்ைமயுள்ளவர்களுக்ேகா கருைப அளிக்க றாெரன்று ெசால்லியருக்க றது.
7 ஆகேவ, ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்தருங்கள்; ப சாசுக்கு எத ர்த்து நல்லுங்கள்,
அப்ெபாழுது அவன் உங்கைளவ ட்டு ஓடிப்ேபாவான். 8 ேதவனிடத்தல் ேசருங்கள்,
அப்ெபாழுது அவர் உங்களிடம் ேசருவார். பாவ கேள, உங்களுைடய ைககைளச்
சுத்த கரியுங்கள்; இருமனமுள்ளவர்கேள, உங்களுைடய இருதயங்கைளப்
பரிசுத்தம் ெசய்யுங்கள். 9 நீங்கள் துயரப்பட்டுப் புலம்ப அழுங்கள்;
உங்களுைடய ச ரிப்பு புலம்பலாகவும், உங்களுைடய சந்ேதாஷம் துயரமாகவும்
மாறட்டும். 10 கர்த்தருக்கு முன்பாகத் தாழ்ைமப்படுங்கள், அப்ெபாழுது
அவர் உங்கைள உயர்த்துவார். 11 சேகாதரர்கேள, ஒருவருக்ெகாருவர்
வ ேராதமாகப் ேபசாதருங்கள்; சேகாதரனுக்கு வ ேராதமாகப் ேபச , தன்
சேகாதரைனக் குற்றப்படுத்துகறவன் நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு வ ேராதமாகப்
ேபச ந யாயப்ப ரமாணத்ைதக் குற்றப்படுத்துகறான்; நயாயப்ப ரமாணத்ைதக்
குற்றப்படுத்தனால், நீ நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி ெசய்க றவனாக இல்லாமல்,
அதற்கு நயாயாத பதயாகஇருப்பாய். 12நயாயப்ப ரமாணத்ைதக் ெகாடுத்தவரும்
ஒருவேர, அவேர இரட்ச க்கவும் அழிக்கவும் வல்லவர்; மற்றவைனக்
குற்றப்படுத்துகறதற்குநீயார்?

நாைளயதனத்ைதக்குற த்துெபருைமெகாள்ளுதல்
13 ேமலும், நாங்கள் இன்ைறக்கு அல்லது நாைளக்கு இந்த பட்டணத்தற்குச்

ெசன்று, அங்ேக ஒரு வருடம் தங்க , வயாபாரம் ெசய்து, பணம் சம்பாத ப்ேபாம்
என்று ெசால்லுகறவர்கேள, ேகளுங்கள். 14 நாைளக்கு நடப்பது உங்களுக்குத்
ெதரியாேத. உங்களுைடய ஜீவன் எப்படிப்பட்டது? ெகாஞ்சக்காலம்ேதான்ற ,
பன்பு காணாமற்ேபாக ற புைகையப்ேபால இருக்க றேத. 15ஆதலால்: ேதவனுக்கு
வருப்பமானால், நாங்களும் உய ேராடிருந்தால், இன்னின்னைதச் ெசய்ேவாம்
என்று ெசால்லேவண்டும். 16 இப்ெபாழுது உங்களுைடய ப டிவாதங்களில்
ெபருைமெகாள்க றீர்கள்; இப்படிப்பட்ட ெபருைமெயல்லாம் தீைமயாகஇருக்க றது.
17 ஆதலால், ஒருவன் நன்ைமெசய்ய அற ந்தவனாக இருந்தும், அைதச்
ெசய்யாமல்ேபானால்,அதுஅவனுக்குப்பாவமாகஇருக்கும்.

அத்த யாயம் 5
ெசல்வந்தர்களின்ெபருந்துன்பங்கள்

1ெசல்வந்தர்கேள, ேகளுங்கள்,உங்கள்ேமல்வரும்ெபருந்துன்பங்களினிமித்தம்
அலற அழுங்கள். 2 உங்களுைடய ெசல்வம் அழிந்து, உங்களுைடய
ஆைடகள் அந்து பூச்ச களால் வீணாகப்ேபானது. 3 உங்களுைடய
ெபான்னும் ெவள்ளியும் துருப்ப டித்தது; அைவகளிலுள்ள துரு உங்களுக்கு
வேராதமாக சாட்ச யாக இருந்து, அக்கனிையப்ேபால உங்களுைடய சரீரத்ைத
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உண்ணும். கைடச நாட்களிேல ெபாக்கஷத்ைதச் ேசர்த்தீர்கள். 4 இேதா,
உங்களுைடய வயல்கைள அறுவைடெசய்த ேவைலக்காரர்களுைடய கூலிைய
நீங்கள் அநயாயமாகப் ப டித்து ைவத்ததனால் அது கூக்குரலிடுகறது;
அறுவைடெசய்தவர்களுைடயகூக்குரல் ேசைனகளுைடய கர்த்தரின் ெசவகைளச்
ெசன்றைடந்தது. 5 பூமிய ேல நீங்கள் ெசாகுசாக வாழ்ந்து, சுகேபாகத்தல்
உழன்றீர்கள்;ெகாழுத்தைவகைளஅடிக்கும்நாளில்நடக்க றதுேபாலஉங்களுைடய
இருதயங்கைளப் ேபாஷத்தீர்கள். 6 நீத மாைன நீங்கள் தண்டைனக்குள்ளாகத்
தீர்த்துக்ெகாைலெசய்தீர்கள்;அவன்உங்களிடம் எத ர்த்துந ற்கவல்ைல.

ெபருந்துன்பத்தன்கீழ்ெபாறுைம
7 இப்படியருக்க, சேகாதரர்கேள, கர்த்தருைடய வருைகவைர நீடிய

ெபாறுைமயாக இருங்கள். இேதா, பய ரிடுக றவன் பூமியன் நற்கனிைய
அைடயேவண்டும் என்று, முன்மாரியும், பன்மாரியும் வரும்வைர, நீடிய
ெபாறுைமேயாடு காத்தருக்க றான். 8 நீங்களும் நீடிய ெபாறுைமேயாடு
இருந்து, உங்களுைடய இருதயங்கைள உறுத ப்படுத்துங்கள்; கர்த்தரின் வருைக
சமீபமாக இருக்க றது. 9 சேகாதரர்கேள, நீங்கள் நயாயந்தீர்க்கப்படாதபடிக்கு
ஒருவருக்ெகாருவர் வ ேராதமாக குைறெசால்லாதருங்கள்; இேதா,
நயாயாத பத வாசற்படியல் ந ற்க றார். 10 என் சேகாதரர்கேள, கர்த்தருைடய
நாமத்தனாேல ேபசன தீர்க்கதரிச கைளத் துன்பப்படுதலுக்கும், நீடிய
ெபாறுைமக்கும் உதாரணமாக ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 11 இேதா,
ெபாறுைமயாக இருக்க றவர்கைள பாக்கயவான்கள் என்க ேறாேம!
ேயாபன் ெபாறுைமையக்குறத்து ேகள்வப்பட்டிருக்க றீர்கள்; கர்த்தருைடய
ெசயலின் முடிைவயும் பார்த்தருக்க றீர்கள்; கர்த்தர் மிகுந்த உருக்கமும்,
இரக்கமும் உள்ளவராக இருக்க றாேர. 12 குற ப்பாக, என் சேகாதரர்கேள,
வானத்தன்ேபரிலாவது, பூமியன்ேபரிலாவது, ேவறு எதன்மீதும் சத்தயம்
ெசய்யாமலிருங்கள்; நீங்கள் தண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்க்கப்படாதபடிக்கு
உள்ளைதஉள்ளெதன்றும்,இல்லாதைதஇல்ைலெயன்றும்ெசால்லுங்கள்.

துன்பத்தல்ெஜபம்
13 உங்களில் ஒருவன் துன்பப்பட்டால் ெஜபம் ெசய்யேவண்டும்; ஒருவன்

மகழ்ச்ச யாக இருந்தால் சங்கீதம் பாடேவண்டும். 14 உங்களில் ஒருவன்
வயாத ப்பட்டால், அவன் சைபயன்மூப்பர்கைள வரவைழக்கேவண்டும்; அவர்கள்
கர்த்தருைடய நாமத்தனாேல அவனுக்கு எண்ெணய் பூச , அவனுக்காக ெஜபம்
ெசய்யேவண்டும். 15 அப்ெபாழுது வசுவாசமுள்ள ெஜபம் ேநாயாளிைய
குணமாக்கும்; கர்த்தர் அவைன எழுப்புவார்; அவன் பாவம் ெசய்தருந்தால் அது
அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும். 16 நீங்கள் குணமைடயும்படிக்கு, உங்களுைடய
குற்றங்கைள ஒருவருக்ெகாருவர் அற க்ைகய ட்டு, ஒருவருக்காக ஒருவர்
ெஜபம்ெசய்யுங்கள். நீத மான் ெசய்யும் ஊக்கமான ேவண்டுதல் மிகவும்
ெபலனுள்ளதாக இருக்க றது. 17 எலியா என்பவன் நம்ைமப்ேபாலப் பாடுள்ள
மனிதனாகயருந்தும், மைழெபய்யாதபடிக்குக் கருத்தாக ெஜபம்ெசய்தான்,
அப்ெபாழுது மூன்று வருடங்களும் ஆறு மாதங்களும் பூமியன்ேமல்
மைழெபய்யவல்ைல. 18 மறுபடியும் ெஜபம்ெசய்தான், அப்ெபாழுது வானம்
மைழையப் ெபாழிந்தது, பூமி தன் கனிையத் தந்தது. 19 சேகாதரர்கேள, உங்களில்
ஒருவன் சத்தயத்ைதவ ட்டு வலக ேமாசம்ேபாகும்ேபாது, மற்ெறாருவன்
அவைனத் தரும்ப வழிநடத்தனால், 20 தவறான வழியலிருந்து பாவையத்
தருப்புக றவன் ஒரு ஆத்துமாைவ மரணத்தலிருந்து இரட்ச த்து, அேநக
பாவங்கைளமூடுவாெனன்றுஅறந்துெகாள்ளட்டும்.



1 ேபதுருஅத்தயாயம் 1:1 1583 1 ேபதுருஅத்தயாயம் 1:4

1 ேபதுரு
ஆச ரியர்

இேயசு க றஸ்துவன்அப்ேபாஸ்தலனாகய ேபதுரு தான்ஆச ரியர் என்றுமுதல்
வசனம் சுட்டிக்காட்டுக றது. இேயசு க றஸ்துவன் அப்ேபாஸ்தலனாக தன்ைன
அைழத்தார் (1 ேபதுரு 1: 1). க றஸ்துவன் துன்பங்கைளக் குறத்த வசனங்கைள
அடிக்கடி கூறுவதன்மூலம் (2: 21-24; 3: 4; 1: 5; 1: 4) துன்பம் அனுபவக்கும்
ஊழியரின் நைலயானது அவருைடய நைனவல் ஆழமாக பதவாகயருந்தது
என்பைதக் காட்டுகன்றன. அவர் மாற்குைவ “மகன்” என்று அைழக்க றார் (5:
13), குற ப்ப டப்பட்டுள்ள இைளஞருக்கும் குடும்பத்த ற்கும் அவரது பாசத்ைத
நைனவுகூர்க றார் (அப்ேபாஸ்தலர் 12: 12). அப்ேபாஸ்தலனாகய ேபதுருதான்
இந்த கடிதத்ைத எழுதனார் என்ற கருத்த ற்கு இந்த உண்ைமகள் இயல்பாகேவ
வழிநடத்துகன்றன.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப 60-64 க்குஇைடயல்எழுதப்பட்டது.
5: 13 இல் ஆச ரியர் பாப ேலானில் உள்ள ேதவாலயத்தல் இருந்து வாழ்த்து

ெதரிவ க்க றார்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

ேபதுரு இந்த கடிதத்ைத ஆசயா ைமனர் வடக்குப் பகுத களிலிருந்த
ச தற ப்ேபானஒருகறஸ்தவர்களுக்குஇந்தநருபத்ைதஎழுதனார். யூதர்கைளயும்
புறஜாத கைளயும்உள்ளடக்கயஒருகுழுவற்குஅவர் எழுதனார்.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ேபதுரு, தங்களுைடய வசுவாசத்த ற்காக துன்புறுத்தைல அனுபவக்க ற தனது

வாசகர்கைள ஊக்குவப்பதற்காக இந்த நருபத்ைத எழுதனார். ேதவனின்
கருைபஎங்ேககாணப்படுகறேதா,அந்தக றஸ்தவத்ைதமுழுைமயாக நம்புவைத
அவர் வரும்பனார், ஆகேவ வசுவாசத்ைத வ ட்டுவ டவல்ைல. 1 ேபதுரு 5: 12
ல் குற ப்ப டப்பட்டுள்ளபடி, நான் உங்களுக்கு சுருக்கமாக எழுதயருக்க ேறன்,
இது ேதவனுைடய உண்ைமயான கருைபயாக இருக்க றது என்று அறவத்து
உற்சாகப்படுத்துக ேறன். அதல் உறுதயாக ந ற்கவும். இந்த துன்புறுத்தல்
அவரது வாசகர்களிைடேய பரவலாக காணப்பட்டது. 1 ேபதுரு, வடக்கு ஆசயா
ைமனரிலிருந்தக றஸ்தவர்கைளதுன்புறுத்துவைதப ரத பலிக்க றது.

ைமயக்கருத்து
பாத க்கப்பட்டவர்களுக்குபதலளித்தல்

ெபாருளடக்கம்
1. வாழ்த்துைர— 1:1, 2
2. ேதவனின்கருைபக்காகஅவைரத்துதயுங்கள்— 1:3-12
3. வாழ்க்ைகபரிசுத்தத்த ற்குஉற்சாகப்படுத்துதல்— 1:13-5:12
4.இறுத வாழ்த்துக்கள்— 5:13, 14

1 இேயசுக றஸ்துவன் அப்ேபாஸ்தலனாகய ேபதுரு, ெபாந்து, கலாத்தயா,
கப்பத்ேதாக்கயா, ஆசயா, ப த்தனியா ேதசங்களிேல ச தறயருக்க றவர்களில்,
2 ப தாவாகய ேதவனுைடய முன்னறவன்படிேய, பரிசுத்த ஆவயானவரின்
பரிசுத்தமாக்குதலினாேல, இேயசுக றஸ்துவற்கு கீழ்ப்படிவதற்காகவும்,
அவருைடய இரத்தம் ெதளிக்கப்படுவதற்காகவும் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட
அந்நயர்களாகஇருப்பவர்களுக்குஎழுதுகறதாவது: கருைபஉங்கேளாடுஇருந்து,
உங்களுைடயசமாதானம்ெபருகட்டும்.

ஜீவனுள்ளநம்ப க்ைகக்காக ேதவனுக்குஸ்ேதாத்த ரம்
3 நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் பதாவாகய ேதவனுக்கு

ஸ்ேதாத்த ரம் உண்டாவதாக; 4 ேதவன், இேயசுக றஸ்து மரித்ேதாரிலிருந்து
உய ேராடு எழுந்ததனாேல, அழியாததும், மாசு இல்லாததும், மகைம
குைறயாததுமாகய, சுதந்த ரத்த ற்ேகதுவாக, ஜீவனுள்ள நம்ப க்ைக
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உண்டாவதற்கு, தமது மிகுந்த இரக்கத்தன்படிேய நம்ைம மீண்டும்
பறக்கச்ெசய்தார். 5 கைடச க்காலத்த ேல ெவளிப்பட ஆயத்தமாயருக்க ற
இரட்ச ப்ப ற்குரிய வசுவாசத்ைதக் ெகாண்டு ேதவனுைடய பலத்தனாேல
காக்கப்பட்டிருக்க ற உங்களுக்கு அந்தச் ெசாத்து பரேலாகத்தல்
ைவக்கப்பட்டிருக்க றது. 6 இத ேல நீங்கள் மிகவும் சந்ேதாஷப்படுக றீர்கள்;
என்றாலும், துன்பப்படேவண்டியது அவசயம் என்பதால், இப்ெபாழுது
ெகாஞ்சக்காலம் பலவதமான ேசாதைனகளினாேல துக்கப்படுக றீர்கள்.
7 அழிந்துேபாக ற தங்கம் ெநருப்பனாேல ேசாத க்கப்படும்; அைதவ ட அத க
வைலயுயர்ந்த உங்களுைடய வசுவாசம் ேசாத க்கப்பட்டு, இேயசுக றஸ்து
ெவளிப்படும்ேபாது உங்களுக்குப் புகழ்ச்ச யும் கனமும் மகைமயும் உண்டாகக்
காணப்படும். 8 நீங்கள் அவைரப் பார்க்காமல் இருந்தும் அவைர ேநச க்க றீர்கள்;
இப்ெபாழுது நீங்கள் அவைரப் பார்க்காமல் இருந்தும் அவர்ேமல் வசுவாசம்
ைவத்து, ெசால்லமுடியாததும், மகைமயனால் நைறந்ததுமாக இருக்க ற
சந்ேதாஷம் உள்ளவர்களாகக் களிகூர்ந்து, 9 உங்களுைடய வசுவாசத்தன்
பலனாகய ஆத்தும இரட்ச ப்ைபப் ெபற்றுக்ெகாள்க றீர்கள். 10 உங்களுக்கு
உண்டான கருைபையப்பற்ற த் தீர்க்கதரிசனம் ெசான்ன தீர்க்கதரிச கள் இந்த
இரட்ச ப்ைபப்பற்ற க் கருத்தாகத் ேதடி ஆராய்ந்து பார்த்தார்கள்; 11 தங்களுக்குள்
உள்ள கறஸ்துவன் ஆவயானவர் க றஸ்துவற்கு உண்டாகும் பாடுகைளயும்,
அைவகளுக்குப்பன்பு வரும் மகைமகைளயும் முன்னேம அறவத்தேபாது,
இந்தக் காலத்ைதக் குற த்தார் என்பைதயும், அந்தக் காலத்தன் வேசஷம்
என்ன என்பைதயும் ஆராய்ந்தார்கள். 12 தங்களுக்காக இல்ைல, நமக்காகேவ
இைவகைளத் ெதரிவ த்தார்கள் என்று அவர்களுக்கு ெவளிப்படுத்தப்பட்டது;
பரேலாகத்தலிருந்து அனுப்பப்பட்ட பரிசுத்த ஆவயானவராேல உங்களுக்கு
நற்ெசய்தையப் ப ரசங்கம்பண்ணினவர்கள் மூலமாக இைவகள் இப்ெபாழுது
உங்களுக்கு அறவக்கப்பட்டுவருகறது; இைவகைளத் ெதரிந்துெகாள்ள
ேதவதூதர்களும்ஆைசயாகஇருக்க றார்கள்.

பரிசுத்தமாகஇருங்கள்
13 ஆகேவ, நீங்கள் உங்களுைடய மனைத ஆயத்தப்படுத்த , ெதளிவான புத்த

உள்ளவர்களாக இருந்து; இேயசுக றஸ்து ெவளிப்படும்ேபாது உங்களுக்கு
அளிக்கப்படும் கருைபயன்ேமல் பூரண நம்ப க்ைக உள்ளவர்களாக இருங்கள்.
14 நீங்கள் முன்ேப உங்களுைடய அறயாைமயனாேல, உங்களுக்குள் இருந்த
இச்ைசகளின்படி இனி நடக்காமல், கீழ்ப்படிக ற பள்ைளகளாக இருந்து,
15உங்கைளஅைழத்தவர் பரிசுத்தராகஇருக்க றதுேபால, நீங்களும்உங்களுைடய
நடக்ைககள் எல்லாவற்றலும் பரிசுத்தமாக இருங்கள். 16 நான் பரிசுத்தர், ஆகேவ,
நீங்களும் பரிசுத்தமாக இருங்கள் என்று எழுதயருக்க றேத. 17 அன்றயும்,
பட்சபாதம் இல்லாமல் அவனவனுைடய ெசய்ைககளின்படி நயாயந்தீர்க்க றவைர
நீங்கள் ப தாவாகத் ெதாழுதுெகாள்ளுகறதனால், இங்ேக அந்நயர்கைளப்ேபால
பயத்ேதாடு வாழுங்கள். 18 உங்களுைடய முன்ேனார்களால் பாரம்பரியமாக
நீங்கள் கைடப டித்துவந்த வீணான ெசயல்களில் இருந்து, அழிவுள்ள
ெபாருட்களாகய ெவள்ளியனாலும் தங்கத்தனாலும் மீட்கப்படாமல், 19 குற்றம்
இல்லாத, மாசு இல்லாத ஆட்டுக்குட்டியாகய க றஸ்துவன் வைலயுயர்ந்த
இரத்தத்தனாேல மீட்கப்பட்டீர்கள் என்று ெதரிந்தருக்க றீர்கேள. 20 அவர்
உலகம் உருவாவதற்கு முன்னேம ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவராக இருந்து,
தமது மூலமாக ேதவன்ேமல் வசுவாசமாக இருக்க ற உங்களுக்காக இந்தக்
கைடச க்காலங்களில்ெவளிப்பட்டார். 21உங்களுைடயவசுவாசமும்நம்ப க்ைகயும்
ேதவன்ேமல் இருப்பதற்காக, அவைர மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுப்ப ,
அவருக்கு மகைமையக் ெகாடுத்தார். 22 ஆகேவ, நீங்கள் மாய்மாலம் இல்லாத
சேகாதர அன்பு உள்ளவர்களாவதற்கு, ஆவயானவராேல சத்தயத்த ற்குக்
கீழ்ப்படிந்து, உங்களுைடய ஆத்துமாக்கைளச் சுத்தமாக்க க்ெகாண்டவர்களாக
இருக்க றதனால், சுத்தமான இருதயத்ேதாடு ஒருவைரெயாருவர் ஊக்கமாக
ேநச யுங்கள்; 23 அழிவுள்ள வைதயனாேல இல்ைல, என்ெறன்ைறக்கும்
நைலத்துநற்க றதும், ஜீவன் உள்ளதுமான ேதவவசனமாகய அழிவல்லாத
வைதயனாேலமீண்டும்பறந்தருக்க றீர்கேள.
24மனிதர்கள்எல்ேலாரும்புல்ைலப்ேபாலவும்,
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மனிதனுைடயமகைமெயல்லாம் புல்லின்பூைவப்ேபாலவும்இருக்க றது;
புல்உலர்ந்தது,அதன்பூவும்உத ர்ந்தது.
25 கர்த்தருைடய வசனேமா என்ெறன்ைறக்கும் நைலத்தருக்கும்;” உங்களுக்கு

நற்ெசய்தயாகஅறவக்கப்பட்டுவருகறவசனம்இதுேவ.

அத்த யாயம் 2
1 இப்படியருக்க, கர்த்தர் தயவுள்ளவர் என்பைத நீங்கள் ருச த்துப்

பார்த்தருந்தால், 2 எல்லாத் தீயகுணங்கைளயும், எல்லாவதமான கபடத்ைதயும்,
வஞ்சகங்கைளயும், ெபாறாைமகைளயும், எல்லாவதமான புறம்கூறுதைலயும்
ஒழித்துவ ட்டு, 3 நீங்கள் வளருவதற்காக, புத தாகப் ப றந்த குழந்ைதகைளப்ேபால,
தருவசனமாகயகளங்கம்இல்லாத பாலின்ேமல்வாஞ்ைசயாகஇருங்கள்.

ஜீவனுள்ளகல்லும்,ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட மக்களும்
4மனிதர்களால்தள்ளப்பட்டதாகஇருந்தும்,ேதவனால்ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டதும்

வைலயுயர்ந்ததுமாக இருக்க ற ஜீவனுள்ள கல்லாகய அவரிடம்
ேசர்ந்தவர்களாகயநீங்களும், 5ஜீவனுள்ளகற்கைளப்ேபாலஆவயானவருக்குரிய
மாளிைகயாகவும், இேயசுக றஸ்து மூலமாக ேதவனுக்குப் ப ரியமான
ஆவயானவருக்குரிய பலிகைளச் ெசலுத்துவதற்குப் பரிசுத்த
ஆசாரியக்கூட்டமாகவும்கட்டப்பட்டுவருகறீர்கள். 6அப்படிேய:
“இேதா,ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டதும்
வைலயுயர்ந்ததுமாகஇருக்க றமூைலக்கல்ைலச் சீேயானில்ைவக்க ேறன்;
அவரிடம்வசுவாசமாகஇருக்க றவன்ெவட்கப்படுவதுஇல்ைல”என்றுேவதத்த ேல

ெசால்லியருக்க றது. 7ஆகேவ,
வசுவாச க்க றஉங்களுக்குஅதுவைலயுயர்ந்தது;
கீழ்ப்படியாமல் இருக்க றவர்களுக்ேகா வீட்ைடக் கட்டுக றவர்களால் தள்ளப்பட்ட

ப ரதானமூைலக்கல்லாகயஅந்தக்கல்இடறுகறதற்கானகல்லும்,
வழுகறதற்கான கன்மைலயும் ஆனது;” 8 அவர்கள் தருவசனத்தற்கு

கீழ்ப்படியாதவர்களாக இருந்து இடறுகறார்கள்; அதற்காகேவ
நயமிக்கப்பட்டவர்களாகவும்இருக்க றார்கள்.

9நீங்கேளா,உங்கைளஅந்தகாரமானஇருளில்இருந்து
தம்முைடயஆச்சரியமானஒளிய டத்த ற்குவரவைழத்தவருைடய
புண்ணியங்கைளஅறவப்பதற்காகத்ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவம்சமாகவும்,
ராஜரீகமானஆசாரியக்கூட்டமாகவும், பரிசுத்த ேதசமாகவும்,
அவருக்குச்ெசாந்தமானமக்களாகவும்இருக்க றீர்கள்.
10முன்ேப நீங்கள்ேதவனுைடயமக்களாகஇருக்கவல்ைல,
இப்ெபாழுேதாஅவருைடயமக்களாகஇருக்க றீர்கள்;
முன்ேனநீங்கள்இரக்கம்ெபற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல,
இப்ெபாழுேதாஇரக்கம்ெபற்றவர்களாகஇருக்க றீர்கள்.

11 ப ரியமானவர்கேள, அந்நயர்களும் அைலகறவர்களுமாக இருக்க ற
நீங்கள் ஆத்துமாவற்கு எத ராகப் ேபார்ெசய்க ற சரீர இச்ைசகைளவ ட்டு
வலக , 12 யூதரல்லாேதார் உங்கைள அக்க ரமக்காரர்கள் என்று எத ராகப் ேபசும்
வஷயத்தல், அவர்கள் உங்களுைடய நல்ல ெசயல்கைளப் பார்த்து, அதனாேல,
ேதவன் வரும்நாளிேல அவர்கள் ேதவைன மகைமப்படுத்துவதற்கு நீங்கள்
அவர்களுக்குள்ேள நல்லநடக்ைக உள்ளவர்களாக நடந்துெகாள்ளுங்கள் என்று
உங்களுக்குப்புத்த ெசால்லுக ேறன்.

அதகாரத்த ற்குக்கீழ்ப்படிந்தருங்கள்
13 நீங்கள் மனிதர்களுைடய கட்டைளகள் எல்லாவற்றற்கும் கர்த்தருக்காக

கீழ்ப்படியுங்கள். 14 ேமலான அதகாரமுள்ள ராஜாவாக இருந்தாலும்,
தீைமெசய்க றவர்களுக்கு தண்டைனயும் நன்ைமெசய்க றவர்களுக்குப்
புகழ்ச்ச யும் ெகாடுக்க ராஜாவால் அனுப்பப்பட்ட அத காரிகளாக இருந்தாலும்,
அவர்களுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். 15 நீங்கள் நன்ைமெசய்க றதனாேல
புத்தயீனமான மனிதர்களுைடய வார்த்ைதகைள அடக்குவது ேதவனுைடய
வருப்பமாக இருக்க றது. 16 சுதந்த ரம் உள்ளவர்களாக இருந்தும் உங்களுைடய
சுதந்த ரம் தீயகுணத்ைத மூடுகறதாக இல்லாமல், ேதவனுக்கு அடிைமகளாக
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இருங்கள். 17 எல்ேலாைரயும் கனம்பண்ணுங்கள்; சேகாதரர்களிடம் அன்பாக
இருங்கள்; ேதவனுக்குப் பயந்தருங்கள்; ராஜாைவக் கனம்பண்ணுங்கள்.
18 ேவைலக்காரர்கேள, அதக பயத்ேதாடு உங்களுைடய எஜமான்களுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தருங்கள்; நல்லவர்களுக்கும், சாந்தகுணமுள்ளவர்களுக்கும்மட்டும்
இல்ைல, முரட்டுக்குணமுள்ளவர்களுக்கும் கீழ்ப்படிந்தருங்கள். 19 ஏெனன்றால்,
ஒருவன் அநயாயமாகப் பாடுகள்படும்ேபாது ேதவைன நைனத்துக்ெகாண்ேட
உபத்த ரவங்கைளப் ெபாறுைமயாகச் சக த்துக்ெகாண்டால் அதுேவ ேதவனுக்குப்
ப ரியமாக இருக்கும். 20 நீங்கள் குற்றம் ெசய்து அடிக்கப்படும்ேபாது
ெபாறுைமேயாடுசக த்துக்ெகாண்டால்,அதனால்என்னநன்ைமஉண்டு? ஆனால்,
நீங்கள்நன்ைமெசய்துபாடுகள்படும்ேபாதுெபாறுைமேயாடுசக த்துக்ெகாண்டால்
அதுேவ ேதவனுக்கு முன்பாகப் ப ரியமாக இருக்கும். 21 இதற்காகத்தான்
நீங்கள் அைழக்கப்பட்டிருக்க றீர்கள்; ஏெனன்றால், க றஸ்துவும் உங்களுக்காகப்
பாடுகள்பட்டு, நீங்கள் அவருைடய அடிச்சுவடுகைளப் பன்பற்ற வருவதற்காக
உங்களுக்குமுன்மாத ரிையைவத்துப்ேபானார்.
22அவர் பாவம்ெசய்யவல்ைல,
அவருைடயவாய ேலவஞ்சைனயும்காணப்படவல்ைல;
23அவர்தூஷக்கப்படும்ேபாதுபதலுக்குத்தூஷக்காமலும்,
பாடுகள்பட்டேபாதுதரும்ப பயமுறுத்தாமலும்,
நயாயமாக நயாயத்தீர்ப்புச் ெசய்க றவருக்குதம்ைமேயஒப்புவத்தார்.

24 நாம் பாவங்களுக்குச் ெசத்து, நீத க்குப் பைழத்தருக்கத்தக்கதாக, அவர்தாேம
தமது சரீரத்த ேல நம்முைடய பாவங்கைளச் சலுைவய ேல சுமந்தார்; அவருைடய
தழும்புகளால் குணமானீர்கள். 25 ச தற ப்ேபான ஆடுகைளப்ேபால இருந்தீர்கள்;
இப்ெபாழுேதா உங்களுைடய ஆத்துமாக்களுக்கு ேமய்ப்பரும் கண்காணியுமாக
இருக்க றஇேயசுக றஸ்துவடம்தரும்பவந்தருக்க றீர்கள்.

அத்த யாயம் 3
கணவர்களும்மைனவகளும்

1 அந்தப்படி மைனவகேள, உங்களுைடய ெசாந்தக் கணவர்களுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தருங்கள்; அப்ெபாழுது அவர்களில் யாராவது தருவசனத்தற்குக்
கீழ்ப்படியாதவர்களாக இருந்தால், பயபக்தயான உங்களுைடய கற்புள்ள
நடக்ைகைய அவர்கள் பார்த்து, 2 ேபாதைன இல்லாமல், மைனவகளின்
நடக்ைகயனாேலேய ஆதாயப்படுத்த க்ெகாள்ளப்படுவார்கள். 3முடிையப் பன்னி,
தங்க ஆபரணங்கைள அணிந்து, வைலயுயர்ந்த ஆைடகைள உடுத்த க்ெகாள்க ற
ெவளிப்புற அலங்கரிப்பு உங்களுக்கு அலங்காரமாக இல்லாமல், 4 அழியாத
அலங்கரிப்பாக இருக்க ற சாந்தமும் அைமதயுமுள்ள ஆவயாகய இருதயத்தல்
மைறந்தருக்க ற குணேம உங்களுக்கு அலங்காரமாக இருக்கேவண்டும்; அதுேவ
ேதவனுைடய பார்ைவயல் வைலயுயர்ந்தது. 5 இப்படிேய ஆதக்காலங்களில்
ேதவனிடம் நம்ப க்ைகயாக இருந்த பரிசுத்தப் ெபண்களும் தங்களுைடய
கணவர்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து தங்கைள அலங்கரித்தார்கள். 6 அப்படிேய சாராள்
ஆப ரகாைமஆண்டவன்என்றுெசால்லி,அவனுக்குக்கீழ்ப்படிந்தருந்தாள்;நீங்கள்
நன்ைமெசய்து ஒரு ஆபத்த ற்கும் பயப்படாமல் இருந்தீர்கெளன்றால் அவளுக்குப்
பள்ைளகளாக இருப்பீர்கள். 7 அப்படிேய கணவன்மார்கேள, மைனவயானவள்
ெபலவீன பாண்டமாக இருக்க றதனால், உங்களுைடய ெஜபங்களுக்குத்
தைடவராதபடி, நீங்கள் ஞானத்துடன் அவர்கேளாடு வாழ்ந்து, உங்கேளாடு
அவர்களும் ந த்தயஜீவனாகய கருைபையப் ெபற்றுக்ெகாள்ளுகறவர்களாக
இருப்பதனால்,அவர்களுக்குச்ெசய்யேவண்டியகடைமகைளச்ெசய்யுங்கள்.

நன்ைமெசய்துதீங்குஅனுபவத்தல்
8 ேமலும், நீங்கெளல்ேலாரும் ஒருமனப்பட்டவர்களும், இரக்கம் உள்ளவர்களும்,

சேகாதரஅன்பு உள்ளவர்களும், மனதுருக்கம் உள்ளவர்களும், தாழ்ைம
உள்ளவர்களுமாக இருந்து, 9 தீைமக்குத் தீைமையயும், அவமானத்த ற்கு
அவமானத்ைதயும் ெசய்யாமல், அதற்குப் பதலாக, நீங்கள் ஆசீர்வாதத்ைதப்
ெபற்றுக்ெகாள்வதற்காக அைழக்கப்பட்டிருக்க றவர்கள் என்று ெதரிந்து,
ஆசீர்வாதம்பண்ணுங்கள்.
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10ஜீவைனவரும்ப , நல்லநாட்கைளப்பார்க்கேவண்டுெமன்றுஇருக்கறவன்
தீைமயானைவகளுக்குத்தன்நாக்ைகயும்,
கபடானவார்த்ைதகளுக்குத்தன்உதடுகைளயும்வலக்க க்காத்து,
11தீைமகைளவ ட்டுநீங்க , நன்ைமெசய்து,
சமாதானத்ைதத் ேதடி,அைதப் பன்ெதாடரேவண்டும்.
12கர்த்தருைடயகண்கள்நீத மான்கைளப்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க றது,
அவருைடயகாதுகள்அவர்களுைடயேவண்டுதல்கைளக்ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்க றது;
தீைமெசய்க றவர்களுக்ேகா கர்த்தருைடயமுகம்எத ராகஇருக்க றது.”

13 நீங்கள் நன்ைமையப் பன்பற்றுகறவர்களானால், உங்களுக்குத்
தீைமெசய்க றவன்யார்? 14நீத க்காக நீங்கள் பாடுகள்பட்டால் பாக்கயவான்களாக
இருப்பீர்கள்; அவர்களுைடய பயமுறுத்தலுக்கு நீங்கள் பயப்படாமலும்
கலங்காமலும் இருந்து; 15 கர்த்தராக ய ேதவைன உங்களுைடய இருதயங்களில்
பரிசுத்தம்பண்ணுங்கள்; உங்களுக்குள் இருக்கற நம்ப க்ைகையப்பற்ற
உங்களிடம் வ சாரித்துக் ேகட்க ற எல்ேலாருக்கும் சாந்தத்ேதாடும்,
மரியாைதேயாடும் பதல்ெசால்ல எப்ெபாழுதும் ஆயத்தமாக இருங்கள்.
16 க றஸ்துவற்குரிய உங்களுைடய நல்ல நடக்ைகைய அவமத க்க றவர்கள்
உங்கைள அக்க ரமக்காரர்கள் என்று உங்களுக்கு எத ராகச் ெசால்லுகற
வஷயத்தல் அவர்கள் ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகும்படி நீங்கள் நல்ல மனச்சாட்ச
உள்ளவர்களாக இருங்கள். 17 தீைமெசய்து பாடுகள் அனுபவப்பைதவ ட,
ேதவனுக்கு வருப்பமானால், நன்ைமெசய்து பாடுகள் அனுபவப்பேத
ேமன்ைமயாக இருக்கும். 18 ஏெனன்றால், க றஸ்துவும் நம்ைம ேதவனிடம்
ேசர்ப்பதற்காக அநீதயுள்ளவர்களுக்குப் பதலாக நீத உள்ளவராகப்
பாவங்களுக்காக ஒருமுைற பாடுகள் பட்டார்; அவர் சரீரத்த ேல ெகாைல
ெசய்யப்பட்டு, ஆவயேல உய ர்ப்ப க்கப்பட்டார். 19 அந்த ஆவய ேல அவர்
ேபாய், சைறக்காவலில் உள்ள ஆவகளுக்குப் ப ரசங்கம்பண்ணினார். 20 அந்த
ஆவகள், ேநாவா கப்பைலக் கட்டின நாட்களிேல, ேதவன் அதக ெபாறுைமேயாடு
காத்தருந்தேபாது, கீழ்ப்படியாமல் ேபானைவகள்; அந்தக் கப்பலிேல எட்டு
நபர்கள்மட்டுேம ப ரேவச த்து தண்ணீரினாேல காக்கப்பட்டார்கள். 21 அதற்கு
ஒப்பைனயான ஞானஸ்நானமானது, சரீர அழுக்ைக நீக்குவதாக இல்லாமல்,
ேதவைனப் பற்ற க்ெகாள்ளும் நல்ல மனச்சாட்ச யன் உடன்படிக்ைகயாக இருந்து,
இப்ெபாழுது நம்ைமயும் இேயசுக றஸ்துவனுைடய உய ர்த்ெதழுதலினால்
இரட்ச க்க றது; 22 அவர் பரேலாகத்த ற்குப்ேபாய், ேதவனுைடய வலதுபக்கத்தல்
இருக்கறார்; ேதவதூதர்களும், அதகாரங்களும், வல்லைமகளும் அவருக்குக்
கீழ்ப்பட்டிருக்க றது.

அத்த யாயம் 4
ேதவனுக்காகஉய ர்வாழ்தல்

1 இப்படியருக்க, க றஸ்து நமக்காக சரீரத்த ேல பாடுகள்பட்டதனால்,
நீங்களும் அப்படிப்பட்ட ச ந்ைதைய ஆயுதமாக அணிந்துெகாள்ளுங்கள்.
2 ஏெனன்றால், சரீரத்தல் பாடுபடுக றவன் இனி சரீரத்தல் இருக்கும்
காலம்வைரக்கும் மனிதர்களுைடய இச்ைசகளின்படி பைழக்காமல் ேதவனுைடய
வருப்பத்தன்படிேய பைழப்பதற்காகப் பாவங்கைளவ ட்டு வலகயருப்பான்.
3 கடந்த வாழ்நாட்களிேல நாம் யூதரல்லாத மக்கள் ெசய்ய வரும்புவைதேபால
ெசய்துவந்தது ேபாதும்; அப்ெபாழுது நாம் காமவ காரத்ைதயும் தீயஆைசகைளயும்
நடத்த , மதுஅருந்தயும், களியாட்டுச்ெசய்து, ெவறெகாண்டு, அருவருப்பான
வக்க ரக ஆராதைனையச் ெசய்துவந்ேதாம். 4 அந்தத் துன்மார்க்க உைளய ேல
அவர்கேளாடு ேசர்ந்து நீங்கள் வழுந்துவ டாமல் இருக்க றதனாேல அவர்கள்
ஆச்சரியப்பட்டு,உங்கைளஅவமத க்க றார்கள். 5உய ேராடுஇருக்க றவர்களுக்கும்
மரித்தவர்களுக்கும் நயாயத்தீர்ப்புக் ெகாடுக்க ஆயத்தமாக இருக்க றவருக்கு
அவர்கள் கணக்கு ஒப்புவ ப்பார்கள். 6 இதற்காக மரித்ேதார்கள், மனிதர்களுக்கு
முன்பாக சரீரத்த ேல தண்டைனக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருந்தும், ேதவன்முன்பாக
ஆவய ேல பைழப்பதற்காக, அவர்களுக்கும் நற்ெசய்த அறவக்கப்பட்டது.
7 எல்லாவற்றற்கும் முடிவு ெநருங்கவ ட்டது; ஆகேவ, ெதளிந்த புத்த
உள்ளவர்களாக இருந்து, ெஜபம்பண்ணுவதற்கு கவனம் உள்ளவர்களாக
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இருங்கள். 8 எல்லாவற்றற்கும் ேமலாக ஒருவரிெலாருவர் ஊக்கமான
அன்பு உள்ளவர்களாக இருங்கள்; அன்பு த ரளான பாவங்கைள மூடும்.
9 முறுமுறுப்பு இல்லாமல் ஒருவைரெயாருவர் உபசரியுங்கள். 10 அவனவன்
ெபற்றுக்ெகாண்ட வரத்தன்படிேய நீங்கள் ேதவனுைடய பற்பல கருைபயுள்ள
ஈவுகைளப் பக ர்ந்துெகாடுக்கும் நல்ல ெபாறுப்பாளர்ேபால, ஒருவருக்ெகாருவர்
உதவெசய்யுங்கள். 11 ஒருவன் ேபாதைன ெசய்தால் ேதவனுைடய
வார்த்ைதகளின்படிேய ேபாதைன ெசய்யேவண்டும்; ஒருவன் உதவெசய்தால்
ேதவன்தந்தருளும்ெபலத்தன்படிேயஉதவெசய்யேவண்டும்; எல்லாவற்ற ேலயும்
இேயசுக றஸ்துமூலமாக ேதவன்மகைமப்படும்படிேய ெசய்வீர்களாக; அவருக்ேக
மகைமயும்வல்லைமயும்எல்லாக் காலங்களிலும்உண்டாயருப்பதாக. ஆெமன்.

க றஸ்தவனாகஇருப்பதனால்வரும்பாடுகள்
12 ப ரியமானவர்கேள, உங்கைளப் பரீட்ைசப்பார்க்க உங்கள் நடுவல்

அக்கனிையப்ேபான்ற ேசாதைனகள் வரும்ேபாது ஏேதா புதுைம நடக்க றது
என்று ஆச்சரியப்படாமல், 13 க றஸ்துவன் மகைம ெவளிப்படும்ேபாது
நீங்கள் களிகூர்ந்து மக ழ்வதற்காக அவருைடய பாடுகளுக்கு நீங்கள்
பங்காளிகளானதால் சந்ேதாஷப்படுங்கள். 14நீங்கள் கறஸ்துவன்நாமத்த ற்காக
அவமத க்கப்பட்டால் பாக்கயவான்கள்; ஏெனன்றால், ேதவனுைடய ஆவயாகய
மகைமயுள்ள ஆவயானவர் உங்கள்ேமல் தங்கயருக்க றார்; அவர்களாேல
அவமத க்கப்படுக றார்; உங்களாேல மகைமப்படுக றார். 15 ஆகேவ, உங்களில்
யாரும்ெகாைலபாதகனாகேவா,தருடனாகேவா,தீங்குெசய்தவனாகேவா,அந்நய
காரியங்களில் தைலய ட்டுக்ெகாண்டவனாகேவா இருந்து பாடுபடுக றவனாக
இருக்கக்கூடாது. 16 ஒருவன் கறஸ்தவனாக இருப்பதனால் பாடுபட்டால்
ெவட்கப்படாமல் இருந்து, அதனால் ேதவைன மகைமப்படுத்தேவண்டும்.
17 நயாயத்தீர்ப்பு ேதவனுைடய வீட்டிேல ஆரம்பமாகும் காலமாக இருக்க றது;
அது முதலில் நம்மிடத்த ேல ஆரம்ப க்கப்பட்டால் ேதவனுைடய நற்ெசய்த க்குக்
கீழ்ப்படியாதவர்களின்முடிவுஎப்படியாகஇருக்கும்?
18 “நீத மாேனஇரட்ச க்கப்படுவதுகடினெமன்றால்,
பக்தயல்லாதவனும்பாவயும்எங்ேக ந ற்பார்கள்?

19 ஆகேவ, ேதவனுைடய வருப்பத்தனால் பாடுகைள அனுபவக்க றவர்கள்
நன்ைம ெசய்க றவர்களாகத் தங்களுைடய ஆத்துமாக்கைள உண்ைமயுள்ள
சருஷ்டிகர்த்தாவாகயஅவருக்குஒப்புக்ெகாடுக்கேவண்டும்.

அத்த யாயம் 5
மூப்பர்களும்இைளஞர்களும்

1உங்களில் உள்ளமூப்பர்களுக்குஉடன்மூப்பனும், க றஸ்துவன் பாடுகளுக்குச்
சாட்ச யும், இனி ெவளிப்படும் மகைமக்குப் பங்குள்ளவனாக இருக்க ற நான்
புத்த ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: 2 உங்களிடம் உள்ள ேதவனுைடய
மந்ைதைய நீங்கள் ேமய்த்து, கட்டாயமாக இல்ைல, மனப்பூர்வமாகவும்,
அவலட்சணமான ஆதாயத்த ற்காகவும் இல்ைல, உற்சாக மனேதாடும்,
3 சுதந்த ரத்ைத ெபருைமேயாடு ஆளுகறவர்களாக இல்ைல, மந்ைதக்கு
முன்மாத ரிகளாகவும், கண்காணிப்புச் ெசய்யுங்கள். 4 அப்படி ெசய்தால்
ப ரதான ேமய்ப்பர் ெவளிப்படும்ேபாது மகைம குைறயாத க ரீடத்ைதப்
ெபற்றுக்ெகாள்வீர்கள். 5 அப்படிேய, இைளஞர்கேள, மூப்பர்களுக்குக்
கீழ்ப்படியுங்கள். நீங்கள் எல்ேலாரும் ஒருவருக்ெகாருவர் கீழ்ப்படிந்து,
மனத்தாழ்ைமையஅணிந்துெகாள்ளுங்கள்;
“ெபருைமஉள்ளவர்களுக்குேதவன்எத ர்த்துந ற்க றார்,
தாழ்ைமஉள்ளவர்களுக்ேகா கருைபஅளிக்க றார்.”

6 ஆகேவ, குறத்தக் காலத்த ேல ேதவன் உங்கைள உயர்த்துவதற்காக,
அவருைடய பலத்த கரங்களுக்குள் அடங்க இருங்கள். 7 அவர் உங்கைள
வசாரிக்க றவராக இருப்பதனால், உங்களுைடய கவைலகைளெயல்லாம்
அவர்ேமல் ைவத்துவடுங்கள். 8 ெதளிந்த புத்த உள்ளவர்களாக இருங்கள்,
வழித்தருங்கள்; ஏெனன்றால்,உங்களுைடயஎத ராளியாக ய ப சாசு ெகர்ச்ச க்க ற
சங்கம்ேபால யாைர வழுங்கலாேமா என்று ேதடிச் சுற்ற த்த ரிக றான்.
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9 வசுவாசத்தல் உறுதயாக இருந்து, அவனுக்கு எத ர்த்து நல்லுங்கள்;
உலகத்தல் உள்ள உங்களுைடய சேகாதரர்களும் அப்படிப்பட்டப் பாடுகைள
அனுபவக்க றார்கள் என்று ெதரிந்தருக்க றீர்கேள. 10 க றஸ்து இேயசுவற்குள்
நம்ைம அவருைடய ந த்தய மகைமக்கு அைழத்தவராக இருக்க ற எல்லாக்
கருைபயும் ெபாருந்தய ேதவன்தாேம ெகாஞ்சக்காலம் பாடுகள் அனுபவக்க ற
உங்கைளச் சீர்ப்படுத்த , உறுத ப்படுத்த , பலப்படுத்த , நைலநறுத்துவாராக;
11அவருக்குமகைமயும்வல்லைமயும்எல்லாக்காலங்களிலும்உண்டாயருப்பதாக.
ஆெமன்.

இறுத வாழ்த்துைர
12 உங்களுக்குப் புத்த ெசால்லுவதற்கும், நீங்கள் நைலெகாண்டு நற்க ற

கருைப, ேதவனுைடய உண்ைமயான கருைபதான் என்று சாட்ச யடுவதற்கும்,
நான் சுருக்கமாக உங்களுக்கு எழுத , உண்ைமயுள்ள சேகாதரனாக எனக்குத்
ேதான்றுகற சல்வானுவன் ைகய ேல ெகாடுத்து அனுப்பயருக்க ேறன்.
13 உங்கேளாடு ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டிருக்க ற பாப ேலானிலுள்ள சைபயும்,
என் மகனாகய மாற்கும் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் ெசால்லுகறார்கள்.
14ஒருவைரெயாருவர் அன்பன்முத்தத்ேதாடு வாழ்த்துதல் ெசய்யுங்கள். க றஸ்து
இேயவற்குள்ளானஉங்கள்அைனவருக்கும் சமாதானம்உண்டாவதாக. ஆெமன்.
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2 ேபதுரு
ஆச ரியர்

1 ேபது 1:1 ல் குற ப்ப டப்பட்டுள்ளபடி, 2 ேபதுருவன் ஆச ரியர்
அப்ேபாஸ்தலனாகய ேபதுரு ஆவார். 2 ேபதுரு 3:1 ல், 2 ேபதுருவன் ஆச ரியர்
இேயசுவன் மறுரூப நைலக்கு சாட்ச யாக இருப்பதாக கூறுகறார் (1:16-18).
ஒருேநாக்கு சுவ ேசஷ புத்தகங்கள் கூறுகறபடி, ேபதுரு, இேயசுேவாடு இருந்த
மூன்று சீடர்களில் ஒருவராக இருந்தார் (மற்ற இரண்டு ேபரும் யாக்ேகாபும்
ேயாவானும் ஆவர்). 2 ேபதுருவன் ஆச ரியர், இரத்தசாட்ச யாக மரிக்கேவண்டும்
என்ற உண்ைமைய (1:14) அவர் குற ப்படுக றார் என்பைதயும்; ேயாவான் 21:18-19
ல் இேயசு, ேபதுரு ைகதயாகக் கட்டப்பட்டப்பன் இரத்தசாட்ச யாக மரிப்பார் என்று
முன்னறந்தார்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப 65-68 க்குஇைடயல்எழுதப்பட்டது.
இைத அப்ேபாஸ்தலன் தன் வாழ்நாளின் இறுத வருடங்களில் ேராமிலிருந்து

எழுதயருக்கலாம்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

முதல் ேபதுருைவப் ேபாலேவ இது வடக்கு ஆசயா ைமனரிலிருந்த அேத
வாசகர்களுக்குஎழுதப்பட்டிருக்கலாம்.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
க றஸ்தவ வசுவாசத்தன் அடிப்பைடைய நைனவூட்டுவதற்காக (1:12-13, 16-

21), வசுவாசத்தன் எத ர்கால தைலமுைறயனைர அறவுறுத்துவதற்காக (1:15)
அதன் அப்ேபாஸ்தல பாரம்பரியத்ைத உறுத ப்படுத்துவதற்காக (1:13-14; 2:1-3)
ேபதுரு எழுதனார், தனது நாட்கள் குறுகயது என்றுஅவர் அற ந்ததனாலும், ேதவ
மக்கள் அேநக ஆபத்துக்கைள சந்த க்க றதனாலும் ேபதுரு இைத எழுதனார்.
ேதவனுைடய வருைகைய மறுதலிக்கற கள்ளப் ேபாதகர்களின் வருைகையக்
குறத்துதன்னுைடயவாசகர்கைளஎச்சரிக்கும்படிேபதுருஎழுதனார் (2:1-22) (3:3-4).

ைமயக்கருத்து
தவறானஆச ரியர்களுக்குஎத ராக எச்சரிக்ைக

ெபாருளடக்கம்
1. வாழ்த்துைர— 1:1, 2
2. க றஸ்தவநல்ெலாழுக்கங்களில்வளர்ச்ச யைடதல்— 1:3-11
3. ேபதுருவன்ெசய்த ேநாக்கம்— 1:12-21
4. தவறானஆச ரியர்களுக்குஎத ராக எச்சரிக்ைக— 2:1-22
5. க றஸ்துவன்வருைக— 3:1-16
6.முடிவுைர— 3:17, 18

1 நம்முைடய ேதவனும் இரட்சகருமாக இருக்க ற இேயசுக றஸ்துவனுைடய
நீதயால் எங்கைளப்ேபால அருைமயான வசுவாசத்ைதப் ெபற்றவர்களுக்கு,
இேயசுக றஸ்துவன் ஊழியக்காரனும் அப்ேபாஸ்தலனுமாகய சீேமான்ேபதுரு
எழுதுகறதாவது: 2 ேதவைனயும் நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுைவயும்
அற ந்துெகாள்க ற அறவன் மூலமாக உங்களுக்குக் கருைபயும் சமாதானமும்
ெபருகட்டும்.

ேதவனுைடயஅைழப்பும்,ெதரிந்துெகாள்ளுதலும்
3 தம்முைடய மகைமயனாலும் காருணியத்தனாலும் நம்ைம

அைழத்தவைர அறக ற அறவனாேல ஜீவனுக்கும் ேதவபக்த க்கும்
ேவண்டிய எல்லாவற்ைறயும், அவருைடய ெதய்வீக வல்லைமயானது
நமக்குத் தந்தருளினது மட்டுமல்லாமல், 4 இச்ைசயனால் உலகத்தல் உள்ள
தீைமக்குத் தப்ப , ெதய்வீக சுபாவத்த ற்குப் பங்குள்ளவர்களாவதற்காக,
அதக ேமன்ைமயும் அருைமயான வாக்குத்தத்தங்களும் அைவகளினாேல
நமக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது. 5 இப்படியருக்க, நீங்கள் அதக
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கவனம் உள்ளவர்களாக உங்களுைடய வசுவாசத்ேதாடு ைதரியத்ைதயும்,
ைதரியத்ேதாடு ஞானத்ைதயும், 6 ஞானத்ேதாடு இச்ைசயடக்கத்ைதயும்,
இச்ைசயடக்கத்ேதாடு ெபாறுைமையயும், ெபாறுைமேயாடு ேதவபக்தையயும்,
7 ேதவபக்த ேயாடு சேகாதரச ேநகத்ைதயும், சேகாதரச ேநகத்ேதாடு அன்ைபயும்
காட்டுங்கள். 8 இைவகள் உங்களுக்கு உண்டாயருந்து ெபருகனால், நீங்கள்
நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துைவ அறகற அறவ ேல வீணரும்
கனியல்லாதவர்களுமாக இருக்கமாட்டீர்கள். 9இைவகள் இல்லாதவன் எவேனா,
அவன் முன்னேம ெசய்த பாவங்கள் சுத்த கரிக்கப்பட்டது, என்பைத மறந்து
தன் அருகல் உள்ளைவகைளயும் காண இயலாதவனாகவும் குருடனாகவும்
இருக்க றான். 10 ஆகேவ, சேகாதரர்கேள, உங்களுைடய அைழப்ைபயும்
ெதரிந்துெகாள்ளுதைலயும் உறுதயாக்குவதற்கு எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்;
இைவகைளச்ெசய்தால்நீங்கள்ஒருேபாதும்இடறவழுவதல்ைல. 11இவ்வதமாக,
நம்முைடய கர்த்தரும் இரட்சகருமாகய இேயசுக றஸ்துவனுைடய ந த்தய
ராஜ்யத்த ற்குள்ப ரேவச த்தல்உங்களுக்குப்பரிபூரணமாகஅளிக்கப்படும்.

சத்தயத்தன்தீர்க்கதரிசனம்
12 இதனால், இைவகைள நீங்கள் அறந்தும், நீங்கள் இப்ெபாழுது

அறந்தருக்க ற சத்தயத்தல் உறுத ப்பட்டிருந்தும், உங்களுக்கு இைவகைள
ஞாபகப்படுத்த எப்ெபாழுதும் நான் ஆயத்தமாக இருக்க ேறன். 13 நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்து எனக்கு அறவத்தபடி நான் மரித்துப்ேபாவது
சீக்க ரத்தல் நடக்கும் என்று அறந்து, 14 நான் மரிக்கும்வைரக்கும்
உங்கைள ஞாபகப்படுத்த எழுப்பவடுவது நயாயம் என்று நைனக்க ேறன்.
15 ேமலும், நான் மரித்ததற்குப்பன்பு இைவகைள நீங்கள் எப்ெபாழுதும்
நைனத்துக்ெகாள்வதற்குரிய காரியங்கைளச் ெசய்ேவன். 16நாங்கள் தந்த ரமான
கட்டுக்கைதகைளப் பன்பற்றனவர்களாக இல்ைல, அவருைடய மகத்துவத்ைதக்
கண்களால் பார்த்தவர்களாகேவ நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன்
வல்லைமையயும்வருைகையயும்உங்களுக்குஅறவத்ேதாம். 17இவர்என்னுைடய
ேநசகுமாரன், இவர்ேமல் ப ரியமாக இருக்க ேறன் என்று ெசால்லுகற சத்தம்
உன்னதமான மகைமயலிருந்து அவருக்கு உண்டாக , ப தாவாகய ேதவனால்
அவர் கனத்ைதயும் மகைமையயும் ெபற்றேபாது, 18 அவேராடு நாங்கள் பரிசுத்த
பர்வதத்தல் இருக்கும்ேபாது, வானத்தலிருந்து பறந்த அந்தச் சத்தத்ைதக்
ேகட்ேடாம். 19 அதக உறுதயான தீர்க்கதரிசன வசனமும் நமக்கு உண்டு;
ெபாழுதுவடிந்து வடிெவள்ளி உங்களுைடய இருதயங்களில் உத க்கும்வைரக்கும்
இருள் உள்ள இடத்தல் ப ரகாச க்க ற வளக்ைகப்ேபான்ற அந்த வசனத்ைதக்
கவனித்தருப்பது நலமாக இருக்கும். 20 ேவதத்தல் உள்ள எந்தத் தீர்க்கதரிசனமும்
தீர்க்கதரிச யனுைடய ெசாந்த வளக்கமாக இருக்காது என்று நீங்கள் முதலில்
அறயேவண்டும். 21 தீர்க்கதரிசனமானது ஒருகாலத்தலும் மனிதர்களுைடய
வருப்பத்தனாேல உண்டாகவல்ைல; ேதவனுைடய பரிசுத்த மனிதர்கள் பரிசுத்த
ஆவயானவராேலஏவப்பட்டுப் ேபசனார்கள்.

அத்த யாயம் 2
கள்ளப்ேபாதகர்களும்,அவர்களுைடயஅழிவும்

1 கள்ளத்தீர்க்கதரிச களும் மக்களுக்குள்ேள இருந்தார்கள், அப்படிேய
உங்களுக்குள்ளும் கள்ளப்ேபாதகர்கள் இருப்பார்கள்; அவர்கள் அழிவ ற்குரிய
ேவதப்புரட்டுகைளத் தந்த ரமாக நுைழயப்பண்ணி, தங்கைள வைலக்ெகாடுத்து
வாங்கன ஆண்டவைர மறுதலித்து, தங்களுக்கு ேவகமான அழிைவ
வரவைழத்துக்ெகாள்வார்கள். 2 அவர்களுைடய தீயெசய்ைககைள அேநகர்
பன்பற்றுவார்கள்; அவர்களால் சத்தயப்பாைத அவமானப்படும். 3 ெபாருளாைச
உள்ளவர்களாக, தந்த ரமான வார்த்ைதகளால் உங்கைளத் தங்களுக்கு
ஆதாயமாக வசப்படுத்த க்ெகாள்ளுவார்கள்; ஆதகாலம்முதல் அவர்களுக்கு
வதக்கப்பட்ட தண்டைன காத்தருக்காது, அவர்களுைடய அழிவு தாமத க்காது.
4 பாவம்ெசய்ததூதர்கைளத் ேதவன் தப்பவ டாமல், அந்தகாரச் சங்கலிகளினாேல
கட்டி நரகத்த ேல தள்ளி ந யாயத்தீர்ப்புக்கு ைவக்கப்பட்டவர்களாக
ஒப்புக்ெகாடுத்து; 5 முழு உலகத்ைதயும் தப்பவ டாமல், நீதையப் ப ரசங்க த்த
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ேநாவாைவயும் மற்ற ஏழு நபர்கைளயும் காப்பாற்ற , அவபக்தயுள்ளவர்கள்
நைறந்த உலகத்தன்ேமல் ெபரும்ெவள்ளத்ைத வரப்பண்ணி; 6 ேசாேதாம்
ெகாேமாரா என்னும் பட்டணங்கைளயும் சாம்பலாக்க க் கவழ்த்துப்ேபாட்டு,
தண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்த்து, ப ற்காலத்த ேல அவபக்தயாக நடப்பவர்களுக்கு
அைவகைள உதாரணமாக ைவத்து; 7 அக்க ரமக்காரர்கேளாடு வாழ்கன்றேபாது
அவர்களுைடய காமவகார ெசயல்களினால் வருத்தப்பட்டு, 8 நாள்ேதாறும்
அவர்களுைடயஅக்க ரமச் ெசய்ைககைளப் பார்த்து, ேகட்டு நீதயுள்ள தன்னுைடய
இருதயத்தல் வாத க்கப்பட்ட நீத மானாகய ேலாத்ைத அவர் இரட்ச த்தருக்க;
9 கர்த்தர் ேதவபக்தயுள்ளவர்கைளச் ேசாதைனயல் இருந்து இரட்ச க்கவும்,
அக்க ரமக்காரர்கைள தண்டைனக்குரியவர்களாக நயாயத்தீர்ப்பன் நாளுக்காக
ைவக்கவும் அற ந்தருக்க றார். 10 வேசஷமாக அசுத்தமான ஆைசகேளாடு
சரீரத்த ற்ேகற்றபடி நடந்து, கர்த்தரின் அத காரத்ைத அவமத க்க றவர்கைள
அப்படிச் ெசய்வார். இவர்கள் துணிகரமானவர்கள், அகங்காரம் நைறந்தவர்கள்,
மகத்துவங்கைள அவமானப்படுத்த பயப்படாதவர்கள். 11 அதக ெபலைனயும்
வல்லைமையயுமுைடய ேதவதூதர்கள் முதலாகக் கர்த்தருக்கு முன்பாக
அவர்கைள அவமானமாகக் குற்றப்படுத்தமாட்டார்கேள. 12 இவர்கேளா ப டிபட்டு
அழிக்கப்படுவதற்கு உண்டான புத்த இல்லாத மிருகஜீவன்கைளப்ேபாலத்
தங்களுக்குத் ெதரியாதைவகைள அவமானப்படுத்த , தங்களுைடய
தீயச்ெசயலினால் ெகட்டு, அழிந்து, அநீதீயன் பலைனஅைடவார்கள். 13இவர்கள்
ஒருநாள் வாழ்ைவ இன்பம் என்று நைனத்து, தங்களுைடய வஞ்சைனகளில்
உல்லாசமாக வாழ்ந்து, உங்கேளாடு வருந்து சாப்படும்ேபாது கைறகளாகவும்
களங்கமாகவும் இருக்க றார்கள்; 14 வபசார மயக்கத்தனால் நைறந்தவர்களும்,
பாவத்ைதவ ட்டு ஓயாதைவகளுமாக இருக்க ற கண்கைள உைடயவர்கள்;
உறுதயல்லாத ஆத்துமாக்கைளத் தந்த ரமாகப் ப டித்து, ெபாருளாைசகளில்
பழகன இருதயத்ைதயுைடய சாபத்தன் குழந்ைதகள். 15 ெசம்ைமயான
பாைதையவ ட்டுத் தப்ப நடந்து, ேபேயாரின் குமாரனாகய ப ேலயாமின்
வழிையப் பன்பற்ற ப் ேபானவர்கள்; அவன் அநீதயன் கூலிைய வரும்ப ,
16 தன்னுைடய அக்க ரமத்த ற்காகக் கடிந்து ெகாள்ளப்பட்டான்; ேபசாதக் கழுைத
மனிதர்களின் ேபச்ைசப் ேபச த் தீர்க்கதரிச யனுைடய மத ேகட்ைடத் தடுத்தது.
17 இவர்கள் தண்ணீர் இல்லாத கணறுகளும், சுழல்காற்றனால் அடிபட்டு
ஓடுகற ேமகங்களுமாக இருக்க றார்கள்; எப்ெபாழுதும் உள்ள காரிருேள
இவர்களுக்கு ைவக்கப்பட்டிருக்க றது. 18 வஞ்சகமாக நடக்க றவர்களிடம் இருந்து
அரிதாகத் தப்பனவர்களிடம் இவர்கள் ெபருைமயான வீண்வார்த்ைதகைளப்
ேபச , சரீர இச்ைசகளினாலும் காமவகாரங்களினாலும் அவர்கைளத்
தந்த ரமாகப் ப டிக்க றார்கள். 19 தாங்கேள தீைமக்கு அடிைமகளாக இருந்தும்,
அவர்களுக்குச் சுதந்த ரத்ைத வாக்குத்தத்தம்பண்ணுகறார்கள்; எதனால்
ஒருவன் ெஜயக்கப்பட்டிருக்க றாேனா அதற்கு அவன் அடிைமப்பட்டிருக்க றாேன.
20 கர்த்தரும் இரட்சகருமாக இருக்க ற இேயசுக றஸ்துைவ அறகற அறவனாேல
உலகத்தன் அசுத்தங்களுக்குத் தப்பனவர்கள் மீண்டும் அைவகளில்
ச க்க க்ெகாண்டுஅவற்றால்ஆட்ெகாள்ளப்பட்டால்,அவர்களுைடயபன்னிைலைம
முன்னிைலைமையவ ட அத க தீைமயுள்ளதாக இருக்கும். 21 அவர்கள்
நீதயன் பாைதைய அறந்தபன்பு தங்களுக்கு ஒப்புவக்கப்பட்ட பரிசுத்த
கட்டைளையவ ட்டுவலகுவைதவ ட, அைத அறயாமல் இருந்தார்களானால்
அவர்களுக்குநலமாகஇருக்கும். 22நாய்தான்கக்கனைதசாப்ப டவும், கழுவப்பட்ட
பன்ற ேசற்ற ேல புரளவும் தரும்பனது என்று ெசால்லப்பட்ட உண்ைமயான
பழெமாழியன்படிேயஅவர்களுக்குநடந்தது.

அத்த யாயம் 3
கர்த்தருைடயநாள்

1 ப ரியமானவர்கேள, இந்த இரண்டாம் கடிதத்ைத இப்ெபாழுது உங்களுக்கு
எழுதுக ேறன். 2 பரிசுத்த தீர்க்கதரிச களால் முன்னேம ெசால்லப்பட்ட
வார்த்ைதகைளயும், இரட்சகராக இருக்க ற கர்த்தருைடய அப்ேபாஸ்தலர்களாகய
எங்களுைடய கட்டைளகைளயும் நீங்கள் நைனத்துப்பார்ப்பதற்காக இந்தக்
கடிதங்களினால் உங்களுைடய உண்ைமயான மனைத ஞாபகப்படுத்த
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எழுப்புக ேறன். 3 முதலாவது நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ளேவண்டியது
என்னெவன்றால்: கைடச நாட்களில் பரிகாசக்காரர்கள் வந்து, தங்களுைடய
சுய இச்ைசகளின்படி நடந்து, 4 அவர் தரும்பவருவார் என்று ெசால்லுகற
வாக்குத்தத்தம் எங்ேக? முற்ப தாக்கள் மரித்தபன்பு எல்லாக் காரியங்களும்
பைடப்பன்ஆரம்பத்தல்இருந்தவதமாகேவஇருக்க றேத என்றுெசால்லுவார்கள்.
5 ஆதகாலத்தல் ேதவனுைடய வார்த்ைதயனாேல வானங்களும் பூமியும்
தண்ணீரிலிருந்து ேதான்ற தண்ணீரினாேல நைலெகாண்டிருக்க றது
என்பைதயும், 6 அப்ெபாழுது இருந்த உலகம் ெபருெவள்ளத்தனாேல
அழிந்தது என்பைதயும் மனதார அறயாமலிருக்கறார்கள். 7 இப்ெபாழுது
இருக்கற வானங்களும் பூமியும் அேத வார்த்ைதயனாேல ெநருப்புக்கு
இைரயாக ைவக்கப்பட்டு, ேதவபக்த இல்லாதவர்கள் நயாயந்தீர்க்கப்பட்டு
அழிந்துேபாகும் நாள்வைர காக்கப்பட்டிருக்க றது. 8 ப ரியமானவர்கேள,
கர்த்தருக்கு ஒருநாள் ஆய ரம் வருடங்கைளப்ேபாலவும், ஆயரம் வருடங்கள்
ஒருநாைளப்ேபாலவும் இருக்க றது என்கற இந்த ஒரு காரியத்ைத நீங்கள்
அறயாமல் இருக்கேவண்டாம். 9 தாமதம் பண்ணுகறார் என்று சலர்
நைனக்கறபடி, கர்த்தர் தமது வாக்குத்தத்தத்ைதக்குற த்துத் தாமதம்பண்ணாமல்;
ஒருவரும் ெகட்டுப்ேபாகாமல் எல்ேலாரும் மனம்தரும்பேவண்டும் என்று
வரும்ப , நம்ேமல் நீடியெபாறுைம உள்ளவராக இருக்க றார். 10 கர்த்தருைடய
நாள் இரவ ேல தருடன் வருகறதுேபால வரும்; அப்ெபாழுது வானங்கள்
பயங்கர சத்தத்ேதாடு வலக ப்ேபாகும், பஞ்சபூதங்கள் ெவந்து உருக ப்ேபாகும்,
பூமியும் அதல் உள்ள ெசயல்களும் எரிந்து அழிந்துேபாகும். 11 இப்படி
இைவகெளல்லாம் அழிந்து ேபாக றதாக இருக்க றதனால் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட
பரிசுத்த வாழ்க்ைகயும் ேதவபக்தயும் உள்ளவர்களாக இருக்கேவண்டும்!
12 ேதவன் வருகன்ற நாள் சீக்க ரமாக வருவதற்கு அதக ஆவேலாடு
காத்தருங்கள்; அந்த நாளில் வானங்கள் ெவந்து அழிந்து, பஞ்சபூதங்கள் எரிந்து
உருக ப்ேபாகும். 13 அவருைடய வாக்குத்தத்தத்தன்படி நீத நைலத்தருக்கும்
புதய வானங்களும் புதய பூமியும் உண்டாகும் என்று காத்தருக்க ேறாம்.
14 ஆகேவ, ப ரியமானவர்கேள இைவகள் வருவதற்காகக் காத்தருக்க ற நீங்கள்
கைற இல்லாதவர்களும் பைழ இல்லாதவர்களுமாகச் சமாதானத்ேதாடு அவர்
சந்ந தயல் காணப்படுவதற்கு கவனமாக இருங்கள். 15 ேமலும் நம்முைடய
கர்த்தரின் அத கப் ெபாறுைமைய இரட்ச ப்பு என்று நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்;
நமக்குப்ப ரியமானசேகாதரனாகயபவுலும்தனக்குஅருளப்பட்டஞானத்தனாேல
இப்படிேய உங்களுக்கு எழுதயருக்க றான்; 16 எல்லாக் கடிதங்களிலும்
இைவகைளக்குறத்துப் ேபச யருக்க றான்; அவன் ெசான்னைவகளில் சல
காரியங்கள்புரிந்துெகாள்வதற்குகடினமாகஇருக்க றது;கல்லாதவர்களும்உறுத
இல்லாதவர்களும்மற்ற ேவதவாக்கயங்கைளப் புரட்டுக றதுேபாலத் தங்களுக்குத்
தீைம வரும்படி இைவகைளயும் புரட்டுக றார்கள். 17 ஆகேவ, ப ரியமானவர்கேள,
இைவகைளமுன்னேம நீங்கள்ெதரிந்தருக்க றதனால்,அக்க ரமக்காரர்களுைடய
வஞ்சகத்தனாேல நீங்கள் இழுக்கப்பட்டு உங்களுைடய உறுதயல் இருந்து
வலக வழுந்துவ டாதபடி எச்சரிக்ைகயாக இருந்து, 18 நம்முைடய கர்த்தரும்
இரட்சகருமாகய இேயசுக றஸ்துவன் கருைபயலும் அவருைடய அறவலும்
வளருங்கள். அவருக்கு இப்ெபாழுதும் என்ெறன்ைறக்கும் மகைம உண்டாவதாக.
ஆெமன்.
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1 ேயாவான்
ஆச ரியர்

இந்த நருபமானது ஆச ரியர் யார் என்பது குற ப்ப டப்படவல்ைல. ஆனால்
தருச்சைபயன் வலுவான, சீரான மற்றும் ஆரம்பகால சான்று, சீஷனாகவும்
அப்ேபாஸ்தலனாகவும் இருந்த ேயாவாைன குறப்படுக றது (லூக்கா 6:13,
14). இந்த கடிதங்களில் ேயாவானின் ெபயைரக் குற ப்ப டாதேபாதலும், அவர்
ஆச ரியர் என்று அவைரக் குற க்கும் மூன்று நரூபணமான குற ப்புகள் உள்ளன.
முதலாவதாக, இரண்டாவது நூற்றாண்டு எழுத்தாளர்கள் அவைர ஆச ரியர் எனக்
குற ப்ப ட்டனர். இரண்டாவதாக, ேயாவான் நற்ெசய்த க்கு ஒத்த வார்த்ைதகளின்
பயன்பாடு மற்றும் எழுத்து நைட இந்த நருபங்களில் உள்ளன. மூன்றாவதாக,
இேயசுவன் சரீரத்ைத அவர் கண்டற ந்து, ெதாட்டார் என்று ஆச ரியர் எழுதனார்,
இதுஅப்ேபாஸ்தலன்என்பதற்கானஉண்ைமயாகும் (1 ேயாவான் 1:1-4; 4:14).

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப 85-95இைடப்பட்ட காலகட்டத்தல்எழுதப்பட்டது.
ேயாவான் தனது வயதான காலத்தல் ெபரும்பாலான ேநரத்ைத ெசலவ ட்ட

எேபசுவல் அவருைடய வாழ்க்ைகயன் பற்பகுதயல் ேயாவான் நருபத்ைத
எழுதனார்.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
1 ேயாவானின் வாசகர்கள் யார் என்பது இந்தக் கடிதத்தல் ெவளிப்பைடயாக

குற ப்ப டப்படவல்ைல. எனினும், வசுவாச களுக்கு ேயாவான் எழுதயதாக
உள்ளடக்கங்கள் சுட்டிக்காட்டுகன்றன (1 ேயாவான் 1:3-4; 2:12-14). இது பல
இடங்களில் இருக்கும் பரிசுத்தவான்களுக்கு எழுதனார் என்பது சாத்தயம்.
ெபாதுவாக எல்லா இடங்களிலும் உள்ள கறஸ்தவர்களுக்கு, 2:1, “என் சறு
பள்ைளகள்.”

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
நாம் சந்ேதாஷத்தால் நைறந்து, பாவத்தலிருந்து வலகும்படி ஐக்கயத்ைத

ெகாண்டுவருவதற்காகவும், இரட்ச ப்பன் ந ச்சயத்ைதக் ெகாடுப்பதற்காகவும்,
வசுவாச க்கு முழுைமயான இரட்ச ப்பன் ந ச்சயத்ைதக் ெகாடுப்பதற்காகவும்,
க றஸ்துவுடனான தனிப்பட்ட உறைவ வசுவாச க்குக் ெகாண்டுவருவதற்காகவும்
ேயாவான்இந்த நருபத்ைத எழுதனார். சைபயலிருந்து ப ரிந்து ெசன்றவர்களும்,
சுவ ேசஷத்தன் உண்ைமயலிருந்து வலகும்படி மக்கைள வழிநடத்த
வரும்புக றவர்களுமான கள்ளப் ேபாதகர்களின் காரியத்ைத ேயாவான்குற ப்பாக
கூறுகறார்.

ைமயக்கருத்து
ேதவனுடனானஐக்கயம்

ெபாருளடக்கம்
1.அவதாரம் என்பதன்உண்ைமத்துவம்— 1:1-4
2. ஐக்கயம்— 1:5-2:17
3. வஞ்சகத்ைதஅங்கீகரிப்பது— 2:18-27
4. தற்காலத்தன்பரிசுத்தவாழ்வுக்கானதூண்டுதல்— 2:28-3:10
5. உத்தரவாதம்அடிப்பைடயலானஅன்பு— 3:11-24
6. தவறானஆவகைளபகுத்தற தல்— 4:1-6
7. பரிசுத்தமாகுதலின்முக்கயம்— 4:7-5:21

க றஸ்துவஅன்பன்ெபாருள்
1 ஆரம்பமுதல் இருந்ததும், நாங்கள் ேகட்டும், எங்களுைடய கண்களினாேல

கண்டதும், நாங்கள் ஏெறடுத்துப் பார்த்ததும், எங்களுைடய ைககளினாேல
ெதாட்டதுமாக இருக்க ற ஜீவவார்த்ைதையக்குறத்து உங்களுக்கு
அறவக்க ேறாம். 2 அந்த ஜீவன் ெவளிப்பட்டது; ப தாவனிடத்தல் இருந்ததும்,
எங்களுக்கு ெவளிப்பட்டதுமான ந த்தயமாக இருக்க ற அந்த ஜீவைன நாங்கள்
பார்த்து, அைதக்குறத்துச் சாட்ச ெகாடுத்து, அைத உங்களுக்கு அறவக்க ேறாம்.
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3 நீங்களும் எங்கேளாடு ஐக்கயம் உள்ளவர்களாகும்படி, நாங்கள் பார்த்தும்
ேகட்டும் இருக்க றைத உங்களுக்கும் அறவக்க ேறாம்; எங்களுைடய ஐக்கயம்
ப தாேவாடும் அவருைடய குமாரனாகய இேயசுக றஸ்துேவாடும் இருக்க றது.
4 உங்களுைடய சந்ேதாஷம் நைறவாக இருக்கும்படி இைவகைள உங்களுக்கு
எழுதுக ேறாம்.

ெவளிச்சத்தல்நடத்துதல்
5 ேதவன் ஒளியாக இருக்க றார், அவரிடம் ெகாஞ்சம்கூட இருள் இல்ைல;

இது நாங்கள் அவரிடத்தல் ேகட்டு உங்களுக்கு அறவக்க ற ெசய்தயாக
இருக்க றது. 6 நாம் அவேராடு ஐக்கயம் உள்ளவர்கெளன்று ெசால்லியும்,
இருளிேல நடக்க றவர்களாக இருந்தால், சத்தயத்தன்படி நடக்காமல் ெபாய்
ெசால்லுகறவர்களாக இருப்ேபாம். 7 அவர் ஒளியல் இருக்க றதுேபால நாமும்
ஒளிய ேல நடந்தால் ஒருவேராெடாருவர் ஐக்கயம் உள்ளவர்களாக இருப்ேபாம்;
அவருைடயகுமாரனாகயஇேயசுக றஸ்துவன்இரத்தம் எல்லாப் பாவங்கைளயும்
நீக்க ,நம்ைமச்சுத்த கரிக்கும். 8நமக்குப்பாவம்இல்ைலஎன்றுெசால்ேவாமானால்,
நம்ைமநாேம ஏமாற்ற க்ெகாள்ளுகறவர்களாக இருப்ேபாம், சத்தயம் நமக்குள்
இருக்காது. 9நம்முைடயபாவங்கைளநாம்அற க்ைகய ட்டால், பாவங்கைளநமக்கு
மன்னித்து எல்லா அநயாயத்ைதயும் நீக்க நம்ைமச் சுத்த கரிப்பதற்கு அவர்
உண்ைமயும் நீதயும் உள்ளவராக இருக்க றார். 10 நாம் பாவம் ெசய்யவல்ைல
என்ேபாமானால், நாம் அவைரப் ெபாய்யராக்குக றவர்களாக இருப்ேபாம்,
அவருைடயவார்த்ைதநமக்குள்இருக்காது.

அத்த யாயம் 2
1 என் பள்ைளகேள, நீங்கள் பாவம் ெசய்யாதபடிக்கு இைவகைள உங்களுக்கு

எழுதுக ேறன்; ஒருவன் பாவம் ெசய்தால் நீத பரராக இருக்க ற இேயசுக றஸ்து
நமக்காகப் ப தாவனிடத்தல் பரிந்து ேபசுக றவராக இருக்க றார். 2 நம்முைடய
பாவங்கைள நவர்த்த ெசய்க ற பாவநவாரணபலி அவேர; நம்முைடய
பாவங்கைளமட்டும் அல்ல, முழு உலகத்தன் பாவங்கைளயும் நவர்த்த ெசய்க ற
பலியாக இருக்க றார். 3அவருைடய கட்டைளகைள நாம் கைடப டிக்க றவர்களாக
இருப்ேபாமானால், அவைர அற ந்தருக்க ேறாம் என்பைத அதனால் அற ேவாம்.
4 அவைர அற ந்தருக்க ேறன் என்று ெசால்லியும், அவருைடய கட்டைளகைளக்
கைடப்ப டிக்காதவன் ெபாய்யனாக இருக்க றான், அவனுக்குள் சத்தயம்
இல்ைல. 5 அவருைடய வசனத்ைதக் கைடப டிக்க றவனிடத்தல் ேதவ அன்பு
உண்ைமயாகேவ பூரணப்பட்டிருக்கும்; நாம் அவருக்குள் இருக்க ேறாம் என்பைத
அதனாேல அற ந்தருக்க ேறாம். 6 அவருக்குள் நைலத்தருக்க ேறன் என்று
ெசால்லுகறவன், அவர் நடந்தபடிேய தானும் நடக்கேவண்டும். 7 சேகாதரர்கேள,
நான்உங்களுக்குப்புதயகட்டைளையஅல்ல,ஆரம்பமுதல்நீங்கள்ெபற்றருக்க ற
பைழய கட்டைளையேய எழுதுக ேறன்; அந்தப் பைழய கட்டைள நீங்கள்
ஆரம்பமுதல் ேகட்டிருக்க ற வசனம்தாேன. 8 ேமலும், நான் புதய கட்டைளையயும்
உங்களுக்குஎழுதுக ேறன்,இதுஅவருக்குள்ளும்உங்களுக்குள்ளும்உண்ைமயாக
இருக்க றது; ஏெனன்றால், இருள் நீங்க ப்ேபாக றது, உண்ைமயான ஒளி
இப்ெபாழுது ப ரகாச க்க றது. 9 ஒளிய ேல இருக்க ேறன் என்று ெசால்லியும்
தன் சேகாதரைனப் பைகக்க றவன் இதுவைரக்கும் இருளிேல இருக்க றான்.
10தன்சேகாதரனிடத்தல்அன்புெசலுத்துகறவன்ஒளிய ேலநைலத்தருக்க றான்;
அவனிடத்தல் தடுமாற்றம் ஒன்றுமில்ைல. 11 தன் சேகாதரைனப் பைகக்க றவன்
இருளிேல இருந்து இருளிேல நடக்க றான்; இருளானது அவன் கண்கைளக்
குருடாக்கனபடியால்தான்ேபாகும்இடம்எங்ேகெயன்றுெதரியாமல்இருக்க றான்.
12 பள்ைளகேள அவருைடய நாமத்தனிமித்தம் உங்களுைடய பாவங்கள்
மன்னிக்கப் பட்டிருக்க றதனால் உங்களுக்கு எழுதுக ேறன். 13 ப தாக்கேள,
ஆரம்பமுதல் இருக்கறவைர நீங்கள் அறந்தருக்க றதனால் உங்களுக்கு
எழுதுக ேறன். வாலிபர்கேள, சாத்தாைன நீங்கள் ெஜயத்ததனால் உங்களுக்கு
எழுதுக ேறன். பள்ைளகேள, நீங்கள் ப தாைவ அறந்தருக்க றதனால்
உங்களுக்கு எழுதுக ேறன். 14 ப தாக்கேள, ஆரம்பமுதல் இருக்கறவைர
நீங்கள் அறந்தருக்க றதனால் உங்களுக்கு எழுதயருக்க ேறன். வாலிபர்கேள,
நீங்கள் பலவான்களாக இருக்க றதனாலும், ேதவவசனம் உங்களில்
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நைலத்தருக்க றதனாலும், நீங்கள் சாத்தாைன ெஜயத்ததனாலும், உங்களுக்கு
எழுதயருக்க ேறன்.

உலகத்ைத ேநச க்காதீர்கள்
15 உலகத்ைதயும் உலகத்தல் உள்ளைவகைளயும் ேநச க்காதீர்கள்; ஒருவன்

உலகத்ைத ேநச த்தால் அவனிடம் ப தாவன் அன்பு இல்ைல. 16 ஏெனன்றால்,
சரீரத்தன் இச்ைசயும், கண்களின் இச்ைசயும், வாழ்க்ைகயன் ெபருைமயுமாகய
உலகத்தல் உள்ளைவகெளல்லாம் ப தாவனால் உண்டானைவகள் அல்ல,
அைவகள் உலகத்தனால் உண்டானைவகள். 17 உலகமும் அதன்
இச்ைசயும் ஒழிந்துேபாகும்; ேதவனுைடய வருப்பத்தன்படி ெசய்க றவேனா
என்ெறன்ைறக்கும்நைலத்தருப்பான்.

அந்த க்க றஸ்துைவக்குறத்த எச்சரிக்ைக
18 பள்ைளகேள, இது கைடச காலமாக இருக்க றது; அந்த க்க றஸ்து

வருகறாெனன்று நீங்கள் ேகள்வப்பட்டபடி இப்ெபாழுதும் அேநக
அந்த க்க றஸ்துகள் இருக்கறார்கள்; அதனாேல இது கைடச க்காலெமன்று
அறக ேறாம். 19அவர்கள் நம்ைமவ ட்டுப் ப ரிந்துேபானார்கள், ஆனாலும்அவர்கள்
நம்முைடயவர்களாக இருக்கவல்ைல; நம்முைடயவர்களாக இருந்தார்களானால்
நம்முடேன நைலத்தருப்பார்கேள; எல்ேலாரும் நம்முைடயவர்கள் இல்ைல
என்று ெவளிப்படுத்துவதற்காகேவ ப ரிந்துேபானார்கள். 20 நீங்கள்
பரிசுத்தராேல அப ேஷகம் ெபற்று எல்லாவற்ைறயும் அற ந்தருக்க றீர்கள்.
21 சத்தயத்ைத நீங்கள் அறயாததனால் அல்ல, நீங்கள் சத்தயத்ைத
அற ந்தருக்க றதனாலும், சத்தயத்தனால் ஒரு ெபாய்யும் உண்டாகாது
என்பைத நீங்கள் அறந்தருக்க றதனாலும், உங்களுக்கு எழுதயருக்க ேறன்.
22 இேயசுைவக் கறஸ்து இல்ைல என்று மறுதலிக்கறவேனதவ ர ேவறு யார்
ெபாய்யன்? ப தாைவயும் குமாரைனயும் மறுதலிக்கறவேன அந்த க்க றஸ்து.
23 குமாரைன மறுதலிக்கறவன் பதாைவ உைடயவனல்ல, குமாரைன
அறக்ைகயடுகறவன் பதாைவயும் உைடயவனாக இருக்க றான். 24 ஆகேவ,
ஆரம்பமுதல்நீங்கள் ேகள்வப்பட்டதுஉங்களில் நைலத்தருக்கட்டும்;ஆரம்பமுதல்
நீங்கள் ேகள்வப்பட்டது உங்களில் நைலத்தருந்தால், நீங்கள் குமாரனிலும்
ப தாவலும் நைலத்தருப்பீர்கள். 25 ந த்தயஜீவைன ெகாடுப்ேபன் என்பேத அவர்
நமக்குச் ெசய்த வாக்குத்தத்தம். 26 உங்கைள ஏமாற்றுகறவர்கைளக்குறத்து
இைவகைள உங்களுக்கு எழுதயருக்க ேறன். 27 நீங்கள் அவராேல
ெபற்ற அப ேஷகம் உங்களில் நைலத்தருக்க றது, ஒருவரும் உங்களுக்குப்
ேபாத க்கேவண்டியதல்ைல; அந்த அப ேஷகம் எல்லாவற்ைறயும்குறத்து
உங்களுக்குப் ேபாத க்க றது; அது சத்தயமாக இருக்க றது, ெபாய்யல்ல, அது
உங்களுக்குப் ேபாத த்தபடிேயஅவரில் நைலத்தருப்பீர்களாக.

ேதவனுைடயபள்ைளகள்
28 இப்படியருக்க, பள்ைளகேள, அவர் ெவளிப்படும்ேபாது நாம்

ைதரியமுள்ளவர்களாக இருப்பதற்காகவும் அவர் வரும்ேபாது நாம்
ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகாமல் இருக்கவும் அவரில் நைலத்தருப்ேபாம். 29 அவர்
நீதயுள்ளவராக இருக்க றாெரன்று உங்களுக்குத் ெதரிந்தருப்பதனால், நீதையச்
ெசய்க றவன்எவனும்அவரில் ப றந்தவெனன்றுஅறந்தருக்க றீர்கள்.

அத்த யாயம் 3
1 நாம் ேதவனுைடய பள்ைளகள் என்று அைழக்கப்படுவதனாேல ப தாவானவர்

நமக்குப்பாராட்டினஅன்புஎவ்வளவுெபரியதுஎன்றுஉணர்ந்துபாருங்கள்;உலகம்
அவைர அறயாதபடியனாேல நம்ைமயும் அறயவல்ைல. 2 ப ரியமானவர்கேள,
இப்ெபாழுது ேதவனுைடய பள்ைளகளாக இருக்க ேறாம், இனி எவ்வதமாக
இருப்ேபாம் என்று இன்னும் ெவளிப்படவல்ைல; ஆனாலும் அவர்
ெவளிப்படும்ேபாதுஅவர்இருக்க ற ப ரகாரமாகேவ நாம்அவைரக் காண்பதனால்,
அவருைடய சாயலாக இருப்ேபாம் என்று அறந்தருக்க ேறாம். 3 அவர்ேமல்
இப்படிப்பட்ட நம்ப க்ைக ைவத்தருக்க றவன் எவனும், அவர் சுத்தமுள்ளவராக
இருக்க றதுேபால, தன்ைனயும் சுத்த கரித்துக்ெகாள்ளுகறான். 4 பாவம் ெசய்க ற
எவனும் நயாயப்ப ரமாணத்ைத மீறுகறான்; நயாயப்ப ரமாணத்ைத மீறுகறேத
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பாவம். 5 அவர் நம்முைடய பாவங்கைளச் சுமந்து தீர்க்க ெவளிப்பட்டாெரன்று
அறவீர்கள்; அவரிடத்தல் பாவம் இல்ைல. 6 அவரில் நைலத்தருக்க ற
எவனும் பாவம் ெசய்க றதல்ைல; பாவம் ெசய்க ற எவனும் அவைரக் காணவும்
இல்ைல, அவைர அறயவும் இல்ைல. 7 பள்ைளகேள, நீங்கள் ஒருவராலும்
ஏமாற்றப்படாமலிருங்கள்; நீதையச் ெசய்க றவன் அவர் நீதயுள்ளவராக
இருக்க றதுேபாலத் தானும் நீதயுள்ளவனாக இருக்க றான். 8 பாவம் ெசய்க றவன்
ப சாசனால் உண்டாயருக்க றான்; ஏெனன்றால், ப சாசானவன் ஆரம்பமுதல்
பாவம் ெசய்க றான், ப சாசனுைடய ெசயல்கைள அழிப்பதற்காக ேதவனுைடய
குமாரன் ெவளிப்பட்டார். 9 ேதவனால் ப றந்த எவனும் பாவம் ெசய்யமாட்டன்,
ஏெனன்றால், அவருைடய வத்து அவனுக்குள் நைலத்தருக்க றது; அவன்
ேதவனால் ப றந்தபடியனால் பாவம் ெசய்யமாட்டான். 10இதனாேல ேதவனுைடய
பள்ைளகள் யாெரன்றும், ப சாசன் பள்ைளகள் யாெரன்றும் ெவளிப்படும்;
நீதையச் ெசய்யாமலும் தன் சேகாதரனில் அன்புகூராமலும் இருக்கற எவனும்
ேதவனால்உண்டானவன்இல்ைல.

ஒருவைரெயாருவர் ேநச யுங்கள்
11 நாம் ஒருவைரெயாருவர் ேநச க்கேவண்டும் என்பேத நீங்கள் ஆரம்பமுதல்

ேகள்வப்பட்ட ெசய்தயாக இருக்க றது. 12 சாத்தானால் உண்டாயருந்து
தன் சேகாதரைனக் ெகாைலெசய்த காயீைனப்ேபால இருக்கேவண்டாம்;
அவன் எதனிமித்தம் அவைனக் ெகாைலெசய்தான்? தன் ெசய்ைககள்
ெபால்லாதைவகளும், தன் சேகாதரனுைடய ெசய்ைககள் நீத உள்ளைவகளுமாக
இருந்ததனிமித்தம்தாேன. 13 என் சேகாதர்கேள, உலகம் உங்கைளப்
பைகத்தால் ஆச்சரியப்படாமலிருங்கள். 14 நாம் சேகாதரர்களிடம் அன்பு
ெசலுத்துகறபடியால், மரணத்ைதவ ட்டு வலக ஜீவனுக்கு உட்பட்டிருக்க ேறாம்
என்று அறந்தருக்க ேறாம்; சேகாதரனிடத்தல் அன்புகூராதவன் மரணத்த ேல
நைலெபற்றருக்க றான். 15 தன் சேகாதரைனப் பைகக்க ற எவனும் மனித
ெகாைலபாதகனாக இருக்க றான்; மனித ெகாைலபாதகன் எவேனா அவனுக்குள்
நத்தயஜீவன் நைலத்தருக்காது என்றுஅறவீர்கள். 16அவர் தம்முைடய ஜீவைன
நமக்காகக் ெகாடுத்ததனாேல அன்பு இன்னெதன்று அறந்தருக்க ேறாம்; நாமும்
சேகாதரர்களுக்காக ஜீவைனக் ெகாடுக்கக் கடனாளிகளாக இருக்க ேறாம்.
17 ஒருவன் இந்த உலகத்தன் ெசல்வம் உைடயவனாக இருந்து, தன்
சேகாதரனுக்கு வறுைம உண்ெடன்று அறந்து, தன் இருதயத்ைத அவனுக்கு
அைடத்துக்ெகாண்டால், அவனுக்குள் ேதவஅன்பு நைலெபறுகறது எப்படி?
18 என் பள்ைளகேள, வசனத்தனாலும் ேபச்சனாலுமல்ல, ெசயல்களினாலும்
உண்ைமயனாலும் அன்பு ெசலுத்துேவாம். 19 இதனாேல நாம் நம்ைமச்
சத்தயத்த ற்குரியவர்கள் என்று அறந்து, நம்முைடய இருதயத்ைத அவருக்கு
முன்பாக ந ச்சயப்படுத்த க்ெகாள்ளலாம். 20 நம்முைடய இருதயேம நம்ைமக்
குற்றவாளிகளாகத் தீர்க்குமானால், ேதவன் நம்முைடய இருதயத்தலும்
ெபரியவராக இருந்து எல்லாவற்ைறயும் அற ந்தருக்க றார். 21 ப ரியமானவர்கேள,
நம்முைடய இருதயம் நம்ைமக் குற்றவாளிகெளன்று தீர்க்காமலிருந்தால், நாம்
ேதவனிடத்தல் நம்ப க்ைகக் ெகாண்டிருந்து, 22 அவருைடய கட்டைளகைள நாம்
கைடப டித்துஅவருக்குமுன்பாகப்ப ரியமானைவகைளச்ெசய்க றபடியனால்நாம்
ேகட்டுக்ெகாள்ளுகறது எதுேவா அைத அவராேல ெபற்றுக்ெகாள்ளுக ேறாம்.
23 நாம் அவருைடய குமாரனாகய இேயசுக றஸ்துவன் நாமத்தன்ேமல்
வசுவாசமாகஇருந்து,அவர்நமக்குக்கட்டைளய ட்டபடிஒருவரிெலாருவர்அன்பாக
இருக்கேவண்டுெமன்பேத அவருைடய கட்டைளயாக இருக்க றது. 24அவருைடய
கட்டைளகைளக் கைடப்ப டிக்க றவன் அவரில் நைலத்தருக்க றான், அவரும்
அவனில் நைலத்தருக்க றார்; அவர் நம்மில் நைலத்தருக்க றைத அவர் நமக்குத்
தந்தருளினஆவயானவராேலஅற ந்தருக்க ேறாம்.

அத்த யாயம் 4
ஆவகைளச் ேசாத த்தறயுங்கள்

1 ப ரியமானவர்கேள, உலகத்தல் அேநக கள்ளத்தீர்க்கதரிச கள்
ேதான்றயருப்பதனால், நீங்கள் எல்லா ஆவகைளயும் நம்பாமல், அந்த ஆவகள்
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ேதவனால் உண்டானைவகேளா என்று ேசாத த்துப்பாருங்கள். 2 ேதவ ஆவைய
நீங்கள் எதனாேல அறயலாம் என்றால்: சரீரத்தல் வந்த இேயசுக றஸ்துைவ
அறக்ைக ெசய்க ற எந்த ஆவயும் ேதவனால் உண்டாயருக்க றது. 3 சரீரத்தல்
வந்த இேயசுக றஸ்துைவ அறக்ைக ெசய்யாத எந்த ஆவயும் ேதவனால்
உண்டானதல்ல; வருெமன்று நீங்கள் ேகள்வப்பட்ட அந்த க்க றஸ்துவனுைடய
ஆவ அதுேவ, அது இப்ெபாழுதும் உலகத்தல் இருக்கறது. 4 பள்ைளகேள,
நீங்கள் ேதவனால் உண்டாயருந்து, அவர்கைள ெவன்றீர்கள்; ஏெனன்றால்,
உலகத்தல் இருக்கறவைனவட உங்களுக்குள் இருக்கறவர் ெபரியவர்.
5 அவர்கள் உலகத்த ற்குரியவர்கள், ஆகேவ, உலகத்த ற்குரியைவகைளப்
ேபசுக றார்கள், உலகமும் அவர்களுக்குச் ெசவெகாடுக்கும். 6 நாங்கள் ேதவனால்
உண்டானவர்கள்; ேதவைன அறந்தவன் எங்களுக்குச் ெசவெகாடுக்க றான்;
ேதவனால் உண்டாகாதவன் எங்களுக்குச் ெசவெகாடுக்க றதல்ைல; இதனாேல
சத்தயஆவ எதுெவன்றும்ஏமாற்றும்ஆவ எதுெவன்றும்அறந்தருக்க ேறாம்.

ேதவனுைடயஅன்பும், நம்முைடயஅன்பும்
7 ப ரியமானவர்கேள, ஒருவரிெலாருவர் அன்பாக இருப்ேபாம்; ஏெனன்றால்,

அன்பு ேதவனால் உண்டாயருக்க றது; அன்புள்ள எவனும் ேதவனால் ப றந்து,
அவைர அற ந்தருக்க றான். 8 அன்பல்லாதவன் ேதவைன அறயான்; ேதவன்
அன்பாகேவ இருக்க றார். 9 தம்முைடய ஒேரேபறான குமாரனாேல நாம்
பைழக்கும்படிக்கு ேதவன் அவைர இந்த உலகத்த ற்கு அனுப்பனதனால்
ேதவன் நம்ேமல் ைவத்த அன்பு ெவளிப்பட்டது. 10 நாம் ேதவனிடத்தல்
அன்புகூர்ந்ததனால் அல்ல, அவர் நம்மிடத்தல் அன்புகூர்ந்து, நம்முைடய
பாவங்கைள நவர்த்த ெசய்க ற பாவநவாரணபலியாகத் தம்முைடய குமாரைன
அனுப்பனதனாேல அன்பு உண்டாயருக்க றது. 11 ப ரியமானவர்கேள, ேதவன்
இவ்வதமாக நம்மிடத்தல் அன்புகூர்ந்தருக்க, நாமும் ஒருவரிெலாருவர்
அன்புகூரக் கடனாளிகளாக இருக்க ேறாம். 12 ேதவைன ஒருவரும் ஒருேபாதும்
கண்டதல்ைல; நாம் ஒருவரிெலாருவர் அன்புகூர்ந்தால் ேதவன் நமக்குள்
நைலத்தருக்க றார்; அவருைடய அன்பும் நமக்குள் பூரணப்படும். 13 அவர்
தம்முைடய ஆவயானவைர நமக்குக் ெகாடுத்ததனாேல நாம் அவரிலும் அவர்
நம்மிலும் நைலத்தருக்க றைத அற ந்தருக்க ேறாம். 14 ப தாவானவர் குமாரைன
உலக இரட்சகராக அனுப்பனாெரன்று நாங்கள் பார்த்து சாட்ச யடுக ேறாம்.
15 இேயசுவானவர் ேதவனுைடய குமாரெனன்று அறக்ைகெசய்க றவன் எவேனா
அவனில் ேதவன் நைலத்தருக்க றார், அவனும் ேதவனில் நைலத்தருக்க றான்.
16ேதவன்நம்ேமல்ைவத்தருக்க றஅன்ைபநாம்அற ந்துவசுவாச த்தருக்க ேறாம்.
ேதவன் அன்பாகேவ இருக்க றார்; அன்பல் நைலத்தருக்க றவன்
ேதவனில் நைலத்தருக்க றான், ேதவனும் அவனில் நைலத்தருக்க றார்.
17 நயாயத்தீர்ப்புநாளிேல நமக்கு ைதரியம் உண்டாயருக்கத்தக்கதாக அன்பு
நம்மிடத்தல் பூரணப்படுகறது; ஏெனன்றால், அவர் இருக்க றப ரகாரமாக நாமும்
இந்த உலகத்தல் இருக்க ேறாம். 18 அன்ப ேல பயமில்ைல; பூரண அன்பு
பயத்ைத ெவளிேய தள்ளும்; பயமானது ேவதைனயுள்ளது, பயப்படுக றவன்
அன்பல் பூரணப்பட்டவன் இல்ைல. 19 அவர் முதலாவது நம்மிடத்தல் அன்பு
கூர்ந்தபடியால் நாமும் அவரிடத்தல் அன்பு ெசலுத்துக ேறாம். 20 ேதவனிடத்தல்
அன்பு கூருக ேறெனன்று ஒருவன் ெசால்லியும், தன் சேகாதரைனப் பைகத்தால்,
அவன் ெபாய்யன்; தான் கண்ட சேகாதரனிடத்தல் அன்பு கூராமலிருக்கறவன்,
தான் காணாத ேதவனிடத்தல் எப்படி அன்பு ெசலுத்துவான்? 21 ேதவனிடத்தல்
அன்புெசலுத்துகறவன் தன் சேகாதரனிடத்தலும் அன்புகூரேவண்டுெமன்கற
இந்தக்கட்டைளையஅவராேலெபற்றருக்க ேறாம்.

அத்த யாயம் 5
ேதவகுமாரன்ேமலுள்ளவசுவாசம்

1 இேயசுவானவேர க றஸ்து என்று வசுவாச க்க ற எவனும் ேதவனால்
ப றந்தருக்க றான்; ப றக்கச்ெசய்தவரிடம் அன்பு ெசலுத்துகற எவனும்
அவரால் ப றந்தவனிடமும் அன்பு ெசலுத்துகறான். 2 நாம் ேதவனிடத்தல்
அன்புெசலுத்த அவருைடய கட்டைளகைளக் கைடப்ப டிக்கும்ேபாது, ேதவனுைடய
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பள்ைளகளிடத்தல் அன்பு ெசலுத்துக ேறாம் என்று அறந்துெகாள்ளுக ேறாம்.
3 ேதவனிடத்தல் அன் புகூறுவது என்பது அவருைடய கட்டைளகைளக்
கைடப டிப்பேத ஆகும்; அவருைடய கட்டைளகள் பாரமானைவகளும் இல்ைல.
4 ேதவனால் ப றப்பெதல்லாம் உலகத்ைத ெஜயக்கும்; நம்முைடய வசுவாசேம
உலகத்ைத ேமற்ெகாள்ளும் ெஜயம். 5 இேயசுவானவர் ேதவனுைடய
குமாரெனன்று வசுவாச க்க றவைனத்தவ ர உலகத்ைத ெஜயக்க றவன் யார்?
6 இேயசுக றஸ்துவாகய இவேர தண்ணீரினாலும் இரத்தத்தனாலும் வந்தவர்;
தண்ணீரினாேல மாத்த ரமல்ல, தண்ணீரினாலும் இரத்தத்தனாலும் வந்தவர்.
ஆவயானவர் சத்தயமாக இருப்பதனால், ஆவயானவேர சாட்ச ெகாடுக்க றவர்.
7 பரேலாகத்த ேல சாட்ச யடுக றவர்கள் மூவர், ப தா, வார்த்ைத, பரிசுத்த
ஆவயானவர் என்பவர்கேள, இந்த மூவரும் ஒன்றாக இருக்க றார்கள்;
8 பூேலாகத்த ேல சாட்ச யடுக றைவகள் மூன்று, ஆவ , தண்ணீர், இரத்தம்
என்பைவகேள, இம்மூன்றும் ஒருைமப்பட்டிருக்க றது. 9 நாம் மனிதனுைடய
சாட்சைய ஏற்றுக்ெகாள்க ேறாம். அைதவ ட ேதவனுைடய சாட்ச ேமன்ைமயாக
இருக்க றது; ேதவன் தமது குமாரைனக்குறத்துக் ெகாடுத்த சாட்ச இதுேவ.
10 ேதவனுைடய குமாரனிடத்தல் வசுவாசமாக இருக்க றவன் அந்தச் சாட்சையத்
தனக்குள்ேள ெபற்றருக்க றான்; ேதவைன வசுவாச க்காதவேனா, ேதவன்
தம்முைடய குமாரைனக்குறத்துக் ெகாடுத்த சாட்சைய வசுவாச க்காததனால்,
அவைரப் ெபாய்யராக்குக றான். 11 ேதவன் நமக்கு ந த்தயஜீவைனத்
ெகாடுத்தருக்க றார், அந்த ஜீவன் அவருைடய குமாரனில் இருக்க றெதன்பேத
அந்தச்சாட்ச ஆகும். 12குமாரைனஉைடயவன்ஜீவைனஉைடயவன், ேதவனுைடய
குமாரன்இல்லாதவன்ஜீவன்இல்லாதவன்.

கருத்துக்கைளநைறவுெசய்தல்
13 உங்களுக்கு ந த்தயஜீவன் உண்ெடன்று நீங்கள் அறயவும்,

ேதவகுமாரனுைடய நாமத்தன்ேமல் நீங்கள் வசுவாசமாக இருக்கவும்,
ேதவகுமாரனுைடய நாமத்தன்ேமல் வசுவாசமாக இருக்க ற உங்களுக்கு
இைவகைளஎழுதயருக்க ேறன். 14நாம்எைதயாவதுஅவருைடயவருப்பத்தன்படி
ேகட்டால், அவர் நமக்குச் ெசவெகாடுக்க றார் என்பேத அவைரப்பற்ற நாம்
அற ந்தருக்க ற நம்ப க்ைக. 15 நாம் எைதக்ேகட்டாலும், அவர் நமக்குச்
ெசவெகாடுக்க றார் என்று நாம் அற ந்தருந்ேதாமானால், அவரிடத்தல்
நாம் ேகட்டைவகைளப் ெபற்றுக்ெகாண்ேடாெமன்றும் அறந்தருக்க ேறாம்.
16 மரணத்தற்குரியதாக இல்லாத பாவத்ைதத் தன் சேகாதரன் ெசய்வைத
ஒருவன் பார்த்தால், அவன் ெஜபம் ெசய்யேவண்டும், அப்ெபாழுது அவனுக்கு
ஜீவைனக் ெகாடுப்பார்; யாருக்ெகன்றால், மரணத்தற்குரியதாக இல்லாத
பாவத்ைதச் ெசய்தவர்களுக்ேக; மரணத்தற்குரியதான பாவமும் உண்டு,
அைதக்குறத்து ெஜபம்ெசய்ய நான் ெசால்வதல்ைல. 17 அநீத எல்லாம்
பாவம்தான்; என்றாலும் மரணத்தற்குரியதாக இல்லாத பாவமும் உண்டு.
18 ேதவனால் ப றந்த எவனும் பாவம் ெசய்யமாட்டான் என்று அறந்தருக்க ேறாம்;
ேதவனால் ப றந்தவைனேதவன்தீைமயலிருந்துகாக்க றார், சாத்தான்அவைனத்
ெதாடமாட்டான். 19 நாம் ேதவனால் உண்டாயருக்க ேறாம் என்றும், உலகம்
முழுவதும் சாத்தானுக்குள்இருக்கறது என்றும்அறந்தருக்க ேறாம். 20அன்றயும்,
நாம்சத்தயமுள்ளவைரஅற ந்துெகாள்வதற்குேதவனுைடயகுமாரன்வந்துநமக்கு
புத்தையக் ெகாடுத்தருக்க றார் என்றும் அற ேவாம்; அவருைடய குமாரனாகய
இேயசுக றஸ்து என்னப்பட்ட சத்தயமுள்ளவருக்குள்ளும் இருக்க ேறாம்; இவேர
ெமய்யான ேதவனும் ந த்தயஜீவனுமாக இருக்க றார். 21 பள்ைளகேள, நீங்கள்
வக்க ரகங்களுக்குவலக ,உங்கைளக்காத்துக்ெகாள்வீர்களாக. ஆெமன்.
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2 ேயாவான்
ஆச ரியர்

அப்ேபாஸ்தலனாகய ேயாவான் ஆச ரியர் ஆவார். 2 ேயாவான் 1 இல் “மூப்பர்”
என்று அவர் தன்ைன வவரிக்க றார். நருபத்தன் தைலப்பு “2 ேயாவான்.”
அப்ேபாஸ்தலனாகய ேயாவானின் ெபயைரச் சுமக்கும் 3 நருபங்களின்
வரிைசயல் இது இரண்டாவது ஆகும். 2 ேயாவான் நருபத்தன் கவனமானது,
தவறான ேபாதகர்கள் ேயாவானின் சைபகளிைடேய ஒரு ஊழியத்ைத
நடத்துகறார்கள், மாற்றங்கைள ெசய்ய முயலுகறார்கள், க றஸ்தவ உபசரிப்ைப
தங்களுக்குசாதகமாகமுன்ெனடுத்துவருகன்றனர்என்பதாகும்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப 85-95இைடப்பட்ட காலத்தல்எழுதப்பட்டது.
அேநகமாக எேபசுவல்எழுதப்பட்டிருக்கலாம்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

இரண்டாவது ேயாவான், அன்பற்குறய ெபண் மற்றும் அவரது குழந்ைதகள்
என்றுகுறப்ப டப்பட்டஒருசைபக்குஎழுதப்பட்ட கடிதமாகும்.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ேயாவானின் இரண்டாவது நருபம் இந்த “ெபண்மணி மற்றும், அவருைடய

பள்ைளகளின்” உண்ைமத்தன்ைமையப் பாராட்டுவைதக் காட்டவும், அன்பல்
நடப்பைத உற்சாகப்படுத்தவும், ேதவனுைடய கட்டைளகைளக் கைடப்ப டிக்கவும்
ேயாவான் எழுதனார். அவர் அவளுக்கு, தவறான ேபாதகர்களுக்கு
எத ரான எச்சரிக்ைக ெகாடுத்து, மற்றும் அவர் வைரவல் அவைள சந்த க்க
த ட்டமிட்டிருக்க றார் என்று ெதரிவ க்க றார். ேயாவான் அவைள “சேகாதரி” என்று
வாழ்த்துகறார்.

ைமயக்கருத்து
வசுவாச யன்பகுத்தறவு

ெபாருளடக்கம்
1. வாழ்த்துைர— 1-3
2.அன்பல்சத்தயத்ைதபாதுகாத்தல்— 4-11
3.இறுத வாழ்த்துக்கள்— 12-13
1 நமக்குள் நைலத்துநற்க றதும் என்ெறன்ைறக்கும் நம்ேமாடு இருப்பதுமாகய

சத்தயத்த ற்காக, நான்மட்டும் அல்ல, சத்தயத்ைத அற ந்தருக்க ற எல்ேலாரும்
சத்தயத்தன்படி ேநச த்தருக்க றவளும், 2 ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டத் தாயாருக்கும்,
அவளுைடய பள்ைளகளுக்கும், மூப்பனாகய நான் எழுதுகறதாவது:
3 ப தாவாகய ேதவனாலும் ப தாவன் குமாரனாக இருக்க ற கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவனாலும், கருைபயும்இரக்கமும், சமாதானமும், சத்தயத்ேதாடும்
அன்ேபாடும்கூட உங்கேளாடு இருப்பதாக. 4 ப தாவனால் நாம் ெபற்ற
கட்டைளயன்படி உம்முைடய பள்ைளகளில் சலர் சத்தயத்த ேல நடக்க றைத
நான் பார்த்து மிகவும் சந்ேதாஷப்பட்ேடன். 5 இப்ெபாழுதும் தாயாேர, நாம்
ஒருவைரெயாருவர் ேநச க்கேவண்டும் என்று, உமக்குப் புதய கட்டைளயாக
எழுதாமல், ஆரம்பம் முதல் நமக்கு உண்டாயருக்க ற கட்டைளயாக எழுத ,
உம்ைம ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன். 6 நாம் அவருைடய கட்டைளகளின்படி
நடப்பேத அன்பு; நீங்கள் ஆரம்பமுதல் ேகட்டிருக்க றபடி நடந்துெகாள்ளேவண்டிய
கட்டைள இதுேவ. 7 சரீரத்தல் வந்த இேயசுக றஸ்துைவ அறக்ைகபண்ணாத
அேநக ஏமாற்றுக்காரர்கள் உலகத்த ேல ேதான்றயருக்க றார்கள்;
இப்படிப்பட்டவேன ஏமாற்றுக்காரனும், அந்த க்க றஸ்துவுமாக இருக்க றான்.
8 உங்களுைடய ெசய்ைககளின் பலைன இழந்துேபாகாமல், பூரண பலைனப்
ெபற்றுக்ெகாள்வதற்குஎச்சரிக்ைகயாகஇருங்கள். 9க றஸ்துவன்உபேதசத்த ேல
நைலத்தருக்காமல் மீற நடக்க ற எவனும் ேதவைன உைடயவன் இல்ைல,
க றஸ்துவன் உபேதசத்தல் நைலத்தருக்க றவேனா ப தாைவயும் குமாரைனயும்
உைடயவன். 10ஒருவன்உங்களிடம் வந்துஇந்தஉபேதசத்ைதக் ெகாண்டுவராமல்
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இருந்தால், அவைன உங்களுைடய வீட்டிேல ஏற்றுக்ெகாள்ளாமலும், அவனுக்கு
வாழ்த்துதல்ெசால்லாமலும்இருங்கள். 11அவனுக்குவாழ்த்துதல்ெசால்லுகறவன்
அவனுைடய ெகட்டெசய்ைககளுக்கும் பங்குள்ளவன் ஆகறான். 12 உங்களுக்கு
எழுதேவண்டிய காரியங்கள் அதகம் உண்டு; காக தத்தனாலும் ைமயனாலும்
அைவகைள எழுத எனக்கு மனம் இல்ைல. உங்களுைடய சந்ேதாஷம்
நைறவாக இருப்பதற்காக உங்களிடம் வந்து, முகமுகமாகப் ேபசலாம் என்று
நம்பயருக்க ேறன். 13 ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட உம்முைடய சேகாதரியன்
பள்ைளகள்உமக்குவாழ்த்துதல்ெசால்லுகறார்கள். ஆெமன்.
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3 ேயாவான்
ஆச ரியர்

ேயாவானின் மூன்று நருபங்களும் ந ச்சயமாக ஒரு மனிதனின் ேவைலயாக
இருக்கன்றன,ெபரும்பாலானஅறஞர்கள்அைதஅப்ேபாஸ்தலனாகய ேயாவான்
என்று முடிக்க றார்கள். சைபயல் அவரது ஸ்தானம், அவரது முத ர்ந்த வயது
காரணமாக ேயாவான் தன்ைன “மூப்பர்” என்று அைழத்துக் ெகாள்க றார், மற்றும்
நருபத்தன் ஆரம்பம், நைறவுெசய்தல், பாணி மற்றும் கண்ேணாட்டம் ஆகயைவ
2 ேயாவானுக்கு மிகவும் ஒத்தருக்க றது என்பதால், அேத எழுத்தாளர் இரண்டு
கடிதங்கைளயும்எழுதனார் என்பதல் சந்ேதகேமஇல்ைல.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப 85-95இைடப்பட்ட காலத்தல்எழுதப்பட்டது.
ஆசய ப ராந்தயத்தல் உள்ள எேபசுவலிருந்து ேயாவான் இந்த நருபத்ைத

எழுதனார்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

3 ேயாவான் நருபம் காயுவுக்கு எழுதப்பட்டது. அப்ேபாஸ்தலனாகய
ேயாவானுக்கு நன்கு அறமுகமாயருந்த சைபகளில் ஒன்றல் இவர் ஒரு முக்கய
அங்கத்தனராகஇருந்தார். காயுஅவருைடயவருந்ேதாம்பலுக்காகஅறயப்பட்டார்.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
உள்ளூர் தருச்சைபைய நடத்துவதல் தன்ைனேய உயர்த்த க்ெகாள்வதற்கும்

ெபருைமெகாள்வதற்கும் எத ராக எச்சரிப்பதற்கும், தனக்கும் ேமலாக
சத்தயத்ைத ேபாத க்கும் ஆச ரியர்களின் ேதைவகைள சந்த க்கும் காயுைவ
பாராட்டுவதற்காகவும் (வச 5-8), த ேயாத்த ேரப்புைவ அவன் தனது ெசாந்த
ேதைவகைள நைறேவற்றுகற இழிவான நடத்ைதக்கு எத ராக எச்சரிக்கவும்
(வச 9), பயணம் ெசய்யும் ஆச ரியரும் 3 வது ேயாவான் நருபத்ைத ெகாண்டு
ெசல்பவருமான ேதேமத்த ரியுைவ பாராட்டவும் (வச 12), ேயாவான் தன்
வாசகர்கைள வைரவல் சந்த க்க வருகறார் என்று ெதரிவ க்கவும் (வச 14) இந்த
நருபம் எழுதப்பட்டது.

ைமயக்கருத்து
வசுவாச களின்வருந்ேதாம்பல்

ெபாருளடக்கம்
1.அறமுகம்— 1:1-4
2. பயணஊழியர்களுக்கானவருந்ேதாம்பல்— 1:5-8
3. ெபால்லாதைவயல்ல, நல்லைவகைளப ரத பலித்தல்— 1:9-12
4.முடிவுைர— 1:13-15
1 மூப்பனாகய நான் சத்தயத்தன்படி ேநச க்க ற ப ரியமான காயுவற்கு

எழுதுகறதாவது: 2 ப ரியமானவேன, உன் ஆத்துமா வாழ்க றதுேபால நீ
எல்லாவற்றலும் வாழ்ந்து சுகமாக இருக்கும்படி ெஜப த்துக்ெகாள்க ேறன்.
3 சேகாதரர்கள் வந்து நீ சத்தயத்தல் நடந்துெகாள்ளுகறாய் என்று உன்னுைடய
உண்ைமையக்குறத்துச் சாட்ச ெகாடுத்தேபாது அத க சந்ேதாஷப்பட்ேடன்.
4 என் பள்ைளகள் சத்தயத்த ேல நடக்க றார்கள் என்று நான் ேகள்வப்படுக ற
சந்ேதாஷத்ைதவ ட அத கமான சந்ேதாஷம் எனக்குஇல்ைல. 5ப ரியமானவேன, நீ
சேகாதரர்களுக்கும்,அந்நயர்களுக்கும்ெசய்க றஎல்லாவற்ைறயும்உண்ைமயாகச்
ெசய்க றாய். 6அவர்கள்உன்னுைடயஅன்ைபக்குறத்துச்சைபக்குமுன்பாகச்சாட்ச
ெசான்னார்கள்; ேதவனுக்குத் தகுதயானபடி நீஅவர்கைளவழியனுப்பைவத்தால்
நலமாக இருக்கும். 7 ஏெனன்றால், அவர்கள் யூதரல்லாத மக்களிடம்
ஒன்றும் வாங்காமல் ேதவனுைடய நாமத்தனிமித்தம் புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்.
8 ஆகேவ, நாம் சத்தயத்த ற்கு உடன்ேவைலயாட்களாக இருப்பதற்காக
அப்படிப்பட்டவர்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாள்ளக் கடைமப்பட்டிருக்க ேறாம். 9 நான்
சைபக்கு எழுத ேனன்; ஆனாலும் அவர்களில் முதன்ைமயாக இருக்கவரும்புக ற
த ேயாத்த ேரப்பு எங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. 10 ஆகேவ, நான் வந்தால்,
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அவன் எங்களுக்கு எத ராகப் ெபால்லாத வார்த்ைதகைளப் ேபச , ெசய்துவருகற
ெசயல்கைள ஞாபகப்படுத்துேவன். அவன் இப்படிச் ெசய்துவருவதும்
ேபாதாமல், தன்னுைடய சேகாதரர்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளாமலிருப்பது
மட்டுமல்லாமல், ஏற்றுக்ெகாள்ள வருப்பமாக இருக்க றவர்கைளயும் தைடெசய்து,
சைபக்கு ெவளிேய தள்ளுகறான். 11 ப ரியமானவேன, நீ தீைமயானைதப்
பன்பற்றாமல், நன்ைமயானைதப் பன்பற்று, நன்ைமெசய்க றவன் ேதவனால்
உண்டாயருக்க றான்; தீைமெசய்க றவன் ேதவைனப் பார்த்தது இல்ைல.
12 ேதேமத்த ரியு எல்ேலாராலும் நற்சாட்ச ெபற்றதும் இல்லாமல், சத்தயத்தாலும்
நற்சாட்ச ெபற்றவன்; நாங்களும் சாட்ச ெகாடுக்க ேறாம், எங்களுைடய சாட்ச
உண்ைம என்று அறவீர்கள். 13 எழுதேவண்டிய காரியங்கள் அதகம் உண்டு;
ஆனால் ைமயனாலும், இறகனாலும் எழுத எனக்கு வருப்பம் இல்ைல.
14 சீக்க ரமாக உன்ைனப் பார்க்கலாம் என்று நம்பயருக்க ேறன், அப்ெபாழுது
முகமுகமாகப் ேபச க்ெகாள்ளுேவாம். 15 உனக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக.
நண்பர்கள் உனக்கு வாழ்த்துதல் ெசால்லுகறார்கள். நண்பர்கைளப் ெபயர்
ெபயராகவாழ்த்துவாயாக.
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யூதா
ஆச ரியர்

“இேயசு க றஸ்துவன் ஊழியனாகவும், யாக்ேகாபன் சேகாதரனாகவும்
இருக்க றயூதா” (1: 1) என்றுஎழுத்தாளர் தன்ைனஅைடயாளம் காட்டுக றார். யூதா,
ேயாவான் 14: 22 ல் “யூதாஸ்” என்று ஒருேவைள அப்ேபாஸ்தலர்களில் ஒருவராக
கூறப்பட்டுள்ளவராகஇருக்கலாம். ெபாதுவாகஅவர்இேயசுவன்சேகாதரனாகவும்
கருதப்படுக றார். அவர் முன்னர் ஒரு அவசுவாச யாக இருந்தார் (ேயாவான் 7:
5), பன்னர் இேயசுவன் உய ர்த்ெதழுதலுக்கு பறகு, அவர் ேமல்வீட்டைறயல்
அவருைடயதாயார் மற்றும்ப ற சீடர்களுடன்இருந்தார் (அப்ேபாஸ்தலர் 1: 14).

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப 60-80 காலகட்டத்தல்எழுதப்பட்டிருக்கலாம்.
அெலக்ஸாண்டிரியாவலிருந்து ேராமாபுரி வைர எழுதப்பட்ட இடத்தன்

ஊகங்களாகஇருந்தன.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

“ப தாவாகய ேதவனால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டும், இேயசு க றஸ்துைவ
காத்துக்ெகாள்ளுகறவர்களுக்கும், மற்றும் அைழக்கப்பட்டவர்களுக்கும்” என்ற
ெபாதுவான ெசாற்ெறாடர் எல்லாக் க றஸ்தவர்கைளயும் குறக்க றது. இன்னும்,
தவறான ஆச ரியர்களிடம் தனது ெசய்தைய ஒரு குற ப்ப ட்ட குழுவனைர வ ட
அவர் தவறானஆச ரியர்கைளப் ேபசுவதாகஇருந்தருக்கலாம்.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
வசுவாசத்தல் உறுதயாய் இருப்பதற்கும் வீணான காரியங்களுக்கு எத ராக

எத ர்ப்பதற்கும் ெதாடர்ந்து வழிப்புணர்வு ேதைவ என்று சைபக்கு ஞாபகப்படுத்த
முயற்ச க்கும்படி இந்த கடிதத்ைத யூதா எழுதனார். எல்லா இடங்களிலும்
உள்ள கறஸ்தவர்கள் ெசயல்படேவண்டும் என்று தூண்டுதல் ெகாடுத்து அவர்
எழுதனார். ெபாய்ப் ேபாதைனகளின் ஆபத்ைத அவர்கள் உணர்ந்துெகாள்ளவும்,
தங்கைளத் தாங்கேள மற்றும் மற்ற வசுவாச கைளயும் காப்பாற்றவும், ஏற்கனேவ
வஞ்ச க்கப்பட்டவர்கைள மீண்டும் மனந்தரும்பச்ெசய்யவும் அவர் வரும்பனார்.
ேதவனுைடய தண்டைனையக் குறத்துப் பயப்படாமல், க றஸ்தவர்கள் தாங்கள்
வரும்பயைதச் ெசய்ய முடியுெமன்று கூறக்ெகாண்டிருந்த ேதவபயமற்ற
ேபாதகர்களுக்குஎத ராகயூதா எழுதனார்.

ைமயக்கருத்து
வசுவாசத்த ற்காகப் ேபாராடுவது

ெபாருளடக்கம்
1.அறமுகம்— 1:1, 2
2. கள்ளப் ேபாதகர்களின்வளக்கம்மற்றும்வத — 1:3-16
3 க றஸ்துவல்வசுவாச களுக்குஊக்கமளித்தல்— 1:17-25

1 இேயசுக றஸ்துவனுைடய ஊழியக்காரனும், யாக்ேகாபனுைடய
சேகாதரனுமாக இருக்க ற யூதா, ப தாவாகய ேதவனாேல
பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களும்,இேயசுக றஸ்துவனாேலகாக்கப்பட்டவர்களுமாகய
அைழக்கப்பட்டவர்களுக்கு எழுதுகறதாவது: 2 உங்களுக்கு இரக்கமும்
சமாதானமும்அன்பும்ெபருகட்டும்.

பக்தயற்றவர்களும்பாவமும்
3 ப ரியமானவர்கேள, ெபாதுவான இரட்ச ப்ைபக்குற த்து உங்களுக்கு

எழுதுவதற்கு நான் மிகவும் கருத்துள்ளவனாக இருக்கும்ேபாது,
பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒருமுைற ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்ட வசுவாசத்த ற்காக
நீங்கள் ைதரியமாகப் ேபாராடேவண்டும் என்று, உங்களுக்கு எழுத உணர்த்துவது
எனக்கு அவசயமாகத் ெதரிந்தது. 4 ஏெனன்றால், நமது ேதவனுைடய
கருைபையக் காமவகாரத்த ற்குரியதாக மாற்ற , நம்முைடய ஒேர ஆண்டவராக ய
ேதவைனயும், கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துைவயும் மறுதலிக்கற பக்த
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இல்லாதவர்களாகய சலர் இரகச யவழியாக நுைழந்தருக்க றார்கள்; அவர்கள்
இந்த தண்டைனக்கு உள்ளாவார்கள் என்று ஆரம்பத்த ேல எழுதயருக்க றது.
5 நீங்கள் முன்னேம அற ந்தருந்தாலும், நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த
வரும்புக றது என்னெவன்றால், கர்த்தர் தமது மக்கைள எக ப்துேதசத்தலிருந்து
புறப்படப்பண்ணி, இரட்ச த்து, பன்பு வசுவாச க்காதவர்கைள அழித்தார்.
6 தங்களுைடய ஆத ேமன்ைமையக் காத்துக்ெகாள்ளாமல், தங்களுக்குச்
ெசாந்தமான வச க்கும் இடத்ைத வ ட்டுவ ட்ட சாத்தானுைடய தூதர்கைளயும்,
ேதவனுைடய நாளின் நயாயத்தீர்ப்புக்காக ந த்தய சங்கலிகளினாேல கட்டி,
அந்தகார இருளில் அைடத்து ைவத்தருக்க றார். 7 அப்படிேய ேசாேதாம்
ெகாேமாரா பட்டணத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களும், அைவகைளச் சுற்றயுள்ள
பட்டணத்து மக்களும், அவர்கைளப்ேபால வ பசாரம்பண்ணி, இயற்ைகக்கு
மாறான இச்ைசகளிேல வழுந்து, ந த்தய அக்கனியன் தண்டைனையப்
ெபற்று அைடயாளமாக ைவக்கப்பட்டிருக்க றார்கள். 8 அைதப்ேபாலேவ,
ெசாப்பனக்காரர்களாகய இவர்களும் சரீரத்ைத அசுத்தப்படுத்த க்ெகாண்டு,
கர்த்தரின் அத காரத்ைத அசட்ைடபண்ணி, மகத்துவங்கைள அவமத க்க றார்கள்.
9 ப ரதான தூதனாகய மிகாேவல் ேமாேசயனுைடய சரீரத்ைதக்குற த்துப்
ப சாேசாடு வாக்குவாதம்பண்ணினேபாது, அவைன அவமத த்து குற்றப்படுத்தத்
துணிவல்லாமல்: கர்த்தர் உன்ைனக் கடிந்து ெகாள்வாராக என்று ெசான்னான்.
10இவர்கள் தங்களுக்குத் ெதரியாதைவகைளஅவமத க்க றார்கள்; புத்த இல்லாத
மிருகங்கைளப்ேபால சுபாவத்தன்படி தங்களுக்குத் ெதரிந்தருக்க றைவகளாேல
தங்கைளக் ெகடுத்துக்ெகாள்ளுகறார்கள். 11 இவர்களுக்கு ஐேயா! இவர்கள்
காயீனுைடய வழியல் நடந்து, ப ேலயாம் கூலிக்காகச் ெசய்த வஞ்சகத்த ேல
ேவகமாக ஓடி, ேகாரா எத ர்த்துப்ேபசன பாவத்த ற்குள்ளாக , ெகட்டுப்ேபானார்கள்.
12 இவர்கள் உங்களுைடய அன்பன் வருந்துகளில் கைறகளாக இருந்து, பயம்
இல்லாமல் வருந்து சாப்ப ட்டு, தங்கைளத் தாங்கேள கவனித்துக்ெகாள்க ற
ேமய்ப்பராக இருக்க றார்கள்; இவர்கள் காற்றுகளால் அடிபட்டு ஓடுகற தண்ணீர்
இல்லாத ேமகங்களும், இைலகள் உத ர்ந்து, கனிகள் இல்லாமல் இரண்டுமுைற
காய்ந்தும் ேவர் இல்லாத மரங்களும், 13 தங்களுைடய அவமானங்கைள
நுைரதள்ளுகற இைரச்சலான கடல் அைலகளும், வழிதப்ப அைலகற
நட்சத்த ரங்களுமாக இருக்க றார்கள்; இவர்களுக்காக என்ெறன்ைறக்கும்
காரிருேள ைவக்கப்பட்டிருக்க றது. 14 ஆதாமுக்கு ஏழாம் தைலமுைறயான
ஏேனாக்கும் இவர்கைளக்குறத்து: இேதா, எல்ேலாருக்கும் நயாயத்தீர்ப்புக்
ெகாடுக்க றதற்கும், அவர்களில் அவபக்தயுள்ளவர்கள் எல்ேலாரும்
அவபக்தயாகச் ெசய்துவந்த எல்லா அவபக்தயான ெசய்ைககளினாலும்,
15 தமக்கு வ ேராதமாக அவபக்தயுள்ள பாவ கள் ேபசன கடினமான வார்த்ைதகள்
எல்லாவற்றனாலும், அவர்கைளக் கண்டிக்க றதற்கும், ஆயரம் ஆய ரமான
தமது பரிசுத்தவான்கேளாடு கர்த்தர் வருகறார் என்று முன்னேம அறவத்தான்.
16 இவர்கள் முறுமுறுக்கறவர்களும், முைறயடுகறவர்களும், தங்களுைடய
இச்ைசகளின்படி நடக்க றவர்களுமாக இருக்க றார்கள்; இவர்களுைடய வாய்
ெபருைமயானைவகைளப் ேபசும்; தற்புகழ்ச்ச க்காகமுகஸ்துத ெசய்வார்கள்.

எச்சரிக்ைககள்
17 நீங்கேளா ப ரியமானவர்கேள, நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன்

அப்ேபாஸ்தலர்களால் முன்ேப ெசால்லப்பட்ட வார்த்ைதகைள
நைனத்துப்பாருங்கள். 18 கைடச க்காலத்த ேல தங்களுைடய துன்மார்க்கமான
இச்ைசகளின்படிநடக்க றபரிகாசக்காரர்கள்ேதான்றுவார்கள்என்றுஉங்களுக்குச்
ெசான்னார்கேள. 19 இவர்கள் ப ரிந்துேபாக றவர்களும், ெஜன்மசுபாவம்
உள்ளவர்களும், ஆவயானவர் இல்லாதவர்களுமாேம. 20 நீங்கேளா
ப ரியமானவர்கேள, உங்களுைடய மகா பரிசுத்தமான வசுவாசத்தன்ேமல்
உங்கைள உறுத ப்படுத்த க்ெகாண்டு, பரிசுத்த ஆவயானவருக்குள்
ெஜபம்பண்ணி, 21 ேதவனுைடய அன்ப ேல உங்கைளக் காத்துக்ெகாண்டு,
ந த்தயஜீவனுக்குரிய நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனுைடய
இரக்கத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாள்ளக் காத்தருங்கள். 22 அல்லாமலும், நீங்கள்
பகுத்தறவு உள்ளவர்களாக இருந்து, ச லருக்கு இரக்கம் காட்டி, ச லைர
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அக்கனியல் இருந்து இழுத்துவ ட்டு, பயத்ேதாடு இரட்ச த்து, 23 பாவத்தனால்
கைறப்பட்டிருக்க றஅவர்களுைடயஆைடையயும்கூடெவறுத்துத்தள்ளுங்கள்.

ேதவைனப்புகழுதல்
24 உங்கைள இடறவழாமல் காக்கவும், தமது மகைமயுள்ள சந்ந தானத்த ேல

அத க மக ழ்ச்ச ேயாடு உங்கைள மாசு இல்லாதவர்களாக நறுத்தவும், வல்லைம
உள்ளவரும், 25 தாம் ஒருவேர ஞானம் உள்ளவருமாகய நம்முைடய இரட்சகரான
ேதவனுக்குக் கனமும், மகத்துவமும், வல்லைமயும், அதகாரமும், இப்ெபாழுதும்,
எப்ெபாழுதும்உண்டாவதாக. ஆெமன்.
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ெவளிப்படுத்தனவ ேசஷம்
ஆச ரியர்

அப்ேபாஸ்தலனாகய ேயாவான், ேதவதூதன் மூலமாக ேதவன்
ெசான்னைவகைள எழுதனவர் என்று தன்ைனத்தாேன குற ப்படுக றார்.
ஜஸ்டின் மார்ைடயர், ஐெரனியஸ், ஹப்ேபாலிடஸ், ெதர்துல்லியன்,
அெலக்ஸாண்டிரியாவன் கெளெமண்ட் மற்றும் முர்ேடாரியன் ேபான்ற சைபயன்
ஆத எழுத்தாளர்கள், அப்ேபாஸ்தலனாகய ேயாவாைன, ெவளிப்படுத்துதல்
புத்தகத்தன் ஆச ரியர் என்று கூறுகன்றனர். ெவளிப்படுத்தன வேசஷம்,
“ெவளிப்பாடுகள்” வடிவத்தல், உபத்த ரவத்தன் மத்தயல் உள்ளவர்களுக்கு
நம்ப க்ைகையக் ெகாடுக்கும்படி (ேதவனுைடய இறுதயான ெவற்றயல்)
அைடயாள கற்பைனகைளப் பயன்படுத்தும் யூத இலக்கயத்தன் ஒரு வைகயாக
எழுதப்பட்டிருக்க றது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப 95-96 க்குஇைடயல்எழுதப்பட்டது.
ேயாவான் தீர்க்கதரிசனத்ைதப் ெபற்றேபாது ஏகயன் கடலில்உள்ள ஒரு தீவான

பத்முதீவல்இருந்ததாகஅவர்குற ப்படுக றார், (1: 9).
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

ஆசயாவல் ஏழு சைபகளுக்கு தீர்க்கதரிசனம் உைரக்கப்பட்டதாக ேயாவான்
கூறனார் (1: 4).

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
இேயசுக றஸ்துைவயும் (1: 1),அவருைடயஆள்தத்துவம்,அவருைடயவல்லைம,

ஆகயவற்ைற ெவளிப்படுத்துவதும், சீக்க ரத்தல் சம்பவக்கப்ேபாக றைவகைள
அவருைடய ஊழியர்களுக்குக் காண்பப்பதும் ெவளிப்படுத்துதலின்
ேநாக்கமாக இருக்க றது. உலகமானது முடிவுக்கு வரும் மற்றும் நயாயத்தீர்ப்பு
உண்டாகும் என்பதற்கான இறுத எச்சரிக்ைக இதுவாகும். இது நமக்கு
பரேலாகத்ைதப்பற்றய ஒரு ச றய பார்ைவையக் ெகாடுக்க றது மற்றும் தங்கள்
வஸ்த ரங்கைள ெவண்ைமயாக பாதுகாத்துக் காத்தருக்கும் அைனவருக்கும்
மகைம காத்தருக்க றது. ெவளிப்படுத்தல், எல்லாக் ேகடுகளுடனும் மிகுந்த
உபத்த ரவத்தன் வழியாக நம்ைம எடுத்துச் ெசல்க றது. எல்லா அவசுவாச களும்
ந த்தயத்த ற்காக எத ர்ெகாள்ளும் கைடச அக்கனிையப் பற்றயும் ெசால்க றது.
புத்தகம் சாத்தானின் வீழ்ச்ச மற்றும் அவனது தூதர்கூட்டமும் கட்டிப்
பைணக்கப்படுவைதமீண்டும்கூறுகறது.

ைமயக்கருத்து
அறமுகப்படுத்துதல்

ெபாருளடக்கம்
1. க றஸ்துவன்ெவளிப்பாடுமற்றும்இேயசுவன்சாட்ச — 1:1-8
2. நீங்கள்பார்த்தருக்க றகாரியங்கள்— 1:9-20
3. ஏழுஉள்ளூர்சைபகள்— 2:1-3:22
4. சம்பவ க்கப்ேபாகும்வஷயங்கள்— 4:1-22:5
5. கர்த்தரின்கைடச எச்சரிக்ைகயும்,அப்ேபாஸ்தலனின்கைடச ெஜபமும்— 22:6-
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ேதவனின்ெவளிப்பாடு
1 சீக்க ரத்தல் சம்பவக்கேவண்டியைவகைளத் தம்முைடய

ஊழியக்காரர்களுக்குக் காண்பப்பதற்காக, ேதவன் இேயசுக றஸ்துவற்கு
ஒப்புவத்ததும், இவர் தம்முைடய தூதைன அனுப்ப , தம்முைடய
ஊழியக்காரனாகய ேயாவானுக்கு ெவளிப்படுத்தனதுமான காரியம்.
2 இவன் ேதவனுைடய வசனத்ைதக்குற த்தும், இேயசுக றஸ்துைவப்பற்றய
சாட்சையக்குறத்தும், தான் பார்த்த எல்லாவற்ைறயும் சாட்ச யாக
அறவத்தருக்க றான். 3 இந்தத் தீர்க்கதரிசன வசனங்கைளப் படிக்க றவனும்,
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ேகட்க றவர்களும், இதல் எழுதயருக்க றைவகளின்படி நடக்க றவர்களும்
பாக்கயவான்கள், காலம்ெநருங்கவ ட்டது.

வாழ்த்துதல்
4 ேயாவான் ஆசயாவல் உள்ள ஏழு சைபகளுக்கும் எழுதுகறதாவது:

இருக்கறவரும் இருந்தவரும் வருகறவருமானவராலும், அவருைடய
சங்காசனத்த ற்கு முன்பாக இருக்க ற ஏழு ஆவகளாலும், 5 உண்ைமயுள்ள
சாட்ச யும், மரித்ேதாரிலிருந்து முதலில் பறந்தவரும், பூமியன் ராஜாக்களுக்கு
அத பதயுமாகய இேயசுக றஸ்துவனாலும் உங்களுக்குக் கருைபயும்
சமாதானமும் உண்டாவதாக. 6 நம்ேமல் அன்புைவத்து, தமது இரத்தத்தனாேல
நம்முைடய பாவங்கைளக் கழுவ , தம்முைடய ப தாவாகய ேதவனுக்குமுன்பாக
நம்ைம ராஜாக்களும்ஆசாரியர்களுமாக்கன அவருக்கு மகைமயும் வல்லைமயும்
என்ெறன்ைறக்கும் உண்டாயருப்பதாக. ஆெமன். 7 இேதா, ேமகங்கேளாடு
வருகறார்; கண்கள் எல்லாம் அவைரப் பார்க்கும், அவைரக் குத்தனவர்களும்
அவைரப் பார்ப்பார்கள்; பூமியல் உள்ள ேகாத்த ரத்தார்கள் எல்ேலாரும் அவைரப்
பார்த்துப் புலம்புவார்கள். அப்படிேய நடக்கும், ஆெமன். 8 இருக்கறவரும்
இருந்தவரும் வருகறவருமாகய சர்வவல்லைமயுள்ள கர்த்தர்: நான் அல்பாவும்,
ஓெமகாவும்,துவக்கமும்,முடிவுமாகஇருக்க ேறன்என்றுஉைரக்க றார்.

மனிதகுமாரனுக்குஒப்பானவர்
9 உங்களுைடய சேகாதரனும், இேயசுக றஸ்துவனிமித்தம் வருகற

உபத்த ரவத்த ற்கும் அவருைடய ராஜ்யத்த ற்கும் அவருைடய ெபாறுைமக்கும்
உங்களுைடய உடன்பங்காளியுமாக இருக்க ற ேயாவானாகய நான்
ேதவவசனத்தனிமித்தமும், இேயசுக றஸ்துைவப்பற்றய சாட்ச யனிமித்தமும்,
பத்மு என்னும் தீவ ேல இருந்ேதன். 10 கர்த்த்தைர ஆராத க்கும் நாளில் நான்
ஆவயானவரின்கட்டுப்பாட்டுக்குள்இருந்ேதன்;அப்ெபாழுதுஎனக்குப்பன்னாேல
எக்காளசத்தம்ேபால ஒரு ெபரிய சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். 11 அது: நான்
அல்பாவும் ஓெமகாவும், முந்தனவரும் ப ந்தனவருமாக இருக்க ேறன்.
நீ பார்க்க றைத ஒரு புத்தகத்த ல் எழுத , ஆசயாவல் இருக்க ற எேபசு,
ச மிர்னா, ெபர்கமு, த யத்தீரா, சர்ைத, ப லெதல்ப யா, லேவாத க்ேகயா
என்னும் பட்டணங்களில் உள்ள ஏழு சைபகளுக்கும் அனுப்பு என்று
ெசான்னது. 12 அப்ெபாழுது என்ேனாடு ேபசன அந்த சத்தத்ைதப் பார்க்கத்
தரும்ப ேனன்; தரும்பனெபாழுது, ஏழு ெபான் குத்துவளக்குகைளயும்,
13 அந்த ஏழு குத்துவளக்குகளின் நடுவ ேல, பாதம்வைர நீளமான அங்க
அணிந்து, மார்பல் ெபாற்கச்ைச கட்டியருந்த மனிதகுமாரைனப்ேபால
ஒருவைரப் பார்த்ேதன். 14 அவருைடய தைலயும், தைலமுடியும் ெவண்ைமயான
பஞ்ைசப்ேபாலவும் உைறந்த பனிையப்ேபாலவும் ெவண்ைமயாக இருந்தது;
அவருைடய கண்கள் அக்கனிஜூவாைலையப்ேபால இருந்தது; 15 அவருைடய
பாதங்கள் உைலய ேல காய்ந்த ப ரகாசமான ெவண்கலம்ேபால இருந்தது;
அவருைடய சத்தம் ெபருெவள்ளத்து இைரச்சைலப்ேபால இருந்தது. 16 தமது
வலது ைகய ேல ஏழு நட்சத்த ரங்கைள ஏந்த க்ெகாண்டிருந்தார்; அவர்
வாயல் இருந்து இரண்டு பக்கமும் கூர்ைமயான வாள் புறப்பட்டு வந்தது;
அவருைடய முகம் வல்லைமையப் ப ரகாச க்க ற சூரியைனப்ேபால இருந்தது.
17 நான் அவைரப் பார்த்தேபாது ெசத்தவைனப்ேபால அவருைடய பாதத்தல்
வழுந்ேதன்; அப்ெபாழுது அவர் தம்முைடய வலது ைகைய என்ேமல் ைவத்து,
என்ைனப் பார்த்து: பயப்படாேத, நான் முந்தனவரும் ப ந்தனவரும்,
உயருள்ளவருமாக இருக்க ேறன்; 18 மரித்ேதன், ஆனாலும், இேதா,
எல்லாக் காலங்களிலும் உய ேராடு இருக்க ேறன், ஆெமன்; நான் மரணம்
மற்றும் பாதாளத்தன் த றவுேகால்கைள ைவத்தருக்க ேறன். 19 நீ
பார்த்தைவகைளயும் இருக்க றைவகைளயும், இைவகளுக்குப் பன்பு
நடக்கப்ேபாக றைவகைளயும் எழுது; 20 என் வலதுைகயல் நீ பார்த்த ஏழு
நட்சத்த ரங்களின் இரகச யத்ைதயும், ஏழு ெபான் குத்துவளக்குகளின்
இரகச யத்ைதயும் எழுது; அந்த ஏழு நட்சத்த ரங்களும் ஏழு சைபகளின்
தூதர்கள்;நீபார்த்தஏழுகுத்துவளக்குகளும்ஏழுசைபகள்.
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அத்த யாயம் 2
எேபசு சைபக்குதூதனின்ெசய்த

1 எேபசு சைபயன் தூதனுக்கு நீ எழுதேவண்டியது என்னெவன்றால்: ஏழு
நட்சத்த ரங்கைளத் தம்முைடய வலது ைகயல் ஏந்த க்ெகாண்டு, ஏழு
ெபான் குத்துவளக்குகளின் நடுவ ேல உலாவ க்ெகாண்டிருக்க றவர்
ெசால்லுக றதாவது; 2 நீ ெசய்தைவகைளயும், உன் கடினஉைழப்ைபயும்,
உன்ெபாறுைமையயும்,நீெபால்லாதவர்கைளச்சக த்துக்ெகாள்ளமுடியாமல்
இருக்க றைதயும், அப்ேபாஸ்தலர்களாக இல்லாதவர்கள் தங்கைள
அப்ேபாஸ்தலர்கள்என்றுெசால்லுக றைதநீேசாத த்துப்பார்த்துஅவர்கள்
ெபாய்யர்கள் என்பைதக் கண்டுப டித்தைதயும்; 3 நீ சக த்துக்ெகாண்டு
இருக்க றைதயும், ெபாறுைமயாக இருக்க றைதயும், என் நாமத்த ற்காக
ஓய்வு இல்லாமல் ப ரயாசப்பட்டைதயும் அற ந்தருக்க ேறன். 4ஆனாலும்,
நீ ஆரம்பத்த ேல ைவத்தருந்த அன்ைபவ ட்டுவ ட்டாய் என்று உன்ேமல்
எனக்குக் குைற உண்டு. 5 எனேவ, நீ எந்த நைலைமயல் இருந்து
வழுந்தாய் என்பைத நைனத்து, மனம்தரும்ப , ஆதயல் ெசய்த
ெசய்ைககைளச் ெசய்; இல்லாவ ட்டால் நான் சீக்க ரமாக உன்னிடம்
வந்து, நீ மனம்தரும்பவல்ைல என்றால், உன் வளக்குத்தண்ைட
அதனிடத்தலிருந்து நீக்கவடுேவன். 6 நான் ெவறுக்க ற ந க்ெகாலாய்
மதத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களின் ெசய்ைககைள நீயும் ெவறுக்க றாய், இது
உன்னிடத்த ல் உண்டு. 7ஆவயானவர் சைபகளுக்குச் ெசால்லுக றைதக்
காதுள்ளவன்ேகட்கேவண்டும்;ெஜயம்ெபறுக றவன்எவேனாஅவனுக்கு
ேதவனுைடய பரதீசன் நடுவல் இருக்க ற ஜீவமரத்தன் கனிைய
உண்ணக்ெகாடுப்ேபன்என்றுஎழுது.

ச மிர்னா சைபக்குதூதனின்ெசய்த
8 ச மிர்னா சைபயன்தூதனுக்கு நீ எழுதேவண்டியது என்னெவன்றால்:

முந்தனவரும் ப ந்தனவரும், மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு
எழுந்தவருமானவர் ெசால்லுக றதாவது; 9 உன் ெசய்ைககைளயும், உன்
உபத்த ரவத்ைதயும், நீ ஐசுவரியம் உள்ளவனாக இருந்தும் உனக்கு
இருக்க ற தரித்த ரத்ைதயும், தங்கைள யூதர்கள் என்று ெசால்லியும்
யூதர்களாக இல்லாமல் சாத்தானுைடய கூட்டமாக இருக்க றவர்கள்
ெசய்யும் அவதூறுகைளயும் அற ந்தருக்க ேறன். 10 நீ படப்ேபாக ற
பாடுகைளப்பற்ற ப்பயப்படாேத;இேதா,நீங்கள்ேசாத க்கப்படுவதற்காகப்
ப சாசு உங்களில் ச லைரக் காவலில் ேபாடுவான்; பத்துநாட்கள்
உபத்த ரவப்படுவீர்கள். ஆனாலும் நீ மரிக்கும்வைர உண்ைமயாக
இரு, அப்ெபாழுது ஜீவக ரீடத்ைத உனக்குத் தருேவன். 11 ஆவயானவர்
சைபகளுக்குச் ெசால்லுக றைதக் காதுள்ளவன் ேகட்கேவண்டும்; ெஜயம்
ெபறுக றவன் இரண்டாம் மரணத்தனால் ேசதப்படுவதல்ைல என்று
எழுது.

ெபர்கமுசைபக்குதூதனின்ெசய்த
12ெபர்கமு சைபயன்தூதனுக்கு நீ எழுதேவண்டியது என்னெவன்றால்:

இரண்டு பக்கமும் கூர்ைமயான வாைள ைவத்தருப்பவர்
ெசால்லுக றதாவது; 13 உன் ெசய்ைககைளயும், சாத்தானுைடய
சங்காசனம் இருக்க ற இடத்த ல் நீ குடியருக்க றைதயும், நீ என்
நாமத்ைத உறுதயாகப் ப டித்துக் ெகாண்டிருக்க றைதயும், சாத்தான்
குடியருக்க ற இடத்த ேல உங்களுக்குள்ேள எனக்கு உண்ைமயுள்ள
சாட்ச யான அந்த ப்பா என்பவன் ெகால்லப்பட்ட நாட்களிலும் என்ேமல்
நீ ைவத்த உன் வசுவாசத்ைத, நீ மறுதலிக்காமல் இருந்தைதயும்
அற ந்தருக்க ேறன். 14ஆனாலும், ச ல காரியங்கைளக்குற த்துஉன்ேமல்
எனக்குக் குைற உண்டு; இஸ்ரேவல் மக்கள் வ க்க ரகங்களுக்குப்
பைடத்தைவகைள சாப்ப டுவதற்கும் ேவச த்தனம் பண்ணுவதற்கும்
சாதகமான இடறைல அவர்களுக்கு முன்பாகப் ேபாடும்படி பாலாக்
என்பவனுக்குப் ேபாதைனெசய்த ப ேலயாமுைடய ேபாதைனையக்
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கைடப டிக்க றவர்கள் உன்னிடம் உண்டு. 15 அப்படிேய ந க்ெகாலாய்
மதத்தனருைடய ேபாதைனையக் கைடப டிக்க றவர்களும் உன்னிடம்
உண்டு; அைத நான் ெவறுக்க ேறன். 16 நீ மனம்தரும்பு,
இல்லாவ ட்டால் நான் சீக்க ரமாக உன்னிடம் வந்து, என் வாயன்
வாளினால் அவர்கேளாடு யுத்தம்பண்ணுேவன். 17 ஆவயானவர்
சைபகளுக்குச் ெசால்லுக றைதக் காதுள்ளவன் ேகட்கேவண்டும்; ெஜயம்
ெபறுக றவனுக்கு நான் மைறவான மன்னாைவ உண்ணக்ெகாடுத்து,
ெபற்றுக்ெகாள்க றவைனத்தவ ர ேவெறாருவனுக்கும் ெதரியாத புத ய
நாமம்எழுதப்பட்டெவண்ைமயானக்கல்ைலக்ெகாடுப்ேபன்என்றுஎழுது.

தயத்தீரா சைபக்குதூதனின்ெசய்த
18 த யத்தீரா சைபயன் தூதனுக்கு நீ எழுதேவண்டியது

என்னெவன்றால்: அக்கனிஜூவாைல ேபான்ற கண்களும்,
ப ரகாசமான ெவண்கலம்ேபான்ற பாதங்களும் உள்ள ேதவகுமாரன்
ெசால்லுக றதாவது; 19 உன் ெசய்ைககைளயும், உன் அன்ைபயும், உன்
ஊழியத்ைதயும், உன் வசுவாசத்ைதயும், உன் ெபாறுைமையயும், நீ
முன்பு ெசய்த ெசயல்கைளவ ட பன்பு ெசய்த ெசயல்கள் அத கமாக
இருக்க றைதயும் அற ந்தருக்க ேறன். 20 ஆனாலும், உன்ேமல்
எனக்குக் குைற உண்டு; என்னெவன்றால், தன்ைனத் தீர்க்கதரிச
என்று ெசால்லுக ற ேயசேபல் என்னும் ெபண், என்னுைடய
ஊழியக்காரர்கள் ேவச த்தனம்பண்ணவும் வக்க ரகங்களுக்குப்
பைடத்தைவகைளச் சாப்ப டவும் அவர்களுக்குப் ேபாத த்து,
அவர்கைள ஏமாற்ற, நீ அவளுக்கு இடம் ெகாடுக்க றாய். 21 அவள்
மனம்தரும்புவதற்காக அவளுக்கு வாய்ப்புக்ெகாடுத்ேதன்; தன்
ேவச த்தன வழிையவ ட்டு மனம்தரும்ப அவளுக்கு வருப்பம்
இல்ைல. 22 இேதா, நான் அவைளக் கட்டில்கைடயாக்க , அவேளாடு
வ பசாரம் ெசய்தவர்கள் தங்களுைடய ெசய்ைககைளவ ட்டு
மனம்தரும்பவல்ைல என்றால், அவர்கைளயும் அத க உபத்த ரவத்த ேல
தள்ளி, 23 அவளுைடய பள்ைளகைளயும் ெகால்லுேவன்; அப்ெபாழுது
நாேன, ச ந்தைனகைளயும், இருதயங்கைளயும் ஆராய்க றவர் என்று
எல்லா சைபகளும் அற ந்துெகாள்ளும்; உங்கள் ஒவ்ெவாருவனுக்கும்
உங்களுைடய ெசய்ைககளுக்குத் தகுந்தபடிேய பலன் ெகாடுப்ேபன்.
24த யத்தீராவ ேலஇந்தப் ேபாதகத்ைதப் பன்பற்றாமலும், சாத்தானுைடய
ஆழமான இரகச யங்கள் என்று ெசால்லப்படுக ற அந்தத் தந்த ரங்கைள
அற ந்துெகாள்ளாமலும் இருக்க ற மற்றவர்களாக ய உங்களுக்கு
நான் ெசால்லுக றதாவது; உங்கள்ேமல் எந்தெவாரு பாரத்ைதயும்
சுமத்தமாட்ேடன். 25 நான் வரும்வைரக்கும் என்ைன வசுவாச த்து
என்ைனப் பற்ற க்ெகாண்டிருங்கள். 26 ெஜயம்ெபற்று கைடச வைரக்கும்
நான் ெசய்த காரியங்கைளச் ெசய்க றவன் எவேனா அவனுக்கு நான்
என் ப தாவ டம் இருந்து அத காரம் ெபற்றதுேபால, ேதசங்களின்
மக்கள்ேமல் அத காரம் ெகாடுப்ேபன். 27 அவன் இரும்புக்ேகாலால்
அவர்கைள ஆளுவான்; அவர்கள் மண்பாண்டங்கைளப்ேபால
ெநாறுக்கப்படுவார்கள். 28 வ டியற்கால நட்சத்த ரத்ைதயும் அவனுக்குக்
ெகாடுப்ேபன். 29 ஆவயானவர் சைபகளுக்குச் ெசால்லுக றைதக்
காதுள்ளவன்ேகட்கேவண்டும்என்றுஎழுது.

அத்த யாயம் 3
சர்ைத சைபக்குதூதனின்ெசய்த

1 சர்ைத சைபயன் தூதனுக்கு நீ எழுதேவண்டியது என்னெவன்றால்:
ேதவனுைடய ஏழு ஆவகைளயும் ஏழு நட்சத்த ரங்கைளயும்
ைவத்தருப்பவர் ெசால்லுக றதாவது; உன் ெசய்ைககைள
அற ந்தருக்க ேறன், நீ உயருள்ளவன் என்று ெபயர்ெபற்றருந்தும்
ெசத்தவனாகஇருக்க றாய். 2நீவ ழித்துக்ெகாண்டு,மரித்துப்ேபாக றதாக
இருக்க ற காரியங்கைளப் ெபலப்படுத்து; உன் ெசய்ைககள்
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ேதவனுக்குமுன்பாக நைறவானைவகளாக நான் பார்க்கவல்ைல.
3 எனேவ நீ ேகட்டைதயும், ெபற்றுக்ெகாண்டைதயும் நைனத்துப்பார்த்து,
அதற்குக் கீழ்ப்படிந்து மனம்தரும்பு. நீ வ ழிப்பைடயாவ ட்டால்,
தருடைனப்ேபால உன்னிடம் வருேவன்; நான் உன்னிடம் வரும் ேநரத்ைத
நீ ெதரியாமல் இருப்பாய். 4 ஆனாலும் தங்களுைடய ஆைடகைள
அசுத்தப்படுத்தாத ச லேபர் சர்ைதயலும் உனக்கு உண்டு; அவர்கள்
தகுத உைடயவர்களாக இருப்பதால், ெவண்ைமயான ஆைட அணிந்து
என்ேனாடு நடப்பார்கள். 5 ெஜயம் ெபறுக றவன் எவேனா அவனுக்கு
ெவண்ைமயான ஆைட அணிவ க்கப்படும்; ஜீவபுத்தகத்தலிருந்து
அவனுைடய ெபயைர நான் நீக்க ப்ேபாடாமல், என் ப தாவ ற்கு
முன்பாகவும் அவருைடய தூதர்களுக்கு முன்பாகவும் அவன் ெபயைர
அற க்ைகச்ெசய்ேவன். 6ஆவயானவர் சைபகளுக்குச்ெசால்லுக றைதக்
காதுள்ளவன்ேகட்கேவண்டும்என்றுஎழுது.

பலெதல்பயா சைபக்குதூதனின்ெசய்த
7 ப லெதல்ப யா சைபயன் தூதனுக்கு எழுதேவண்டியது

என்னெவன்றால்: பரிசுத்தம் உள்ளவரும், சத்த யம் உள்ளவரும்,
தாவீதன் த றவுேகாைல உைடயவரும், ஒருவனும் பூட்டமுடியாதபடி
த றக்க றவரும், ஒருவனும் த றக்கமுடியாதபடி பூட்டுக றவருமாக
இருக்க றவர் ெசால்லுக றதாவது; 8 நீ ெசய்த உன் ெசயல்கைள
அற ந்தருக்க ேறன்; உனக்குக் ெகாஞ்சம் ெபலன் இருந்தும், நீ என்
நாமத்ைத மறுதலிக்காமல், என் வசனத்த ற்கு கீழ்ப்படிந்து நடந்ததனால்,
இேதா, த றந்தவாசைல உனக்கு முன்பாக ைவத்தருக்க ேறன், அைத
ஒருவனும்பூட்டமாட்டான். 9இேதா,யூதர்களாகஇல்லாதருந்தும்தங்கைள
யூதர்கள் என்று ெபாய் ெசால்லுக ற சாத்தானுைடய கூட்டத்தாரில்
ச லைர உனக்குக் ெகாடுப்ேபன்; இேதா, அவர்கள் உன் பாதங்களுக்கு
முன்பாக வந்து பணிந்து, நான் உன்ேமல் அன்பாக இருப்பைத அவர்கள்
ெதரிந்துெகாள்ளும்படி ெசய்ேவன். 10 என் ெபாறுைமையப்பற்ற ச்
ெசால்லிய வசனத்த ற்கு நீ கீழ்ப்படிந்து நடந்ததனால், பூமிய ல்
குடியருக்க றவர்கைளச் ேசாத ப்பதற்காகப் பூச்சக்கரத்தன்ேமல்
வரப்ேபாக ற ேசாதைனக்காலத்த ற்கு நான் உன்ைனத் தப்ப த்துக்
காப்ேபன். 11 இேதா, சீக்க ரமாக வருக ேறன்; யாரும் உன் க ரீடத்ைத
எடுத்துக்ெகாள்ளாதபடி நான் உனக்குச் ெசான்னைதெயல்லாம்
ெசய்துெகாண்டு இரு. 12 ெஜயம் ெபறுக றவன் எவேனா, அவைன
என் ேதவனுைடய ஆலயத்த ேல தூணாக ைவப்ேபன், அதல் இருந்து
அவன் எப்ேபாதும் நீங்குவது இல்ைல; என் ேதவனுைடய நாமத்ைதயும்
என் ேதவனால் பரேலாகத்த ல் இருந்து இறங்கவருக ற புத ய
எருசேலமாக ய என் ேதவனுைடய நகரத்தன் நாமத்ைதயும், என் புத ய
நாமத்ைதயும் அவன்ேமல் எழுதுேவன். 13 ஆவயானவர் சைபகளுக்குச்
ெசால்லுக றைதக்காதுள்ளவன்ேகட்கேவண்டும்என்றுஎழுது.

லேவாத க்ேகயா சைபக்குதூதனின்ெசய்த
14 லேவாத க்ேகயா சைபயன் தூதனுக்கு நீ எழுதேவண்டியது

என்னெவன்றால்: உண்ைமயும் சத்த யமுள்ள சாட்ச யும், ேதவனுைடய
பைடப்ப ற்குஆதயுமாகஇருக்க றஆெமன்என்பவர் ெசால்லுக றதாவது;
15 உன் ெசய்ைககைள அற ந்தருக்க ேறன்; நீ குளிரும் இல்ைல
அனலும் இல்ைல; நீ குளிராக அல்லது அனலாக இருந்தால் நன்றாக
இருக்கும். 16 இப்படி நீ குளிரும் இல்லாமல் அனலும் இல்லாமல்
ெவதுெவதுப்பாக இருக்க றதனால் உன்ைன என் வாயல் இருந்து
வாந்த பண்ணிப்ேபாடுேவன். 17 நீ பாக்க யமில்லாதவனாகவும்,
பரிதாபப்படத்தக்கவனாகவும், தரித்த ரனும், பார்ைவஇல்லாதவனாகவும்,
ந ர்வாணியாகவும் இருக்க றைத அறயாமல், நான் ஐசுவரியவான்
என்றும், ெபாருளாதார வசத பைடத்தவன் என்றும், எனக்கு ஒரு
குைறயும் இல்ைல என்றும் ெசால்லுக றதனால்; 18 நான்: நீ
ஐசுவரியவானாவதற்காக ெநருப்ப ேல புடமிடப்பட்ட ெபான்ைனயும், உன்
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ந ர்வாணமாக ய அவலட்சணம் ெதரியாதபடி நீ உடுத்த க்ெகாள்வதற்கு
ெவண்ைமயான ஆைடகைளயும் என்னிடம் வாங்க க்ெகாள்ளவும், நீ
பார்ைவ ெபறுவதற்காக உன் கண்களுக்கு மருந்து ேபாடேவண்டும்
என்று உனக்கு ஆேலாசைன ெசால்லுக ேறன். 19 நான் ேநச க்க றவர்கள்
எவர்கேளா அவர்கைளக் கடிந்துெகாண்டு ச ட்ச க்க ேறன்; எனேவ நீ
எச்சரிக்ைகயாக இருந்து, மனம்தரும்பு. 20இேதா, வாசற்படிய ேல நன்று
கதைவத் தட்டுக ேறன்; ஒருவன் என் சத்தத்ைதக்ேகட்டு, கதைவத்
த றந்தால், நான் அவன் வீட்டிற்குள் ெசன்று, அவேனாடுகூட உணவு
உண்ேபன், அவனும் என்ேனாடு உண்பான். 21 நான் ெஜயம்ெபற்று என்
ப தாவுைடய சங்காசனத்த ேல அவேராடு உட்கார்ந்ததுேபால, ெஜயம்
ெபறுக றவன்எவேனா,அவனும்என்னுைடயசங்காசனத்தல்என்ேனாடு
உட்காருவதற்கு அருள்ெசய்ேவன். 22 ஆவயானவர் சைபகளுக்குச்
ெசால்லுக றைதக்காதுள்ளவன்ேகட்கேவண்டும்என்றுஎழுது என்றார்.

அத்த யாயம் 4
ேதவனுைடயசங்காசனம்

1இைவகளுக்குப்பன்பு,இேதா,பரேலாகத்தல்த றக்கப்பட்டிருந்தஒருவாசைலக்
கண்ேடன். முதலில் எக்காளசத்தம்ேபால என்ேனாடு ேபசன சத்தமானது:
இங்ேக ஏறவா, இைவகளுக்குப் பன்பு நடக்கேவண்டியைவகைள
உனக்குக் காண்ப ப்ேபன் என்று ெசான்னது. 2 உடேன ஆவக்குள்ளாேனன்;
அப்ெபாழுது, இேதா, வானத்தல் ஒரு சங்காசனம் ைவக்கப்பட்டிருந்தது, அந்தச்
சங்காசனத்தன்ேமல் ஒருவர் வீற்றருந்தார். 3 வீற்றருந்தவர், பார்ப்பதற்கு
வச்ச ரக்கல்ைலப்ேபாலவும், பதுமராகத்ைதப்ேபாலவும் இருந்தார்; அந்த
சங்காசனத்ைதச் சுற்றலும் ஒரு வானவல் இருந்தது; அது பார்ப்பதற்கு
மரகதம்ேபால ேதான்றயது. 4அந்த சங்காசனத்ைதச் சுற்றலும் இருபத்துநான்கு
சங்காசனங்கள் இருந்தன; இருபத்துநான்கு மூப்பர்கள் ெவண்ைமயான
ஆைட அணிந்து, தங்களுைடய தைலகளில் ெபாற்க ரீடம் சூடி, அந்த
சங்காசனங்களின்ேமல் உட்கார்ந்தருப்பைதப் பார்த்ேதன். 5 அந்தச்
சங்காசனத்தல் இருந்து மின்னல்களும் இடிமுழக்கங்களும் சத்தங்களும்
புறப்பட்டன; ேதவனுைடய ஏழு ஆவகளாகய ஏழு அக்கனி தீபங்கள்
சங்காசனத்த ற்கு முன்பாக எரிந்துெகாண்டிருந்தன. 6 அந்தச் சங்காசனத்த ற்கு
முன்பாகப் பளிங்குக் கல்ைலப்ேபால கண்ணாடிக் கடல் இருந்தது; அந்தச்
சங்காசனத்தன் நடுவலும் அந்தச் சங்காசனத்ைதச் சுற்றலும் நான்கு
ஜீவன்கள் இருந்தன, அைவகள் முன்பக்கத்தலும் பன்பக்கத்தலும் கண்களால்
நைறந்தருந்தன. 7 முதலாம் ஜீவன் சங்கத்ைதப்ேபாலவும், இரண்டாம் ஜீவன்
காைளையப்ேபாலவும்,மூன்றாம்ஜீவன்மனிதமுகம் ேபான்றமுகம்உள்ளதாகவும்,
நான்காம்ஜீவன்பறக்க றகழுகுேபாலவும்இருந்தன. 8அந்தநான்குஜீவன்களிலும்
ஒவ்ெவான்றும் ஆறுஆறு சறகுகள் உள்ளைவகளும், சுற்றலும், உள்ேளயும்
கண்களால்நைறந்தைவகளுமாகஇருந்தன. அைவகள்:
“இருந்தவரும் இருக்கறவரும் வருகறவருமாகய சர்வவல்லைமயுள்ள

ேதவனாகயகர்த்தர்
பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர்” என்று இரவும் பகலும் ஓய்வு இல்லாமல்

ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தன. 9 ேமலும், சங்காசனத்தன்ேமல் வீற்றருந்து,
எல்லாக் காலங்களிலும் உய ேராடு இருக்க றவருக்கு அந்த ஜீவன்கள்,
மகைமையயும்கனத்ைதயும்ஸ்ேதாத்த ரத்ைதயும்ெசலுத்தும்ேபாது,

10 இருபத்துநான்கு மூப்பர்களும் சங்காசனத்தன்ேமல் வீற்றருக்க றவருக்கு
முன்பாகத் தாழவழுந்து, எல்லாக் காலங்களிலும் உய ேராடு இருக்க றவைரத்
ெதாழுதுெகாண்டு, தங்களுைடய க ரீடங்கைளச் சங்காசனத்த ற்கு முன்பாக
ைவத்து:
11கர்த்தாேவ, ேதவரீர்,மகைமையயும்கனத்ைதயும்
வல்லைமையயும்ெபற்றுக்ெகாள்க றதற்குத்தகுத உைடயவராகஇருக்க றீர்;
நீேர எல்லாவற்ைறயும்பைடத்தீர்,
உம்முைடயவருப்பத்தனாேலஅைவகள்உண்டாயருக்க றைவகளும்
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பைடக்கப்பட்டைவகளுமாகஇருக்க றது” என்றார்கள்.

அத்த யாயம் 5
புத்தகச் சுருளும்,ஆட்டுக்குட்டியும்

1பன்னும், உள்ேளயும் ெவளிேயயும் எழுதப்பட்டு, ஏழுமுத்தைரகளால்முத்தைர
ேபாடப்பட்டிருந்த ஒரு புத்தகத்ைத சங்காசனத்தன்ேமல் வீற்றருந்தவருைடய
வலது ைகய ேல பார்த்ேதன். 2 புத்தகத்ைதத் த றக்கவும் அதன் முத்தைரகைள
உைடக்கவும் தகுதயானவர் யார்? என்றுஅதக சத்தமாகக் ேகட்க ற பலமுள்ளஒரு
தூதைனயும்பார்த்ேதன். 3வானத்த ேலா,பூமிய ேலா,பூமியன்கீழாவது,ஒருவனும்
அந்தப் புத்தகத்ைதத் த றக்கவும், அைதப் படிக்கவும் முடியாமல் இருந்தது.
4 ஒருவனும் அந்தப் புத்தகத்ைதத் த றக்கவும் படிக்கவும் தகுதயானவனாக
இல்லாததனால் நான் மிகவும் அழுேதன். 5 அப்ெபாழுது மூப்பர்களில் ஒருவன்
என்ைனப் பார்த்து: நீ அழேவண்டாம்; இேதா, யூதா ேகாத்த ரத்தன் சங்கமும்,
தாவீதன் ேவருமானவர் புத்தகத்ைதத் த றக்கவும் அதன் ஏழு முத்தைரகைளயும்
உைடக்கவும் ெஜயங்ெகாண்டிருக்க றார் என்றான். 6 அப்ெபாழுது, இேதா,
அடிக்கப்பட்ட நைலயல் இருக்கற ஒரு ஆட்டுக்குட்டி சங்காசனத்த ற்கும்,
நான்கு ஜீவன்களுக்கும், மூப்பர்களுக்கும் நடுவ ேல ந ற்பைதக் கண்ேடன்;
அது ஏழு ெகாம்புகைளயும் ஏழு கண்கைளயும் உைடயதாக இருந்தது; அந்தக்
கண்கள் பூமிெயல்லாம் அனுப்பப்படுக ற ேதவனுைடய ஏழு ஆவகேள. 7 அந்த
ஆட்டுக்குட்டியானவர் வந்து, சங்காசனத்தன்ேமல் வீற்றருந்தவருைடய வலது
கரத்தலிருந்து அந்தப் புத்தகத்ைத வாங்கனார். 8 அந்தப் புத்தகத்ைத அவர்
வாங்கனேபாது, அந்த நான்கு ஜீவன்களும், இருபத்துநான்கு மூப்பர்களும்
தங்களுைடய சுரமண்டலங்கைளயும், பரிசுத்தவான்களுைடய ெஜபங்களாகய
தூபவர்க்கத்தால் நைறந்த ெபாற்கலசங்கைளயும் ப டித்துக்ெகாண்டு,
ஆட்டுக்குட்டியானவருக்குமுன்பாகமுகங்குப்புறவழுந்து:
9 “ேதவரீர் புத்தகத்ைத வாங்கவும் அதன் முத்தைரகைள உைடக்கவும் தகுத

உள்ளவராகஇருக்க றீர்;
ஏெனன்றால், நீர் அடிக்கப்பட்டு, எல்லாக் ேகாத்த ரங்களிலும், ெமாழிகளிலும்,

மக்களிலும், ேதசங்களிலும்இருந்து
எங்கைளேதவனுக்காகஉம்முைடயஇரத்தத்தனாேலமீட்டுக்ெகாண்டு,
10 எங்களுைடய ேதவனுக்குமுன்பாக எங்கைள ராஜாக்களும்

ஆசாரியர்களுமாக்கனீர்;
நாங்கள்பூமிய ேலஅரசாளுேவாம்” என்றுபுதயபாட்ைடப் பாடினார்கள்.

11 பன்னும் நான் பார்த்தேபாது, சங்காசனத்ைதயும் ஜீவன்கைளயும்
மூப்பர்கைளயும் சுற்றயருந்த அேநக தூதர்களுைடய சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன்;
அவர்களுைடய எண்ணிக்ைக ேகாடானேகாடியாக இருந்தது. 12 அவர்களும்
அதக சத்தமிட்டு: அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியானவர் வல்லைமையயும்
ஐசுவரியத்ைதயும் ஞானத்ைதயும் ெபலத்ைதயும் கனத்ைதயும் மகைமையயும்
ஸ்ேதாத்த ரத்ைதயும் ெபற்றுக்ெகாள்ளத் தகுதயுள்ளவராக இருக்க றார் என்று
ெசான்னார்கள். 13 அப்ெபாழுது, வானத்தலும், பூமியலும், பூமியன் கீழும்
இருக்கறபைடப்புகளும்,கடலில்உள்ளஎல்லாஜீவன்களும்: சங்காசனத்தன்ேமல்
வீற்றருக்க றவருக்கும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் ஸ்ேதாத்த ரமும் கனமும்
மகைமயும் வல்லைமயும் எல்லாக் காலங்களிலும் உண்டாவதாக என்று
ெசால்வைதக்ேகட்ேடன். 14அதற்குநான்குஜீவன்களும்: ஆெமன்என்றுெசால்லின.
இருபத்துநான்கு மூப்பர்களும் முகங்குப்புறவழுந்து எல்லாக் காலங்களிலும்
உய ேராடுஇருக்க றவைரத்ெதாழுதுெகாண்டார்கள்.

அத்த யாயம் 6
ஆறுமுத்தைரகள்

1 ஆட்டுக்குட்டியானவர் முத்தைரகளில் ஒன்ைற உைடக்கக் கண்ேடன்.
அப்ெபாழுது நான்கு ஜீவன்களில் ஒன்று என்ைனப் பார்த்து: நீ வந்து பார் என்று
இடிமுழக்கம்ேபால சத்தமாகச் ெசால்வைதக்ேகட்ேடன். 2 நான் பார்த்தேபாது,
இேதா, ஒரு ெவள்ைளக்குதைரையக் கண்ேடன்; அதன்ேமல் ஏறயருந்தவன்
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வல்ைலப் ப டித்தருந்தான்; அவனுக்கு ஒரு க ரீடம் ெகாடுக்கப்பட்டது; அவன்
ெஜயக்க றவனாகவும் ெஜய ப்பவனாகவும் புறப்பட்டான். 3 அவர் இரண்டாம்
முத்தைரைய உைடத்தேபாது, இரண்டாம் ஜீவனானது: நீ வந்து பார் என்று
ெசால்லக்ேகட்ேடன். 4 அப்ெபாழுது சவப்பான ேவெறாரு குதைர புறப்பட்டது;
அதன்ேமல் ஏறயருந்தவனுக்கு, பூமியலுள்ளவர்கள் ஒருவைரெயாருவர்
ெகாைல ெசய்வதற்காகச் சமாதானத்ைத பூமியலிருந்து எடுத்துப்ேபாடும்படியான
அதகாரம் ெகாடுக்கப்பட்டது; ஒரு ெபரிய வாளும் அவனுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது.
5 அவர் மூன்றாம் முத்தைரைய உைடத்தேபாது, மூன்றாம் ஜீவனானது: நீ
வந்து பார் என்று ெசால்வைதக்ேகட்ேடன். நான் பார்த்தேபாது, இேதா, ஒரு
கறுப்புக்குதைரையப் பார்த்ேதன்; அதன்ேமல் ஏறயருந்தவன் ஒரு தராைசத்
தன் ைகய ேல ப டித்தருந்தான். 6 அப்ெபாழுது, ஒரு ெவள்ளிக்காசுக்கு ஒருபடி
ேகாதுைமெயன்றும், ஒரு ெவள்ளிக்காசுக்கு மூன்றுபடி வாற்ேகாதுைமெயன்றும்,
எண்ெணையயும் த ராட்ைசரசத்ைதயும் ேசதப்படுத்தாேத என்றும், நான்கு
ஜீவன்களின் நடுவலிருந்து உண்டான சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். 7 அவர் நான்காம்
முத்தைரையஉைடத்தேபாது,நான்காம்ஜீவனானது: நீவந்துபார்என்றுெசால்லும்
சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். 8 நான் பார்த்தேபாது, இேதா, மங்கன நறமுள்ள ஒரு
குதைரையப் பார்த்ேதன்; அதன்ேமல் ஏறயருந்தவனுக்கு மரணம் என்று ெபயர்;
பாதாளம் அவனுக்குப் பன்ேன ெசன்றது. பட்டயத்தனாலும், பஞ்சத்தனாலும்,
மரணத்தனாலும்,பூமியன்ெகாடிய மிருகங்களினாலும்,பூமியல்உள்ளநான்கல்
ஒருபங்குமக்கைளக்ெகாைலெசய்யஅைவகளுக்குஅதகாரம் ெகாடுக்கப்பட்டது.
9 அவர் ஐந்தாம் முத்தைரைய உைடத்தேபாது, ேதவவசனத்தனாலும் தாங்கள்
ெகாடுத்த சாட்ச யனாலும் ெகால்லப்பட்டவர்களுைடய ஆத்துமாக்கைளப்
பலிபீடத்தன் கீேழப் பார்த்ேதன். 10 அவர்கள்: பரிசுத்தமும் சத்தயமும் உள்ள
ஆண்டவேர, ேதவரீர் பூமியன்ேமல் குடியருக்க றவர்களிடம் எங்களுைடய
இரத்தத்ைதக்குற த்து எவ்வளவு காலங்கள் நயாயத்தீர்ப்புச் ெசய்யாமலும்
பழிவாங்காமலும் இருப்பீர் என்று அதக சத்தமாகக் ேகட்டார்கள். 11 அப்ெபாழுது
அவர்கள் ஒவ்ெவாருவருக்கும் ெவள்ைள அங்ககள் ெகாடுக்கப்பட்டது; அவர்கள்
தங்கைளப்ேபாலக் ெகாைலெசய்யப்படப்ேபாக றவர்களாகய தங்களுைடய
உடன்பணியாளர்களும் தங்களுைடய சேகாதரர்களுமானவர்களின் எண்ணிக்ைக
நைறவாகும்வைர இன்னும் ெகாஞ்சக்காலம் காத்தருக்கேவண்டும் என்று
அவர்களுக்குச் ெசால்லப்பட்டது. 12 அவர் ஆறாம் முத்தைரைய உைடப்பைதப்
பார்த்ேதன்;இேதா,பூமி மிகவும்அத ர்ந்தது;சூரியன்கருப்புக்கம்பளிையப்ேபாலக்
கருத்துப்ேபானது; சந்த ரன் இரத்தம்ேபால ஆனது. 13 அத்தமரம்
ெபருங்காற்றனால் அைசக்கப்படும்ேபாது, அதன் காய்கள் உதருகறதுேபால,
வானத்தன் நட்சத்த ரங்களும் பூமிய ேல வழுந்தது. 14 வானமும் சுருட்டப்பட்ட
புத்தகம்ேபால வலக ப்ேபானது; மைலகள் தீவுகள் எல்லாம் தங்களுைடய
இடங்கைளவ ட்டு வலக ச்ெசன்றன. 15 பூமியன் ராஜாக்களும், ெபரிேயார்களும்,
ஐசுவரியவான்களும், பைடத்தளபத களும், பலவான்களும், அடிைமகள்,
சுதந்த ரமானவர்கள் எல்ேலாரும், குைககளிலும் மைலகளின் பாைறகளிலும்
ஒளிந்துெகாண்டு, 16 மைலகைளயும் பாைறகைளயும் பார்த்து: நீங்கள்
எங்கள்ேமல் வழுந்து, சங்காசனத்தன்ேமல் வீற்றருக்க றவருைடய முகத்த ற்கும்,
ஆட்டுக்குட்டியானவருைடய ேகாபத்த ற்கும் எங்கைள மைறத்துக்ெகாள்ளுங்கள்;
17 அவருைடய ேகாபத்தன் மகா நாள் வந்துவ ட்டது, யார் நைலத்து நற்கமுடியும்
என்றார்கள்.

அத்த யாயம் 7
முத்தைரய டப்படுதல்

1இைவகளுக்குப்பன்பு,பூமியன்நான்குதைசகளிலும்நான்குதூதர்கள்நன்று,
பூமியன்ேமேலா, கடலின்ேமேலா, ஒரு மரத்தன்ேமேலா காற்று அடிக்காதபடி
பூமியன் நான்கு காற்றுகைளயும் ப டித்தருப்பைதப் பார்த்ேதன். 2 ஜீவனுள்ள
ேதவனுைடய முத்தைரக்ேகாைல ைவத்தருந்த ேவெறாரு தூதன் சூரியன்
உதக்கும் தைசயலிருந்து ஏறவருவைதப் பார்த்ேதன்; அவன், பூமிையயும்
கடைலயும் ேசதப்படுத்துகறதற்கு அதகாரம் ெபற்ற அந்த நான்கு தூதைரயும்
ேநாக்க : 3 நாம் நமது ேதவனுைடயஊழியக்காரர்களின் ெநற்ற களில் முத்தைரப்
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ேபாடும்வைரக்கும் பூமிையயும் கடைலயும் மரங்கைளயும் ேசதப்படுத்தாமல்
இருங்கள் என்று அதக சத்தமாகச் ெசான்னான். 4முத்தைரேபாடப்பட்டவர்களின்
எண்ணிக்ைகையச் ெசால்வைதக்ேகட்ேடன்; இஸ்ரேவல் மக்களுைடய
எல்லாக் ேகாத்த ரங்களிலும் முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள் ஒருஇலட்சத்து
நாற்பத்து நான்காய ரம்ேபர். 5 யூதாேகாத்த ரத்தல் முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள்
பன்னிரண்டாய ரம். ரூபன் ேகாத்த ரத்தல் முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள்
பன்னிரண்டாய ரம். காத் ேகாத்த ரத்தல் முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள்
பன்னிரண்டாய ரம். 6 ஆேசர் ேகாத்த ரத்தல் முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள்
பன்னிரண்டாய ரம். நப்தலி ேகாத்த ரத்தல் முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள்
பன்னிரண்டாய ரம். மனாேச ேகாத்த ரத்தல் முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள்
பன்னிரண்டாய ரம். 7 ச மிேயான் ேகாத்த ரத்தல் முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள்
பன்னிரண்டாய ரம். ேலவ ேகாத்த ரத்தல் முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள்
பன்னிரண்டாய ரம். இசக்கார் ேகாத்த ரத்தல் முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள்
பன்னிரண்டாய ரம். 8 ெசபுேலான் ேகாத்த ரத்தல் முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள்
பன்னிரண்டாய ரம். ேயாேசப்பு ேகாத்த ரத்தல் முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள்
பன்னிரண்டாய ரம். ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தல் முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள்
பன்னிரண்டாய ரம்.

ெவள்ைளஅங்க அணிந்தருந்த த ரளானமக்கள்
9 இைவகளுக்குப் பன்பு, நான் பார்த்தேபாது, இேதா, எல்லாத் ேதசங்களிலும்

ேகாத்த ரங்களிலும் மக்களிலும் ெமாழிக்காரர்களிலுமிருந்து வந்ததும்,
ஒருவனும் எண்ணிப்பார்க்க முடியாத த ரளான மக்கள்கூட்டம், ெவள்ைள
அங்ககைள அணிந்து, தங்களுைடய ைககளில் குருத்ேதாைலகைளப் ப டித்து,
சங்காசனத்த ற்குமுன்பாகவும்ஆட்டுக்குட்டியானவருக்குமுன்பாகவும் ந ற்பைதக்
கண்ேடன். 10 அவர்கள் அதக சத்தமாக: இரட்ச ப்பு, சங்காசனத்தன்ேமல்
வீற்றருக்க ற எங்களுைடய ேதவனுக்கும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் உரியது
என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள். 11 தூதர்கள் எல்ேலாரும் சங்காசனத்ைதயும்
மூப்பர்கைளயும் நான்கு ஜீவன்கைளயும் சுற்ற நன்று, சங்காசனத்த ற்கு முன்பாக
முகங்குப்புற வழுந்து, ேதவைனத் ெதாழுதுெகாண்டு: 12 ஆெமன், எங்களுைடய
ேதவனுக்குத்துதயும் மகைமயும்ஞானமும்ஸ்ேதாத்த ரமும் கனமும்வல்லைமயும்
ெபலனும் எல்லாக் காலங்களிலும் உண்டாவதாக; ஆெமன், என்றார்கள்.
13அப்ெபாழுது, மூப்பர்களில் ஒருவன் என்ைனப் பார்த்து: ெவள்ைள அங்ககைள
அணிந்தருக்க ற இவர்கள் யார்? எங்ேக இருந்து வந்தார்கள்? என்று ேகட்டான்.
14 அதற்கு நான்: ஆண்டவேன, அது உமக்ேக ெதரியும் என்ேறன். அப்ெபாழுது
அவன்:
இவர்கள்அதகஉபத்த ரவத்தல்இருந்துவந்தவர்கள்;
இவர்கள் தங்களுைடய அங்ககைள ஆட்டுக்குட்டியானவருைடய இரத்தத்த ேல

நைனத்து
ெவண்ைமயாக்க க்ெகாண்டவர்கள்.
15எனேவ,இவர்கள்ேதவனுைடயசங்காசனத்த ற்குமுன்பாகஇருந்து,
இரவும்பகலும்அவருைடயஆலயத்த ேலஅவைரஆராத க்க றார்கள்;
சங்காசனத்தன்ேமல்வீற்றருக்க றவர்இவர்கேளாடுஇருந்துபாதுகாப்பார்.
16இவர்கள்இனிப் பச யைடவதும்இல்ைல,
இனித் தாகமைடவதும்இல்ைல;ெவய ேலா,
ெவப்பேமாஇவர்கள்ேமல்படுவதும்இல்ைல.
17சங்காசனத்தன்நடுவல்இருக்கறஆட்டுக்குட்டியானவேரஇவர்கைளேமய்த்து,
இவர்கைளஜீவத்தண்ணீர்உள்ளஊற்றுகளுக்குநடத்த க்ெகாண்டுேபாவார்;
ேதவேனஇவர்களுைடயகண்ணீர்எல்லாவற்ைறயும்துைடப்பார்” என்றான்.

அத்த யாயம் 8
ஏழாம்முத்தைரயும்,ெபாற்கலசமும்

1 அவர் ஏழாம் முத்தைரைய உைடத்தேபாது, பரேலாகத்தல் ஏறக்குைறய
அைரமணிேநரம் வைர அைமத உண்டானது. 2 பன்பு, ேதவனுக்குமுன்பாக
ந ற்க ற ஏழு தூதர்கைளயும் பார்த்ேதன்; அவர்களுக்கு ஏழு எக்காளங்கள்
ெகாடுக்கப்பட்டது. 3 ேவெறாரு தூதனும் வந்து, தூபங்காட்டும் ெபாற்கலசத்ைதப்
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ப டித்துப் பலிபீடத்தன் படிய ேல நன்றான்; சங்காசனத்த ற்கு முன்பாக இருந்த
ெபாற்பீடத்தன்ேமல் எல்லாப் பரிசுத்தவான்களுைடய ெஜபங்கேளாடு அத கமான
தூபவர்க்கம் ெசலுத்தும்படி அவனுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது. 4 அப்படிேய
பரிசுத்தவான்களுைடய ெஜபங்கேளாடும் ெசலுத்தப்பட்ட தூபவர்க்கத்தன்
புைகயானது தூதனுைடய ைகயல் இருந்து ேதவனுக்குமுன்பாக எழும்பயது.
5 பன்பு, அந்தத் தூதன்தூபகலசத்ைத எடுத்து, அைதப் பலிபீடத்து ெநருப்பனால்
ந ரப்ப , பூமிய ேல ெகாட்டினான்; உடேன சத்தங்களும், இடிமுழக்கங்களும்,
மின்னல்களும்,பூமிஅத ர்ச்ச யும்உண்டானது.

எக்காளங்கள்
6 அப்ெபாழுது, ஏழு எக்காளங்கைள ைவத்தருந்த ஏழு தூதர்கள் எக்காளம்

ஊதுகறதற்குத் தங்கைள ஆயத்தப்படுத்தனார்கள். 7 முதலாம் தூதன்
எக்காளம் ஊதனான்; அப்ெபாழுது இரத்தம் கலந்த கல்மைழயும் அக்கனியும்
உண்டாக , பூமிய ேல ெகாட்டப்பட்டது; அதனால் மரங்களில் மூன்றல் ஒரு பங்கு
ெவந்துேபானது,பசும்புல்ெலல்லாம்எரிந்துேபானது. 8இரண்டாம்தூதன்எக்காளம்
ஊதனான்;அப்ெபாழுதுஅக்கனியால்எரிக றெபரியமைலேபாலஒன்றுகடலிேல
ேபாடப்பட்டது. அதனால் கடலில் மூன்றல் ஒரு பங்கு இரத்தமாக மாறயது.
9 கடலில் இருந்த உயருள்ள பைடப்புகளில் மூன்றல் ஒரு பங்கு மரித்துப்ேபானது;
கப்பல்களில் மூன்றல் ஒரு பங்கு ேசதமானது. 10 மூன்றாம் தூதன் எக்காளம்
ஊதனான்; அப்ெபாழுது ஒரு ெபரிய நட்சத்த ரம் தீவட்டிையப்ேபால எரிந்து,
வானத்தலிருந்து வழுந்தது; அது ஆறுகளில் மூன்றல் ஒருபங்கன்ேமலும்,
நீரூற்றுகளின்ேமலும் வழுந்தது. 11 அந்த நட்சத்த ரத்த ற்கு எட்டி என்று ெபயர்;
அதனால்தண்ணீரில்மூன்றல்ஒருபங்குஎட்டிையப்ேபாலக்கசப்பானது;இப்படிக்
கசப்பான தண்ணீரினால் மனிதர்களில் அேநகர் மரித்தார்கள். 12நான்காம்தூதன்
எக்காளம் ஊதனான்; அப்ெபாழுது சூரியனில் மூன்றல் ஒருபங்கும், சந்த ரனில்
மூன்றல் ஒருபங்கும், நட்சத்த ரங்களில் மூன்றல் ஒருபங்கும் ேசதமானது,
அைவகளில்மூன்றல்ஒருபங்குஇருள்அைடந்தது; பகலிலும்மூன்றல்ஒருபங்கு
ப ரகாசம் இல்லாமல்ேபானது, இரவலும் அப்படிேய ஆனது. 13 பன்பு, ஒரு கழுகு
வானத்தன்நடுவ ேலபறந்துவருவைதப்பார்த்ேதன்;அவன்அதகசத்தமாக: இனி
எக்காளம் ஊதப்ேபாக ற மற்ற மூன்று தூதர்களுைடய எக்காள சத்தங்களினால்
பூமியல் குடியருக்க றவர்களுக்கு ஐேயா, ஐேயா, ஐேயா (ஆபத்துவரும்) என்று
ெசால்வைதக்ேகட்ேடன்.

அத்த யாயம் 9
1 ஐந்தாம் தூதன் எக்காளம் ஊதனான்; அப்ெபாழுது வானத்தலிருந்து

பூமியன்ேமல் வழுந்த ஒரு நட்சத்த ரத்ைதப் பார்த்ேதன்; அவனுக்குப்
பாதாளக்குழியன் தறவுேகால் ெகாடுக்கப்பட்டது. 2 அவன் பாதாளக்குழிையத்
த றந்தான்; உடேன ெபரியசூைளயன் புைகையப்ேபால அந்தக் குழியலிருந்து
புைக எழும்பயது; அந்தக் குழியன் புைகயனால் சூரியனும் ஆகாயமும்
இருளானது. 3 அந்தப் புைகயலிருந்து ெவட்டுக்களிகள் புறப்பட்டுப்
பூமியன்ேமல் வந்தது; அைவகளுக்குப் பூமியல் உள்ள ேதள்களின்
வல்லைமக்கு இைணயான வல்லைமக் ெகாடுக்கப்பட்டது. 4 பூமியன்
புல்ைலயும், பசுைமயான பூண்ைடயும், மரத்ைதயும் ேசதப்படுத்தாமல்,
தங்களுைடய ெநற்ற களில் ேதவனுைடய முத்தைர இல்லாத மனிதர்கைளமட்டும்
ேசதப்படுத்த அைவகளுக்கு உத்தரவு ெகாடுக்கப்பட்டது. 5 ேமலும் அவர்கைளக்
ெகாைலெசய்வதற்கு அைவகளுக்கு அனுமத ெகாடுக்காமல், ஐந்து
மாதங்கள்வைர அவர்கைள ேவதைனப்படுத்துவதற்குமட்டும் அனுமத
ெகாடுக்கப்பட்டது; அைவகள் ெகாடுக்கும் ேவதைன, ேதள் மனிதைனக்
ெகாட்டும்ேபாது உண்டாகும் ேவதைனையப்ேபால இருக்கும். 6 அந்த நாட்களில்
மனிதர்கள் மரித்துப்ேபாவதற்கான வழிையத் ேதடுவார்கள். ஆனாலும் அவர்கள்
மரிக்கமாட்டார்கள், சாகேவண்டும் என்று ஆைசப்படுவார்கள், ஆனால், சாேவா
அவர்களுக்கு வலக தூரமாக ஓடிப்ேபாகும். 7அந்த ெவட்டுக்களிகளின் உருவம்
யுத்தத்த ற்குஆயத்தம்பண்ணப்பட்ட குதைரகள்ேபால இருந்தது; அைவகளுைடய
தைலகளின்ேமல் ெபாற்க ரீடம் ேபான்றைவகள் இருந்தன; அைவகளின்
முகங்கள் மனிதர்களுைடய முகங்கள்ேபால இருந்தன. 8 அைவகளுைடய
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கூந்தல் ெபண்களுைடய கூந்தல்ேபால இருந்தது; அைவகளின் பற்கள்
சங்கங்களின் பற்கள்ேபால இருந்தன. 9 இரும்புக் கவசங்கைளப்ேபால
மார்புக்கவசங்கள் அைவகளுக்கு இருந்தன; அைவகளுைடய ச றகுகளின் சத்தம்
யுத்தத்த ற்கு ஒடுகற அேநக குதைரகள் பூட்டிய இரதங்களின் சத்தத்ைதப்ேபால
இருந்தன. 10 அைவகள் ேதள்களின் வால்கைளப்ேபான்ற வால்கைளயும்,
அந்த வால்களில் ெகாடுக்குகைளயும் உைடயைவகளாக இருந்தன; அைவகள்
ஐந்து மாதங்கள்வைரக்கும் மனிதர்கைளச் ேசதப்படுத்துவதற்கு அதகாரம்
உைடயைவகளாக இருந்தன. 11 அைவகளுக்கு ஒரு ராஜா உண்டு, அவன்
பாதாளத்தன் தூதன்; எப ெரய ெமாழிய ேல அெபத்ேதான் என்றும், க ேரக்க
ெமாழிய ேல அப்ெபால்லிேயான் என்றும் அவனுக்குப் ெபயர். 12 முதலாம்
ஆபத்து கடந்துேபானது; இைவகளுக்குப் பன்பு இன்னும் இரண்டு ஆபத்துகள்,
இேதா வருகறது. 13 ஆறாம் தூதன் எக்காளம் ஊதனான்; அப்ெபாழுது
ேதவனுக்குமுன்பாக இருந்த ெபாற்பீடத்தன் நான்கு ெகாம்புகளிலும் இருந்து
ஒரு சத்தம் உண்டாக , 14 எக்காளத்ைதப் ப டித்தருந்த ஆறாம் தூதைனப்
பார்த்து: ஐப ராத்து என்னும் ெபரிய நதய ேல கட்டப்பட்டிருக்க ற நான்கு
தூதர்கைளயும் அவழ்த்துவடு என்று ெசால்வைதக்ேகட்ேடன். 15 அப்ெபாழுது
மனிதர்களில் மூன்றல் ஒரு பங்ைகக் ெகால்வதற்காக ஒருமணிேநரத்த ற்கும்,
ஒரு நாளுக்கும், ஒரு மாதத்த ற்கும், ஒரு வருடத்த ற்கும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்த
அந்த நான்கு தூதர்களும் அவழ்த்துவ டப்பட்டார்கள். 16 குதைரப்பைடகளாகய
இராணுவங்களின் எண்ணிக்ைக ேகாடானேகாடியாக இருந்தது; அைவகளின்
எண்ணிக்ைகையச் ெசால்லக்ேகட்ேடன். 17 குதைரகைளயும், அைவகளின்ேமல்
ஏறயருந்தவர்கைளயும் நான் தரிசனத்தல் பார்த்தவ தமாவது; அவர்கள் அக்கனி
ச வப்பு ந றமும், நீலந றமும், கந்தக மஞ்சள் நறமுமான மார்புக்கவசங்கைள
உைடயவர்களாக இருந்தார்கள்; குதைரகளுைடய தைலகள் சங்கங்களின்
தைலகைளப்ேபால இருந்தன; அைவகளுைடய வாய்களிலிருந்து அக்கனியும்
புைகயும் கந்தகமும் புறப்பட்டு வந்தது. 18 அைவகளுைடய வாய்களிலிருந்து
புறப்பட்டுவந்த அக்கனி, புைக, கந்தகம் என்னும் இந்த மூன்றனாலும்
மனிதர்களில் மூன்றல் ஒரு பங்கு ெகால்லப்பட்டார்கள். 19அந்தக் குதைரகளின்
வல்லைம அைவகளுைடய வாயலும் வால்களிலும் இருக்க றது; அைவகளுைடய
வால்கள் பாம்புகள்ேபாலவும், தைலகள் உள்ளைவகளாகவும் இருக்க றது,
அைவகளாேல மனிதர்கைளச் ேசதப்படுத்துகறது. 20 அப்படியருந்தும், அந்த
வாைதகளால் ெகால்லப்படாத மற்றமனிதர்கள், ேபய்கைளயும் ெபான் ெவள்ளி
ெசம்பு கல் மரம் ேபான்றைவகளால் ெசய்யப்பட்டைவகளும், பார்க்கவும் ேகட்கவும்
நடக்கவும் முடியாதைவகளுமாக இருக்க ற வக்க ரகங்கைளயும்; வணங்காமல்
இருப்பதற்குத் தங்களுைடய ைககளின் ெசய்ைககைளவ ட்டு மனம்தரும்பவும்
இல்ைல; 21 தங்களுைடய ெகாைலபாதகங்கைள, தங்களுைடய சூனியங்கைள,
தங்களுைடய ேவச த்தனங்கைள, தங்களுைடய களவுகைளவ ட்டும்
மனம்தரும்பவல்ைல.

அத்த யாயம் 10
ேதவதூதனும்புத்தகமும்

1 பன்பு, பலமுள்ள ேவெறாரு தூதன் வானத்தலிருந்து இறங்க வருவைதப்
பார்த்ேதன்; ேமகம் அவைனச் சுற்றயருந்தது, அவனுைடய தைலயன்ேமல்
வானவல் இருந்தது, அவனுைடய முகம் சூரியைனப்ேபாலவும், அவனுைடய
கால்கள் அக்கனித் தூண்கைளப்ேபாலவும் இருந்தது. 2 த றக்கப்பட்ட ஒரு ச றய
புத்தகம் அவனுைடய ைகயல் இருந்தது; தன் வலது பாதத்ைதக் கடலின்ேமலும்,
தன் இடதுபாதத்ைத பூமியன்ேமலும் ைவத்து, 3 சங்கம் ெகர்ச்ச க்க றதுேபால
அத க சத்தமாக ஆர்ப்பரித்தான்; அவன் ஆர்ப்பரித்தேபாது ஏழு இடிகளும்
சத்தமிட்டு முழங்கன. 4 அந்த ஏழு இடிகளும் தங்களுைடய சத்தங்கைள
முழங்கனேபாது நான் எழுதேவண்டுெமன்று இருந்ேதன். அப்ெபாழுது: ஏழு
இடிமுழக்கங்கள் ெசான்னைவகைள நீ எழுதாமல் அைவகள் இரகச யமாக
இருக்க முத்தைரேபாடு என்று வானத்தலிருந்து ெசான்ன ஒரு சத்தத்ைதக்
ேகட்ேடன். 5 கடலின்ேமலும் பூமியன்ேமலும் ந ற்க றதாக நான் பார்த்த அந்த
தூதன், தன் ைகைய வானத்த ற்கு ேநராக உயர்த்த : 6 இனி காலம் தாமதம்
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ஆகாது; ஆனாலும் ேதவன் தம்முைடயஊழியக்காரர்களாகய தீர்க்கதரிச களுக்கு
நற்ெசய்தயாக அறவத்தபடி, ஏழாம் தூதனுைடய நாட்களிேல அவன் எக்காளம்
ஊதப்ேபாக றேபாது ேதவ இரகச யம் நைறேவறும் என்று, 7வானத்ைதயும் அதல்
இருப்பைவகைளயும், பூமிையயும் அதல் இருப்பைவகைளயும், கடைலயும் அதல்
இருப்பைவகைளயும் உண்டாக்கனவரும் எல்லாக் காலங்களிலும் உய ேராடு
இருக்க றவருமானவர்ேமல் ஆைணயட்டுச் ெசான்னான். 8 நான் வானத்தல்
இருந்து ேகட்ட சத்தம் மீண்டும் என்ேனாடு ேபச : கடலின்ேமலும் பூமியன்ேமலும்
ந ற்க ற தூதனுைடய ைகயல் இருக்கும் த றக்கப்பட்ட ச றய புத்தகத்ைத நீ
ேபாய் வாங்க க்ெகாள் என்று ெசால்ல, 9 நான் தூதனிடம்ேபாய்: அந்தச் ச றய
புத்தகத்ைத எனக்குத் தரேவண்டும் என்ேறன். அதற்கு அவன்: நீ இைத
வாங்க ச் சாப்படு; இது உன் வயற்றுக்குக் கசப்பாக இருக்கும். ஆனால் உன்
வாய்க்கு இது ேதைனப்ேபாலச் சுைவயாக இருக்கும் என்றான். 10 நான் அந்தச்
ச றய புத்தகத்ைதத் தூதனுைடய ைகயலிருந்து வாங்க , அைதச் சாப்ப ட்ேடன்;
என் வாய்க்கு அது ேதைனப்ேபால இனிைமயாக இருந்தது; நான் அைதச்
சாப்ப ட்டவுடேனஎன்வயறுகசப்பானது. 11அப்ெபாழுதுஅவன்என்ைனப் பார்த்து:
நீ மீண்டும் அேநக மக்கைளயும், ேதசங்கைளயும், பல ெமாழிக்காரர்கைளயும்,
ராஜாக்கைளயும்குறத்துத்தீர்க்கதரிசனம்ெசால்லேவண்டும்என்றான்.

அத்த யாயம் 11
இரண்டுசாட்ச கள்

1 பன்பு ைகத்தடி ேபான்ற ஒரு அளவுேகால் என்னிடம் ெகாடுக்கப்பட்டது.
அப்ெபாழுது ேதவதூதன் நன்று, என்ைனப் பார்த்து: நீ எழுந்து, ேதவனுைடய
ஆலயத்ைதயும், பலிபீடத்ைதயும், அதல் ெதாழுதுெகாள்ளுகறவர்கைளயும்
அளந்துபார். 2ஆலயத்தற்குெவளிேயஇருக்க றமுற்றம்யூதரல்லாதவர்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டபடியால் அைத அளக்கேவண்டாம்; பரிசுத்த நகரத்ைத அவர்கள்
நாற்பத்த ரண்டு மாதங்கள்வைரக்கும் மித ப்பார்கள். 3 என்னுைடய இரண்டு
சாட்ச களும் துக்கத்த ற்கான சாக்கு ஆைட அணிந்துெகாண்டவர்களாக,
ஆயரத்து இருநூற்றுஅறுபது நாட்கள்வைர தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுவதற்கு
அவர்களுக்கு அதகாரம் ெகாடுப்ேபன். 4 பூேலாகத்தன் ஆண்டவருக்கு
முன்பாக ந ற்க ற இரண்டு ஒலிவமரங்களும் இரண்டு வளக்குத்தண்டுகளும்
இவர்கேள. 5 ஒருவன் அவர்கைளச் ேசதப்படுத்த நைனத்தால், அவர்களுைடய
வாயலிருந்து அக்கனி புறப்பட்டு, அவர்களுைடய எத ராளிகைள அழிக்கும்;
யாராவது அவர்கைளச் ேசதப்படுத்த நைனத்தால், அவனும் அப்படிேய
ெகால்லப்படேவண்டும். 6 அவர்கள் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகற நாட்களிேல
மைழெபய்யாதபடிவானத்ைதஅைடக்கஅவர்களுக்குஅதகாரம்உண்டு;அவர்கள்
தண்ணீர்கைள இரத்தமாக மாற்றவும், தங்களுக்கு ேவண்டியேபாெதல்லாம்
பூமிைய எல்லாவத வாைதகளாலும் வாத க்கவும் அவர்களுக்கு அதகாரம்
உண்டு. 7 அவர்கள் தங்களுைடய சாட்சையச் ெசால்லி முடிக்கும்ேபாது,
பாதாளத்தல் இருந்து ேமேல ஏற வருகற மிருகம் அவர்கேளாடு யுத்தம்பண்ணி,
அவர்கைள ெஜயத்து, அவர்கைளக் ெகான்றுேபாடும். 8 அவர்களுைடய
உடல்கள், நம்முைடய கர்த்தர் சலுைவய ேல அைறயப்பட்ட மகா நகரத்தன்
வீதய ேல க டக்கும். அந்த நகரம் ேசாேதாம் என்றும் எக ப்து என்றும்
அைடயாளமாகச் ெசால்லப்படும். 9 மக்களிலும், ேகாத்த ரங்களிலும், பல
ெமாழிக்காரர்களும், பல ேதசங்கைளச் ேசர்ந்தவர்களும் அவர்களுைடய
உடல்கைள மூன்றைர நாட்கள்வைர பார்ப்பார்கள், ஆனால், அவர்களுைடய
உடல்கைளக் கல்லைறகளில் ைவக்க அனுமதக்கமாட்டார்கள். 10 அந்த இரண்டு
தீர்க்கதரிச களும்பூமியன்மக்கைள ேவதைனப்படுத்தனதனால்அவர்களுக்காக
பூமியல் குடியருக்க றவர்கள் சந்ேதாஷப்பட்டு மக ழ்ந்து, ஒருவருக்ெகாருவர்
ெவகுமத கைளஅனுப்புவார்கள். 11மூன்றைர நாட்களுக்குப்பன்பு ேதவனிடத்தல்
இருந்து ஜீவ சுவாசம் அவர்களுக்குள் ப ரேவச த்தது, அப்ெபாழுது அவர்கள் கால்
ஊன்ற நன்றார்கள்; அவர்கைளப் பார்த்தவர்களுக்கு அதக பயம் உண்டானது.
12 இங்ேக ஏறவாருங்கள் என்று வானத்தலிருந்து அவர்களுக்கு உண்டான
ெபரிய சத்தத்ைத அவர்கள் ேகட்டு, ேமகத்தல் ஏற வானத்த ற்குப் ேபானார்கள்;
அவர்களுைடய எத ராளிகள் அவர்கைளப் பார்த்தார்கள். 13 அந்த ேநரத்த ேல
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பூமி அத கமாக அத ர்ந்தது, உடேன அந்த நகரத்தல் பத்தல் ஒரு பங்கு இடிந்து
வழுந்தது; மனிதர்களில் ஏழாய ரம்ேபர் பூமி அத ர்ச்ச யனால் அழிந்தார்கள்; மீத
இருந்தவர்கள் பயமைடந்து பரேலாகத்தன் ேதவைன மகைமப்படுத்தனார்கள்.
14 இரண்டாம் ஆபத்து கடந்துேபானது; இேதா, மூன்றாம் ஆபத்து சீக்க ரமாக
வருகறது.

ஏழாம் எக்காளம்
15 ஏழாம் தூதன் எக்காளம் ஊதனான்; அப்ெபாழுது உலகத்தன்

ராஜ்யங்கள் நம்முைடய கர்த்தருக்கும், அவருைடய கறஸ்துவற்குரிய
ராஜ்யங்களானது; அவர் எல்லாக் காலங்களிலும் ராஜ்யங்கைள ஆளுவார்
என்ற சத்தங்கள் வானத்தல் உண்டானது. 16அப்ெபாழுது ேதவனுக்கு முன்பாகத்
தங்களுைடய சங்காசனங்கள்ேமல் அமர்ந்தருந்த இருபத்துநான்கு மூப்பர்களும்
முகங்குப்புறவழுந்து:
17 “இருக்கறவரும் இருந்தவரும் வருகறவருமாகய சர்வவல்லைமயுள்ள

கர்த்தராக ய ேதவேன,
உம்ைமஸ்ேதாத்த ரிக்க ேறாம்;
ேதவரீர்உமதுமகாவல்லைமையக்ெகாண்டுராஜ்யங்கைளஆளுகறீர்.
18ேதசத்தன்மக்கள்ேகாப த்துக்ெகாண்டார்கள்,
அப்ெபாழுதுஉம்முைடய ேகாபம்வந்தது;
மரித்தவர்கள்நயாயத்தீர்ப்புஅைடக றதற்கும்,
தீர்க்கதரிச களாகயஉம்முைடயஊழியக்காரர்களுக்கும்பரிசுத்தவான்களுக்கும்
உமது நாமத்தன்ேமல் பயபக்தயாக இருந்த ச றயவர்கள் மற்றும்

ெபரியவர்களுக்குபலன்ெகாடுப்பதற்கும்,
பூமிையக் ெகடுத்தவர்கைளக் ெகடுக்க றதற்கும் ேநரம்வந்தது” என்று ெசால்லி,

ேதவைனத்ெதாழுதுெகாண்டார்கள்.
19 அப்ெபாழுது பரேலாகத்தல் ேதவனுைடய ஆலயம் தறக்கப்பட்டது,

அவருைடய ஆலயத்த ேல அவருைடய உடன்படிக்ைகயன் ெபட்டி காணப்பட்டது;
அப்ெபாழுது மின்னல்களும், சத்தங்களும், இடிமுழக்கங்களும், பூமி அத ர்ச்ச யும்,
ெபருங்கல்மைழயும்உண்டானது.

அத்த யாயம் 12
ெபண்ணும்இராட்சசப் பாம்பும்

1 அன்றயும் ஒரு ெபரிய அைடயாளம் வானத்த ேல காணப்பட்டது; ஒரு ெபண்
சூரியைன அணிந்தருந்தாள், அவள் பாதங்களின் கீேழ சந்த ரனும், அவள்
தைலயன்ேமல் பன்னிரண்டு நட்சத்த ரங்களுள்ள க ரீடமும் இருந்தன. 2 அவள்
கர்ப்பவதயாக இருந்து, ப ரசவேவதைனயைடந்து, குழந்ைதெபறும்படி கதற
அழுதாள். 3 அப்ெபாழுது ேவெறாரு அைடயாளம் வானத்த ேல காணப்பட்டது;
ஏழு தைலகைளயும், பத்துக் ெகாம்புகைளயும், தன் தைலகளின்ேமல்
ஏழு க ரீடங்கைளயுைடய சவப்பான ெபரிய இராட்சசப் பாம்பு இருந்தது.
4 அதன் வால் வானத்தன் நட்சத்த ரங்களில் மூன்றல் ஒரு பங்ைக இழுத்து,
அைவகைளப் பூமியல் வழத்தள்ளியது; ப ரசவேவதைனப்படுகற அந்தப் ெபண்
குழந்ைதெபற்றவுடேன, அவளுைடய குழந்ைதையக் ெகான்றுேபாடுவதற்காக
அந்த இராட்சசப் பாம்பு அவளுக்கு முன்பாக நன்றது. 5 எல்லா ேதசங்கைளயும்
இரும்புக்ேகாலால் ஆளுைகெசய்யும் ஆண்பள்ைளைய அவள் ெபற்றாள்;
அவளுைடயகுழந்ைத ேதவனிடத்த ற்கும்அவருைடய சங்காசனத்தனிடத்த ற்கும்
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது. 6 அந்தப் ெபண் வனாந்த ரத்த ற்கு ஓடிப்ேபானாள்;
அவைள ஆய ரத்து இருநூற்றுஅறுபது நாட்கள் ேபாஷப்பதற்காக ேதவனால்
ஆயத்தமாக்கப்பட்ட இடம் அங்ேக இருந்தது. 7 வானத்த ேல யுத்தம் உண்டானது;
அந்த யுத்தத்தல் மிகாேவலும் அவைனச் ேசர்ந்த தூதர்களும் இராட்சசப்
பாம்ேபாடுயுத்தம்பண்ணினார்கள்;இராட்சசப் பாம்பும்அைதச் ேசர்ந்ததூதர்களும்
யுத்தம்பண்ணியும் ெவற்ற ெபறமுடியவல்ைல. 8பரேலாகத்தல்அவர்கள்இருந்த
இடமும் காணாமல்ேபானது. 9 உலகம் முழுவைதயும் ஏமாற்றுகறவன் ப சாசு
என்றும் சாத்தான் என்றும் ெசால்லப்பட்ட ஆரம்பத்தல் இருந்த பாம்பாக ய ெபரிய
இராட்சசப் பாம்பு தள்ளப்பட்டது; அது பூமிய ேல வழத்தள்ளப்பட்டது, அேதாடு
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அைதச் ேசர்ந்த தூதர்களும் தள்ளப்பட்டார்கள். 10 அப்ெபாழுது வானத்த ேல ஒரு
ெபரியசத்தம்உண்டாக : இப்ெபாழுதுஇரட்ச ப்பும்வல்லைமயும்நமதுேதவனுைடய
ராஜ்யமும், அவருைடய கறஸ்துவன் அதகாரமும் உண்டாயருக்க றது;
இரவும் பகலும் நம்முைடய ேதவனுக்குமுன்பாக நம்முைடய சேகாதரர்ேமல்
குற்றஞ்சாட்டும்படி அவர்கள்ேமல் குற்றஞ்சாட்டுக றவன் தூக்க எறயப்பட்டான்.
11 மரணம் சம்பவக்க றதாக இருந்தாலும் அதற்குத் தப்ப ப்பதற்காக தங்களுைடய
உயைரயும் பார்க்காமல், ஆட்டுக்குட்டியன் இரத்தத்தனாலும் தங்களுைடய
சாட்ச யன்வசனத்தனாலும்அவைனெஜயத்தார்கள். 12எனேவ, பரேலாகங்கேள!
அைவகளில் வச க்க றவர்கேள! களிகூருங்கள். ஆனால், பூமியலும் கடலிலும்
குடியருக்க றவர்கேள! ஐேயா, ப சாசானவன் தனக்குக் ெகாஞ்சக்காலம்மட்டும்
இருக்க றைதத் ெதரிந்து, அதக ேகாபப்பட்டு, உங்களிடம் இறங்கனதனால்,
உங்களுக்குஆபத்துவரும்என்றுெசால்வைதக்ேகட்ேடன். 13இராட்சசப்பாம்பானது
தான் பூமிய ேல தள்ளப்பட்டைத அற ந்து, அந்த ஆண் குழந்ைதையப் ெபற்ற
ெபண்ைணத் துன்பப்படுத்தனது. 14 அந்தப் ெபண் அந்தப் பாம்பன் முகத்த ற்கு
வலக ,ஒருகாலமும்,காலங்களும்,அைரக்காலமுமாகப் ேபாஷக்கப்படத்தக்கதாக
வனாந்த ரத்தல் உள்ள தன் இடத்த ற்குப் பறந்துேபாவதற்காக ெபரிய
கழுகன் இரண்டு சறகுகள் அவளுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது. 15 அப்ெபாழுது
அந்தப் ெபண்ைண ெவள்ளம் அடித்துக்ெகாண்டுேபாகும்படி பாம்பானது தன்
வாயலிருந்து ஒரு நத ேபான்ற தண்ணீைர அவளுக்குப் பன்பாக ஊற்றவ ட்டது.
16 ஆனால், பூமியானது ெபண்ணுக்கு உதவயாகத் தன் வாையத் த றந்து,
இராட்சசப் பாம்பு தன் வாயலிருந்து ஊற்றன தண்ணீைர வழுங்கனது.
17-18 அப்ெபாழுது இராட்சசப் பாம்பு ெபண்ணின்ேமல் ேகாபப்பட்டு, ேதவனுைடய
கட்டைளகைளக் கைடப டிக்க றவர்களும், இேயசுக றஸ்துைவக்குறத்துச்
சாட்சைய உைடயவர்களுமாகய அவளுைடய வம்சத்தன் மற்ற பள்ைளகேளாடு
யுத்தம்பண்ணப்ேபானது.

அத்த யாயம் 13
கடலிலிருந்துஎழும்பனமிருகம்

1 பன்பு நான் கடற்கைர மணலின்ேமல் நன்ேறன். அப்ெபாழுது கடலிலிருந்து
ஒரு மிருகம் எழும்பவருவைதப் பார்த்ேதன்; அதற்கு ஏழு தைலகளும்
பத்துக்ெகாம்புகளும் இருந்தன; அதன் ெகாம்புகளின்ேமல் பத்து க ரீடங்களும்,
அதன் தைலகளின்ேமல் ேதவைன அவமத க்கும் ெபயர்களும் இருந்தன.
2 நான் கண்ட மிருகம் சறுத்ைதையப்ேபால இருந்தது; அதன் கால்கள்
கரடியன் கால்கைளப்ேபாலவும், அதன் வாய் சங்கத்தன் வாையப்ேபாலவும்
இருந்தன; இராட்சசப் பாம்பானது தன் பலத்ைதயும் தன் சங்காசனத்ைதயும்
மிகுந்த அத காரத்ைதயும் அதற்குக் ெகாடுத்தது. 3 அதன் தைலகளில்
ஒன்றல் மரணத்தற்குரிய காயமைடந்தருப்பைதப் பார்த்ேதன்; ஆனாலும்
மரணத்தற்குரிய அந்தக் காயம் குணமாக்கப்பட்டது. பூமியலுள்ள எல்ேலாரும்
ஆச்சரியத்ேதாடு அந்த மிருகத்ைதப் பன்பற்ற , 4அந்த மிருகத்த ற்கு அப்படிப்பட்ட
அத காரம் ெகாடுத்த இராட்சசப் பாம்ைப வணங்கனார்கள். அல்லாமலும்:
மிருகத்த ற்கு ந கரானவன் யார்? அேதாடு யுத்தம் ெசய்பவன் யார்? என்று
ெசால்லி, மிருகத்ைதயும் வணங்கனார்கள். 5 ெபருைமயானைவகைளயும்
அவதூறான வார்த்ைதகைளயும் ேபசும் வாய் அதற்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது;
ேமலும், நாற்பத்த ரண்டு மாதங்கள் யுத்தம்பண்ண அதற்கு அதகாரம்
ெகாடுக்கப்பட்டது. 6 அது ேதவைன அவமத ப்பதற்காகத் தன் வாையத் த றந்து,
அவருைடய நாமத்ைதயும், அவருைடய இருப்ப டத்ைதயும், பரேலாகத்தல்
வச க்க றவர்கைளயும் அவமத த்து. 7 ேமலும், பரிசுத்தவான்கேளாடு
யுத்தம்ெசய்து அவர்கைள ெஜயக்கும்படி அதற்கு அதகாரம் ெகாடுக்கப்பட்டது,
ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரம், ெமாழி, ேதசம் மற்றும் மக்களின்ேமலும் அதற்கு
அதகாரம் ெகாடுக்கப்பட்டது. 8 உலகம் உண்டானதுமுதல் அடிக்கப்பட்ட
ஆட்டுக்குட்டியனுைடய ஜீவபுத்தகத்தல் ெபயர் எழுதப்படாத பூமியல் வச க்கன்ற
மக்கள் எல்ேலாரும் அைத வணங்குவார்கள். 9 காதுள்ளவன் எவேனா அவன்
ேகட்கேவண்டும்.
10சைறப்படுத்த க்ெகாண்டுேபாக றவன்சைறப்பட்டுப்ேபாவான்;
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பட்டயத்தனாேலெகால்லுகறவன்பட்டயத்தனாேலெகால்லப்படேவண்டும்.
பரிசுத்தவான்களுைடயெபாறுைமயும்வசுவாசமும்இத ேலெவளிப்படும்.

பூமியலிருந்துஎழும்பனமிருகம்
11 பன்பு, ேவெறாரு மிருகம் பூமியலிருந்து எழும்புவைதப் பார்த்ேதன்; அது

ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையப்ேபால இரண்டு ெகாம்புகைள உைடயதாக இருந்து,
இராட்சசப் பாம்ைபப்ேபாலப் ேபசனது. 12 அது முந்தன மிருகத்தன் அதகாரம்
முழுவைதயும்அதன்முன்பாக நடத்த க்காட்டி, மரணத்தற்குரிய காயத்தலிருந்தும்
குணமைடந்த முந்தன மிருகத்ைதப் பூமியும் அதல் வாழும் மக்கைளயும்
வணங்கும்படிச் ெசய்தது. 13 அன்றயும், அது மனிதர்களுக்கு முன்பாக
வானத்தலிருந்துபூமியன்ேமல்அக்கனிையஇறங்கப்பண்ணும்வதமாகப்ெபரிய
அற்புதங்கைள நடத்த க்காட்டி, 14 மிருகத்தன் முன்பாக அந்த அற்புதங்கைளச்
ெசய்யும்படி தனக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட அைடயாளங்களினாேல பூமியன் மக்கைள
ஏமாற்ற , வாளினாேல காயப்பட்டுப் பைழத்த மிருகத்த ற்கு ஒரு உருவம்
உண்டாக்கேவண்டும் என்று பூமியன் மக்களுக்குச் ெசான்னது. 15 ேமலும்
அந்த மிருகத்தன் உருவம் ேபசத்தக்கதாகவும், மிருகத்தன் உருவத்ைத
வணங்காதஎல்ேலாைரயும்ெகாைலெசய்வதற்காகவும்,மிருகத்தன்உருவத்தற்கு
சுவாசத்ைதக் ெகாடுக்கும்படி அதற்கு அதகாரம் ெகாடுக்கப்பட்டது. 16 அது
சறயவர்கள், ெபரியவர்கள், ெசல்வந்தர்கள், ஏைழகள், சுதந்த ரமானவர்கள்,
அடிைமகள், இவர்கள் எல்ேலாரும் தங்கள் தங்கள் வலது ைககளிேலா
அல்லது ெநற்ற களிேலா ஒரு முத்தைரையப் ெபறும்படிக்கும், 17 அந்த
மிருகத்தன் முத்தைரையேயா, ெபயைரேயா, அந்த ெபயரின் எண்ைணேயா
அணிந்துெகாள்ளுகறவைனத்தவ ர ேவெறாருவனும் வாங்கவும் வற்கவும்
முடியாதபடிக்கும் ெசய்தது. 18 இைதப் புரிந்துெகாள்ள ஞானம் ேதைவ; அந்த
மிருகத்தன் எண்ைணப் புத்தயுைடயவன் கணக்குப் பார்க்கேவண்டும்; அது
மனிதனுைடய எண்ணாக இருக்கறது; அதனுைடய எண் அறுநூற்று அறுபத்த
ஆறு 666.

அத்த யாயம் 14
ஆட்டுக்குட்டியானவரும்அவருைடயகூட்டத்தனரும்

1 பன்பு நான் பார்த்தேபாது, இேதா, சீேயான் மைலயன்ேமல்
ஆட்டுக்குட்டியானவைரயும், அவேராடு அவருைடய ப தாவன் ெபயர்
தங்களுைடய ெநற்ற களில் எழுதப்பட்டிருந்த ஒருஇலட்சத்து நாற்பத்து
நான்காய ரம்ேபரும் ந ற்பைதப் பார்த்ேதன். 2 அல்லாமலும், ெபருெவள்ளத்தன்
இைரச்சல்ேபாலவும். பலத்த இடிமுழக்கம்ேபாலவும், ஒரு சத்தம் வானத்தலிருந்து
உண்டாகக் ேகட்ேடன்; நான் ேகட்ட சத்தம் சுரமண்டலக்காரர்கள் தங்களுைடய
சுரமண்டலங்கைள வாச க்க ற ஓைசையப்ேபால இருந்தது. 3 அவர்கள்
சங்காசனத்த ற்கு முன்பாகவும், நான்கு ஜீவன்களுக்கு முன்பாகவும்,
மூப்பர்களுக்கு முன்பாகவும் புதுப்பாட்ைடப் பாடினார்கள்; அந்தப்
பாட்டு பூமியலிருந்து மீட்டுக்ெகாள்ளப்பட்ட ஒருஇலட்சத்து நாற்பத்து
நான்காய ரம் நபர்கைளத்தவ ர ேவெறாருவரும் கற்றுக்ெகாள்ளமுடியாமல்
இருந்தது. 4 ெபண்களால் தங்கைளக் கைறப்படுத்தாதவர்கள் இவர்கேள;
கற்புள்ளவர்கள் இவர்கேள; ஆட்டுக்குட்டியானவர் எங்ேக ெசன்றாலும் அவைரப்
பன்பற்றுகறவர்கள் இவர்கேள; இவர்கள் மனிதர்களில் இருந்து ேதவனுக்கும்
ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் முதற்பலனாக மீட்டுக்ெகாள்ளப்பட்டவர்கள்.
5 இவர்களுைடய வாய ேல கபடம் காணப்படவல்ைல; இவர்கள் ேதவனுைடய
சங்காசனத்த ற்குமுன்பாககுற்றமில்லாதவர்களாகஇருக்க றார்கள்.

மூன்றுேதவதூதர்கள்
6 பன்பு ேவெறாரு தூதன் வானத்தன் நடுவ ேல பறப்பைதப் பார்த்ேதன்; அவன்

பூமியல் வச க்கன்ற எல்லா ேதசத்தார்களுக்கும், ேகாத்த ரத்தார்களுக்கும்,
ெமாழிக்காரர்களுக்கும், மக்கள்கூட்டத்தனருக்கும் அறவக்கும் ந த்தய
நற்ெசய்தைய உைடயவனாக இருந்து, 7 அதக சத்தமிட்டு: ேதவனுக்குப்
பயந்து, அவைர மகைமப்படுத்துங்கள்; அவர் நயாயத்தீர்ப்பு ெகாடுக்கும்
ேநரம் வந்துவ ட்டது; வானத்ைதயும் பூமிையயும் கடைலயும் நீரூற்றுகைளயும்
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உண்டாக்கனவைரத் ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள் என்று ெசான்னான். 8 ேவெறாரு
தூதன் பன்ேனெசன்று: பாப ேலான் மகா நகரம் வழுந்தது! வழுந்தது! தன்
ேவச த்தனமாகய ேகாபமான மதுைவ எல்லா ேதசத்து மக்களுக்கும் குடிக்கக்
ெகாடுத்தாேள! என்றான். 9 அவர்களுக்குப் பன்னால் மூன்றாம் தூதன் வந்து,
அதக சத்தமிட்டு: மிருகத்ைதயும் அதன் உருவத்ைதயும் வணங்கத் தன்
ெநற்றய ேலா தன் ைகய ேலா அதன் முத்தைரைய அணிந்து ெகாள்ளுகறவன்
எவேனா, 10 அவன் ேதவனுைடய ேகாபத்தன் தண்டைனயாகய பாத்த ரத்த ேல
கலப்பல்லாமல் ஊற்றப்பட்ட அவருைடய ேகாபமாக ய மதுைவக் குடித்து,
பரிசுத்த தூதர்களுக்கு முன்பாகவும், ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாகவும்,
அக்கனியனாலும் கந்தகத்தனாலும் வாத க்கப்படுவான். 11 அவர்களுைடய
வாைதயன் புைக எல்லாக் காலங்களிலும் எழும்பும்; மிருகத்ைதயும் அதன்
உருவத்ைதயும் வணங்குகறவர்களுக்கும், அதனுைடய ெபயரின் முத்தைரைய
அணிந்துெகாள்ளுகற அைனவருக்கும் இரவும் பகலும் ஓய்வு இருக்காது.
12 ேதவனுைடய கட்டைளகைளயும் இேயசுவன்ேமலுள்ள வசுவாசத்ைதயும்
காத்துக்ெகாள்ளுகறவர்களாகய பரிசுத்தவான்களுைடய ெபாறுைம இத ேல
ெவளிப்படும் என்று ெசான்னான். 13 பன்பு, பரேலாகத்தலிருந்து ஒரு
சத்தம் உண்டாகக் ேகட்ேடன்; அது: கர்த்தருக்குள் மரிக்க றவர்கள் இதுமுதல்
பாக்கயவான்கள் என்று எழுது; அவர்கள் தங்களுைடய ேவைலகளில் இருந்து
ஒய்ெவடுப்பார்கள்; அவர்களுைடய ெசய்ைககள் அவர்கேளாடு கூடப்ேபாகும்;
ஆவயானவரும்ஆம்என்றுெசால்லியருக்க றார் என்றுெசால்லியது.

பூமியன்அறுவைட
14 பன்பு நான் பார்த்தேபாது, இேதா, ெவண்ைமயான ேமகத்ைதயும்,

அந்த ேமகத்தன்ேமல் மனிதகுமாரைனப்ேபால தமது தைலயன்ேமல்
ெபாற்க ரீடத்ைதயும் தமது ைகய ேலகூர்ைமயான அரிவாைளயும் ைவத்தருக்கும்
ஒருவர் உட்கார்ந்தருப்பைதயும் பார்த்ேதன். 15 அப்ெபாழுது ேவெறாரு தூதன்
ேதவாலயத்தலிருந்து புறப்பட்டு, ேமகத்தன்ேமல் உட்கார்ந்தருக்க றவைரப்
பார்த்து: பூமியன் பய ர் முத ர்ந்தது, அறுக்கறதற்குக் காலம் வந்தது, எனேவ
உம்முைடயஅரிவாைளநீட்டிஅறுத்துவடும்என்றுஅதக சத்தமிட்டுச் ெசான்னான்.
16 அப்ெபாழுது ேமகத்தன்ேமல் உட்கார்ந்தருந்தவர் தமது அரிவாைளப்
பூமியன்ேமல் நீட்டினார், பூமியன்வைளச்சல்அறுக்கப்பட்டது. 17பன்பு ேவெறாரு
தூதனும் கூர்ைமயான அரிவாைளப் ப டித்துக்ெகாண்டு பரேலாகத்தலுள்ள
ேதவாலயத்தலிருந்து புறப்பட்டுவந்தான். 18 அக்கனியன்ேமல் அதகாரம்
உள்ள ேவெறாரு தூதனும் பலிபீடத்தலிருந்து புறப்பட்டுவந்து, கூர்ைமயான
அரிவாைளப் ப டித்தருக்க றவைனப் பார்த்து: பூமியன் த ராட்ைசப்பழங்கள்
பழுத்தருக்க றது, கூர்ைமயான உமது அரிவாைள நீட்டி, அதன் குைலகைள
அறுத்துவடும் என்று அதக சத்தத்ேதாடு ெசான்னான். 19 அப்ெபாழுது அந்தத்
தூதன் தன் அரிவாைளப் பூமியன்ேமேல நீட்டி, பூமியன் த ராட்ைசப்பழங்கைள
அறுத்து, ேதவனுைடய ேகாபத்தன் தண்டைன என்னும் ெபரிய ஆைலய ேல
ேபாட்டான்; 20நகரத்த ற்குெவளிேயஉள்ளஅந்தஆைலய ேலஅதுமித க்கப்பட்டது;
அந்த ஆைலயலிருந்து முந்நூறு க ேலாமீட்டர் தூரத்த ற்கு இரத்தம் புறப்பட்டு
குதைரகளின்கடிவாளங்களின்உயரம்வைரக்கும்ெபருகவந்தது.

அத்த யாயம் 15
ஏழுதூதர்களும்ஏழுவாைதகளும்

1 பன்பு, வானத்த ேல ெபரிதும் ஆச்சரியமுமான ேவெறாரு அைடயாளமாகய
கைடசயான ஏழு வாைதகைளயுைடய ஏழுதூதர்கைளப் பார்த்ேதன், அைவகளால்
ேதவனுைடய ேகாபம் முடிவற்கு வந்தது. 2 அன்றயும், அக்கனிக் கலந்த
கண்ணாடிக் கடல்ேபால ஒரு கடைலயும், மிருகத்த ற்கும் அதன் உருவத்தற்கும்
அதன் முத்தைரக்கும் அதன் ெபயரின் எண்ணிற்கும் உள்ளாகாமல் ெஜயம்
ெபற்றவர்கள் ேதவ சுரமண்டலங்கைளப் ப டித்துக்ெகாண்டு அந்தக் கண்ணாடிக்
கடலருேகந ற்க றைதயும்பார்த்ேதன். 3அவர்கள்ேதவனுைடயஊழியக்காரனாகய
ேமாேசயன்பாட்ைடயும்ஆட்டுக்குட்டியானவருைடயபாட்ைடயும் பாடி:
“சர்வவல்லைமயுள்ளேதவனாகயகர்த்தாேவ,
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ேதவரீருைடயெசய்ைககள்மகத்துவமும்ஆச்சரியமுமானைவகள்;
பரிசுத்தவான்களின் ராஜாேவ, ேதவரீருைடய வழிகள் நீதயும்

சத்தயமுமானைவகள்.
4கர்த்தாேவ,யார்உமக்குப் பயப்படாமலும்,
உமதுநாமத்ைதமகைமப்படுத்தாமலும்இருப்பார்கள்?
ேதவரீர்ஒருவேர பரிசுத்தர்,
எல்லா ேதசத்துமக்களும்வந்துஉமக்குமுன்பாகத்ெதாழுதுெகாள்வார்கள்;
உம்முைடயநீதயானெசயல்கள்ெவளிப்பட்டது” என்றார்கள்.

5இைவகளுக்குப் பன்பு, நான் பார்த்தேபாது, இேதா, பரேலாகத்த ேல சாட்ச யன்
கூடாரமாக ய ேதவனுைடயஆலயம் தறக்கப்பட்டது; 6அந்தஆலயத்தலிருந்து ஏழு
வாைதகைளயுைடய அந்த ஏழுதூதர்களும் பரிசுத்தமும் ப ரகாசமுமான ெமல்லிய
ஆைடயணிந்து, மார்பல் ெபாற்கச்ைசகைளக் கட்டிக்ெகாண்டு புறப்பட்டார்கள்.
7அப்ெபாழுதுஅந்தநான்குஜீவன்களில்ஒன்று,எல்லாக்காலங்களிலும்உய ேராடு
இருக்க ற ேதவனுைடய ேகாபாத்தனால் நைறந்த ஏழு ெபாற்கலசங்கைள அந்த
ஏழு தூதர்களுக்குக் ெகாடுத்தது. 8அப்ெபாழுது, ேதவனுைடய மகைமயனாலும்
அவருைடய வல்லைமயனாலும் உண்டான புைகயனாேல ேதவனுைடய ஆலயம்
நைறந்தது; ஏழு தூதர்களுைடய ஏழு வாைதகளும் முடியும்வைரக்கும் ஒருவரும்
ேதவாலயத்த ற்குள்ெசல்லமுடியவல்ைல.

அத்த யாயம் 16
ேதவனுைடய ேகாபக்கலசங்கள்

1 அப்ெபாழுது ேதவாலயத்தலிருந்து வந்த ஒரு ெபரியசத்தம் அந்த ஏழு
தூதர்களிடம்: நீங்கள் ேபாய் ஏழு கலசங்களிலும் உள்ள ேதவனுைடய ேகாபத்ைத
பூமியன்ேமல் ஊற்றுங்கள் என்று ெசால்வைதக்ேகட்ேடன். 2 முதலாம் தூதன்
ேபாய், தன் கலசத்தல் இருந்தைத பூமியன்ேமல் ஊற்றனான்; உடேன
மிருகத்தன் முத்தைரைய அணிந்தவர்களும் அதன் உருவத்ைத வணங்குகற
மனிதர்களுக்குப் ெபால்லாத ெகாடிய புண்கள் உண்டானது. 3இரண்டாம் தூதன்
தன் கலசத்தல் உள்ளைதக் கடலிேலஊற்றனான்; உடேன அது மரித்தவனுைடய
இரத்தத்ைதப்ேபாலானது; கடலிலுள்ள ப ராணிகெளல்லாம் மரித்துப்ேபாயன.
4 மூன்றாம் தூதன் தன் கலசத்தலுள்ளைத ஆறுகளிலும், நீரூற்றுகளிலும்
ஊற்றனான்; உடேன அைவகள் இரத்தமாக மாறயது. 5 அப்ெபாழுது
தண்ணீர்களின்தூதன்:
இருக்கறவரும்இருந்தவரும்பரிசுத்தருமாகய ேதவரீர்
இப்படி நயாயந்தீர்க்க நீதயுள்ளவராகஇருக்க றீர்.
6அவர்கள்பரிசுத்தவான்களுைடயஇரத்தத்ைதயும்
தீர்க்கதரிச களுைடயஇரத்தத்ைதயும் ச ந்தனதனால்,
இரத்தத்ைதேயஅவர்களுக்குக்குடிக்கக்ெகாடுத்தீர்;
அதற்குத் தகுதயுைடயவர்களாக இருக்க றார்கள்” என்று ெசால்வைதக்ேகட்ேடன்.

7பலிபீடத்தலிருந்துேவெறாருவன்:
ஆம், சர்வவல்லைமயுள்ளேதவனாகயகர்த்தாேவ,
உம்முைடயநயாயத்தீர்ப்புகள்
சத்தயமும்நீதயுமானைவகள்” என்றுெசால்வைதக்ேகட்ேடன்.

8 நான்காம் தூதன் தன் கலசத்தல் உள்ளைதச் சூரியன்ேமல் ஊற்றனான்;
தீயனால் மனிதர்கைளச் சுடுவதற்கு அதற்கு அதகாரம் ெகாடுக்கப்பட்டது.
9 அப்ெபாழுது மனிதர்கள் அத க ெவப்பத்தனால் சுடப்பட்டு, இந்த வாைதகைளச்
ெசய்ய அதகாரமுள்ள ேதவனுைடய நாமத்ைத அவமத த்தார்கேளதவ ர,
அவைர மகைமப்படுத்த மனம்தரும்பவல்ைல. 10 ஐந்தாம் தூதன் தன்
கலசத்தலுள்ளைத மிருகத்தனுைடய சங்காசனத்தன்ேமல் ஊற்றனான்;
அப்ெபாழுது அதன் ராஜ்யம் இருளைடந்தது; அவர்கள் வருத்தத்தனாேல
தங்களுைடயநாக்குகைளக்கடித்துக்ெகாண்டு, 11தங்களுைடயவருத்தங்களாலும்,
தங்களுைடய புண்களாலும், பரேலாகத்தன் ேதவைன அவமத த்தார்கேளதவ ர,
தங்களுைடய ெசய்ைககைளவ ட்டு மனம்தரும்பவல்ைல. 12 ஆறாம் தூதன்
தன் கலசத்தல் உள்ளைத ஐப ராத்து என்னும் ெபரிய நதயல் ஊற்றனான்;
அப்ெபாழுது சூரியன் உதக்கும் தைசயலிருந்து வரும் ராஜாக்களுக்கு வழி
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ஆயத்தமாகும்படி அந்த நதயன் தண்ணீர் வற்ற ப்ேபானது. 13 அப்ெபாழுது,
இராட்சசப் பாம்பன் வாயலும் மிருகத்தன் வாயலும் கள்ளத்தீர்க்கதரிச யன்
வாயலும் இருந்து தவைளகைளப்ேபால மூன்று அசுத்தஆவகள் புறப்பட்டு
வருவைதப் பார்த்ேதன். 14 அைவகள் அற்புதங்கைளச் ெசய்க ற ப சாசுகளின்
ஆவகள்; அைவகள் பூேலாகெமங்கும் உள்ள ராஜாக்கைள சர்வவல்லைமயுள்ள
ேதவனுைடய மகாநாளில் நடக்கும் யுத்தத்த ற்குக் கூட்டிச்ேசர்க்கும்படி
புறப்பட்டுப்ேபாக றது. 15 இேதா, தருடைனப்ேபால வருக ேறன். தன்
மானம் ெதரியும்படி ந ர்வாணமாக நடக்காமல் வ ழித்துக்ெகாண்டு, தன்
உைடகைளக் காத்துக்ெகாள்ளுகறவன் பாக்க யவான். 16 அப்ெபாழுது
எப ெரய ெமாழிய ேலஅர்மெகேதான் என்னப்பட்ட இடத்த ேலஅவர்கைளக்கூட்டிச்
ேசர்த்தன. 17 ஏழாம் தூதன் தன் கலசத்தல் உள்ளைத ஆகாயத்தல் ஊற்றனான்;
அப்ெபாழுது பரேலாகத்தன் ஆலயத்தலுள்ள சங்காசனத்தலிருந்து வந்த
ெபரிய சத்தம் அது ெசய்துமுடிக்கப்பட்டது என்று ெசான்னது. 18 சத்தங்களும்
இடிமுழக்கங்களும் மின்னல்களும் உண்டானது; பூமி மிகவும் அத ர்ந்தது,
பூமியன்ேமல் மனிதர்கள் உண்டான நாளிலிருந்து அப்படிப்பட்ட ெபரிய அத ர்ச்ச
உண்டானதுஇல்ைல. 19அப்ெபாழுதுமகா நகரம்மூன்றுபங்காகப் ப ரிக்கப்பட்டது,
யூதரல்லாதவர்களுைடய பட்டணங்கள் வழுந்தன. மகா பாப ேலானுக்கு
ேதவனுைடய கடுைமயான ேகாபத்தன் தண்டைனயாகய மதுவுள்ள
பாத்த ரத்ைதக் ெகாடுக்கும்படி அது அவருக்கு முன்பாக ஞாபகப்படுத்தப்பட்டது.
20 தீவுகள் எல்லாம் அகன்றுேபாயன; மைலகள் காணாமல்ேபானது. 21 நாற்பது
க ேலா எைடயுள்ள ெபரிய கல்மைழயும் வானத்தலிருந்து மனிதர்கள்ேமல்
வழுந்தது; அந்தக் கல்மைழயனால் உண்டான வாைதயனால் மனிதர்கள்
ேதவைனஅவமத த்தார்கள்;அந்தவாைதமகா ெகாடியதாகஇருந்தது.

அத்த யாயம் 17
மிருகத்தன்ேமலுள்ளெபண்

1 ஏழு கலசங்கைளயுைடய அந்த ஏழு தூதர்களில் ஒருவன் வந்து
என்ேனாடு ேபச : நீ வா, த ரளான தண்ணீர்கள்ேமல் உட்கார்ந்தருக்க ற மகா
ேவச ேயாடு பூமியன் ராஜாக்கள் ேவச த்தனம்பண்ணினார்கேள, அவளுைடய
ேவச த்தனமாகய மதுவால் பூமியன் மக்களும் ெவறெகாண்டிருந்தார்கேள;
2 அவளுக்கு வருகற தண்டைனைய உனக்குக் காண்பப்ேபன் என்று
ெசால்லி; 3 ஆவக்குள் என்ைன வனாந்த ரத்த ற்குக் ெகாண்டுேபானான்.
அப்ெபாழுது ஏழு தைலகைளயும் பத்து ெகாம்புகைளயும் உைடயதும் அவதூறான
ெபயர்களால் நைறந்ததுமான சவப்பு ந றமுள்ள மிருகத்தன்ேமல் ஒரு ெபண்
ஏறயருப்பைதப் பார்த்ேதன். 4 அந்தப் ெபண் இரத்தாம்பரமும் சவப்பான
ஆைடயும்அணிந்து ெபான்னினாலும்இரத்தனங்களினாலும்முத்துக்களினாலும்
சங்காரிக்கப்பட்டு, தன் ேவச த்தனமாகய அருவருப்புகளாலும் அசுத்தத்தாலும்
நைறந்த ெபாற்பாத்த ரத்ைதத் தன் ைகய ேல ப டித்தருந்தாள். 5 ேமலும்,
இரகசயம், மகா பாப ேலான், ேவச களுக்கும் பூமியலுள்ள அருவருப்புகளுக்கும்
தாய் என்னும் ெபயர் அவள் ெநற்றயல் எழுதயருந்தது. 6 அந்தப் ெபண்
பரிசுத்தவான்களின் இரத்தத்தனாலும், இேயசுவனுைடய சாட்ச களின்
இரத்தத்தனாலும் ெவறெகாண்டிருக்க றைதப் பார்த்ேதன்; அவைளப் பார்த்து
நான் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்ேடன். 7 அப்ெபாழுது, தூதனானவன் என்ைனப்
பார்த்து: ஏன் ஆச்சரியப்படுக றாய்? இந்தப் ெபண்ணுைடய இரகச யத்ைதயும்,
ஏழு தைலகைளயும் பத்துக் ெகாம்புகைளயுமுைடயதாக இவைளச் சுமக்க ற
மிருகத்தனுைடய இரகச யத்ைதயும் உனக்குச் ெசால்லுக ேறன். 8 நீ பார்த்த
மிருகம் முன்ேன இருந்தது, இப்ெபாழுது இல்ைல; அது பாதாளத்தலிருந்து
ஏற வந்து, நாசமைடயப்ேபாக றது. உலகம் உண்டானதுமுதல் ஜீவபுத்தகத்தல்
ெபயர் எழுதப்படாத பூமியன் மக்கேள, இருந்ததும், இல்லாமல்ேபானதும்,
இனி இருப்பதுமாக இருக்க ற மிருகத்ைதப் பார்த்து ஆச்சரியப்படுவார்கள்.
9 ஞானமுள்ள மனம் இைதப் புரிந்துெகாள்ளும். அந்த ஏழு தைலகளும் அந்தப்
ெபண் உட்கார்ந்தருக்க ற ஏழு மைலகளாம். 10 அைவகள் ஏழு ராஜாக்களாம்;
இவர்களில் ஐந்துேபர் வழுந்தார்கள், ஒருவன் இருக்கறான், மற்றவன் இன்னும்
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வரவல்ைல; வரும்ேபாதுஅவன்ெகாஞ்சக்காலம்ஆட்ச ெசய்வான். 11இருந்ததும்,
இப்ெபாழுது இல்லாததுமாகய மிருகேம எட்டாவதாக வருகறவனும், அந்த ஏழு
இராஜாக்களில் ஒருவனும் நாசமைடயப்ேபாக றவனுமாக இருக்க றான். 12 நீ
பார்த்த பத்துக்ெகாம்புகளும், பத்து ராஜாக்கேள; இவர்கள் இன்னும் ராஜ்யம்
ெபறவல்ைல; இவர்கள் மிருகத்துடன் ஒருமணி ேநரம்வைர ராஜாக்கள்ேபால
அத காரம் ெபற்றுக்ெகாள்ளுகறார்கள். 13 இவர்கள் ஒேர மனதுைடயவர்கள்;
இவர்கள் தங்களுைடய வல்லைமையயும் அதகாரத்ைதயும் மிருகத்த ற்குக்
ெகாடுப்பார்கள். 14 இவர்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவேராடு யுத்தம்பண்ணுவார்கள்;
ஆட்டுக்குட்டியானவர் கர்த்தாத கர்த்தரும் ராஜாத ராஜாவுமாக இருக்க றதனால்
அவர்கைள ெஜயப்பார்; அவேராடு இருக்க றவர்கள் அைழக்கப்பட்டவர்களும்
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்களும் உண்ைமயுள்ளவர்களுமாக இருக்க றார்கள்
என்றான். 15 பன்னும் அந்த தூதன் என்ைனப் பார்த்து: அந்த ேவச
உட்கார்ந்தருக்க ற தண்ணீர்கைளப் பார்த்தாேய; அைவகள் மக்களும்,
த ரள்கூட்டமும், ேதசங்களும், பல்ேவறு ெமாழிகைளப் ேபசுக றவர்களுேம.
16 நீ மிருகத்தன்ேமல் பார்த்த பத்துக்ெகாம்புகைளப் ேபான்றவர்கள் அந்த
ேவசையப் பைகத்து, அவைளப் பாழும் ந ர்வாணமுமாக்க , அவளுைடய சரீரத்ைத
நாசமாக்க , அவைள ெநருப்பனால் சுட்ெடரித்துப்ேபாடுவார்கள். 17 ேதவன்
தம்முைடய வார்த்ைதகள் நைறேவறும்வைரயும், அவர்கள் தமது ேயாசைனைய
நைறேவற்றுகறதற்கும், ஒேர மனதுைடயவர்களாக இருந்து, தங்களுைடய
ராஜ்யத்ைத மிருகத்த ற்குக் ெகாடுக்க றதற்கும் அவர்களுைடய இருதயங்கைள
ஏவனார். 18 நீ பார்த்த அந்தப் ெபண் பூமியன் ராஜாக்கள்ேமல் ராஜ்யபாரம்
பண்ணுகறமகா நகரேம என்றான்.

அத்த யாயம் 18
பாப ேலானின்வீழ்ச்ச

1 இைவகளுக்குப் பன்பு, ேவெறாரு தூதன் மிகுந்த அத காரமுைடயவனாக,
வானத்தலிருந்து இறங்க வருவைதப் பார்த்ேதன்; அவனுைடய மகைமயனால்
பூமி ப ரகாசமாகஇருந்தது. 2அவன்அதக சத்தமிட்டு:
“மகா பாப ேலான்வழுந்தது! வழுந்தது!
அதுேபய்களுைடயகுடியருப்பும்,
எல்லாவதஅசுத்தஆவகளுக்கும்காவல்வீடும்,
அசுத்தமும்அருவருப்புமுள்ளஎல்லாவத பறைவகளுைடயகூடுமானது.
3 அவளுைடய ேவச த்தனத்தன் ேகாபமான மதுைவ எல்லா ேதசத்து மக்களும்

குடித்தார்கள்;
பூமியன் ராஜாக்கள்அவேளாடு ேவச த்தனம்ெசய்தார்கள்;
பூமியலிருந்த வயாபாரிகள் அவளுைடய ெசல்வச்ெசழிப்பனால்

ெசல்வந்தர்களானார்கள்” என்றுெசான்னான்.
4பன்பு, ேவெறாரு சத்தம்வானத்தலிருந்துஉண்டாகக் ேகட்ேடன். அது:
“என்மக்கேள, நீங்கள்அவளுைடயபாவங்களுக்குஉடன்படாமலும்,
அவளுக்கு நடக்கும் வாைதகளில் ச க்காமலும் இருக்கும்படி அவைளவட்டு

ெவளிேயவாருங்கள்.
5அவளுைடயபாவம்வானம்வைர எட்டியது,
அவளுைடயஅநயாயங்கைளேதவன்நைனத்தார்.
6அவள்உங்களுக்குச்ெசய்ததுேபால நீங்களும்அவளுக்குச்ெசய்யுங்கள்;
அவளுைடய ெசய்ைககளுக்கு தகுந்தவாறு அவளுக்கு இரண்டுமடங்காகக்

ெகாடுங்கள்;
அவள் உங்களுக்குக் கலந்துெகாடுத்த பாத்த ரத்த ேல இரண்டுமடங்காக

அவளுக்குக்கலந்துெகாடுங்கள்.
7அவள்தன்ைனமகைமப்படுத்த , எவ்வளவுெசல்வச்ெசழிப்பாய்வாழ்ந்தாேளா
அந்தஅளவுக்ேகவாைதையயும்துக்கத்ைதயும்அவளுக்குக்ெகாடுங்கள்.
நான்அரச யாகஇருக்க ேறன்;
நான்வதைவப்ெபண்இல்ைல,
நான்துக்கத்ைதப் பார்ப்பதல்ைலஎன்றுஅவள்தன்இருதயத்த ேலநைனத்தாள்.
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8 எனேவ அவளுக்கு வரும் வாைதகளாகய மரணமும் துக்கமும் பஞ்சமும் ஒேர
நாளிேலவரும்;

அவள்அக்கனியனாேலசுட்ெடரிக்கப்படுவாள்;
அவளுக்குநயாயத்தீர்ப்புெகாடுக்கும் ேதவனாகயகர்த்தர்வல்லைமஉள்ளவர்.

9 “அவளுடன் ேவச த்தனம்ெசய்து ெசல்வச்ெசழிப்பாய் வாழ்ந்த பூமியன்
ராஜாக்களும் அவள் அக்கனியல் ேவக றதனால் உண்டான புைகையப்
பார்க்கும்ேபாது அவளுக்காக அழுது புலம்ப , 10 அவளுக்கு உண்டான
வாைதயனால்பயந்து,தூரத்த ேலநன்று:
ஐேயா! பாப ேலான்,மகா நகரேம! பலமானபட்டணேம!
ஒருமணிேநரத்தல்உனக்குதண்டைனவந்தேத! என்பார்கள்.

11 “பூமியன் வயாபாரிகளும் தங்களுைடய ெபாருட்களான ெபான்ைனயும்,
ெவள்ளிையயும், இரத்தனங்கைளயும், முத்துக்கைளயும், ெமல்லிய
ஆைடகைளயும், இரத்தாம்பரத்ைதயும், பட்டு ஆைடகைளயும், சவப்பு
ஆைடகைளயும், 12 எல்லாவதமான வாசைனக் கட்ைடகைளயும், தந்தத்தனால்
ெசய்த ெபாருள்கைளயும், வைலயுயர்ந்த மரத்தனாலும் ெவண்கலத்தனாலும்
இரும்பனாலும் ெவள்ைளக் கல்லினாலும் ெசய்தருக்க ற ெபாருள்கைளயும்,
13 இலவங்கப்பட்ைடையயும், தூபவர்க்கங்கைளயும், ைதலங்கைளயும்,
சாம்ப ராணிையயும், த ராட்ைசரசத்ைதயும், எண்ெணையயும், ெமல்லிய
மாைவயும், ேகாதுைமையயும், மாடுகைளயும், ஆடுகைளயும், குதைரகைளயும்,
இரதங்கைளயும், அடிைமகைளயும், மனிதர்களுைடய ஆத்துமாக்கைளயும் இனி
வாங்குகறவர்கள் இல்ைல என்பதால் அவளுக்காக அழுது புலம்புவார்கள்.
14 உன் ஆத்துமா வரும்பய பழவைககள் உன்ைனவட்டு நீங்க ப்ேபானது;
ஆடம்பரங்களும், ெசல்வச்ெசழிப்பும் உன்ைனவட்டு நீங்க ப்ேபானது; நீ
அைவகைள இனிப் பார்ப்பதல்ைல. 15 இப்படிப்பட்டைவகளினால் வயாபாரம்
ெசய்து அவளால் ெசல்வந்தர்களாக மாறயவர்கள் அவளுக்கு உண்டான
வாைதையப்பார்த்துபயந்து,தூரத்த ேலநன்று;
16ஐேயா! ெமல்லியஆைடயும்இரத்தாம்பரமும் சவப்பாைடயும்அணிந்து,
ெபான்னினாலும்இரத்தனங்களினாலும்முத்துக்களினாலும்
சங்காரிக்கப்பட்டிருந்த மகா நகரேம! ஒேர மணிேநரத்தல் எல்லாச் ெசல்வமும்

அழிந்துேபானேத! என்றுெசால்லி,அழுதுதுக்கத்ேதாடுஇருப்பார்கள்.
17 கப்பல்களில் பயணம்ெசய்க றவர்களும், மாலுமிகள் அைனவரும், கப்பலில்

ேவைல ெசய்க றவர்களும், கடலில் ெதாழில்ெசய்க ற அைனவரும் தூரத்த ேல
நன்று, 18 அவள் ேவகறதனால் உண்டான புைகையப் பார்த்து: இந்த மகா
நகரத்த ற்கு ஒப்பான நகரம் உண்ேடா என்று சத்தமிட்டு, 19 தங்களுைடய
தைலகளின்ேமல்புழுதையப் ேபாட்டுக்ெகாண்டு:
ஐேயா,மகா நகரேம!
கடலிேல கப்பல்கைள உைடயவர்கள் எல்ேலாரும் இவளுைடய ெசல்வத்தனால்

ெசல்வந்தர்களானார்கேள!
ஒருமணி ேநரத்த ேல இவள் அழிந்துேபானாேள!” என்று அழுது துக்கத்ேதாடு

ஓலமிடுவார்கள்.
20பரேலாகேம! பரிசுத்தவான்களாகயஅப்ேபாஸ்தலர்கேள!
தீர்க்கதரிச கேள! அவைளக்குறத்துக்களிகூருங்கள்.
உங்களுக்காக ேதவன் அவைள நயாயந்தீர்த்தாேர!” என்று தூதன் ெசான்னான்.

21அப்ெபாழுது, பலமுள்ளதூதன்ஒருவன்ெபரிய எந்த ரக்கல்லுக்கு சமமான
ஒருகல்ைலஎடுத்துக்கடலிேலதூக்கெயற ந்து:

“இப்படிேய பாப ேலான்மகா நகரம் ேவகமாகத் தள்ளப்பட்டு,
இனிஒருேபாதும்பார்க்கமுடியாமல்ேபாகும்.
22சுரமண்டலக்காரர்களும், கீதவாத்தயக்காரர்களும்,
நாகசுரக்காரர்களும், எக்காளக்காரர்களுமானவர்களுைடய சத்தம் இனி

உன்னிடத்தல் ேகட்கப்படுவதுமில்ைல;
எந்தக்ைகவைனத்ெதாழிலாளியும்இனிஉன்னிடத்தல்இருக்கமாட்டார்கள்;
எந்த ரசத்தம்இனிஉன்னிடத்தல் ேகட்கப்படுவதுமில்ைல.
23வளக்குெவளிச்சம்இனிஉன்னிடத்தல்ப ரகாச ப்பதுமில்ைல;
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மணமகன் மற்றும் மணமகளுைடய சத்தம் இனி உன்னிடத்தல்
ேகட்கப்படுவதுமில்ைல.

உன்னுைடயவயாபாரிகள்உலகத்தன்முக்கயநபர்களாகஇருந்தார்கேள;
உன்சூனியத்தால்எல்லா நாட்டுமக்களும்ேமாசம்ேபானார்கேள.
24தீர்க்கதரிச களுைடயஇரத்தமும்பரிசுத்தவான்களுைடயஇரத்தமும்
பூமியல் ெகால்லப்பட்ட அைனவருைடய இரத்தமும் அவளிடத்தல் காணப்பட்டது”

என்றுெசான்னான்.

அத்த யாயம் 19
ேதவைனமகைமப்படுத்துதல்

1இைவகளுக்குப் பன்பு, பரேலாகத்தல் த ரளானமக்கள்கூட்டம்ஆரவாரத்ேதாடு
சத்தமிடுக றைதக் ேகட்ேடன். அவர்கள்:
“அல்ேலலூயா,இரட்ச ப்பும்மகைமயும்
கனமும்வல்லைமயும்நம்முைடய ேதவனாகயகர்த்தருக்ேகஉரியது;
அவருைடயநயாயத்தீர்ப்புகள் சத்தயமும்நீதயுமானைவகள்.
2 தன் ேவச த்தனத்தனால் பூமிையக் ெகடுத்த மகா ேவச க்கு அவர்

நயாயத்தீர்ப்புக்ெகாடுத்து,
தம்முைடயஊழியக்காரர்களின்இரத்தத்த ற்காகஅவளிடத்தல்பழிவாங்கனாேர”

என்றார்கள். 3மறுபடியும்அவர்கள்:
“அல்ேலலூயா” என்றுெசால்லிஆர்ப்பரித்தார்கள்.
அவளுைடயபுைகஎன்ெறன்ைறக்கும்எழும்புக றதுஎன்றார்கள்.
4இருபத்துநான்குமூப்பர்களும், நான்குஜீவன்களும்முகங்குப்புறவழுந்து:
ஆெமன், அல்ேலலூயா,” என்று ெசால்லி, சங்காசனத்தன்ேமல் வீற்றருக்கும்

ேதவைனத்ெதாழுதுெகாண்டார்கள்.
5ேமலும், நமதுேதவனுைடயஊழியக்காரர்கேள,
அவருக்குப்பயப்படுக ற ச ற ேயார்கேளெபரிேயார்கேள,
நீங்கள்எல்ேலாரும்அவைரத்துதயுங்கள்”
என்றுஒருசத்தம் சங்காசனத்தலிருந்துவந்தது.
6அப்ெபாழுதுத ரளானமக்கள்ேபாடும்ஆரவாரம்ேபாலவும்,
ெபரியெவள்ளத்தன் இைரச்சைலப்ேபாலவும், பலத்த இடிமுழக்கம்ேபாலவும், ஒரு

சத்தம்உண்டாக :
அல்ேலலூயா,சர்வவல்லைமயுள்ளேதவனாகயகர்த்தர்ராஜ்யபாரம்பண்ணுகறார்.
7நாம் சந்ேதாஷப்பட்டுக்களிகூர்ந்துஅவருக்குத்துதெசலுத்தக்கடேவாம்.
ஆட்டுக்குட்டியானவருைடயதருமணம்வந்தது,
அவருைடயமைனவ தன்ைனஆயத்தம்பண்ணினாள்” என்றுெசால்லக்ேகட்ேடன்.

8 சுத்தமும் ப ரகாசமுமான ெமல்லிய ஆைட அணிந்துெகாள்ளும்படி அவளுக்கு
தரப்பட்டது; அந்த ெமல்லிய ஆைட பரிசுத்தவான்களுைடய நீத கேள. 9 பன்னும்,
அவன் என்ைனப் பார்த்து: “ஆட்டுக்குட்டியானவருைடய தருமணவருந்துக்கு
அைழக்கப்பட்டவர்கள் பாக்கயவான்கள்” என்று எழுது என்றான். ேமலும்,
இைவகள் ேதவனுைடய சத்தயமான வசனங்கள் என்று என்னுடேன ெசான்னான்.
10 அப்ெபாழுது அவைன வணங்கும்படி அவனுைடய பாதத்தல் வழுந்ேதன்.
அவன் என்ைனப் பார்த்து: இப்படிச் ெசய்யாதபடிக்குப் பார்; உன்ேனாடும்
இேயசுைவக்குறத்துச் சாட்ச ய ட்ட உன் சேகாதரர்கேளாடு நானும் ஒரு
ஊழியக்காரன்; ேதவைனத் ெதாழுதுெகாள். இேயசுைவப்பற்றன சாட்ச
தீர்க்கதரிசனத்தன்ஆவயாகஇருக்க றதுஎன்றான்.

ெவள்ைளக்குதைரயன்ேமல்ஏறயருந்தவர்
11 பன்பு, பரேலாகம் த றந்தருப்பைதப் பார்த்ேதன்; இேதா, ஒரு

ெவள்ைளக்குதைர காணப்பட்டது, அதன்ேமல் ஏறயருந்தவர்
உண்ைமயும் சத்தயமும் உள்ளவர் என்று அைழக்கப்பட்டவர்; அவர்
நீதயாக நயாயந்தீர்த்து யுத்தம்பண்ணுகறார். 12 அவருைடய கண்கள்
அக்கனிஜூவாைலையப்ேபாலிருந்தன, அவருைடய தைலயன்ேமல் அேநக
க ரீடங்கள் இருந்தன; அவருக்ேகயன்ற ேவெறாருவருக்கும் ெதரியாத
ஒரு ெபயரும் எழுதயருந்தது. 13 இரத்தத்தல் ேதாய்க்கப்பட்ட ஆைடைய
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அணிந்தருந்தார்; அவருைடய ெபயர் ேதவனுைடய வார்த்ைத என்பேத.
14 பரேலாகத்தலுள்ள பைடகள் ெவண்ைமயும் சுத்தமுமான ெமல்லிய ஆைட
அணிந்தவர்களாக, ெவள்ைளக் குதைரகளின்ேமல் ஏற , அவருக்குப் பன்
ெசன்றார்கள். 15 அந்நய மக்கைள ெவட்டும்படிக்கு அவருைடய வாயலிருந்து
கூர்ைமயான வாள் புறப்படுக றது; இரும்புக்ேகாலால் அவர்கைள அரசாளுவார்;
அவர் சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவனுைடய கடுைமயான ேகாபமாக ய மதுபான
ஆைலைய மித க்க றார். 16 ராஜாத ராஜா, கர்த்தாத கர்த்தா என்னும்
நாமம் அவருைடய ஆைடயன்ேமலும் அவருைடய ெதாைடயன்ேமலும்
எழுதப்பட்டிருந்தது. 17 பன்பு ஒரு ேதவதூதன் சூரியனில் ந ற்பைதப் பார்த்ேதன்;
அவன் வானத்தன் நடுவல் பறக்க ற எல்லாப் பறைவகைளயும் பார்த்து:
18 நீங்கள் ராஜாக்களின் மாம்சத்ைதயும், பைடத் தளபத களின் மாம்சத்ைதயும்,
பலவான்களின் மாம்சத்ைதயும், குதைரகளின் மாம்சத்ைதயும், அைவகளின்ேமல்
ஏறயருக்க றவர்களின் மாம்சத்ைதயும், சுதந்த ரமானவர்கள், அடிைமகள்,
ச ற ேயார், ெபரிேயார், இவர்களுைடய மாம்சத்ைதயும் அழிக்கும்படிக்கு,
ேதவன் ெகாடுக்கும் வருந்துக்குக் கூடிவாருங்கள் என்று மிகுந்த சத்தமாகக்
கூப்ப ட்டான். 19 பன்பு, மிருகமும் பூமியன் ராஜாக்களும் அவர்களுைடய
பைடகளும், குதைரயன்ேமல் ஏறயருக்க றவேராடும் அவருைடய பைடகேளாடும்
யுத்தம்பண்ணுவதற்கு வருவைதப் பார்த்ேதன். 20 அப்ெபாழுது மிருகம்
ப டிக்கப்பட்டது; மிருகத்தன் முன்பாக அற்புதங்கள் ெசய்த கள்ளத்தீர்க்கதரிச யும்
ப டிக்கப்பட்டான். தன்னுைடய அற்புதங்கள் மூலமாக மிருகத்தன் முத்தைரைய
அணிந்தவர்கைளயும்அதன்உருவத்ைதவணங்கனவர்கைளயும் ஏமாற்றனவன்
இவேன; இருவரும் கந்தகம் எரிக ற அக்கனிக்கடலிேல உய ேராடு
தள்ளப்பட்டார்கள். 21மற்றவர்கள் குதைரயன்ேமல் ஏறனவருைடய வாயலிருந்து
புறப்படுக ற வாளினால் ெகால்லப்பட்டார்கள்; அவர்களுைடய மாம்சத்தனால்
பறைவகள்யாவும்தருப்தயைடந்தன.

அத்த யாயம் 20
ஆயரவருடஅரசாட்ச

1 ஒரு ேதவதூதன் பாதாளத்தன் தறவுேகாைலயும் ெபரிய சங்கலிையயும்
தன் ைகய ேல ப டித்துக்ெகாண்டு வானத்தலிருந்து இறங்க வருவைதப்
பார்த்ேதன். 2 ப சாசு என்றும் சாத்தான் என்றும் ெசால்லப்பட்ட ஆரம்பத்தல்
இருந்த பாம்பாக ய இராட்சசப் பாம்ைப அவன் படித்து, அைதஆய ரம் வருடங்கள்
கட்டிைவத்து, அந்த ஆய ரம் வருடங்கள் நைறேவறும்வைரக்கும் அது மக்கைள
ஏமாற்றாதபடிக்குஅைதப்பாதாளத்த ேலேபாட்டு,அதன்ேமல்முத்தைரேபாட்டான்.
3 அதற்குப்பன்பு அது ெகாஞ்சக்காலம் வடுதைலயாகேவண்டும். 4 அன்றயும்,
நான் சங்காசனங்கைளப் பார்த்ேதன்; நயாயத்தீர்ப்புக் ெகாடுக்கும்படி
அத காரம் அளிக்கப்பட்டவர்கள் அைவகளின்ேமல் உட்கார்ந்தார்கள்.
இேயசுைவப்பற்றய சாட்ச யனிமித்தமும் ேதவனுைடய வசனத்தனிமித்தமும்
ச ரச்ேசதம்பண்ணப்பட்டவர்களுைடய ஆத்துமாக்கைளயும், மிருகத்ைதயாவது
அதன் உருவத்ைதயாவது வணங்காமலும் தங்களுைடய ெநற்றயலும்
தங்களுைடய ைகயலும் அதன் முத்தைரையத் அணிந்துெகாள்ளாமலும்
இருந்தவர்கைளயும் பார்த்ேதன். அவர்கள் உய ர்த்ெதழுந்து கறஸ்துேவாடுகூட
ஆய ரம் வருடங்கள் அரசாண்டார்கள். 5 மரணமைடந்த மற்றவர்கள் அந்த ஆய ரம்
வருடங்கள் முடியும்வைர உய ரைடயவல்ைல. இதுேவ முதலாம் உய ர்த்ெதழுதல்.
6முதலாம்உய ர்த்ெதழுதலுக்குப்பங்குள்ளவன்பாக்கயவானும்பரிசுத்தவானுமாக
இருக்க றான்; இவர்கள்ேமல் இரண்டாம் மரணத்தற்கு அதகாரம் இல்ைல;
இவர்கள் ேதவனுக்கும் கறஸ்துவற்கும் முன்பாக ஆசாரியர்களாக இருந்து,
அவேராடுகூடஆய ரம்வருடங்கள்அரசாளுவார்கள்.

சாத்தானின்தண்டைன
7 அந்த ஆய ரம் வருடங்கள் முடியும்ேபாது சாத்தான் தன் காவலிலிருந்து

வடுதைலயாக , 8 பூமியன் நான்கு தைசகளிலுமுள்ள ேதசத்து மக்களாகய
ேகாைகயும் மாேகாைகயும் ஏமாற்றவும், அவர்கைள யுத்தத்த ற்குக்
கூட்டிக்ெகாள்ளும்படிக்கும் புறப்படுவான்; அவர்களுைடய எண்ணிக்ைக
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கடற்கைர மணைலப்ேபால இருக்கும். 9 அவர்கள் பூமிெயங்கும் ந ரம்ப ,
பரிசுத்தவான்களுைடய பாைளயத்ைதயும், ப ரியமான நகரத்ைதயும்
வைளந்துெகாண்டார்கள்; அப்ெபாழுது ேதவனால் வானத்தலிருந்து அக்கனி
இறங்க அவர்கைள அழித்துப்ேபாட்டது. 10 ேமலும் அவர்கைள ஏமாற்றன
ப சாசானவன், மிருகமும் கள்ளத்தீர்க்கதரிச யும் இருக்க ற இடமாகய அக்கனியும்
கந்தகமுமான கடலிேல தள்ளப்பட்டான். அவர்கள் இரவும் பகலும் எல்லாக்
காலங்களிலும்வாத க்கப்படுவார்கள்.

மரணம்நயாயந்தீர்க்கப்பட்டது
11 பன்பு, நான் ெபரிய ெவள்ைளச் சங்காசனத்ைதயும் அதன்ேமல்

உட்கார்ந்தருக்க றவைரயும் பார்த்ேதன்; அவருைடய சமூகத்தலிருந்து
பூமியும் வானமும் அகன்றுேபாயன; அைவகளுக்கு இடங்காணப்படவல்ைல.
12 மரித்ேதாராக ய ச ற ேயாைரயும் ெபரிேயாைரயும் ேதவனுக்குமுன்பாக
ந ற்பைதப் பார்த்ேதன்; அப்ெபாழுது புத்தகங்கள் தறக்கப்பட்டன; ஜீவபுத்தகம்
என்னும் ேவெறாரு புத்தகமும் த றக்கப்பட்டது; அப்ெபாழுது அந்தப்
புத்தகங்களில் எழுதப்பட்டைவகளின்படிேய மரித்ேதார் தங்கள் தங்கள்
ெசய்ைககளுக்குத்தக்கதாக நயாயத்தீர்ப்பைடந்தார்கள். 13 கடல் தன்னிலுள்ள
மரித்ேதாைர ஒப்புவத்தது; மரணமும் பாதாளமும் தங்களிலுள்ள மரித்ேதாைர
ஒப்புவத்தன. அைனவரும் தங்கள் தங்கள் ெசய்ைககளின்படிேய
நயாயத்தீர்ப்பைடந்தார்கள். 14 அப்ெபாழுது மரணமும் பாதாளமும்
அக்கனிக்கடலிேல தள்ளப்பட்டன. இது இரண்டாம் மரணம். 15ஜீவபுத்தகத்த ேல
எழுதப்பட்டவனாகக் காணப்படாதவன் எவேனா அவன் அக்கனிக்கடலிேல
தள்ளப்பட்டான்.

அத்த யாயம் 21
புதயஎருசேலம்

1 பன்பு, நான் புதய வானத்ைதயும் புதய பூமிையயும் பார்த்ேதன்; முந்தன
வானமும் முந்தன பூமியும் ஒழிந்துேபாயன; கடலும் இல்லாமல்ேபானது.
2 ேயாவானாகய நான், புதய எருசேலமாகய பரிசுத்த நகரத்ைத
ேதவனிடத்தலிருந்து பரேலாகத்ைதவ ட்டு இறங்க வருவைதப் பார்த்ேதன்;
அது தன் கணவனுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்ட மணமகைளப்ேபால
ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்தது. 3 ேமலும், பரேலாகத்தலிருந்து உண்டான ஒரு
ெபரிய சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன்; அது: இேதா, மனிதர்களிடத்த ேல ேதவனுைடய
வாசஸ்தலம்இருக்க றது,அவர்களிடத்த ேலஅவர்வாசமாகஇருப்பார்;அவர்களும்
அவருைடய மக்களாக இருப்பார்கள், ேதவன்தாேம அவர்கேளாடு இருந்து
அவர்களுைடய ேதவனாக இருப்பார். 4 அவர்களுைடய கண்ணீர் யாைவயும்
ேதவன் துைடப்பார்; இனி மரணமுமில்ைல, துக்கமுமில்ைல, அலறுதலுமில்ைல,
வருத்தமுமில்ைல; முந்தனைவகள் ஒழிந்துேபாயன என்று ெசான்னது.
5 சங்காசனத்தன்ேமல் உட்காருந்தருந்தவர்: இேதா, நான் எல்லாவற்ைறயும்
புத தாக்குக ேறன் என்றார். பன்னும் அவர்: இந்த வசனங்கள் சத்தயமும்
உண்ைமயுமானைவகள்,இைவகைளஎழுதுஎன்றார். 6அன்றயும்,அவர்என்ைனப்
பார்த்து: ஆயற்று, நான் அல்பாவும், ஓெமகாவும், ெதாடக்கமும், முடிவுமாக
இருக்க ேறன். தாகமாக இருக்க றவனுக்கு நான் ஜீவத்தண்ணீர் ஊற்றலிருந்து
இலவசமாகக் ெகாடுப்ேபன். 7 ெஜயங்ெகாள்ளுகறவன் எல்லாவற்ைறயும்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுவான்; நான் அவன் ேதவனாக இருப்ேபன், அவன்
என் குமாரனாக இருப்பான். 8 பயப்படுக றவர்களும், அவசுவாச களும்,
அருவருப்பானவர்களும், ெகாைலபாதகர்களும், வபசாரக்காரர்களும்,
சூனியக்காரர்களும், வக்க ரக ஆராதைனக்காரர்களும், ெபாய்யர்கள்
அைனவரும் இரண்டாம் மரணமாகய அக்கனியும் கந்தகமும் எரிக ற கடலிேல
பங்கைடவார்கள் என்றார். 9 பன்பு, கைடச யான ஏழு வாைதகளால் நைறந்த
ஏழு கலசங்கைளயுைடய அந்த ஏழு தூதர்களில் ஒருவன் என்னிடத்தல் வந்து:
நீ இங்ேக வா, ஆட்டுக்குட்டியானவருைடய மைனவயாகய மணமகைள
உனக்குக் காண்பக்க ேறன் என்று ெசால்லி, 10 ெபரிதும் உயரமுமான
ஒரு மைலயன்ேமல் என்ைன ஆவயல் ெகாண்டுேபாய், ேதவனுைடய
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மகைமைய அைடந்த எருசேலமாகய பரிசுத்த நகரம் பரேலாகத்ைதவ ட்டு
ேதவனிடத்தலிருந்து இறங்கவருகறைத எனக்குக் காண்பத்தான். 11 அதன்
ப ரகாசம் மிகவும் வைலயுயர்ந்த இரத்தனக்கல்ைலப்ேபாலவும், பளிங்கன்
ஒளியுள்ள வச்ச ரக்கல்ைலப்ேபாலவும் இருந்தது. 12 அதற்குப் ெபரிதும்
உயரமுமான மதலும், க ழக்ேக மூன்று வாசல்கள், வடக்ேக மூன்று
வாசல்கள், ெதற்ேக மூன்று வாசல்கள், ேமற்ேக மூன்று வாசல்கள் ஆகப்
பன்னிரண்டு வாசல்களும் இருந்தன. 13 வாசல்களின் அருேக பன்னிரண்டு
தூதர்களிருந்தார்கள்; அந்த வாசல்களின்ேமல் இஸ்ரேவல் வம்சத்தல் உள்ள
பன்னிரண்டு ேகாத்த ரத்தாருைடய நாமங்களும் எழுதப்பட்டிருந்தன. 14 நகரத்தன்
மதலுக்குப் பன்னிரண்டு அஸ்தபாரக் கற்கள் இருந்தன; அைவகள்ேமல்
ஆட்டுக்குட்டியானவருைடய பன்னிரண்டு அப்ேபாஸ்தலரின் பன்னிரண்டு
ெபயர்களும் பத ந்தருந்தன. 15 என்னுடேன ேபசனவன், நகரத்ைதயும் அதன்
வாசல்கைளயும் அதன் மதைலயும் அளக்கறதற்கு ஒரு ெபாற்ேகாைலப்
ப டித்தருந்தான். 16 அந்த நகரம் சதுரமாக இருந்தது, அதன் அகலமும் நீளமும்
சமமாக இருந்தது. அவன் அந்தக் ேகாலினால் நகரத்ைத அளந்தான்; அது
இரண்டாய ரத்து இருநூறு க ேலாமீட்டர் தூர அளவாக இருந்தது; அதன்
நீளமும் அகலமும் உயரமும் சமமாக இருந்தது. 17 அவன் அதன் மதைல
அளந்தேபாது, மனித அளவன்படிேய அது நூற்றுநாற்பத்துநான்கு முழமாக
இருந்தது. 18 அதன் மதல் வச்ச ரக்கல்லால் கட்டப்பட்டிருந்தது; நகரம் ெதளிந்த
பளிங்குக்கு ஒப்பான சுத்தப்ெபான்னாக இருந்தது. 19 நகரத்து மதல்களின்
அஸ்தபாரங்கள் எல்லாவைக இரத்தனங்களினாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன;
முதலாம் அஸ்தபாரம் வச்ச ரக்கல், இரண்டாவது இந்த ரநீலம், மூன்றாவது
சந்த ரகாந்தம், நான்காவது மரகதம், 20 ஐந்தாவது ேகாேமதகம், ஆறாவது
பதுமராகம், ஏழாவது சுவர்ணரத்தனம், எட்டாவது படிகப்பச்ைச, ஒன்பதாவது
புஷ்பராகம், பத்தாவது ைவடூரியம், பத ேனாராவது சுநீரம், பன்னிரண்டாவது
சுகந்த இைவகேள. 21 பன்னிரண்டு வாசல்களும் பன்னிரண்டு முத்துக்களாக
இருந்தன; ஒவ்ெவாரு வாசலும் ஒவ்ெவாரு முத்தாயருந்தது. நகரத்தன்
வீத ெதளிவுள்ள பளிங்குேபாலச் சுத்தப்ெபான்னாக இருந்தது. 22 அத ேல
ேதவாலயத்ைதநான்பார்க்கவல்ைல;சர்வவல்லைமயுள்ளேதவனாகயகர்த்தரும்
ஆட்டுக்குட்டியானவருேம அதற்கு ஆலயம். 23 நகரத்த ற்கு ெவளிச்சம் ெகாடுக்கச்
சூரியனும்சந்த ரனும்அதற்குேவண்டியதல்ைல; ேதவனுைடயமகைமேயஅைதப்
ப ரகாச ப்ப த்தது, ஆட்டுக்குட்டியானவேர அதற்கு வளக்கு. 24 இரட்ச க்கப்படுக ற
மக்கள் அதன் ெவளிச்சத்த ேல நடப்பார்கள். பூமியன் ராஜாக்கள் தங்களுைடய
மகைமையயும் கனத்ைதயும் அதற்குள்ேள ெகாண்டுவருவார்கள். 25 அங்ேக
இரவு இல்லாதபடியால், அதன் வாசல்கள் பகலில் அைடக்கப்படுவேத
இல்ைல. 26 உலகத்தாருைடய மகைமையயும் கனத்ைதயும் அதற்குள்ேள
ெகாண்டுவருவார்கள். 27 தீட்டுள்ளதும் அருவருப்ைபயும் ெபாய்ையயும்
நடப்ப க்க றதுமாகய ஒன்றும் அதல் ெசல்வதல்ைல; ஆட்டுக்குட்டியானவரின்
ஜீவபுத்தகத்தல்எழுதப்பட்டவர்கள்மட்டும்அதல்ெசல்வார்கள்.

அத்த யாயம் 22
ஜீவநத

1 பன்பு, பளிங்ைகப்ேபால ெதளிவான ஜீவத்தண்ணீருள்ள சுத்தமான நத
ேதவனும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருக்கற சங்காசனத்தலிருந்து புறப்பட்டு
வருகறைத எனக்குக் காண்பத்தான். 2 நகரத்து வீதயன் மத்தயலும், நதயன்
இருகைரயலும், பன்னிரண்டு வதமான கனிகைளத்தரும் ஜீவமரம் இருந்தது,
அது மாதந்ேதாறும் தன் கனிையக் ெகாடுக்கும்; அந்த மரத்தன் இைலகள்
மக்கள் ஆேராக்கயமாக வாழ்வதற்குத் தகுந்தைவகள். 3 இனி சாபமில்ைல.
ேதவனும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருக்கற சங்காசனம் அதலிருக்கும்.
4 அவருைடய ஊழியக்காரர்கள் அவைரச் ேசவ த்து, அவருைடய முகத்ைதப்
பார்ப்பார்கள்,அவருைடயெபயர்அவர்களுைடயெநற்ற களில்இருக்கும். 5அங்ேக
இரவுகள் இருக்காது; வளக்கும் சூரியனுைடய ெவளிச்சமும் அவர்களுக்கு
ேவண்டியதல்ைல; ேதவனாகயகர்த்தாேவஅவர்கள்ேமல்ப ரகாச ப்பார். அவர்கள்
எல்லாக் காலங்களிலும் அரசாளுவார்கள். 6 பன்பு, ேதவதூதன் என்ைனப்
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பார்த்து: “இந்த வசனங்கள் உண்ைமயும் சத்தயமானைவகள், சீக்க ரமாக
நடக்கேவண்டியைவகைளத் தம்முைடய ஊழியக்காரர்களுக்குக் காட்டும்படி,
பரிசுத்த தீர்க்கதரிச களின் கர்த்தராக ய ேதவனானவர் தம்முைடய தூதைன
அனுப்பனார்”.

இேயசுசீக்க ரமாகவருகறார்
7 “இேதா, சீக்க ரமாக வருக ேறன்; இந்தப் புத்தகத்தலுள்ள

தீர்க்கதரிசன வசனங்கைளக் கைடப டிக்க றவன் பாக்க யவான்”
என்றார். 8 ேயாவானாகய நாேன இைவகைளப் பார்த்தும் ேகட்டும்
இருந்ேதன். நான் ேகட்டுப் பார்த்தேபாது, இைவகைள எனக்குக் காண்பத்த
தூதைன வணங்கும்படி அவன் பாதத்தல் வழுந்ேதன். 9 அதற்கு அவன்:
நீ இப்படிச் ெசய்யேவண்டாம்; “உன்ேனாடும் உன் சேகாதரர்கேளாடும்
தீர்க்கதரிச கேளாடும், இந்தப் புத்தகத்தன் வசனங்கைளக் கைடப டிக்க ற
ஊழியர்களில் நானும் ஒருவன்; ேதவைனத் ெதாழுதுெகாள்” என்றான். 10 அவர்
என்ைனப் பார்த்து: இந்தப் புத்தகத்தலுள்ள தீர்க்கதரிசன வசனங்களுக்கு
முத்தைர ேபாடேவண்டாம்; காலம் ெநருங்கயருக்க றது. 11 “அநயாயம்
ெசய்க றவன் இன்னும் அநயாயம் ெசய்யட்டும்; அசுத்தமாக இருக்க றவன்
இன்னும் அசுத்தமாக இருக்கட்டும்; நீதயுள்ளவன் இன்னும் நீதெசய்யட்டும்;
பரிசுத்தமுள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும். 12 இேதா, சீக்க ரமாக
வருக ேறன்; அவனவனுைடய ெசய்ைககளின்படி அவனவனுக்கு
நான் அளிக்கும் பலன் என்ேனாடுகூட வருக றது. 13 நான் அல்பாவும்
ஓெமகாவும், ெதாடக்கமும் முடிவும், முந்தனவரும் ப ந்தனவருமாக
இருக்க ேறன். 14 ஜீவமரத்தன்ேமல் அத காரமுள்ளவர்களாவதற்கும்,
வாசல்கள்வழியாக நகரத்த ற்குள் ெசல்வதற்கும் அவருைடய
கட்டைளகளின்படி ெசய்க றவர்கள் பாக்க யவான்கள். 15 நாய்களும்,
சூனியக்காரர்களும், வ பசாரக்காரர்களும், ெகாைலபாதகர்களும்,
வ க்க ரகஆராதைனக்காரர்களும்,ெபாய்ையவரும்ப அதன்படிெசய்க ற
அைனவரும் ெவளிேய இருப்பார்கள். 16 இைவகைள சைபகளில்
உங்களுக்குச் சாட்ச யாக ெதரிவ க்கும்படிக்கு இேயசுவாக ய நான்
என் தூதைன அனுப்ப ேனன். நான் தாவீதன் ேவரும், வம்சமும்,
ப ரகாசமுள்ள வ டியற்கால நட்சத்த ரமுமாக இருக்க ேறன்” என்றார்.
17ஆவயானவரும் மணமகளும்வா என்கறார்கள்; ேகட்க றவனும்வா என்பானாக;
தாகமாக இருக்க றவன் வரேவண்டும்; வருப்பமுள்ளவன் ஜீவத்தண்ணீைர
இலவசமாக வாங்க க்ெகாள்ளேவண்டும். 18இந்தப் புத்தகத்தலுள்ள தீர்க்கதரிசன
வசனங்கைளக் ேகட்க ற அைனவருக்கும் நான் சாட்ச யாக எச்சரிக்க றதாவது:
ஒருவன் இைவகேளாடு எைதயாவது கூட்டினால், இந்தப் புத்தகத்தல்
எழுதயருக்க ற வாைதகைள ேதவன் அவன்ேமல் கூட்டுவார். 19 ஒருவன் இந்தத்
தீர்க்கதரிசன புத்தகத்தன் வசனங்களிலிருந்து எைதயாவது எடுத்துப்ேபாட்டால்,
ஜீவபுத்தகத்தலிருந்தும், பரிசுத்த நகரத்தலிருந்தும், இந்தப் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டைவகளில் இருந்தும், அவனுைடய பங்ைக ேதவன் எடுத்துப்ேபாடுவார்.
20 இைவகைளச் சாட்ச யாக அறவக்க றவர்: “உண்ைமயாகேவ நான்
சீக்க ரமாகவருக ேறன்” என்கறார். “ஆெமன், கர்த்தராக யஇேயசுேவ, வாரும்.”
21 நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் கருைப உங்கள் அைனவேராடும்
இருப்பதாக. ஆெமன்.
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